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Dit boek gaat over een verdrag, het Verdrag tegen Foltering en Wrede, Oranenselijke of
Onterende Behandeling of Bestraffing,' en over de praktijk van een toezichthoudend
orgaan bij dat Verdrag, het Comit6 tegen Foltering.* Beide vormen een onderdeel van het
uitgebreide internationale instrumentarium voor de bescherming en bevordering van de
rechten van de mens.

De ontwikkeling van de bescherming van de rechten van de mens wordt gekenmerkt door
een voortdurende spanning. Het mensenrechteninstrumentarium is een onrustig bezit. Aan
de ene kant wordt de wereldgemeenschap gestructureerd volgens het beginsel van de
soevereiniteit van staten. Aan de andere kant zijn er bepaalde normen van menselijke
waardigheid met een zekere geldingsdrang in het tussenstatelijk verkeer. Waar staten
instemden met deze regelingen op het gebied van de rechten van de mens, erkenden zij dat
de wijze waarop zij hun eigen onderdanen behandelen onderwerp is geworden van het
tussenstatelijk verkeer en dat hun soevereiniteit dienovereenkomstig is beperkt. v i" u;•'..'*.!

Deze ontwikkeling in het intemationaal recht heeft met name na 1945 haar beslag gekre-
gen.' Staten erkenden dat zij op de wijze waarop zij mensenrechten nakomen kunnen
worden aangesproken door andere staten, en door internationale organisaties. Staten
erkenden dat beginsel in het algemeen, maar hielden tegelijk slagen om de arm bij de
effectuering van het beginsel. De grenzen van het terrein dat onderwerp werd van het
intemationaal verkeer, en daarmee de reikwijdte van intemationaal toezicht en de
beperkingen van de soevereiniteit, zijn niet altijd even duidelijk. ' ' " "'-• '

" ' i ; ' U 3 ;'•'"•

'Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, A/Res/39/46,
Annex, New York, 10 december 1984. Inwerkingtreding 26 juni 1987. Verdrag tegen Foltering en Andere
Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing, (Trb. 1985, 69). Hierna: Verdrag tegen Folte-
ring. Zie voor de tekst van het Verdrag de Annex van dit boek.
'Ingesteld op basis van artikel 17 van het Verdrag tegen Foltering.
'Zie artikel 1 lid 1, 2 lid 7, 55 en 56 van het Handvest van de Verenigde Naties. De spanning in het mensen-

rechteninstrumentarium werd mooi geülustreerd door Kamminga. M.T. Kamminga, Inter-State Accountability for
Violations of Human Rights. Philadelphia: 1992, p. iix-xi. Wanneer staten zieh op intemationaal vlak blootstellen
aan rechtsmiddelen van individuen ressorterend onder de rechtsmacht van diezelfde Staat wordt dat nog wel eens
beschouwd als een aantasting van de soevereiniteit. Zie P. van Dijk, / / « mWnuMiona/e recto wflte <
van de m«is, in: Rechten van de Mens in Mundiaal en Europees perspectief. Nijmegen: 1991, p. 1-39 (24-26).
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Tegelijk is de werking van het toezicht beperkt gehouden en blijft deze tot op zekere
hoogte afhankelijk van de instemming en medewerking van staten. In deze context kwa-
men onder meer het VN-Verdrag tegen Foltering en het daaraan gekoppelde Comite tegen
Foltering tot stand. In dit boek zal de rol van dit Comite in de ontwikkeling van het
Verdrag tegen Foltering worden bestudeerd. Het thema van de spanning tussen statensoe-
vereiniteit en inspanning ter verzekering van normen van menselijke waardigheid, zal zieh
in variaties presenteren.

Teneinde de problematiek te situeren vindt de lezer in dit hoofdstuk een beknopte intro-
duetie tot Verdrag en Comitö tegen Foltering. Voorts zal worden aangegeven waarom zij
voorwerp van Studie zijn. Probleemstellingen worden geformuleerd en aanpak en beper-
kingen van deze Studie worden geschetst. Tenslotte zal worden aangegeven in welk
perspectief deze Studie en de mensenrechten zijn geplaatst.

2 Situering

Het internationaal verbod van foltering is sinds 1948 omschreven in artikel 3 van de
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, zoals aangenomen door de Algeme-
ne Vergadering van de Verenigde Naties.* Het verbod van foltering was onomstreden en
is dat gebleven. Over de precieze reikwijdte van het verbod van wrede, onmenselijke of
onterende bestraffing bestond echter minder overeenstemming.*

Een internationaal verbod alleen bleek niet genoeg. In 1975, na wereldwijde acties tegen
nog alom voorkomende folterpraktijken, stelde de Algemene Vergadering van de VN een
aantal regeis vast in een Verklaring die het verbod tegen foltering nader uitwerkte. Deze
Verklaring tegen Foltering' was de blauwdruk voor het latere Verdrag tegen Foltering.
Daartoe stelde de Algemene Vergadering In 1977 vast dat: • •?,<. . : ; •;> ••

"[...] further international efforts are needed to ensure adequate protection for all against torture
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment."' , ,, .._. , . ,,.> .. ..,-,,-

Na jaren van onderhandelingen in de Commissie van de Rechten van de Mens werd een
tekst aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Deze stelde de tekst vast op internationale
mensenrechtendag, 10 december 1984. Het Verdrag tegen Foltering trad op 27 juni 1987,
dertig dagen na de neerlegging van de twintigste akte van ratificatie en tien jaar na de
oproep van de Algemene Vergadering, in werking.*

*A/Res/217A (III), 10 december 1948. '' " ' • ' - ' - ^ • • • • ' ' • • ; : •

'N. Robinson, The Universal Declaration of Human Rights: its origin, significance, application and interpretati-
on. New York: 1958, p. 5.
«A/Res/3452 (XXX), Annex, 9 december 1975.
' A / R e s / 3 2 / 6 2 , 8 d e c e m b e r 1977 . ' ' • ~ ' - - ^ • •:•> : ,-., •:. • • • . , ^ , i . ;

'Zie noot 1. Zie uitgebreid over de totstandkoming van het Verdrag tegen Foltering: J.H. Burgers, H. Danelhis,
The United Nations Convention against Torture. Dordrecht: 1988. Zie ook hoofdstuk 3 hieronder.
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Het Verdrag is, blijkens de preambule, ingegeven door de wens de bestrijding van falte-
ring en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in de gehele wereld
doeltreffender te maken. De opstellers van het Verdrag beoogden daartoe de reeds inter-
nationaal geldende verboden met behulp van een aantal nieuwe verplichtingen handen en
voeten te geven. Zo voorziet het Verdrag in universele rechtsmacht over het delict folte-
ring en in een uitwerking van het beginsel a«/ cta/ere a«/ ynd/care: wanneer een ver-
dragspartij een opgepakte verdachte van foltering niet uitlevert dan moet deze verdragspar-
tij zelf tot vervolging overgaan, waar de daad ook is gepleegd. Voorts voorziet het Ver-
drag in de verplichting een persoon niet te sturen naar een staat waar gevaar is dat deze
persoon wordt onderworpen aan foltering. Dit is slechts een greep uit de verplichtingen.

Het Verdrag voorziet bovendien in een toezichthoudend orgaan, het Comite tegen Folte-
ring, dat bestaat uit tien onafhankelijke deskundigen. Dit orgaan houdt toezicht over de
naleving van de verdragsverplichtingen door middel van een viertal procedures. Drie van
deze vier procedures zijn vergelijkbaar met die van andere VN-mensenrechtenverdragen:
de statenklachtprocedure, de individuele klachtprocedure en de procedure van periodieke
rapportage door verdragspartijen.' De vierde procedure is nieuw in mensenrechtenverdra-
gen: het Comit6 heeft de bevoegdheid zelfstandig en op eigen initiatief een onderzoek te
doen naar het systematisch voorkomen van foltering in een verdragspartij. Dat onderzoek
kan ter plekke worden uitgevoerd. - u< •„• - . . • ; • ; ; > .

3 Aanleiding voor deze studie .

Het verbod van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing wordt, behalve door het Verdrag tegen Foltering en het daaraan gekoppelde
Comite, ook door andere universele en regionale verdragen en toezichthoudende organen
bestreken. Bepalingen op het gebied van foltering en onmenselijke behandeling zijn
immers al te vinden in het Internationaal Verdrag inzake Bürgerrechten en Politieke Rech-
ten, het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-
damentele Vrijheden, de Amerikaanse Conventie van de Rechten van de Mens, het Afri-
kaans Handvest inzake de Rechten en Plichten van de Mens van de Volkeren en in nog
een scala van andere, meer specifieke verdragen.'° Op het gebied van het recht gevrij-
waard te blijven van foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling bestaat

*Het Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR) en het Verdrag tot Uitbanning van Elke Vorm
van Rassendiscrüninatie (Verdrag tegen Rassendiscriminatie) kennen de rapportageprocedure. de statenklachtpro-
cedure en de individuele klachtenprocedure. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het Verdrag inzake
Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en het Verdrag tot Uitbanning van Elke Vorm van
Discriminatie tegen Vrouwen kennen alleen de rapportageprocedure. Rapportage en klachtrecht is ook opgenomen
in het uitgebreide en al sinds de Eerste Wereldoorlog ftinctionerende systeem van toezicht van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO). Toezicht houdt de IAO over naleving van een honderdtal verdragen op het gebied van
arbeid en arbeidsomstandigheden.
'°Een verbod in vergelijkbare bewoordingen is opgenomen in artikel 5 van de Slavemij Conventie van 1956, het

gemeenschappelijk artikel 3 van de Geneefse Conventies van 1949, artikel 37 van het Verdrag van de Rechten
van het Kind, en artikel 5, onder b van het Verdrag tegen Rassendiscriminatie. Zie nader hieronder, hoofdstuk 3,
paragraaf2.
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bovendien al een uitgebreide praktijk van toezichthoudende verdragsorganen." Voorts
zijn twee regionale verdragen gesloten die zien op de bestrijding van foltering: de Europe-
se Conventie ter Voorkoming van Foltering en Wrede, Onmenselijke of Onterende Be-
handeling of Bestraffing en de Inter-Amerikaanse Conventie ter Voorkoming en Bestraf-
fing van Foltering.

. . . . » . • ; : , . . ••.! • . - . ; • . . - ; • / . . i i . ; . •••• : , • . f < v , J O . . - ^ > ••. s ••'. a - - ^ r

Al die verdragen, verklaringen en procedures overziend zou wel eens twijfel kunnen rijzen
over de bijdrage die steeds maar nieuwe mensenrechteninstrumenten en toezichthoudende
organen kunnen leveren aan de bescherming van de rechten van de mens. Die twijfel
betreft de inhoudelijke kant: de materiele verplichtingen in nieuwe, specifieke verdragen
zouden al afdoende worden bestreken door de reeds bestaande, meer algemene verdragen
en door de praktijk van de toezichthoudende organen bij die verdragen. Bovendien, waar
diverse toezichthoudende organen functioneren bij mensenrechtenverdragen, zou het risico
bestaan dat die organen tot een verschillende uitleg van in de aard dezelfde verplichtingen
komen. Dat zou leiden tot een Babylonische spraakverwarring, waarmee de bescherming
van de rechten van de mens allerminst is gediend.

Voorts betreft die twijfel de procedurele kant: de proliferatie van in het bijzonder de rap-
portageprocedures zou afdoen aan de effectiviteit van het toezicht krachtens de respectie-
velijke verdragen, omdat verdragspartijen niet in Staat zouden zijn te voldoen aan zoveel
rapportageverplichtingen. Ook zouden staten, wanneer zij vergelijkbare rapporten bij
diverse organen in moeten dienen, de rapportage minder serieus gaan nemen. Voorts zou
toezicht door middel van rapportage door verdragspartijen maar een wassen neus zijn,
omdat het immers de verdragspartijen zelf zijn die de rapporten opstellen. Verdragspartij-
en controleren tot op zekere hoogte zelf de doelmatigheid van de procedure. Doet zo'n
zwakke procedure dan niet af aan het fundamenteel en universeel karakter van mensen-
rechten?'- Toezichthoudende organen zouden tenslotte nauwelijks bevoegdheid hebben

"Zie onder meer M. de Blois, Het Recht op Persoonlijke Integriteit in het Internationaal Recht (diss. Leiden).
Leiden: 1989; D. McGoldrick, The Human Rights Committee. Its Role in the Development of the International
Covenant on Civil and Political Rights. Oxford: 1991, p. 362-394; M. Raess, Der Schutz vor Folter im Völker-
recht (diss. Zürich). Zürich: 1989; N.S. Rodley, The Treatment of Prisoners in International Law. Oxford: 1987;
F. Sebihuranda, La Prohibition de la Torture et des Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Degradants en
Droit International des Droits de l'Homme. Vol. I en II (diss. Antwerpen). Antwerpen: 1990; K. Stavropoulos,
Das Verbot der Folter und der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe im gegenwärtigen
Völkerrecht; insbesondere nach An. 3 der Europäischen Menschenrechts-Konvention (inaug. diss. Heidelberg).
Heidelberg: 1976. Zie nader hieronder, hoofdstuk 3, paragraaf 4.
'-Redenen waarom Byrnes zieh afvraagt: "Do states, through reporting, erode international accountability or are

they enhancing it?" A. Byrnes, 77i; Co/wra'n« Xgai/u/ 7orrure, in: Ph. Alston (ed.), The United Nations and
Human Rights. A Critical Appraisal. Oxford: 1992, p. 509-546 (533). Zie ook I. Boerefijn, 7oHurds a S/rong
Sy^wm of Supervision: 77ie Human /W#AM Convniffee'j Äok in /te/orming fAe Äeporrmg Procedure unrfer <<rticte
40 o /r t f Covfnom on O'viV anrf Po/mco/ Äi'sAtt, HRQ 17 (1995), p. 766-793 (770-771); M.J. Bossuyt, Guide to
the "Travaux Preparatoires' of the International Covenant on Civil and Political Rights. Dordrecht: 1987, p. 617-
619. Zie ten aanzien van het Vrouwencomite: A. Byrnes, 7 V "CWier" frea/)' Borfy: 77if Worit o / r t f Commi««
on r/i« £/imi'mUi'on o/DiArn'minan'on X^ai>w/ Wo/n*n, Yale Journal of International Law 14 (1989), p. 1-67 (56-
65).
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uitspraken te doen over de mate waarin verdragspartijen verplichtingen uit mensenrechten-
verdragen naleven, laat staan dat deze organen rechtsherstel kunnen afdwingen."

Juist deze redenen maakten mensenrechtenverdragen voor bepaalde groepen staten aan-
vaardbaar. Toch, mede gezien de ervaring met toezicht op naleving van mensenrechten-
verdragen die de laatste vijftien tot twintig jaar is opgedaan, zijn meer positieve geluiden
te horen over toezichtsmechanismen en ook over rapportage.'* ,i:. ,-^.t.-.. „^<;t « ^

Het is van belang duidelijkheid te krijgen over de kwestie of uitbreiding van voornoemde
materiele en procedurele verplichtingen wel een geschikt en doelmatig middel is om de
internationale bescherming tegen foltering en onmenselijke behandeling te verstevigen.
Daarbij is het van belang te bezien of het Comite tegen Foltering, ondanks zijn 'zachte'*
karakter, voldoende is toegerust om ook een betekenis te hebben in de vorming van recht.
AI met al zijn er redenen te bestuderen of het Comite tegen Foltering geschikt is een rol te
vervullen in de versteviging van het folterverbod, en of de ervaring met het Verdrag en
het Comite tegen Foltering, zowel materieel als procedureel bekeken, een al of niet een
positief oordeel rechtvaardigen.

4 P r o b l e e m s t e l l i n g e n • • ? ' - ' . j i - i . o . t ' ! ? - - • ; > • ; ' • ) • . ' : ^ ..., ' ' , . ( . . • • • . : ; ,*-

De vragen die in deze Studie centraal staan kunnen worden geformuleerd. •••

Een antwoord zal worden gezocht op de vraag wat de rol is geweest van het Comite tegen
Foltering in de uitvoering van zijn mandaat onder het Verdrag tegen Foltering. Voorts zal
worden bestudeerd of het Comite, het bestaande mensenrechteninstrumentarium op het
gebied in aanmerking nemend, een toegevoegde waarde heeft gehad. Een antwoord op
deze vragen wordt gezocht in een onderzoek van de activiteiten van het Comite op het
procedurele vlak in deel II, en op het materiele vlak in deel III. ..„, .,

De procedurele kant van de zaak behelst de vraag hoe het Comite inhoud heeft gegeven
aan het toezicht op de naleving van het Verdrag, en in hoeverre het dat toezicht heeft
weten te versterken. Tevens zal een antwoord worden gezocht op de vraag hoe het Comite
nog een beter gebruik van de tot hem beschikking staande middelen zou kunnen maken.

Een nader inzicht in het werk van het Comite wordt geboden door een Studie naar de
praktijk van het Comite onder de diverse verdragsprocedures. Hier komen we bij de
materiele kant van de Studie: hoe heeft het Comite inhoud gegeven aan de verdragsbepa-

"Uitzondering vormen het Europese Comit£ van Ministers en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
Vergelijk respectievelijk artikelen 32 en 52, en in verband met schadevergoeding en rechtsherstel, artikel 50
EVRM. Deze Europese organen komen in deze Studie verder slechts sporadisch aan de orde.
"Zie Boerefijn 1995, p. 791; S. Joseph, JV<w /Vorcdur« Concerning fne Wuman Äig/iM Cwwrur/M'«

Examinamwi o/ Äepom, NQHR (1995), p. 5-23; Mensenrechten onder VN-toezicht. Advies No. 7, Advies-
commissie Mensenrechten Buitenlands Beleid, 1988; McGoldrick 1991, p. 103-104 en 498-504; T. Opsahl, 77tf
Human A/gAu Commi'nee, in: Ph. Alston (ed.). The United Nations and Human Rights. A Critical Appraisal.
Oxford: 1992, p. 369-443 (436-443).
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lingen die staten verplichten maatregelen te nemen tegen foltering en wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing? Tevens zal een antwoord worden gezocht op de
vraag waar het Comite meer duidelijkheid zou kunnen bieden.

Tussen de materiele en de procedurele kant bestaat een wisselwerking. Begrippen die in de
tekst van het Verdrag gebezigd wordt krijgen inhoud door de toezichthoudende activiteiten
van het Comite, en het Comite verlegt door zijn interpretatie van de materiele bepalingen
zelf weer de grenzen van zijn toezichthoudend mandaat.'*

De probleemstellingen zijn ingebed in de wat verderreikende vraag naar de betekenis van
de praktijk van het Comite en andere verdragsorganen in het internationaal recht. Deze
studie pretendeert niet daar een sluitend antwoord op te geven. Wei zullen, in het kader
van een schets van enkele uitgangspunten van de studie, beschouwingen aan deze vraag
worden gewijd in deze inleiding, alsmede, naar aanleiding van de studie, in de conclusie.

5 Aanpak en leeswyzer , , '.:'•••'• :si «

Op basis van een inventarisatie van de praktijk van het Comite zal de rol van het Comite
in de ontwikkeling van het Verdrag worden bestudeerd. McGoldrick's vergelijkbare studie
naar de rol van het Mensenrechtencomite in de ontwikkeling van het IVBPR vormt een
belangrijke bron van inspiratie voor deze studie.'* Voorts vormen eerdere studies van het
Verdrag tegen Foltering en de totstandkoming ervan belangrijk bronnenmateriaal." De
praktijk van het Comite tegen Foltering is nog niet eerder integraal beschreven."

"Zo heeft het ComitS tegen Foltering bijvoorbeeld het begrip 'acquiescence' van artikel 1 lid 1 van het Verdrag
zo geinterpreteerd, dat ook handelingen van prive-personen onder de werking van het Verdrag kunnen vallen.
Daarmee verruimde het Comite tevens zijn toezichthoudend mandaat. Zie nader hieronder, hoofdstuk 8, paragraaf
3.2.
"McGoIdrick 1991. Zie ook de bespreking van zijn boek: C. Ingelse, Boo* Äev/e»v D. McGo/dric*. T/ie Wuma/i

Aigntt Committee. / « /?o/e in //if Devf/opmfnf o / «/if /memfl/io/ifl/ Covenanf on Civ/7 and Po/i7ica/ Äi'g/iK, NILR
41 (1994), p. 250-253.
"P.R. Baehr, Afafcr/a/io' en de foKWnditona/i^ van de VW-conven/ie /e^en marre/ingen, IS (1987), p. 549-556;

A. Boulesbaa, 77ie Narure o/fne Ofr/iga/ioru incurred py Smfei l/nder /4rtic/e 2 o / /ne tW Convention
7brture, HRQ 1 (1990), p. 52-93; J.H. Burgers, An /Irduouj De/ivery: 7?>e C/mVed Afatton.s Convention
Torture, in: J. Kaufmann (ed.). Effective Negotiation: Case Studies in Conference Diplomacy. Dordrecht: 1989,
p. 45-52; J.H. Burgers, / /e/ onnverp-verdrag fe^en /o//ertn«, AA 32 (1983), p. 242-245; Burgers & Danelius
1988; Byrnes 1992; C. Chanel, La Convention dei MI/IORJ {/mes confre /a 7brt«re e» /Iwrei /"ernes ou 7"rai/e-
menK Crae/5, /n/iu/nami ou D^radanM, AFDI 30 (1984), p. 625-636; J. Donnelly. 77ie Emerging /nfemariona/
Äeginie /Igainj» Torture, NILR (1986), p. 1-23; P.H. Kooijmans, The Ban on Torture - Legal and Socio-Political
Problems, in: F. Matscher (ed.), Folterverbot sowie Religions- und Gewissensfreiheit im Rechtsvergleich. Kehl:
1990. p. 93-108; N. Urner, 77ie C/.M Conven/ion on Torture, IYHR 16 (1986), p. 126-142; N.S. Rodley, The
Treatment of Prisoners in International Law. Oxford: 1987; Sebihuranda 1989, p. 102-190; M.E. Tardu, 77ie
f/nifed Nafiorw Conven/ion a#ai>i» Torrure and orner Crue/, /n/iuwan or Degrading 7reafmen/ or Punwnmen/,
NJIL 56 (1987), p. 303-321; J. Voyame, Dai CWO-Übereinkommen gegen Fo//er und andere grausame,
unmenjcn/ic/ie oder erniedrigende ße/iand/u/i£ oder S/ra/e, in: F. Matscher (ed.), Folterverbot sowie Religions-
und Gewissensfreiheit im Rechtsvergleich. Kehl: 1990, p. 109-117.

"Wel zijn enkele deelstudies uitgevoerd: Byrnes 1992; M. Nowak, t/ni/ed Mi/ions. Committee agai'ru/ Torture
and /"ronitorion o / /?e/ou/emen/, NQHR (1996), p. 435-437; A.-C. Zoller, tW CommiHee againsr Torm/ie.
Second 5esiion o/r/ie Committee agai'ns; Torture, NQHR (1989), p. 250-254.
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Deel I (hoofdstukken 2 en 3) bespreekt de achtergrond en totstandkoming van het Verdrag
tegen Foltering. Daartoe zal in hoofdstuk 2 kort een schets van internationalisering van
mensenrechten in het algemeen worden gegeven, waarbij bijzondere aandacht wordt
besteed aan de geschiedenis van foltering in de praktijk en in het recht. In hoofdstuk 3
wordt de ontwikkeling van het recht te worden gevrijwaard van foltering en het recht te
worden gevrijwaard van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing als
mensenrechten behandeld. Deze ontwikkeling culmineert in de totstandkoming van een
specifieke internationale regeling op het gebied van de mensenrechten, het Verdrag tegen
Foltering. Het bronnenmateriaal wordt gevormd door de literatuur terzake, verdrags-
teksten en VN-documenten. In hoofdstuk 3 zal al worden gesuggereerd op welke punten
het Verdrag een versterking bood en waar het Verdrag lacunes vertoonde.

Deel II (hoofdstukken 4, 5, 6 en 7) behandelt de procedurele kant: het toezicht over
naleving van het Verdrag tegen Foltering. Daartoe wordt in hoofdstuk 4 de achtergrond en
het karakter van het orgaan geschetst dat de rol vervult in het toezicht: het Comitö tegen
Foltering. In hoofdstukken 5, 6 en 7 zal worden bestudeerd welke middelen dit Comit6 ter
beschikking staan, hoe het inhoud heeft gegeven aan die middelen, en daarmee aan zijn
rol krachtens het Verdrag. Achtereenvolgens komen de rapportageprocedure, de onder-
zoeksprocedure en de klachtenprocedures aan de orde. Waar relevant zullen vergelijkingen
worden gemaakt met andere toezichthoudende Organen. Het bronnenmateriaal wordt
gevormd door de literatuur terzake, de jaarverslagen, de verslagen van de zittingen, de
uitspraken in het kader van de klachtenprocedure van het Comite tegen Foltering en, waar
relevant, van het Mensenrechtencomite' en de verslagen van de onderzoeksprocedure van
het Comite' tegen Foltering.

Deel III (hoofdstukken 8, 9, 10, 11 en 12) behandelt de materiele kant. Er wordt een
nader inzicht in het werk van het Comite tegen Foltering geboden door de bestudering van
de activiteiten van het Comite met betrekking tot de inhoudelijke bepalingen van het
Verdrag: de jurisprudentie over artikelen 1 tot en met 16. In achtereenvolgende hoofdstuk-
ken worden de diverse inhoudelijke bepalingen van het Verdrag behandeld: de definitie
van foltering, maatregelen ter voorkoming van foltering en wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing, het verbod een persoon te sturen naar een Staat waar
hij gevaar loopt te worden onderworpen aan foltering, strafrechtelijke maatregelen en
tenslotte maatregelen ten bate van slachtoffers. • • • • r

De hoofdstukken van deel III zijn elk op een vergelijkbare wijze opgebouwd. Bestudeerd
wordt de tekst van de materiele bepalingen van het Verdrag in zijn context, waarvoor met
name de literatuur wordt geraadpleegd. Op basis van de openbare stukken van het Comit6
tegen Foltering wordt vervolgens een analyse gemaakt van de uitleg die het Comit6 geeft
aan de verdragsbepalingen. Uitgangspunt is dat deze uitspraken bijdragen tot de ontwikke-
ling van de normatieve inhoud van de verdragsbepalingen. De relevante openbare stukken
van het Comit6 zijn de verslagen van de zittingen van het Comite\ de jaarverslagen, de
uitspraken in het kader van de individuele klachtenprocedure en de twee verslagen in de
onderzoeksprocedure. Verder bieden de 'concluding observations', die het Comit6 als
geheel na de behandeling van rapporten van staten sinds 1992 aanneemt, houvast. Opmer-
kingen geplaatst door leden van het Comite tijdens de dialoog met een rapporterende staat
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kunnen ook bijzonder verhelderend zijn. Waar relevant zullen vergelijkingen worden
getrokken met de jurisprudentie van het Mensenrechtencomite. .-•̂ .-TB.JTI-- an*?' t'.'v: w e :

In de conclusie zal de rol van het Comite gewaardeerd worden, mede aan de hand van een
vergelijking met het werk van andere verdragsorganen. Beschouwingen over de betekenis
van het Comit6 in het intemationaal recht sluiten deze Studie af. Deze beschouwingen
vloeien voort uit enkele uitgangspunten van deze Studie, waarmee hieronder wordt ge-
opend. _ _

6 Een aantal uitgangspunten ,';-—•;

Deze studie veronderstelt dat het Comite tegen Foltering de potentie heeft het Verdrag
tegen Foltering tot leven te brengen. Het Comite heeft daarvoor het mandaat en de instru-
menten van verdragspartijen gekregen. Staten sloten een verdrag en richtten procedures in
en installeerden een verdragsorgaan. Dat verdragsorgaan voert zijn taak krachtens het
Verdrag volgens procedures uit. Dergelijke formele handelingen zijn in termen van recht
te duiden. Maar de /?ra/try& van het Comite tegen Foltering (en overigens ook van andere
verdragsorganen) en de uitleg die het Comite geeft aan de materiele verdragsbepalingen
zijn wat lastiger in termen van recht te duiden. De bevoegdheden van het Comite als
omschreven in het Verdrag zouden immers te beperkt zijn om betekenis te hebben in de
rechtsvorming: de uitspraken zijn niet bindend en de normen waarop het Comite toezicht
houdt kan het niet afdwingen. Ik ben echter van mening dat, naast het Verdrag tegen
Foltering, ook de praktijk van het Comit6 tegen Foltering relevant is voor recht. Die
praktijk is echter niet volledig op waarde te schatten door een positiefrechtelijke bril. Dat
vraagt enige toelichting. .•,•- -, ;;,-•.< r> n-., .:••: •< ' ;••. -'^- •-'/ •-• i U' i,v,'

Staten zijn niet alleen aanspreekbaar op de naleving van de normen die op formeel juiste
wijze tot stand zijn gebracht, in verdragsteksten zijn vastgelegd en die een rechtspositivist
bekoren. Staten zijn ook aanspreekbaar op de naleving van normen die voortvloeien uit
verklaringen en uit de praktijk van toezichthoudende organen, zoals het Comite' tegen
Foltering. Een rechtspositivist merkt dergelijke 'zachte' normen niet zonder meer aan als
recht, omdat deze normen niet in een verdrag vastliggen, althans niet door staten volgens
een bepaalde procedure zijn aangenomen om te gelden als een regel van intemationaal
recht.

Kamminga introdueeerde een algemene formule volgens welke een norm ongeacht zijn
aard, positiefrecht of anderszins, een zeker gewicht krijgt in het intemationaal verkeer en
het intemationaal recht. Het gewicht zit in de norm zelf en dat gewicht wordt voelbaar
wanneer staten op naleving van de norm worden aangesproken door andere staten of
internationale organen. Het aanspreken op de naleving van de norm is in het intemationaal
verkeer een aanvaarde handelwijze. Kamminga formuleerde daarvoor de term 'inter-state
accountability'." De normen waarop staten kunnen worden aangesproken kunnen in
verdragsteksten vastliggen, maar kunnen ook in verklaringen of andere niet juridisch

. - • : • • ; • • • • : • • • > !

"Kamminga 1992.
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bindende documenten zijn opgetekend en zouden zelfs door internationale Organen als
bijvoorbeeld het Comite' tegen Foltering in de praktijk kunnen worden ontwikkeld.

Het gaat er nu om dat staten aanspreekbaar zijn op naleving, ongeacht de status van de
norm, recht of geen recht, een morele of juridische verplichting.*' De vraag of de nor-
men ook op een volgens een bepaalde procedure tot stand zijn gebracht, een feitelijke
verwerkelijking kennen, handhaafbaar en afdwingbaar zijn, is voor het concept van 'inter-
state accountability' minder belangrijk. Dat maakt de term bruikbaar voor een Studie naar
normen, waarvan de status vooralsnog onduidelijk is.

Deze Studie zal uitgebreid aandacht besteden aan de inhoud van normen, nauwelijks
aandacht aan de handhaving van de in het geding zijnde normen. Over de betekenis van de
term recht kan lang worden gediscussieerd. Wat er onder is te verstaan, laat ik in het
midden. Er bestaat naar mijn mening echter wel overeenstemming over het bestaan van
een dynamiek waarmee normen (kunnen) resulteren in rechtsnormen, en over het bestaan
van factoren die relevant zijn in de ontwikkeling van normen tot rechtsnormen. Hierna zal
dat nader worden uiteengezet.

De positiefrechtelijke visie wordt gerelativeerd en enkele minder positiefrechtelijke ele-
menten geintroduceerd. Dogma's zal ik trachten te vermijden en grote vragen niet beant-
woorden. Doel is slechts aan te geven dat allerminst uitgesloten is dat de werkzaamheden
van het Comit6 tegen Foltering relevant zijn, ook voor de ontwikkeling van rechtsnormen.
Of vervolgens die werkzaamheden ook in de praktijk relevant zijn hangt echter van allerlei
factoren af, niet het minst van de opstelling van het Comit6 zelf.

6.1 Recht kan niet zonder een toets : ' : / i r
i - . . . • . ' . • • ; . . . ; . - ' • . • ' > K - ' - .

Welke elementen kunnen relevant zijn om tot het bestaan van een rechtsnorm te besluiten?
Recht omvat onder meer de elementen wilsovereenstemming, overeenstemming over het
beginsel dat wanneer wilsovereenstemming is bereikt, moet worden nagekomen, en
middelen tot afdwinging die leiden tot een feitelijke verwerkelijking. De juridische
afdwingbaarheid is te beschouwen als een belangrijk element voor het bestaan van recht,
maar vormt niet een exclusieve toets." Daarmee kan (ook historisch) niet worden
volstaan. Er is kennelijk nog iets waaraan deze elementen worden getoetst alvorens er
'recht in optima forma' is." De verleiding is groot de toets te zoeken in allerlei noties
waaraan een absolute, universele kwalificatie wordt verbonden. Zo werden dergelijke

"Kamminga 1992, p. 119 en 193. Het eventueel bestaan van een internationale aan.spraJWi/JWie/a' jegens staten,
internationale organisaties, laat staan individuen, is nog niet ter sprake. Een Staat die internationaal aa/uprafcfi/i
is, is in ieder geval internationaal aanipr«ifciaar. Kamminga 1992, p. 193.
"Zie ook W.J.M. van Genügten, Afcgarieve CTI poririeve jymfro/ieft m As« vo/lt«irec*/, in: W.J.K. Witteveen, P.

van Seeters, G. van Roermund (red.), Wat maakt de wet symbolisch? Zwolle: 1991, p' 233-253 (247-248 en
250-251).
^H.L.A. Hart, PoririviOT! ami r/ie rcpararion o/tow and mora/s, HLR 71 (1958), p. 593-629 (612-615). Ook in:

Essays in Jurisprudence and Philosophy. Oxford: 1983, p. 49-87.
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noties al afgeleid van de menselijke natuur, de menselijke rede of van God. Zover wil ik
niet gaan.

De vraag wat de precieze inhoud is van de toets wordt hier niet beantwoord. Volstaan
wordt met vast te stellen dat zo'n toets relevant is voor het recht^ en dat die toets te
vinden is in noties die in een samenleving bestaan omtrent hetgeen recht AeAoort te zijn.
Zonder dergelijke noties zou recht statisch zijn en zou een rechter geen recht kunnen
vormen. Zonder dergelijke noties zou volgens Nederlands burgerlijk recht onrechtmatig
nog immer slechts inhouden 'handelen in strijd met de rechtsplicht, en het inbreuk maken
op eens anders recht'. Inmiddels houdt onrechtmatig echter ook in het handelen in strijd
met de goede zeden en het handelen in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid.**

Ieder heeft een zeker normbesef, een notie hoe het recht behoort te zijn. Er bestaat geen
overeenstemming over de precieze inhoud van die notie voor iedere concrete situatie. Wei
zal ieder kunnen vaststellen dat er een belangrijk gebied van overeenstemming is tussen
zijn noties omtrent recht en rechtvaardigheid en die van een ander. Ook een samenleving -
en het is zelfs een voorwaarde voor het bestaan ervan - kent overeenstemming over
bepaalde noties van recht en rechtvaardigheid. De wenselijke situatie is dat dergelijke
noties via een geregelde en democratische procedure tot wetgeving leiden. Dat is echter
niet altijd het geval. Minder reguliere wegen als revoluties zijn denkbaar. .

Deze denkbeelden zijn niet nieuw. McDougal ziet de toets van recht liggen in de 'com-
munity expectations'." Fuller stelt dat het recht niet een dictaat is van de overheid, maar
voortkomt uit de interactie tussen mensen in de samenleving en ook leeft als beginselen in
het interstatelijk verkeer.*' Dworkin zoekt in 'cultuurrecht' de normatieve grondslag voor
het recht. De oorsprong van de 'historische beginselen', zoals hij die aanduidt, ligt in een
gevoel van behoren zoals dat ontwikkeld is onder vakgenoten en het publiek gedurende
een zeker tijdsverloop. Een en ander wordt ook wel aangeduid als een meer bescheiden
natuurrechtelijk denken." Recht is niet te definieren zonder het verband waarin het
pretendeert te functioneren. In de samenleving waar het recht pretendeert te gelden wordt
de inhoud ervan tevens bepaald door noties van recht en rechtvaardigheid zoals die in de
samenleving leven.

Noties van recht en rechtvaardigheid hebben ook in de internationale samenleving een
zeker gewicht. Dat gewicht hebben ze in sociaal-politieke zin: het politiek krachtenveld
wordt mede bepaald door deze noties. Actoren die zieh beroepen op "recht' en 'recht-
vaardigheid' leggen gewicht in de schaal. Daarmee krijgen deze noties ook gewicht in

"Ook een positiefrechtelijk ingesleld jurist zal moeten erkennen dat recht niet uit de lucht komt vallen, en zoekt
een toets, een bron, een grondnonn om het bestaansrecht van recht vast te stellen.
"Hoge Raad 31 januari 1919, W 10365 (Lindenbaum-Cohen).
"M.S. McDougal, ./umprudence /or a Free Soc/ery, Georgia Law Review 1 (1966), p. 1-19 (4-5). Zie ook R.

Higgins, Problems and Progress. International Law and How We Use it. Oxford: 1995, p. 1.
•'L.L. Fuller, Wuman in/erac/ion and f/ie law, in: K.I. Wilson (ed.). The Principles of Social Order. Selected

Essays of Lon L. Fuller. Durham N.C.: 1981, p. 211-246 (212-224).
"R. Dworkin, 77ie mode/ o/ ru/es /, in: Taking Rights Seriously. Cambridge, Mass.: 1980. p. 14-64. Zie

uitgebreid voor Dworkin's visie: R. Dworkin, Law's Empire. Cambridge Mass.: 1986. , .. _.,̂

10



Hoofdstuk 1 Inleiding

juridische zin: het is moeilijk verzet aan te tekenen tegen de totstandkoming van recht,
wanneer dat recht in overeenstemming is met die noties. Zo is het opvallend dat staten,
wanneer bekend wordt dat zij mensenrechten sehenden, gevoelig zijn voor de ffio/?//i'zarion
o/ 5/iam :̂ kennelijk is er iets waar staten zieh voor zouden moeten schämen en voelen zij
een morele ^

De elementen relevant voor de ontwikkeling van recht kunnen met elkaar in verband
worden gebracht.

Tabel

a.

b.

• - . - • - • • } , . .

wilsovereenstemming (af-
spraken), in overeenstem-
ming met

noties van recht en recht-
vaardigheid in een samen-
leving (paragraaf 6.3)

< • . " . . • . • ••• . i v

gezag

c.

j _ toepassing

Recht
p l u s • - • ' • • • -

middelen, teneinde a. en b.
(toezicht over nakoming en
handhaving)

d. in feite te verwerkelijken

6.2 Recht is het resultaat van een doelzoekend proces

Voor de ontwikkeling van een norm tot een rechtsnorm zijn de elementen (a), (b), (c) en
(d) relevant. Wil er sprake zijn van 'recht in optima forma', dan moeten allereerst wils-
overeenstemming (a) en 'noties van recht en rechtvaardigheid' (b) overeenkomen. Voorts
moeten middelen (c) aanwezig zijn waarmee wilsovereenstemming (a) en 'noties van recht
en rechtvaardigheid' (b) kunnen worden verwezenlijkt (d).-' Dat wil natuurlijk niet
zeggen dat het zieh voordoen van 66n of enkele elementen niet voor recht relevant zou
zijn. Zo zou een rechtspositivist genoegen kunnen nemen met procedurele elementen: de
wilsovereenstemming of het bevel van de bevoegde instantie (a), mogelijk in combinatie

"Henkin formuleerde dat ten aanzien van mensenrechten als volgt. "[...] however formally, however super-
ficially, however hypocritically even and however deficient the national implementation or international enforce-
ment, no government dares dissent from the ideology of human rights today." L. Henkin, The Rights of Man
Today. Boulder, Co.: 1978, p. 28.
""[...] law is, thus, a process of decision in which authority and control are conjoined." M.S. McDougal 1966,

p. 4.
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met middelen tot afdwinging (c) en feitelijke verwerkelijking (d). En zo is hetgeen wordt
gewenst als recht (b) ook relevant voor de totstandkoming van recht, of de andere elemen-
ten zieh nu voordoen of niet.•* _, • • « , . ' ,;•.>. : , : , , • • • >: >•* . ;•-, ;:jt*. -• i*. ..-:•.! rfKne "

Het recht is dus allerminst iets vaststaands. Het wordt voordurend gevormd waarbij de
verzekering en het bereiken van bepaalde noties van recht en rechtvaardigheid richting
geven.-" Het streven is gericht op het in overeenstemming brengen van de elementen (a),
(b), (c) en (d). Daarom is geen strikte scheiding aan te leggen tussen 'Sein', het recht
zoals het is, en 'Sollen', het recht zoals het behoort te zijn. 'Sein' transformed! langzaam
naar 'Sollen'. Dit valt te illustreren aan de hand van de uitspraak Lindenbaum-Cohen.^
De rechter in deze zaak formaliseerde wat al eerder in rechtsgeleerde kring werd voorge-
staan en wat de maatschappij, evenals Lindenbaum en Cohen, inmiddels konden verwach-
ten. Wanneer werd de verruiming van onrechtmatig recht? Op de dag van het gewraakte
feit? Op de dag van de uitspraak? Bij de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek?"

Daar zijn afspraken over te maken. Recht is uiteindelijk dat wat wij besluiten dat die
benaming verdient. De term recht kunnen wij reserveren voor de situatie waar de elemen-
ten (a), (b), (c) en (d) zieh voordoen. We kunnen die term ook reserveren voor de situatie
dat de elementen (a), (c) en (d) zieh voordoen, ongeacht (b): een meer positiefrechtelijke
kijk. We kunnen afspreken dat ook recht dat 'moreel siecht', maar nu eenmaal volgens
reguliere procedures tot stand is gekomen, recht kan worden genoemd. Afgesproken kan
worden recht en moraal te scheiden of niet te scheiden, en aan te geven dat aan het recht
een morele connotatie wordt gegeven. Of en wanneer er sprake is van recht is dan een
semantische en tamelijk ongecompliceerde kwestie. Dat laat ik verder nisten."

Kortom, er bestaat ten eerste een proc« als gevolg waarvan (of waarbinnen) recht wordt
gevormd. Ten tweede zijn de vier elementen relevant voor dat proces. Ten derde bestaat
er als een van deze elementen, 'noties van recht en rechtvaardigheid'. Ik noem dit element
een normatieve toets.

• ' - • • • - ; . . • • • • ! . • - . : • . • • r , . • / _ , ' ; r - i ; > ! • - • ; • < • - . : i j • • • • • < • <

""Francois merkt op: "Recht en moraal verschillen hierin, dat het eerste op het menselijk handelen, het tweede
op de gezindheid betrekking heeft. Aan de rechtsidee is het denkbeeld van de afdwingbaarheid inhaerent; dat
echter in bepaalde gevallen de middelen ontbreken om de dwang te kunnen verwezenlijken, onmeemt aan een
norm nog niet het rechtskarakter." J.P.A. Francois, Handboek van het Volkenrecht. Zwolle: 1949, p. 52.
"Zie ook Higgins: "International law is not rules. It is a normative system." Higgins 1995, p. 1. Zie ook P.

Hoefer-van Dongen, B/aot /ewer /aw simp/y «n V enougA. An inlerview wiiA ./Hdge Äosafyn tfi^im, DB£ ßC,
NJB 71 (1996), p. 269-273 (273).
"HR31 januaril919, W 10365.
"Zie bijvoorbeeld W.L.P.A. Molengraaff, De 'oneer/i/*e concurren/ie' voor net forum van den Afeder/an<iJcAen

recA/er, Rechtsgeleerd Magazijn 1887, p. 373-435, ook gepubliceerd in: M.W. ter Horst, B. Wächter & J.
Wiarda, Molengraaff Bündel: keuze uit de verspreide geschriften van Mr. W.L.P.A. Molengraaff met levensbe-
schrijving en bibliografie. Zwolle: 1978, p. 101-164. Zie ook G.E. van Maanen, Onrechtmatige daad. Aspekten
van de ontwikkeling en struktuur van een omstreden leerstuk. Deventer: 1986, p. 121-154.
"Naar mijn mening dient bij voorkeur echter wel aangegeven te worden wanneer we met positief recht te maken

hebben. Daar moet duidelijkheid over zijn, omdat met het eüket 'recht' een bepaalde kwaliteit aan een norm kan
geven. C. Ingelse, So/» iaw? PY1L 20 (1993), p. 75-90. . .,
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6.3 Een normatieve toets voor recht <•.•.„-* ^ L i

Deze paragraaf heeft allerminst de pretentie de toets van het recht te formuleren. Wei kan
het bestaan van een grote mate van overeenstemming over de inhoud van een normatieve
toets die belangrijk is voor het recht, voor het internationaal recht en voor deze Studie
worden verondersteld. Voor het opsporen van deze toets moet naar de relevante samenle-
ving worden gekeken: de internationale samenleving. Deze internationale samenleving
wordt uiteindelijk gevormd door de individuen in een diversiteit van samenlevingen."
Voor het opsporen van een normatieve toets dient in eerste instantie dus naar die individu-
en te worden gekeken, en niet naar de klassieke eenheden in het internationaal recht: de
staten. Dat de individuen van deze diverse samenlevingen bepaalde waarden de/e/? möge
blijken uit cultureel-antropologisch onderzoeken, waarbij ik in het bijzonder de Studie van
Renteln wil noemen.^ Renteln maakt aannemelijk, door middel van een empirisch
onderzoek van verschillende culturen, dat de meeste normen en waarden, zoals die ver-
woord zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in allerlei men-
senrechtenverdragen, universeel worden gedragen."

Het spreekt vanzelf dat het in het belang is van ieder individu dat geen inbreuk wordt
gemaakt op zijn menselijke waardigheid. Verondersteld kan worden dat een voor het recht
relevante normatieve toets in de internationale samenleving is dat inbreuken op de
individuele menselijke waardigheid ontoelaatbaar zijn. Gekozen wordt derhalve voor een
negatieve omschrijving van een normatieve toets. Wat de exacte inhoud is van de mense-
lijke waardigheid wordt in het midden gelaten, wel is vast te stellen dat foltering en een
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in ieder geval een flagrante
inbreuk op de menselijke waardigheid maken.^ Overigens kan nog worden opgemerkt
dat het bestaan van een folterverbod ook door staten wordt erkend, ook al komt foltering
nog voor in de praktijk." Deze toets heeft in deze Studie verder geen natuurrechtelijke
pretentie, maar is slechts een toets die in deze internationale samenleving kan worden
gevonden en daar relevant is.

Als onderdanen van de Staat, maar ook als individuen die rechten ontlenen aan het internationaal recht.
"A.D. Renteln, International Human Rights. Universalism versus Relativism. Newbury Park: 1990. Zie verder

de door de UNESCO uitgegeven verzameling van citaten, passages en dergelijke, afkomstig uit diverse tradities
en periodes, die, ondanks de verschillende achtergronden, illustreren hoe mensen in alle tijden en over de hele
wereld een vonn van mensenrechten hebben geformuleerd en geeist. Zie J. Hersch, Birthright of Man. A
Selection of Texts. Paris: 1969, p. 445-465: het recht tegen onderdmkking en willekeur, waaronder foliering. Zie
voorts R. Falk, Cu/rura/ fVwufa/ions/or /A* /»(«nuu/omi/ Prowcrto/i o///Mmon R/g/iM, in: A.A. An Na'im (ed.),
Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus. Philadelphia: 1992, p. 44-64. A.A. An-
Na'im, rownnf a Crow-Q<//ura/ /4/>proacn ro d i n i n g /fi/ernaflona/ 5/a/uio/rij o/tfu/nan Ä/gnM. 77if Wea/im^ o /
Cruri, MAuman, or Degrading 7V«jmiem or Pu/u'iAm*«, in: A.A. An-Na'im (ed.), Human Rights in Cross-Cul-
tural Perspectives: A Quest for Consensus, p. 19-43. Zie ook zijn Conc/iuion in dezelfde uitgave, p. 427-435.

"Daarmee maakt zij duidelijk dat de steUingen van de universalisten en de culturele relativisten niet diametraal
tegengesteld zijn. Renteln 1990, p. 138-140.
"Dat dit idee universeel wordt gedragen blijkt uit de Studie van Renteln. Renteln 1990, p. 136. Zie ook M.C.

Bassiouni, D. Derby, ^n ^p/>raija/ o / Tormrf in /n^rajdonfl/ Law ana" Prac//ce. 77i* Need/or an tomil/om/
Convewio/i/or rt* /"revoi/ion and %>;>r«m>n o/rormre. Revue Internationale de Droit Penal 48 (1977), p. 17-
103 (47^»9).

"Kooijmans 1990, p. 97-98. ..,...-. • .., : - . . . - M .-.. r >••• .
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6.4 Consequenties voor de inhoud van het recht »Ä:'" ?r> y ,jt a;, M: y -.,..

Voor deze Studie worden uit de hierboven gegeven toets consequenties voor de inhoud van
het recht en dus ook het internationaal recht getrokken. De geschiedenis laat zien dat ter
bescherming tegen rechteloosheid en ter verzekering van de menselijke waardigheid
allerlei grondwetten en rechtsregels tot stand zijn gebracht. Het idee daarbij was dat een
Staat geen doel op zieh is en niet alleen het belang mag dienen van een absolute vorst. De
Staat ontleent daarentegen zijn gezag aan de burgers met het oog op het behartigen van een
aantal belangen van deze burgers, waaronder de verzekering van de menselijke waar-
digheid.'"' Daartoe moet de uitoefening van Staatsmacht zelf ook zijn onderworpen aan
het recht. Er is in dat geval sprake van een rechtsstaat: een organisatievorm onderworpen
aan de 'Rule of Law'. Het is in het belang van de Individuen die van zo'n rechtsstaat deel
uitmaken dat de rechtsstaat in beginsel soeverein, zowel intem als extern, is. Interne
souvereiniteit betekent onder meer dat de overheid het geweldsmonopolie heeft. Die
soevereiniteit is echter niet absoluut; precies aan de 'Rule of Law' kan de soevereiniteit
worden getoetst.

Sinds de totstandkoming van grondwetten en rechtsregels ter bescherming van menselijke
waardigheid is de Staat over het algemeen een succesvol samenlevingsverband gebleken
om deze rechtsregels te handhaven en de menselijke waardigheid te beschermen. De Staat
kan echter ook weer verworden van beschermer (de rechtsstaat) tot sehender (een
rechteloze Staat). Staatsmacht wordt immers uitgeoefend door personen. Weliswaar zijn
deze personen uitgerust met overheidsgezag en machtsmiddelen in het belang van de
burgers, zij hanteren de machtsmiddelen echter nogal eens op een manier waardoor juist
ernstige inbreuk wordt gemaakt op de menselijke waardigheid van burgers. Foltering is
daarvan een voorbeeld. Waar dat probleem niet binnen de Staat wordt opgelost, de Staat
verwordt tot bron van schendingen, voldoet hij niet meer aan de voorwaarden voor de
uitoefening van soevereiniteit. Dat betekent dat er een grond is om zo'n staat aan te
spreken en, zo nodig, zelfs in te grijpen om een rechtsstaat te herstellen. Burgers
waarover de macht oneigenlijk wordt uitgeoefend, maar ook andere instanties kunnen dat
doen. De geschiedenis laat zien dat dat in feite ook gebeurde." Het idee dat het aanspre-

*°"[D]e Staat is een aaneensluiting van Individuen met het doel nun de grootst mogelijke bevrediging van nun
zedelijke, geestelijke en materiele behoeften te verzekeren. Ten opzichte van al wat de Staat doet, is het individu
einddoel [...]" Aldus Francois 1949, p. 48. Zie ook het 'Plakkaat van Verlatinghe', 26 juli 1581: "Also een
yegelick kennelick is, dat een Prince vanden Lande van Godt ghestelt is hooft over sijne ondersaten, om de selve
te bewaren ende beschermen van alle onghelijck, overlast ende ghewelt, ghelijck een Herder tot bewaernisse van
sijne Schapen; Ende dat d'ondersaten niet en zijn van Godt gheschapen tot behoef vanden Prince om hem in
alles, wat hij beveelt, weder het goddelic oft ongoddelick, recht oft onrecht is, onderdanich te wesen ende als
slaven te dienen: maer den Prince om d'ondersaten wille, sonder de welcke hy egheen Prince en is [...]". De
Amerikaanse 'Declaration of Independence', 4 juli 1776, formuleen het gelijkzins: "We hold these truths to be
self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable
Rights, that among these, are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Govern-
ments are instituted among Men, deriving their just Powers from the consent of the governed."
"Zie het 'Plakkaat van Verlatinghe', 26 juli 1581: "Ende so wanneer hij sulcks niet en doet, maer in stede van

sijne ondersaten te beschermen, de selve soect te verdrucken, t'overlasten, heure oude vrijheit, Privilegien, ende
oude hercomen te benemen, ende heur te gebieden ende gebruycken als slaven, moet gehouden worden niet als
Prince, maer als een Tyran, ende voor sulcks nae recht ende redene mach ten minsten van sijne ondersaten [...]
voor egeen Prince meer bekent, maer verlaten [...]". Zo ook de Amerikaanse "Declaration of Independence', 4
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ken van staten is gerechtvaardigd, is, zij het schoorvoetend, aanvaard door staten en is
onder meer te vinden in het Handvest van de Verenigde Naties, de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens en het Verdrag tegen Foltering. We zijn daarover in termen
van mensenrechten gaan spreken. iv; :.•*, ,«;n n»? >&»,« ;:••• IKW

Inmiddels heeft ook de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties laten zien dat hij staten
zal aanspreken en zelfs gewapenderhand bij staten kan (laten) ingrijpen.^ Het is uiter-
aard wenselijk dat het stadium dat een Staat moet worden aangesproken of dat in een staat
moet worden ingegrepen, niet wordt bereikt. Voorts is het wenselijk dat de beoordeling
van de situatie niet geschiedt door staten die mogelijk andere belangen hebben dan alleen
de verzekering van de menselijke waardigheid. In deel I zullen we zien dat staten nogal
eens zelf het recht in handen namen en voor de bescherming van individuen inbreuk
maakten - terecht of onterecht - op de soevereiniteit van andere staten. AI te vaak echter
gingen daar andere belangen achter schuil, en dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de
ontwikkeling van de notie dat ingrijpen ter bescherming van de vrede toelaatbaar is. Onaf-
hankelijke middelen om vast te stellen of de soevereiniteit binnen zijn grenzen wordt
uitgeoefend en onder welke voorwaarden staten in concreto kunnen worden aangesproken,
zijn daarom zeer gewenst.

Het is de vraag of de internationale gemeenschap al dergelijke middelen heeft ontwikkeld.
In deze Studie zal een kandidaat aan de orde komen: het Verdrag tegen Foltering met het
daaraan gekoppelde Comite tegen Foltering.

6.5 Consequenties voor de bronnen van internationaal recht , .-. >, .

Hierboven werd opgemerkt dat een Staat een goed middel kan zijn ter verzekering van de
menselijke waardigheid, maar niet altijd een betrouwbaar middel is. Een rechtsstaat kan
verworden tot een rechteloze Staat. De Stelling van deze paragraaf is dat waar een Staat
zieh niets gelegen laat aan de toets van recht, als boven geschetst, ook de bevoegdheid van
zo'n Staat als .sc/iepper van recht ter discussie kan komen. Voor het begrip van het
internationaal recht is het problematisch dat traditionele bronnen van internationaal recht,
zoals omschreven in artikel 38 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof, alleen
de Staat een belangrijke rol toekennen in de totstandbrenging van internationaal recht. Dat
is echter niet altijd afdoende.

Zo'n uitgangspunt is te statisch en houdt geen rekening met het tekortschieten van de
Staat. Naar mijn mening moet een kijk op het internationaal recht die zwaar steunt op de
Staat als schepper van recht worden gerelativeerd. Alternatieven zijn echter nog weinig tot
ontwikkeling gekomen, al was het maar omdat de macht over het algemeen nog is

juli 1776: "That, whenever any form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the
People to alter or abolish it [...]". Zie ook de hierboven vermeldde citaten uit het Plakkaat van Verlatinghe en de
'Declaration of Independence'.
"Zie bijvoorbeeld enkele resoluries van de Veiligheidsraad: S/Res/678 (1990) (Irak); S/Res/794 (1992)

(Somalia); S/Res/816 (1993) (Bosnie); S/Res/836 (1993) (Bosnia); S/Res/929 (1994) (Rwanda); S/Res/940 (1994)
(Haiti).
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geconcentreerd in de klassieke Staat. Artikel 38 van het Statuut van het Internationaal
Gerechtshof, dat overigens slechts een aanvvt/zi/ig aan het Internationaal Gerechtshof biedt
omtrent de rechtsbronnen, biedt ruimte voor een versterking van bronnen van internatio-
naal recht, waar de Staat een minder belangrijke rol speelt. Volgens artikel 38 lid 1 onder
c zal het Hof immers ook 'the general principles of law recognized by civilized nations'
toepassen. Voorts zou in de vorming van internationaal gewoonterecht, als vermeld in
artikel 38 lid 1 onder b, een zwaarder gewicht aan O/J/VI/O iwrn kunnen worden toegekend
dan aan statenpraktijk.'" Het Internationaal Gerechtshof zelf lijkt al wat ruimte te hebben
gevonden. Het aanvaardde in de Nicaragua-zaak resoluties van de VN als bewijs van
op/n/o mm en statenpraktijk.''* -.....-..• , .• «,. ..--.,. ,. ., ,,-,,

In ieder geval kan worden vastgesteld dat een rechteloze Staat onder omstandigheden
minder 'recht van spreken' heeft als schepper van internationaal recht dan die organen die
K/K/Ki7end een mandaat hebben toezicht te houden over de naleving van normen van
menselijke waardigheid. Mogelijk zijn verdragsorganen als het Mensenrechtencomite en
het Comit.6 tegen Foltering geschikte organen.

7 S l o t . « . v . - • - ' •:••'• • . »
• . . ' • ' • • • : -- ' V . J . i * . . . . - , , / .' '..« j i t f . « s • •!:r.«.-ip-Vi-; ..-•• : * . "*•> r v > E t ^ •

Met de geschetste toets is aangegeven door welke noties van recht en rechtvaardigheid
deze studie wordt geinspireerd en het recht naar mijn mening moet worden geinspireerd.
Een belangrijk doel van de internationale bescherming van de rechten van de mens, zo
ook van recht in het algemeen, is het voorkomen van inbreuken op de menselijke waardig-
heid. Nu de Staat zijn gebreken kent, kunnen wij betere middelen ter verzekering van
menselijke waardigheid trachten te ontwerpen en bestaande middelen vervolgens trachten
te versterken. De internationale procedures en organen ter bescherming van de rechten van
de mens zijn goede kandidaten. Zij dienen de morele kwaliteit van het recht te handhaven
en te versterken. Daarmee is ruimte gevonden de activiteiten van het Comiti in de
ontwikkeling van het Verdrag tegen Foltering juridisch van betekenis te achten. Met deze
toets is tevens de maatstaf gegeven waarlangs de activiteiten van het Comite tegen
Foltering kunnen worden beoordeeld. •

. . • ! • ••>•.> > ! / . ! / ! _ • : >

"Aldus ook Higgins 1995, p. 20-22.
"Internationaal Gerechtshof, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua tegen de

Verenigde Staten), arrest van 27 juni 1986, ICJ Reports (1986), p. 14-15. Zie ook Th. Meron, Human Rights
and Humanitarian Norms as Customary International Law. Oxford: 1989, p. 113-114: "Provided that the norms
of human rights and of humanitarian norms articulated by the Court continue to be reasonable and not too far in
advance of the mores of the international community, the Court's statements that certain norms embody customa-
ry law will be regarded as authorative." Zie ook Th. Meron, /m?nuj/iona/
AJIL 89 (1995), p. 554-577 (577).

16





;* Is Üsse

: * ' • ' j " ^ ' - *•



Deel I

Context





• ,"af> •
2

De ontwikkeling naar een internationaal verbod van foltering

Inleiding
'.If! .V

De geschiedenis laat zien dat mensen zieh in steeds grotere verbanden zijn gaan or-
ganiseren. Doel van deze organisatie is - grofweg - het behartigen van de gezamenlijke
individuele belangen. De totstandkoming en ontwikkeling van dergelijke verbanden was
niet lineair, het ging met horten en stoten. Zo ontstond het Romeinse Rijk als groot
georganiseerd verband, dit stortte in, waama gedurende een längere periode kleinere en
lossere verbanden bestonden. Daama ontstonden weer steeds grotere verbanden. Geduren-
de een vijfhonderd jaar zijn mensen inmiddels georganiseerd geweest in eenheden die wij
nu als staten aanduiden. Deze eenheid, de Staat, lijkt nu aan belang in te boeten. Andere
kaders worden belangrijk. Dit komt mede tot uitdrukking in de organisatie van de Ver-
enigde Naties.' Inmiddels is daarmee een ongeevenaarde graad van organisatie bereikt.
Deze historische schets wijst uiteraard niet noodzakelijk op een voortschrijdend organi-
satiegraad, wel wijst het op het voorkomen van processen van kleine naar steeds grotere
verbanden.*

• " - i « v \ > " ; • • » • : - • • . . • •• i . ^ i , - - . j - r - - : : . i : * • • • • . • . • , • ; : • . ' • . . . . ; . , i

Een voorwaarde voor het zieh voordoen van deze processen is overeenstemming over
beginselen, een aantal gemeenplaatsen omtrent de mens en de samenleving, noties van
recht of rechtvaardigheid. Naleving van die beginselen is uiteindelijk in het belang van
ieder individu in de samenleving. Nationaal recht is gebaseerd op dergelijke gemeen-
schappelijke beginselen voor een samenleving georganiseerd in een staat. Het internati-
onaal recht was oorspronkelijk gebaseerd op gemeenschappelijke beginselen voor een
samenleving van $/afen. Er zijn echter gemeenschappelijke beginselen aan toegevoegd die
in acht hören te worden genomen bij de uitoefening van Staatsmacht en direct relevant zijn

'Tegelijkertijd zijn tendensen waar te nemen die weer raeer het belang van etniciteit, geloof en sum benadruk-
ken.
'Een gedachte die opmerkelijk genoeg weinig is verwoord in de vakliteratuur. Francois opent zijn Handboek van

het Völkerrecht als volgt: "De geschiedenis der mensheid geeft het beeld te aanschouwen van een zieh steeds
uitbreidende aaneensluiting. [...] Aristoteles reeds noemde de mens een "sociaal wezen' f'zoön /w/in'conV; Hugo
de Groot gebruikte voor deze neiging tot aaneensluiting de term 'a/>/>f(itaj ioci>w//i'. Francois gaat voort met
een schets van stamverband tot wereldsamenleving, waarbij het onutaan van een volkenrecht een vanzelfspreken-
de consequentie vormt. J.P.A. Francois, Handboek van het Volkenrecht. Zwolle: 1949, p. 3-10. Dat deze
processen zieh noodzakelijk voordoen wordt gesteund door onderzoek naar de ontwikkeling van overlevingsstrate-
gien, gesimuleerd in computers. Samenwerking blijkt daarbij de meest succesvolle strategic 'Niet-samenwerken-
den' hebben vanzelfsprekend minder kans coalities aan te gaan, en hebben daardoor minder evolutionaire
mogelijkheden. R. Axelrod, The Evolution of Cooperation. New York: 1984, p. 145-191. De hoop van Daw-
kins, gebaseerd op van Axelrod's theoretische beschouwingen, dat een co-operatieve moraal daadwerkelijk
ontstaat, en succesvol is, lijkt (voorlopig) niet ijdel. R. Dawkins, The Selfish Gene. Oxford: 1989, p. 202-233.
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voor de personen in deze staten. Zo was een gevolg van de morele verwerping door de
wereldgemeenschap van de gruweldaden begaan door staten in de Tweede Wereldoorlog
dat ook beginselen over de behandeling van mensen, ongeacht de Staat waar ze in leven,
als gemeenschappelijke normen in het interstatelijk verkeer werden aanvaard. Deze
normen werden zelfs universeel aanvaard door staten, in de vorm van het Handvest van de
Verenigde Naties en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.'

Dit hoofdstuk biedt een schets van de historische context van deze Studie, waarin de
zojuist beschreven zienswijze naar voren komt. Allereerst wordt de historische ontwik-
keling van de normen die relevant zijn in deze Studie, de menselijke waardigheid en het
verbod van foltering, besproken. Ten tweede wordt de ontwikkeling van internationale
betrokkenheid bij de naleving van de normen besproken. De omstandigheden die het toe-
zicht over de naleving van mensenrechten mede bepalen worden geidentificeerd en het
kader wordt aangegeven binnen welke het Comite tegen Foltering een rol in de ontwik-
keling van het Verdrag tegen Foltering speelt. , , ,.,._.., . .., .. . . ,,.•

2 Een historisch overzicht van foltering in recht en praktijk: van rechtmatig
gedrag tot absoluut verbod

Foltering en wrede, onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing'' is iets van
alle tijden. De geschiedenis is beschreven door diverse auteurs.^ Historisch zijn twee
soorten van foltering te onderscheiden. Allereerst was foltering tot voor enkele eeuwen
een geoorloofd dwangmiddel in het strafproces: de gerechtelijke tortuur. De gerechtelijke
tortuur veronderstelt een publiekrechtelijke rol van de overheid in het strafproces. De

'De steeds bredere acceptatie van de elementaire mensenrechten door de wereldbevolking is een mooi voorbeeld
van Dawkins' theorie van de verspreiding van memen. Dawkins 1989, p. 192-201. Dawkins gebruikt de term
meme analoog aan de term gen. Hij definieert een meme als een gedachte, een idee, of een concept. Er is een
strijdperk van genen, zo is er ook een strijdperk van memen. Een meme kan meer of minder succesvol zijn;
bepaalde ideeen (de aarde draait om de zon) blijken beter tot voortbestaan en verspreiding in Staat dan andere
ideeen (de zon draait om de aarde). Zie ook hierboven, hoofdstuk 1, paragraaf 6.3.
'Deze praktijken worden opgevat, zoals in dit hele boek, als afkomstig van de Staat.
'M.C. Bassiouni, D. Derby, /4/i /4/>/?rai'.sa/ o/ 7brrHre in /«erraHiona/ Law and /Vac/ice. 77ie Weed /or an

/we/rcart'ona/ Convention /or /ne Prevention and Suppression o/ 7brfure, Revue Internationale de Droit P6nal 48
(1977), p. 17-103 (23-35); F. Helbling, Die Tortur. Geschichte der Folter im Kriminalverfahren aller Völker und
Zeiten. Aalen: Scientia, 1973 (bewerkt door M. Bauer, oorspronkelijke druk: Berlijn 1902); J.H. Langbein,
Torture and the Law of Proof. Europe and England in the Ancien Regime. Chicago: 1977; H.C. Lea, Torture.
1973 (oorspronkelijk: Superstition and Force. Philadelphia: 1866); E. Peters, Torture. New York: 1986; M.
Raess, Der Schutz vor Folter im Völkerrecht (diss. Zürich). Zürich: 1989, p. 7; N.S. Rodley, The Treatment of
Prisoners in International Law. Oxford: 1987, p. 7-8; M. Ruthven, Torture. The Grand Conspiracy. London:
1987; K. Stavropoulos, Das Verbot der Folter und der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder
Strafe im gegenwärtigen Völkerrecht; insbesonderes nach Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention
(inaug. diss. Heidelberg). Heidelberg: 1976, p. 15. Meer algemene werken: R.C. van Caenegem, La Preuve
dans /Vinrien Droi7 flefce des Orijiw d to Fm du XV7//e Si'ec/e, Recueils de la Soctete Jean Bodin 17 (1965), p.
375-430; J.H. Drenth, Bijdrage tot de Kennis der Historische Ontwikkeling van het Accusatoire tot het Inquisiloi-
re Slrafproces (diss. Vrije Universiteit Amsterdam). Amsterdam: 1939; Th. Mommsen, Römisches Strafrecht.
Graz: 1955 (eerste druk Leipzig: 1899); E. Schmidt, Einführung in die Geschichte der Deutschen Straf-
rechtspflege. Göttingen: 1983, p. 90-95.
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ontwikkeling ervan hangt dan ook samen met de ontwikkeling van een overheid en de
ontwikkeling van een rol van de overheid in het strafproces.

i / i ' jw I?*»;.;'; fi'-V's-i !*r-ÜXS5S.L.*.

De ideeen over de mens, over wat wreed is, en daarmee over de torruur zijn veranderd.
Deze ideeen zijn weer van invloed geweest op de praktijk. Altijd al waren geluiden tegen
de praktijk te horen, maar pas in de laatste eeuwen kwam een beweging tegen foltering
die resultaten kon boeken, hetgeen weerspiegeld werd in regelgeving terzake. Foltering
werd een verboden handeling. Toch werd en wordt nog gefolterd. Heden ten dage wordt
foltering aangemerkt als een ongeoorloofd middel van het overheidsapparaat. Dit is de
tweede soort foltering.

Er volgt een korte verhandeling over deze ontwikkeling. Uiteraard zullen tussen regio's
verschillen hebben bestaan. Onderstaand poogt echter een algemene lijn te schetsen.

2.1 Van Romeinse tot Moderne tyd • ' • • - -

Reeds de Romeinen pasten foltering toe als onderdeel van het juridisch proces.* Aanvan-
kelijk gebruikten zij foltering voornamelijk in strafzaken tegen slaven, maar later ook in
civiele zaken, teneinde de betrouwbaarheid van het getuigenverhoor te waarborgen.' Het
idee was dat slaven morele rechtschapenheid misten; foltering zou dat af kunnen dwin-
gen.* Aangezien slaven een groot deel uitmaakten van de Romeinse bevolking en over het
algemeen betrokken waren bij allerlei rechtshandelingen, was foltering een veel voorko-
mende praktijk.' De Romeinen gingen foltering later ook toepassen op vrije burgers die
waren aangeklaagd voor hoogverraad. Dit delict werd in latere tijden extensief geinterpre-
teerd, zodat ook allerlei politiek en religieus afvalligen, zoals Christenen, werden onder-
worpen aan ondervraging onder foltering.'"

Romeinse Juristen onderkenden dat foltering ook het tegendeel kon bewerkstelligen. Het
was bekend dat gefolterden verklaringen aflegden, alleen om pijn te voorkomen, zonder
dat de verklaring waarachtig was." Toch werd de toepassing van foltering nooit serieus

*Lea 1973, p. 6; Raess 1989, p. 7; Bassiouni & Derby 1977, p. 23 e.v. Zie uitgebreid over het Romeinse
strafrecht: Mommsen 1955 (1899). Zie over foltering in het Romeinse strafrecht: Mommsen 1955 (1899), p. 22,
405-408 en 416-417.
'Ruthven 1978, p. 31-32.
«Lea 1973, p. 14.
T-ea 1973, p. 19. Het klassieke Romeinse recht liet niet toe dat voor de bewijsvoering alleen op de ;«nu;?nfr

van de slaaf, afgelegd als gevolg van foltering, werd vertrouwd. De getuigenis was alleen van nut als ondersteu-
ning van a/irfer 6ewi/.s dat al sterk in de richting van schuld van een betrokkene wees. Ruthven 1987, p. 29-30.
'"Lea 1973, p. 9-11. Raess 1989, p. 7. In de derde eeuw na Christus kon foltering rechtens toegepast worden op

de Juani/ion», zij die niet behoorden tot de geprivilegieerde klasse van de Zionttfjor«. Aangezien AumiV/or« niet
geacht werden de deugden van de hogere klassen te bezitten, werd foltering, net als destijds bij de slaven, altijd
nodig geacht teneinde de waarachtigheid van de verklaringen te toetsen. Peters 1986, p. 20 en 26-27. Peters geeft
enkele methodes die de Romeinen rechtens toepasten. Peters 1986, p. 35-36. Zie ook Lea 1973, p. 23.

'Ulpianus verzette zieh om deze reden tegen foltering: "Quastionii fidem non semper habetur. [...] et enim res
est fragilis et pericolosa et quae veritatem fallat." Dig. XLVIII. 18. De Quaestionitus. D48.18.1.23. Zie ook Lea
1973, p. 21; Raess 1989, p. 8; Ruthven 1987, p. 31.

23



Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van het folterverbod

ter discussie gesteld, laat staan op grond van humanitaire overwegingen.'* De juridische
basis voor foltering die in het Romeins Recht kon worden gevonden, bleek een bron
waaruit in latere tijden werd geput teneinde de gerechtelijke toituur te rechtvaardigen."

Vanaf de derde eeuw nam met het binnendringen van Germaanse stammen het belang van
het Romeins recht in Europa af. Er ontstonden allerlei op het personaliteitsbeginsel
gebaseerde inheemse rechtsgroepen, waarvan het Romeinse recht er 66n was. De opleg-
ging van foltering aan vrije personen wezen de Germanen af, omdat het in strijd met de
rechten en plichten van stamleden werd geacht. Foltering werd alleen nog bij uitzondering
in een proces toegepast.'" De afnemende betekenis van foltering in het recht hield niet
alleen verband met het afnemende betekenis van het Romeins recht, maar ook met het feit
dat na de Romeinse tijd niet meer sprake was van een sterk centraal gezag. In deze perio-
de ontbrak aanvankelijk elke publiekrechtelijke notie. Bestraffing was geen publieke, maar
een private aangelegenheid. Dientengevolge was er ook geen strafrecht in de moderne zin
des woords en dus ook geen foltering van overheidswege. Dat betekende overigens niet
dat de wijze waarop men elkaar behandelde mild was. Geschillen werden veelal bijgelegd
door middel van de bloedwraak, de vergelding en de compensate." Daarbij vertrouwde
men op het bovennatuurlijke en minder op de ratio, om schuld en boete vast te stellen. De
tweekamp en vuur- en de waterproef speelden daarbij een belangrijke rol."*

De gerechtelijke torruur, zoals die in de twaalfde en volgende eeuwen ontstond, kwam
voort uit twee bronnen, die elkaar wederzijds bei'nvloedden: ten eerste het inheemse recht,
en wel zodra een centraal gezag zieh ging aandienen, en ten tweede het Romeins-Canonie-
ke recht, met het begin van de Inquisitie.

Met het Frankische Rijk tekende zieh vanaf de tiende eeuw een sterker centraal gezag aan.
Dit gezag had belang bij handhaving van de orde. Daarom moesten wraak en vergelding
worden beteugeld. Het bood daarom aanvankelijk een vorm van procesbemiddeling, maar
allengs ging het centrale gezag, maar ook de onderdelen daarvan, meer en meer strafrech-
telijke bevoegdheden ontwikkelen en monopoliseren. Strafoplegging werd een overheids-
taak. De toenmalige overheid stapte, mede onder invloed van de Kerk, af van de water-
en vuurproef om schuld en boete vast te stellen. Zij ging daarentegen op zoek naar de
materiele waarheid." Deze werd gevonden in het getuigenbewijs, het onderzoek en het
schriftelijk stuk. Maar het bewijs bij uitstek werd de bekentenis.

Veroordelingen werden slechts uitgesproken op grond van 'vol' bewijs, waarbij de rechter
gebonden was aan een wettig bewijsstelsel. Twee identieke geruigenverklaringen van twee

;fö' ' !Jr i .".*••

' ^ L e a 1 9 7 3 , p . 2 1 - 2 2 . • .'-:.•,:. • •- -• - v . - •?. . -" •, . • • • • - •*• • • . • <•; C* . ; ? - - - ¥ * y i "•.*•:'-*•

" L e a 1 9 7 3 , p . 2 3 ; S t a v r o p o u l o s 1 9 7 6 , p . 1 8 . : - . • • . . i ? , • • - . „ ; * : .; . • . . - . > • . v « . • , ' . - i ; • ^ ^ • ^ .
" L e a 1 9 7 3 , p . 2 5 , 3 1 , 4 5 - 4 7 e n 5 1 . ' ? • L - ^ - - « • < - • - . , • :; ..-• - i *.-...;,. • . • : * < * > . .
" L e a 1 9 7 3 , p . 2 5 . :•>.- - .^• . - • . . > - , i - - « t - - j « i * * : - S > , . ; ',, . - • ^ • , - , ;. . ,:•::: * ' - . - . , * - « . , - i
"Van Caenegem 1965, p. 377-381.
"Dat werd gezien als God's roeping. Het instellen van een onderzoek naar de materiele waarheid was "[...]

slechls een g*vo/g [...] van d« wi/'z*, de mam>r waarop, d*n vomi waaronder de Overheid de Haar opgelegde en
toevenrouwde taak volbrengt." Aldus Drenth 1939, p. 237.
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verschillende personen bijvoorbeeld leverden een 'vol bewijs' op." Wanneer 'vol bewijs'
niet kon worden verkregen, maar er wel 'half bewijs' was - aanwijzingen - was het aan de
rechter om te proberen een bekentenis los te krijgen om het bewijs 'vol' te krijgen."
Wanneer een bekentenis niet vrijwillig kwam was deze te verkrijgen onder de pijnbank.^
'Vol bewijs' zonder een bekentenis was zelden te leveren, zodat vanaf de twaalfde tot de
achttiende eeuw het Europese strafrecht meer en meer ging leunen op de bekentenis.
Kortom, op het moment dat de strafvervolging een overheidstaak werd, werd van meet af
aan, door het belang dat werd gehecht aan de materigle waarheidsvinding en aan de daar-
mee verband houdende bekentenis, de pijnbank in het strafproces toegepast.*' Het insti-
tuut van de gerechtelijke tortuur werd gecodificeerd en geinstitutionaliseerd."

i f • t « ' - ' • ••

E6n en ander werd gevoed door het Canonieke Recht, de tweede bron van de gerechtelijke
tortuur. Aanvankelijk, in de vroege Middeleeuwen, liet de Kerk nog humanitaire geluiden
horen. Zij achtte de praktijk van foltering onmenselijk." Dit bleef de heersende leer van
de vierde tot halverwege de dertiende eeuw, toen Paus Innocentius III de toepassing van
foltering op afvalligen van de Kerk officieel toeliet en daarmee het begin van de Inquisitie
inluidde. Voorts werd het zoeken van de materiele waarheid ook hier doel van een onder-
zoek in een strafprocedure. De Kerk verbood de tweekamp en het godsoordeel." Daar-
mee verdwenen belangrijke bewijsmiddelen in het proces. Dat gat werd opgevuld door de
Romeinsrechtelijke bewijsmiddelen, zoals, onder meer, foltering." Het Canonieke recht
was van toepassing in kerkelijke aangelegenheden, maar de Kerk trok allengs allerlei
strafrechtelijke bevoegdheden als zijnde kerkelijke aangelegenheden, naar zieh toe."

Deze twee rechtsbronnen, het inheemse recht en het Canonieke recht, gingen elkaar
beinvloeden." Het Canonieke recht was geschreven recht waarin Romeinse Recht was
verwerkt. Het werd bestudeerd aan de pas opgerichte universiteiten. Daar werd een
professionele klasse van Juristen opgeleid: rechters, aanklagers en advocaten. Zoals gezien
kwam het strafproces meer in handen van de centrale overheden en de daaraan gekoppelde

"Van Caenegem 1965, p. 394.
"Peters 1986, p. 47 en 57. Zie ook Langbein 1977, p. 4-5.
"De bekentenis onder foltering werd aangemerkt als de r^ina protarionu, de koningin van de bewijsmiddelen.

Foltering was derhalve een Au/pmiddel om een bewijsmiddel te verkrijgen, namelijk de bekentenis. Peters 1986,
p. 40. Zie ook Van Caenegem 1965, p. 419.
"Zie ook Van Caenegem 1965, p. 392-403; Drenth 1939, p. 133-135 en 237; Peters 1986, p. 40-46; Schmidt
1983, p. 90-95. In de Lage Landen en Duitsland is de tortuur zelf uitgevonden. Het kwam niet pas met de
receptie van het Romeins recht. Zie Van Caenegem 1965, p. 392-403; Drenth 1939, p. 102-138 en 186-192;
Schmidt 1983, p. 91-95.
"Van Caenegem 1965, p. 420; Drenth 1939, p. 134-135, 182-183 en 202-208; Langbein 1977, p. 43 en Lea
1973, p. 96; Peters 1986, p. 57-58, 67-68; Raess 1989, p. 9; Schmidt 1983, p. 91-95; Stavropoulos 1976, p. 18-
19. Op den duur werd de toepassing van foltering uitgebreid. Wanneer personen al veroordeeld waren, konden
zij nog onderworpen worden aan foltering (eneinde achter de identiteit van mededaders te komen. Ook personen
die inconsistente verklaringen aflegden of meineed pleegden, en getuigen die "bij voorbaat verdacht' waren,
ondergingen, rechtens, hetzelfde lot. Lea 1973, p. 115-116; Ruthven 1987, p. 69.
"Raess 1989, p. 8; Ruthven 1987, p. 43. Bovendien wees de Kerk het af vanwege de frequente toepassing van

foltering op Christenen in de Romeinse tijd. J ; ,,,(• « I : 1 , . ;- . ' . . „v. -̂  iV.^:- .-r«i :•: ••- = i
"Drenth 1939, p. 77-81. , . ^ ,...<^ . » . , . , , . . -
"Drenth 1939, p. 131; Raess 1989, p. 8-9; Ruthven 1987, p. 43-44. <\, V - V "• •„-. ,«'•• • . - Ä
"Zie over dit proces uitgebreid Drenth 1939, p. 50-101. , , f. ;,- . v . - 'w^' ; •'"
"Zie over deze wederzijdse beiinvloeding in detail: Drenth 1939. : .. .. • ; . , ; . ? »
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rechters en aanklagers. Als gevolg daarvan werden in de praktijk ook Romeinsrechtelijke
beginselen geintroduceerd en toegepast door die aanklagers en rechters. Het inheemse
recht werd in Romeins-Canonieke vormen gegoten.*® Het inquisitoir proces en het wette-
lijk bewijsstelsel vonden daarmee ook een bron in het Romeins-Canonieke recht. Ook voor
de gerechtelijke tortuur werden Romeins-Canonieke bronnen aangetroffen. Gerechtelijke
tortuur vond aldus zijn grondslag in het inheemse, alsmede het Romeins-Canonieke
recht.-'

Het is opmerkelijk dat in deze periode ook al enkele vrijstellingen van allerlei wrede
behandelingen werden gerealiseerd. Bepaalde groepen - in het algemeen de gegoede
burgerij - genoten dergelijke vrijstellingen. Voorts regelden steden collectieve vrijstellin-
gen voor hun burgers die elders vertoefden en begonnen elkaars vrijstellingen wederzijds
te erkennen. Vrijstellingen betroffen aanvankelijk die wrede behandelingen als de gerech-
telijke tweekamp en de vuur- en waterproef. Later, toen de tortuur prominenter werd,
betroffen de vrijstellingen de foltering. Een algemeen verbod van foltering was echter
allerminst het doel. De praktijk bleef met name toegepast worden op vreemdelingen; en
een persoon van buiten de stadsmuren was al snel een vreemdeling.^ , ...... .„_..,„ ...

Tegen het eind van de zeventiende eeuw begon het wettig bewijsstelsel, waarvan foltering
zo'n belangrijk onderdeel uitmaakte, in betekenis af te nemen." Absolute zekerheid was
niet langer meer het criterium voor schuld en straf, als wel de innerlijke overtuiging van
de rechter dat verdachte schuldig was. De noodzaak foltering toe te passen was daarmee
niet meer zo sterk aanwezig, omdat, wanneer alleen aanwijzingen voorhanden waren, op
die basis een verdachte al veroordeeld kon worden." Langbein benadrukt dat pas deze
ommekeer in het bewijsrecht de weg vrij maakte voor een aanval van humanisten, en de
katalysator was voor de latere afschaffing van foltering."

2.2 De Moderne tijd

Waren er altijd al geluiden tegen foltering te horen geweest en kregen bepaalde groepen,
zoals beschreven, vrijstelling van foltering, in de tijd van de Verlichting bleek de toepas-
sing van foltering ook nog eens moeilijk in overeenstemming te brengen met de rationele
en humanitaire stroming van die tijd, de stroming die mede tot de idee van de mensen-
rechten leidde." Niet God of een koning, maar de mens kwam centraal te staan. De ge-

™Van Caenegem 1965. p. 414; Drenth 1939, p. 182. -, .:••-
"Drenth 1939; Peters 1986, p. 43 en 5 1 . Volgens Schmidt kwam de tortuur samen met het inquisitoir proces in

de Duitse gebieden zonder ontlening aan en nabootsing van vreemde voorbeelden. Schmidt 1983, p. 91-94 .
Dezelfde mening verwoordt van Caenegem voor de Lage Landen. Van Caenegem 1965, p. 392-393 . . .-.,
"Van Caenegem 1965. p. 400 , 423 en 386-387. • -
"Langbein 1977, p. 47 .
"Dat stelligheid van bewijs geen eis meer was hing ook samen met de ontwikkeling van alternatieven naast de

doodstraf, met name gevangenissen. Eventuele rechterlijke vergissingen waren niet fataal meer. Langbein 1977,
p. 28-44 . Daarmee was foltering overigens niet meteen uitgebannen, aangezien rechters foltering nogal eens o p
gingen leggen als «ra/ . Langbein 1977, p. 47 . > .. .-. i'-«r-»v./'
"Langbein 1977, p. 64-65 en 69. '••• : - ' •• ; ! . . . • ; . '
"Raess 1989, p. 10-11. ..". '
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dachte was dat de mens een inherente waarde en waardigheid heeft die om deze reden
alleen al bescherming behoeft. Het recht kreeg daarmee een ander karakter.

In 1764 schreef Cesare Beccaria, een Italiaans essaist, een invloedrijke kritiek." Zijn
belangrijkste argument tegen foltering in het strafproces was echter niet strikt humanitair,
maar eerder technisch. Hij was van mening dat er gerede kans was dat foltering niet tot
waarachtige verklaringen zou leiden. Wanneer schuld al zeker was zou ondervraging
onder foltering overbodig zijn. Wanneer de aanwezigheid van schuld onzeker was, zou de
oplegging van foltering het risico in zieh dragen een onschuldige te treffen. Beccaria was
van mening dat foltering in strijd was met het beginsel dat niemand gedwongen kon
worden zichzelf te beschuldigen, en dat foltering in strijd was met het beginsel dat een
mens niet kon worden gestraft zonder dat er sprake was van schuld.'* De opvattingen
van Beccaria waren niet nieuw. Wei was Beccaria de eerste grote autoriteit op het gebied
die op grond van aansprekende argumenten met het verleden brak en vervolgens grote
navolging genoot.

In de praktijk werd het strafrecht hervormd. Humanitaire overwegingen gingen meer een
rol spelen. Bovendien berustte het bewijsrecht nu op de rede, de intuitie en het gezond
verstand van de rechter." Mede onder invloed van de verspreiding van het gedachtegoed
van de Franse Revolutie werd foltering een achterhaalde praktijk. Een en ander kreeg zijn
weerslag in nationale codificaties en rond 1830 was foltering in alle Europese staten als
onderdeel van de rechtstoepassing afgeschaft." Ook in de kolonien werden maatregelen
tegen foltering genomen.^ Dit waren belangrijke stappen vooruit. Vastgesteld kan wor-
den dat foltering, mede door het inhumaan karakter ervan, niet langer een onderdeel meer
was van het recht. In de tijd van het positivisme in het recht dacht men daar ook mee te
kunnen volstaan.'*'

Ook in het internationaal recht ging de norm een rol spelen. Europese staten intervenieer-
den, zoals hieronder nog uiteengezet zal worden, regelmatig in andere staten om de
onmenselijke behandeling, waaronder foltering, van religieuze, nationale of etnische
minderheden tegen te gaan. Verder werden de praktijken aangepakt middels humanitaire
oorlogsverdragen en slavernijverdragen.*' In de praktijk echter bleef foltering bestaan en

"C. Beccaria, Over Misdaden en Straffen. Antwerpen: 1971 (Dei delicti e delle pene 1764, vertaald door J.M.
Michiels). Zie ook Stavropoulos 1976, p. 20.
"Beccaria 1971 (1764), p. 343-354.
"Langbein 1977, p. 55-60.
"In 1734 schafte Zweden als eerste Staat de toepassing van foltering af. Raess 1989, p. 9-10. In 1740 schatte

Frederik II van Pruisen de toepassing van foltering, zij het met bepaalde beperkingen, af. Foltering kon nog wel
toegepast worden in gevallen van moord, hoogverraad en majesteitsschennis. Zie Stavropoulos 1976, p. 20-21. In
1754 introduceerde Frederik de Grote van Pruisen de veroordeling en straf op minder dan de volle bewijsvoering
en schafte de toepassing van foltering helemaal af. Langbein 1977, p. 61-62. Oostenrijk schafte foltering af in
1776. Belgie en Frankrijk in 1780. Denemarken, Brunswijk en Saxen in 1770. Polen in 1776. Toscane in 1786.
Frankrijk, Lombardije en de Bataafse Republiek in 1798. Beieren in 1806. Spanje in 1808. Noorwegen in 1819.
Portugal in 1826. Griekenland in 1827. Zie Langbein 1977, p. 63-64; Peters 1986, p. 90-91.
"Raess 1989, p. 10. ,-•,., - . . , , . . . . . . . . . .,-.,,
«Raess 1989, p. 10-11. • • . ,„ ' . .> \ ' , ^ ,.. ^
"Zie nader hieronder, paragraaf 3.1.2 en 3.1.3. • .-• • • •..-•
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werd het aanvankelijk zelfs nog toegelaten op bepaalde categorieen van personen, bijvoor-
beeld slaven en krijgsgevangenen."

. • ; . • . • • • < • • . - . v ' u -

De praktijk stak, zoals bekend, in de eerste helft van de twintigste eeuw weer fei de kop
op. Met name totalitaire regimes als het regime van Hitler*' en Stalin" gebruikten folte-
ring als middel om de bevolking onder druk te houden en daarmee de macht in handen te
houden. Het is opmerkelijk dat foltering in deze landen was toegestaan, zelfs werd voor-
geschreven door in dergelijke landen geldend 'recht'.^

Na de oorlog gaven de Geallieerden een duidelijk signaal: foltering was moreel onaan-
vaardbaar en daardoor niet in overeenstemming met het internationaal recht. Op nationaal
recht dat daar niet mee strookte kon geen beroep worden gedaan. Oorlogsmisdadigers en
misdadigers tegen de menselijkheid werden voor hun misdaden individueel verantwoorde-
lijk gehouden en in de processen van Neurenberg en Tokyo berecht. Dit waren de eerste
internationale strafrechtelijke processen.** In de processen van Neurenberg en Tokyo
hanteerden de rechters belangrijke beginselen als voorlopers voor het internationaal recht
van de mensenrechten en in het bijzonder voor enkele verplichtingen van het nog te
behandelen Verdrag tegen Foltering. Vastgesteld werd dat ieder individu een eigen verant-
woordelijkheid had voor de naleving van bepaalde normen van internationaal recht en voor
de menselijkheid. Zo werd vastgesteld dat de rechtvaardiging van hogere bevelen niet
werd erkend.

De statengemeenschap nam zieh bovendien voor, zoals nog nader zal worden geschetst,
dergelijke gruweldaden voor de toekomst te voorkomen en, onder meer, foltering te
verbieden. Het Handvest van de Verenigde Naties en de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens kwamen tot stand. Een belangrijk onderdeel van de Universele
Verklaring was het verbod van foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing. In de jaren zeventig echter bleek, onder meer uit rapporten van Amnesty

"Raess 1989, p. 10-11.
"Het Naii-regime paste foltering niet toe op leden van de oppositie maar zelfs systematisch tegen hele bevol-

kingsgroepen. Bovendien werden mensen als proefpersonen onderworpen aan wrede, medische experimenten. De
toestemming foltering op gevangenen toe te passen moest schriftelijk van hogerhand komen en werd daarmee
'rechtens'. Zie Rodley 1987, p. 8. Zie ook M. Lippmann, Deve/opuient and Dra/ring o / rt< 1/mVed Afan'o/u
Conv«n/i'on ^gamtf 7brrui¥ am/ OrA r̂ Cra?/, MÄuman or Degrading 7reami*n/ or ft«iii/i/n«n/, Boston College
International & Comparative Law Review 27 (1994), p. 275-335 (286-288).
"Het recht van de Sovjet-Unie ten tijde van Stalin verbood weliswaar foltering, maar toch instrueerde de belang-

rijkste veiligheidsdienst, belast met het onderdrukken van de oppositie, de Cheka, zijn ambtenaren officieel 'het
oude en beproefde middel' toe te passen. Lippmann 1994, p. 284-285. Stalin zelf deed een communique uitgaan
waarin hij stelde dat "[the] Party Central Committee considers that physical pressure should still be used obligato-
ry, as an exception applied to known and obstinate enemies of the people, as a method both justifiable and ap-
propriate." Ruthven 1987, p. 276. Zie ook Ruthven 1987, p. 275-278.
"Zo ook in Frans Algerije, in Franco's Spanje, in Griekenland en in Turkije. Raess 1989, p. 11.
"Althans dat pretendeerden ze te zijn. Men kan er over discussieren in hoeverre internationaal recht werd

gesproken, en in hoeverre hier sprake was van overwinnaarsrecht. Immers, alleen Duitse en Japanse verdachten
stonden terecht, en niet ook verdachten van geallieerde kam. Denk aan de bombardementen op de Duitse en
Japanse steden, waarvan voornamelijk de burgerbevolking het - beoogde - slachtoffer was.
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International, dat de praktijk van foltering opnieuw om zieh heen greep.'" Weliswaar was
het verbod universeel aanvaard, sommige regimes stelden zieh - opnieuw - op het stand-
punt stelden dat uitzonderlijke omstandigheden foltering recht vaardigden.** «.••> i-',; ;••<••

i . » e i is."" j t - * v •'.•?!• •.!-*)•• • ?•.- :••' i f e t « r w ; ^ ' ; . ; * i ; 2 •£•>»<•'< ; i . y _ r ' j i ; > . !

3 Normen van menselijke waardigheid in het interstatelijk verkeer 'j«i- '.':r

Hoe nu werden normen van menselijke waardigheid, zoals die relevant werden in een
kleiner verband als de Staat en tot, onder meer, de afschaffing van foltering leidden, een
aangelegenheid tussen staten? Deze vraag is met name van belang, omdat sommige staten
belang kunnen hebben foltering toe te passen, en de norm in kwestie, het verbod van
foltering, dus juist door staten wordt overtreden. Een tussenstatelijke garantie is dan
dringend gewenst. Dat staten elkaar kunnen aanspreken op de naleving van hetgeen wij nu
aanduiden als mensenrechten is niet met de universele aanvaarding van mensenrechten in
1945 uit de lucht komen vallen. In theorie möge het voor de hand liggen dat mensenrech-
ten los staan van het staatsgezag, in de praktijk was dat niet het geval: de gedachte dat
mensen rechten hebben los van enige toekenning of erkenning door de Staat waar zij deel
van uit maken heeft pas na langdurig proces wortel geschoten in de praktijk.

Onze moderne Staat vindt zelf zijn wortels aan het eind van de Middeleeuwen. Als gevolg
van de machtsstrijd tussen territoriale vorsten onderling en van deze vorsten tegenover
Kerk en Keizer bleek de Vorstelijke Staat de meest levensvatbare structuur waaronder
groepen mensen georganiseerd waren. Deze nieuwbakken staten knoopten betrekkingen
aan - bijvoorbeeld om de afbakening van elkaars territorium te regelen - en zo ontstonden
gedragsregels die zieh ontwikkelden tot internationaal gewoonterecht/' Het spreekt dat
deze regels alleen van toepassing waren op die eenheden die regels maakten en die belang
hadden bij de totstandkoming en naleving van deze regels, de staten. Het individu had in
deze interstatelijke rechtsorde geen plaats.*

"Amnesty International, Report on Torture. London: 1973, p. 114-239. Zie ook H. Cook, 77ie Äo/*
/«fmariona/ in rte fi^/i» a;ai'/i5( 7brrure, in: A. Cassese (ed.), The International Fight Against Torture. Baden
Baden: 1991, p. 172-186; Z. Haqani, Z^ Conwirion rf« Ata/onj l/m« con/re /a 7brturf, Revue Generale de
Droit International Public 90 (1986), p. 127-155 (132); Raess 1989, p. 119; J.H. Burgers en H. Danelius, The
United Nations Convention against Torture. A Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Dordrecht: 1988. p. 13, 19-20 en 25; M.C. Castermans-
Holleman, Het Nederlands Mensenrechtenbeleid in de Verenigde Naties (diss. Leiden). Den Haag: 1992. p. 184.
"Amnesty International 1973, p. 23-25.
"A. Cassese, International Law in a Divided World. Oxford: 1986, p. 36. Deze ontwikkeling wordt in het

bijzonder gemarkeerd door de Vrede van Westfalen gesloten na de Dertigjarige Oorlog (1648). Andere verdragen
die deze ontwikkeling markeren zijn het Verdrag van Nijmegen (1678) en het Verdrag van Utrecht (1713). Bij de
Westfaalse Vredesconferentie erkenden de heersers van de pas opgekomen territoriale staten elkaar als de meest
voor de hand liggende partners - overwinnaars immers - waarmee vredesregelingen effectief getroffen konden
worden en orde in Europa gesteld kon worden. Daarmee was als gevolg van politieke ontwikkelingen een nieuwe
internationale rechtsorde ontstaan.
"Uit deze periode stamt de definitie van volkenrecht als het totaal van normen, die deze tussenstatelijke be-

trekkingen regelen. P. Guggenheim, Lehrbuch des Völkerrechts. Vol. I. Basel: 1948, p. 1; G.H. Hackworth,
Digest of International Law. Vol. 1. Washington: 1940, p. 1; P.R. Faucnille, Traite de Droit International Public.
Vol. I. Paris: 1922, p. 4. . . . , . . •
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Staten erkenden wederzijds de soevereiniteit:*' zij lieten elkaar de exclusieve bevoegd-
heid binnen de eigen rechtsmacht regeis te stellen, door te voeren en te handhaven. De be-
langrijkste regel die daaruit voortvloeide, tevens de co/uftrio s/ne <7wa HÖH van het systeem,
was het verbod zieh te mengen in de interne aangelegenheden van een andere Staat.^
'Inmenging' van buiten die soevereine macht was fundamenteel bedreigend, want het deed
afbreuk aan de machtsbasis van het systeem. Internationalisering, met name op het gebied
van de mensenrechten, stond haaks op dat systeem. Soevereinen konden immers een
machtspolitiek belang hebben onderdanen te onderdrukken." Toch was de soevereiniteit
niet absoluut. _ ..

AI in de theorie werd de soevereiniteit van de Staat niet als absoluut, maar als gekwalifi-
ceerd aangemerkt. De gedachte was dat een hoger wereldlijk gezag alleen bestond bij de
gratie van de voortgaande zorg voor het welzijn van de individuen, die onder het gezag
kwamen en daarmee het gezag bestaansrecht gaven. Dit idee vinden we al bij de Griekse
filosofen. In latere tijden erkende Bodin dat soevereiniteit alleen rechtens was zolang de
vorst rechtvaardig en menselijk heerste en de rechten van de onderdanen waarborgde.**
Het idee kwam op dat het volkenrecht meer omvatte dan alleen een tussenstatelijke orde-
ning en een regeling van de afbakening van soevereiniteit, maar ook buiten de staten een
bron had en boven staten kon staan.** Volgens Hugo de Groot ontleende de soevereine
Staat zijn rechten aan de individuen die er deel van uit maakten.*' Waar die rechten sys-
tematisch werden geschonden regelde het internationaal recht tot op zekere hoogte de

"Het concept souvereiniteit was oorspronkelijk een politieke, emaneipatoire slogan, die aan het eind van de
Middeleeuwen door de opkomende territoriale vorsten werd aangewend teneinde hun posities kracht bij te zetten
tegenover elkaar, tegenover de orde van de Paus en de Keizer en tegenover de bestaande />ersone/e rechtsmacht.
Deze politieke slogan kreeg, nadat die effectief was gebleken, een juridische lading. L. Henkin, //»emadona/
Law: Po/z'ri«, Va/uej anrf Funcrionj. Genera/ Course on PU/>/i'c /nfema/io/iä/ Law, RCADI (1989), Vol. IV, p.
9-416 (25-26). Zie ook M.G. Georgantas, De la Notion de Souverainete et de son Evolution. Lausanne: 1921, p.
9 en 17; H. Steinberger, Sovereign/)", in: R. Bernhardt (ed.). Encyclopedia of Public International Law. Vol. 10.
Amsterdam: 1987, p. 397-418 (399); R. Lapidoth, Soverw'gnry in 7ranjirion, Journal of International Affairs 45
(1992), p. 325-346 (326).
"Een Staat kon een dergelijke inmenging rechtens afwimpelen met het argument dat betreffende inmenging

inbreuk maakte op de souvereine gelijkheid en integriteit van de Staat. Deze gedachte ligt nog steeds ten grond-
slag aan het huidige systeem van staten en aan het internationaal recht. De regel op basis van deze gedachte is nu
terug te vinden in artikel 2 lid I en lid 7 van het Handvest van de Verenigde Naties. Zie I. Brownlie, Principles
of Public International Law. Oxford: 1990, p. 287. Voor een algemeen overzicht: P.H. Kooijmans. The Doctrine
of the Legal Equality of States (diss. Leiden). Leiden: 1964.
"Het (voort)bestaan van de (nationale) Staat en het statensysteem gaan hand in hand met de trage intemationa-

lisering van mensenrechten. In wijder perspectief: de periode van de Staat is slechts een tussenliggende periode.
Zie ook Gunning: "This is especially the case with international concern with treatment of persons under a state's
jurisdiction, because it generally supports these persons "(...] standing in opposition to their governments,
whereas international law has traditionally focused on the rights of those same nations in relation to each other, to
the almost total exclusion of 'domestic or internal matters.'" I.R. Gunning, Moaeraiang Cwiro/nao" /n/wna/io/ui/
Law.- 77ie Cna//en«e o/Wuman Äfcntt. VJIL 31 (1991), p. 211-247 (211). Zie ook R. Falk, Human Rights and
State Sovereignty. New York: 1981, p. 2. , , ., . . . . . .
"Lapidoth 1992, p. 326. > •- *••- - . . . . . ,- .
"W. Friedmann, The Changing Structure of International Law. New York: 1964, p. 40. E. Luard, 77te origin*

o / in/enMriona/ concern over /juman rigntt, in: E. Luard (ed.). The International Protection of Human Rights.
1967, p. 8; J. Spiropoulos, LYndiviau er /e Dra« /n/eraafiona/, RCADI (1929), Vol. V, p. 195-266 (253-266).

"P.P. Remec, The Position of the Individual in International Law according to Grotius and Vattel. Den Haag:
1960, p. 122-126. . ; •..- ;

30



Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van het folterverbod

verhoudingen tussen een staat en de onderdanen." Hobbes erkende dat soevereinen zieh
vrijwillig aan internationale regelingen konden onderwerpen en aldus hun soevereiniteit
konden beperken.** . . ,,. ^ . ^ .• ».--• . <> . . . . . ^ «-., ..,.,-..»

Ook de praktijk laat kwalificaties van de soevereiniteit zien. Deze vinden hun neerslag in
diverse historische documenten. Men denke aan de 'Magna Charta' (1215), de Unie van
Utrecht (1579) en het 'Plakkaat van Verlatinghe' (1581), de Engelse 'Bill of Rights'
(1689), de Amerikaanse 'Declaration of Independence' (1777), de Amerikaanse 'Bill of
Rights' (1791) en de Franse 'Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen' (1789).
Staten onderling erkenden dat soevereiniteit gekwalifieeerd was. De Vrede van Westfalen
legde al het beginsel vast dat een gemeenschappelijk Europees interstatelijk recht bestond,
een £onM/n co/n/nune van de Christenheid, aan welke zelfs de soevereine vorsten waren
gebonden. Daaruit vloeiden beginselen van intern statelijke ordening voort, op welke
naleving staten elkaar konden aanspreken.^ Voorts waren staten gebonden de rechten
van andere staten in hun territorium te erkennen.* Zo waren in diverse handelsverdragen
sloten regelingen opgenomen voor de correcte behandeling van vreemdelingen. Hieruit
ontwikkelde zieh een internationale minimum standaard voor de behandeling van vreemde-
lingen.*'

Er waren derhalve normen waar staten elkaar op aanspraken, goedschiks, dan wel kwaad-
schiks. Goedschikse vormen van bemoeienissen waren bijvoorbeeld stille diplomatic
openlijke beschuldigingen en veroordelingen. Kwaadschikse vormen waren economische
saneties en daadwerkelijk militair ingrijpen. De ruimte die er voor interstatelijke bemoeie-
nissen was breidde zieh gestaag uit: allerlei normen bleken daarvoor, zoals in volgende
paragrafen zal worden geschetst, geschikt. Staten riepen deze normen in ter rechtvaardi-
ging voor inmenging in andere staten. Weliswaar hadden staten maar al te vaak andere
belangen dan de handhaving van de normen. Dat zij andere bedoelingen hadden dan zij
uitspraken was in zoverre echter minder relevant, omdat staten door de inroeping van die
normen het gewicht ervan vaststelden en vaststelden dat op die grond inmenging was
gerechtvaardigd. Mede in verband daarmee, liepen staten die foltering toelieten het risico
op het internationale toneel in meer of mindere mate tot de orde te worden geroepen.

"De Groot legde daarmee ook de theoretische basis voor humanitaire interventie. Hij achtte het gebruik van
geweld door andere staten teneinde een siechte behandeling van onderdanen te stoppen in overeenstemming met
het recht wanneer die behandeling zo bruut en grootschalig was dat het menselijk geweten werd geschokt. Remec
1960, p. 122-126; W.D. Verwey, tfuram'/arian /nKrv«nf/on, in: A. Cassese (ed.), The Current Legal Regulation
of the Use of Force. Dordrecht: 1986, p. 57-78 (59). Zie ook M. Ganji, The International Protection of Human
Rights. Paris: 1962, p. 9-16.
"Steinberger 1987, p. 402-403; Falk 1981, p. 35. Hobbes ontkende het bestaan van natuurrecht in het internatio-

naal recht. Langs die schaal kon souvereiniteit ook niet gemeten worden.
"R. Redslob, Histoire des Grands Principes du Droits des Gens. Depuis l'Antiquite jusqu'a la Veille de la

Grande Guerre. Paris: 1923, p. 213-214. Zo ook in andere multilaterale verdragen uit die tijd, zoals de Vrede
van Utrecht en het Verdrag van Parijs. Zie ook Steinberger 1987, p. 21.
*°Zonder territoriale souvereiniteit had een staat de mogelijkheid niet de verplichting rechten van andere staten te

(doen) respecteren na te komen. Het is een voorwaarde voor een staat opdat het zijn verplichtingen jegens andere
staten kan vervullen. Zoals geformuleerd door Huber in de Palmas Arbitrage. Permanent Hof van Arbitrage,
Island of Palmas (Nederland legen de Verenigde Staten), 4 April 1928, Reports of International Arbitral Awards
(1949), Vol. II, p. 829-871 (839).
"Redslob 1923, p. 67-74 en 129-131.
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Naast de internationale minimum standaard treffen we op in de volgende paragrafen te
noemen gebieden interstatelijke activiteiten aan voor een menswaardige behandeling. Deze
activiteiten gaven het kader voor latere internationale regelingen. . . . » ; , /i :„•:

3.1 De periode tot 1914: 'soevereine' staten en democratisenng • *•.•>«>•» ••;>. .-«,;<* :.

5.7.7 Van gorfft//evu//ge /laar Aumam'fcH/v /R/ne/ig/ngeTi evi

Na de godsdienstvrede van Westfalen bleef in de praktijk religieuze loyaliteit ten opzichte
van bevolkingsgroepen over de grenzen natuurlijk een rol speien. De Vrede van Westfalen
erkende al het bestaan van religieuze minderheden en schiep zelfs bepaalde waarborgen
voor deze minderheden. Staten mengden zieh daarom regelmatig eenzijdig in de interne,
vaak religieuze aangelegenheden van andere staten. Inmengingen hadden overigens niet tot
doel de rechten van personen of het beginsel van de vrijheid van godsdienst te waar-
borgen. Inmengingen waren veeleer bedoeld om een godsdienst te beschermen en een
bepaald geloof te bevorderen." Inmenging had de vorm van diplomatieke druk, van
dreiging met het gebruik van geweld en van het daadwerkelijk gebruik van geweld.
Vervolgens kon inmenging resulteren in verdragen, die een menswaardige behandeling van
geloofsgenoten of nationale minderheden voorschreven." Individuen hadden echter voor-
alsnog geen enkele status in het internationaal recht. Internationale betrokkenheid betrof
ook niet de persoon ^Mtf/jfa/e ^ua, maar eerder, althans zo werd dat gepresenteerd, de
godsdienst.

. -• - • . . . . ' - • • • . . . ' • , . , - • • i , - . i l - . - ^ S ' . ' . . - ' , , ' - - ^ • - - • • • • . , - - • ! - * S V - v -

Langzaam, mede onder invloed van de Verlichtingsideeen veranderde dat: secularisatie,
democratisering en individualisering vonden hun weerslag in de vastlegging van een aantal
eisen tegenover het staatsgezag, zoals in het Nederlandse 'Plakkaat van Verlatinghe'
(1581), de Engelse 'Bill of Rights' (1689), de Amerikaanse 'Declaration of Independence'
(1777) en 'Bill of Rights' (1791) en de Franse 'Declaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen' (1789). Dergelijke nationale verklaringen en codificaties werkten door op tussen-
statelijk vlak, niet in het minst door de gewapende verbreiding van de ideeen van de
Franse Revolutie door Napoleon.** Het internationaal recht kreeg een ander karakter.
Hoewel het individu als zodanig nog niet was erkend als drager van rechten in het volken-
recht, werd de behandeling van personen onderwerp van verhoudingen tussen staten. De
mens werd niet meer beschouwd als marionet in de hand van God of koning. Hij heeft een
inherente waarde en waardigheid die om deze reden alleen al bescherming behoeft.

'•*!<•*•;-?.•'?-..•

"Th.C. van Boven, De Volkenrechtelijke Bescherming van de Godsdienstvrijheid. Assen: 1967, p. 9-10: Luard
1967, p. 9; P. Thomberry, International Law and the Rights of Minorities. Oxford: 1991. p. 28.
"Zo werd bijvoorbeeld in 1660 een cessie-verdrag gesloten tussen Zweden, Polen, het Duitse Rijk en Branden-

burg, dat het voortbestaan van de katholieke godsdienst van de inwoners van Pommeren en Livonia garandeerde.
Deze gebieden zouden namelijk onder Zweedse, dus protestantse heerschappij komen. Het Verdrag van Nijmegen
tussen Frankrijk en de Republiek der Verenigde Nederlanden (1678) garandeerde de voortzetting van de rooms-
katholieke godsdienst in Maastricht. Dit gebied werd door Frankrijk aan de Republiek afgestaan. Van Boven
1967, p. 8.
"Luard 1967, p. 8-10. •. . .
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Na de Weense Vredesconferentie van 1815 formuleerden de Europese machten voor-
waarden voor de toelating van nieuwe staten tot het Europees systeem van s tat en. Zo
dienden de Europese staten de algemene godsdienstvrijheid en -gelijkheid binnen de
interne rechtsmacht te erkennen." In de loop van de negentiende eeuw vond een ver-
schuiving plaats van bescherming van religieuze naar bescherming van nationale minder-
heden.** Ter handhaving van deze normen intervenieerden Europese staten regelmatig,
met name in de Balkan en het Midden Oosten, later ook in het Verre Oosten. Allengs
werden ook humanitaire overwegingen als reden voor interventie ingeroepen."

3.7.2

Een andere belangrijke ontwikkeling was de totstandkoming van humanitair oorlogsrecht.
Vanaf de zestiende eeuw begonnen oorlogvoerende partijen regelingen ad hoc te treffen
die voorzagen in de uitwisseling van krijgsgevangenen en de behandeling van gewonden.
In dergelijke regelingen werd verwezen naar het natuurrecht, het volkenrecht en humani-
taire belangen. Pas in de negentiende eeuw bereikten staten een meer algemene overeen-
stemming over de noodzaak humanitair recht te regelen.** Naar aanleiding van de
Krimoorlog werd in 1863 het Internationaal Comiti van het Rode Kruis opgericht.*'
Staten namen dit initiatief over en riepen de eerste humanitaire conferenties bijeen in
Geneve in 1864 en 1868. De resulterende Eerste en Tweede Conventies van Genöve,
geratificeerd door bijna alle toenmalige staten, legden fundamentele beginselen vast:
gewonden zijn neutraal en dienen verzorgd te worden door de Staat waartoe zij beho-
ren.™ Een en ander culmineerde in de twee Haagse Vredesconferenties van 1899 en
1907, waar regeis werden opgesteld voor de humane behandeling van krijgsgevangenen en
de burgerbevolking.™

"I.L. Claude, National Minorities. An International Problem. Westport: 1969. p. 7. , ..-' >
" T h o r n b e r r y 1 9 9 1 , p . 2 9 . -. ' - • ' ' '•»''''' '"••ii
"Van Boven 1967, p. 18; I.R. Claude, Swords into plowshares. The problems and progress of international

organization. New York: 1971, p. 7-9; Ganji 1967, p. 17; A. Mandelstam, La Pro/ec/i'on d « Minom«, RCADI
(1923), p. 363-519 (377); Thornberry 1991, p. 31-32; A. Rougier, La 77i<?on> de /Ynwrvemion d'tfuma/i/w'.
Revue General de Droit International Public (1910), p. 468-526. Zo voorzag het Verdrag van Berlijn (1878) in
het recht van de Europese machten te intervenieren in het Turkse Rijk teneinde minderheden te beschermen.
Bovendien werd overeengekomen dat het Turkse Rijk periodiek veranrwoording diende af te leggen, in de vorm
van rapportage, over het nakomen van de verdragsverplichting om bepaalde hervormingen door te voeren
teneinde de behandeling van de Armeniers te verbeteren. Dat was de eerste vorm van aflegging van veranrwoor-
ding door periodieke rapportage. Van Boven 1967, p. 22; Ganji 1967, p. 21.
"Het Verdrag van Vriendschap en Handel tussen Pruisen en de Verenigde Staten (1785) was het eerste humani-

tair verdrag dat gesloten werd gedurende vredestijd en derhalve geen ad hoc regeling betraf ten tijde van oorlog.
M.H. Coursier, L'£vo/u/ion du Droir /nrenutf/ona/ //umamVai're, RCADI, (1960), Vol. I, p. 357-465 (367, 383
en 397); Redslob 1923, p. 131-134 en 451.
"Coursier 1960, p. 366-369.
™Coursier 1960, p. 369-372. ;vw-:<» ' ;

Zoals een internationaal rechtsgeleerde stelde waren deze conventies "[...] probably genuinely animated, as the
preamble to one of the 1907 conventions expressed it, by the desire to serve '... the interests of humanity and the
ever-progressive needs of civilization'." Anderzijds is ook wel verondersteld dat een motief van de initiator van
de conferenties, Tsaar Nicolaas, waarschijnlijk was het voorkomen van een wapenwedloop in Europa die Rusland
niet bij zou kunnen benen. Luard 1967, p. 14. . .
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Vcx>r de ontwikkeling van het folterverbod is het interessant dat in de Tweede en de
Vierde Haagse Conventie van 1899 en 1907 de Martens-Clausule, genoemd naar de oor-
spronkelijke indiener, werd opgenomen:

Until a more complete code of the laws of war has been issued, the High Contracting Parties deem
it expedient to declare that, in cases not included in the Regulations adopted by them, the inhabi-
tants and the belligerents remain under the protection and the rule of the principles of the law of
nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of
humanity, and the dictates of the public conscience.'-

De clausule werd, ook standaard in latere humanitaire verdragen, opgenomen teneinde te
voorkomen dat partijen zieh op het standpunt konden stellen dat hetgeen niet geregeld was
in de verschallende verdragen zou impliceren dat het ook toegestaan was."

Het is interessant dat de Martens-clausule 'the laws of humanity' en 'the dictates of public
conscience' als brennen van volkenrecht erkende, waarmee de deur werd opengezet naar
normen die niet strikt positiefrechtelijk golden, maar wel dienden te gelden. Zo was een
internationaal erkend mensenrecht niet aan foltering of wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing te worden onderworpen weliswaar niet gecodificeerd, maar
werd het beschouwd als een natuurlijk, onveranderlijk en heilig recht/'' behorende tot
deze 'laws of humanity'. Verder was in de staten waar foltering was afgeschaft, foltering
in ieder geval in strijd met'the dictates of public conscience'. . . .

5.7.5 S/avOTi// en

Tegen het eind van de achttiende eeuw kwam er een beweging tegen de slavernij op. De
morele overtuiging dat slavernij onmenselijk was, verspreid door met name de Quakers,
speelde daarbij een belangrijke rol." In 1776 drong het idee ook door in, met name, de
Engelse politiek. Het Lagerhuis nam een verklaring aan die de slavenhandel betitelde als
strijdig met het goddelijk recht en de rechten van de mens. Humanitaire overwegingen
waren overigens weer niet de enige motieven. Cassese geeft aan dat ook economische
motieven een rol hebben gespeeld. Zodra namelijk was gebleken dat slavernij en de

"Zie bijvoorbeeld de preambule van de Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and
its annex: Regulation concerning the Laws and Customs of War on Land, inwerkingtreding 26 januari 1910. In
gelijke zin de preambule van de Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its
annex: Regulation concerning the Laws and Customs of War on Land, inwerkingtreding 4 September 1900. Zie
J.B. Scott (ed.), The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907. Oxford: 1915.
"Zie de vergelijkbare bewoordingen artikel 63 van de Geneva Convention for the Amelioration of the Condition

of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, inwerkingtreding 21 Oktober 1950; artikel 62 van de
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of
Armed Forces at Sea, inwerkingtreding 21 Oktober 1950; artikel 142 van de Geneva Convention relative to the
Treatment of Prisoners of War, inwerkingtreding 21 Oktober 1950; artikel 158 van de Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, inwerkingtreding 21 Oktober 1950. Zie ook H.
Strebel, Martwu' C/aiu?, in: R. Bernhardt (ed.). Encyclopedia of Public International Law. Vol. 3. Amsterdam:

1987, p. 252-253.
"Stavropoulos 1976, p. 20.
"Cassese 1986, p. 52-53. • . . . . - . • : - •
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slavenhandel economische nadelen hadden en vervangen konden worden, kreeg de bewe-
ging tegen slavernij pas momentum." s.>.̂ ,-* ;•-? v«\ • .\.- ~ S-VN.-. • ' ., .v;w

Op het Weens Congres van 1815 werd een Verklaring tegen de Slavenhandel aangenomen.
Vervolgens werden in de loop van de negentiende eeuw zo'n driehonderd over het alge-
meen bilaterale slavernijverdragen gesloten. Het eerste multilaterale verdrag voor de
onderdrukking van slavernij en de slavenhandel kwam in 1885 tot stand: de Algemene
Akte van de Conferentie van Berlijn." Dit Verdrag werd opgevolgd door de Algemene
Akte van de Conferentie van Brüssel, gesloten in 1890, waarbij een internationaal
toezichthoudend orgaan, de Internationale Maritieme Dienst met het Internationaal Bureau,
werd ingesteld.™ De verplichtingen tot bestrijding van slavernij werden bevestigd in de
Conventie van Saint-Germain-en-Laye (1919)." Deze Conventie voorzag niet in enig
toezichthoudend mechanisme. Artikel 22 van het Volkenbondshandvest, dat de regeling
voor mandaatgebieden betrof, plaatste voorts uitdrukkelijk een verantwoordelijkheid voor
de afschaffing van de slavenhandel bij de mandataris.*" In 1926 werd de Internationale
Conventie voor de Afschaffing van Slavernij en de Slavenhandel gesloten. De verplichtin-
gen tegen slavernij waren progressief, omdat een plotselinge afschaffing zou resulteren in
sociale en economische ontwrichting (MC)." Een Tijdelijke Slavernij Commissie kon op
eigen initiatief inlichtingen vragen aan partijen over slavernij en slavenhandel. Conclusies
kon de Commissie ter kennis van de Raad van de Volkenbond geven."

9.2 Periode 1914-1940: Institutionalisering van internationaal toezicht over de be-
handeling van individuen •<•-• • • > . - . ,

De politieke situatie vlak na de Eerste Wereldoorlog bood de gelegenheid een aantal
regelingen te treffen dat de behandeling van individuen en groepen individuen prominenter
op interstatelijk niveau bracht. Internationale betrokkenheid werd permanent, georgani-
seerd en geinstitutionaliseerd en werd daarmee onafhankelijker van Staatsmacht dan
voorheen. Procedures werden ingesteld waardoor staten verantwoording dienden af te
leggen over de behandeling van individuen voor internationale Organen. Alle staten? Niet
alle staten waren onderworpen aan dergelijke verplichtingen. Bovendien betroffen de
regelingen niet ieder individu, maar beperkte groepen: slaven, minderheden, arbeiders.

"Cassese 1986, p. 53. Door de opstand in de Engelse kolonien aan de AmerUcaanse oostkusi verloor Engeland
een belangrijke bron van inkomsten. Om nu le voorkomen dat de Engelse economische macht af zou nemen
probeerde Engeland de aanvoer van slaven, immers goedkope arbeidskrachten, naar de kolonien van andere
staten tegen te gaan. Er was een noodzaak de afschaffing van de slavernij en de slavenhandel internationaal te
regelen, aangezien anders, wanneer slechts een of enkele landen tot afschaffing over zou gaan, andere staten
eenvoudigweg de handel over zouden nemen, en daarbij bovendien een door andere staten ongewenst concurren-
tievoordeel zouden behalen.

"Ganji 1%7, p. 93.
"Deze organen verzorgden de informatievergaring en -verschaffing ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de

Akte en waren daarmee de eerste internationale, intergouvernementele organen die belast waren met het houden
van toezicht op de naleving van een verdrag met een humanitair karakter. Ganji 1967, p. 94.
"Ganji 1967, p. 97. J

"Zie hieronder, paragraaf 3.2.
"Ganji 1967, p. 99.
"Ganji 1967, p. 99-103. De latere Slavernijconventie van 1956 komt grotendeels overeen met die van 1926.
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De minderhedenregelingen van voor de Eerste Wereldoorlog kenden een belangrijk
vervolg. Staten realiseerden zieh na de Eerste Wereldoorlog terdege dat de stabiliteit in
Europa breekbaar was en dat eenzijdige inmengingen makkelijk tot grootschalige conflic-
ten konden leiden. Door nu de bescherming van minderheden naar een onafhankelijk inter-
nationaal niveau, de Volkenbond, te brengen dacht men deze bedreiging het hoofd te
kunnen bieden." Aldus geschiedde. De bepalingen van de minderhedenregelingen voor-
zagen in de volledige bescherming van leven en vrijheid, de vrijheid van godsdienst en de
gelijke behandeling van alle ingezetenen van de staten waarover de regelingen van kracht
waren. Deze bepalingen dienden als wetten in de desbetreffende staten te worden op-
genomen.**

Ook in het nieuwe mandatensysteem was een prille vorm van intemationaal toezicht over
naleving van normen van menselijke waardigheid aan te treffen. Mandaten werden door de
Volkenbond afgegeven aan bepaalde lidstaten van de Bond om gebieden die voor de Eerste
Wereldoorlog onder Duitse of Turkse heerschappij vielen, te besturen. In veel mandaatre-
gelingen werd bepaald dat de mandataris slavernij en de slavenhandel zou verbieden."
Vrijheid van geweten en godsdienst diende te worden gewaarborgd en discriminatie op
grond van ras, godsdienst of taal was verboden. De Volkenbond kon, via de Permanente
Mandaatscommissie en de Raad, toezicht houden op de tenuitvoerlegging middels een
periodiek rapportagesysteem. Individuen konden petities indienen bij de Volkenbond,
wanneer schendingen van het mandaat hadden plaatsgevonden, maar zij konden geen
rechten hard maken voor een tribunaal.** Ook deze regelingen waren niet universeel.

Wei gingen er al geluiden op een algemene regeling op het gebied van de rechten van de
mens te treffen. Zo nam het Institut de Droit International in 1929 een 'Verklaring van het
Internationale Recht van Mensen' aan. Kennelijk was de tijd er nog niet rijp voor, want
verder is deze verklaring niet gekomen. In het kader van de Volkenbond werd in 1933 al
een regeling getroffen voor de menswaardige behandeling van gevangenen: de 'Minimum
Rules for the Treatment of Prisoners', een voorloper van de huidige 'Standard Minimum
Rules for the Treatment of Prisoners'.^ , v .->• ,•;... , '..-.>•;.- ••• os.•-;{- ••• ..<•;•>,,„...

"P . de Azcärate, League of Nations and National Minorities. Washington: 1945, p. 14-15; Claude 1969, p. 14
en 29; L.C. Green, Protection o/Mtnon'u'u m fAe League o/A/afio/u and tAe C/nited Nations, in: A. Gottlieb
(ed.). Human Rights, Federalism and Minorities. Toronto: 1970, p. 180-210 (185). - - • •
"De Azcärate 1945, p. 58-61 en 172-173; Thomberry 1991, p. 44.
"Zie hierboven, paragraaf 3.1.3.
"Ganji 1967, p. 93. Zie nader over het mandatensysteem: N. Bentwich, The Mandates System. London: 1930;

R.N. Chowdhuri, International Mandates and Trusteeship Systems. A Comparative Study. Den Haag: 1955; A.J.
Crozier, 7Äe £slafr/isAmenf o/ tAe Mandates System Z9/9-25.- Some Proo/ems created fry tAe Paris Peace
Con/erence, Journal of Contemporary History 14 (1979), p. 483-513; League of Nations, The Mandates System.
Origin - Principles - Application. Geneve: 1945; Q. Wright, Mandates under the League of Nations. Chicago:
1930. Na de Tweede Wereldoorlog volgde het vergelijkbare trustschapssysteem van de Verenigde Naties het
mandatensysteem op. Het trustschapssysteem leidt nu een slapend bestaan in het VN-Handvest.
"Zie uitgebreid over de initiatieven voor een internationale bescherming van rechten van de mens in het

Interbellum: J.H. Burgers, 7ne /toad to San Francisco: 77ie Äevi'va/ o/tAe Human MgAts /dea in tAe 7WntietA
Century, HRQ 14 (1992), p. 447-477; P.G. Lauren, The Evolution of International Human Rights: Visions Seen.
Philadelphia: 1998. Zie ook De Azcärate 1945, p. 169; A. Mandelstam, La Protection /ntemationa/e des Droifs
de /7/omme, RCADI (1931), Vol. IV, p. 125-232 (137); K.J. Pansch, WenscAenrecAte und M/nderAei'tenscAutz.
Zu den v4reeiten des //is//rul de Droit intemationa/ in der ZtwscAenifcriegszeif, in: Bernhardt et.a/. (eds.), Völker-
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De ontwikkelingen in de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) waren bijzonder belang-
wekkend. AI in de negentiende eeuw werden voorstellen gedaan maatregelen op internatio-
naal niveau te nemen teneinde de situatie van arbeiders te verbeteren.** Een internationa-
le aanpak was noodzaak, aangezien voorkomen moest worden dat staten die geen arbeids-
wetgeving zouden aannemen een concurrentievoordeel zouden krijgen.*^ Vanaf de eeuw-
wisseling werden, op initiatief van de niet gouvernementele 'International Association for
Labour Legislation', diverse multilaterale verdragen gesloten op meestal non-controver-
siele technische gebieden, die tevens tot doel hadden de arbeidsomstandigheden te verbete-
ren.*'

De arbeidersbeweging werd allengs sterker. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog
bestond onder regeringen de vrees dat arbeiders aller landen zieh solidair zouden verkla-
ren en niet bereid zouden blijken de strijd tussen staten aan te gaan. Zo verliep het uitein-
delijk niet, maar regeringen werden zieh nu wel terdege bewust van de macht van de
arbeidersklasse. Menswaardige arbeidsomstandigheden kwamen hoog op de nationale en
internationale politieke agenda. Zo ook bij de Vrede van Versailles." De Internationale
Arbeidsorganisatie werd opgericht. Gegeven de machtsverhoudingen waren nationaal
soevereine, supranationale en niet-gouvernementele actoren op ieder niveau bij de opstel-
ling van het statuut van de organisatie en later in de organisatie zelf betrokken. Bovendien
konden beslissingen in de Organisatie met een tweederde meerderheid, in plaats van met
unanimiteit, worden genomen.^ De IAO hield toezicht over de naleving van verdragen
en aanbevelingen en over niet geratificeerde verdragen, onder meer middels rapportage en
een klachtenprocedure voor staten en niet-gouvernementele organisaties. Het besluitvor-
mingsproces op internationaal niveau en dat op nationaal niveau waren dicht bij elkaar
gebracht." Dit waren aanmerkelijke vernieuwingen in het internationaal recht.** Ook
gezien het aantal verdragen en aanbevelingen dat de IAO tot stand bracht en nog steeds tot
stand brengt, was de organisatie een succes.

recht als Rechtsordnung. Internationale Gerichtsbarkeit Menschenrechte. Festschrift für Hermann Mosler. Berlin:
1983, p. 649-659 (649-650); Thornberry 1991, p. 39-40.
™N. Valticos, International Labour Law. Deventer: 1979, p. 5-6. ' ' '
"J.T. Shotwell, The Origins of the International Labour Organization. Vol. I. History. New York: 1934, p. 12-
17.
"Shotwell 1934, p. 6-17. A. Alcock, History of the International Labour Organisation. London: 1971, p. 10-11.

Valticos 1979, p. 18.

"Alcock 1971, p. 14-19; E.B. Haas, Beyond the Nation State. Functionalism and International Organization.
Stanford: 1964, p. 141-143. D.A. Morse, The Origin and Evolution of the I.L.O. and Its Role in the World
Community. Ithaca, NY: 1969, p. 4; Shotwell 1934, p. 53, 67 en 424.
"Weliswaar waren staten alleen gebonden na ratificatie, maar door de verplichting ook over niet-geratificeerde

verdragen te rapporteren, hadden de besluiten van de ILO, waarmee de Staat niet ingestemd had, desalniettemin
van gewicht.

Werners noemt dit proces: "[...] the confluence of the decision making process at both the international and the
national level." S.E. Werners, Atew Dimwirio/w /o 7n/xjniOTi m rt* /nze/7UMwia/ kztour Orgamzario/i, NILR 24
(1977), p. 323-334(323).
"Zie ook Alcock 1971, p. 21-22. , ., . , . . . ; . - . , , . , •- . , i> • : •
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3.3 De Tweede Wereldoorlog als kristallisatiepunt •*"» i ^ ti,);i.iAO >O

In de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek opnieuw dat staten onmach-
tig waren inbreuken op de menselijke waardigheid binnen hun rechtsmacht te keren.
Sterker nog, staten zelf stonden maar al te vaak aan de basis van mensenrechten-
schendingen. Er was een algemeen gevoelen dat dit niet meer moest gebeuren.'* AI in
1941 had de Amerikaanse president Roosevelt voor het Congres zijn 'Four Freedoms
Speech' gehouden. Daarin sprak hij uit dat de naoorlogse internationale verhoudingen
geleid moesten worden door de 'freedom of speech and expression, freedom of worship,
freedom from want, freedom from fear'. In datzelfde jaar sloten de Verenigde Staten en
Groot Brittannie het Atlantisch Handvest, waarin zij aangaven welke leidraad zij zouden
volgen in en na de oorlog. Belangrijke doelstelling was het vestigen van:

"[...] a peace which wil afford to all nations the means of dwelling in safety within their own
boundaries, and which will afford assurance that all men in all the lands may live out their lives in
freedom from fear and want."*

Dit vormde de basis van het latere VN-Handvest. Deze doelstelling kwam krachtig naar
voren in de Verklaring van de Verenigde Naties van 1 januari 1942: •̂•,̂ .,,.... ..;.. --.-

"[...] complete victory [...] is essential to defend life, liberty, independence and religious freedom
and to preserve human rights [...]"" . , , ,,.-,,••

De rechten van de mens werden genoemd. Deze rechten dienden te worden gecodificeerd.
Voor burgers diende een of andere internationale garantie tegenover de eigen Staatsmacht
te worden geschapen. De siruatie had zieh nu aangediend voor actie. De internationa-
lisering van mensenrechten kwam in een krachtige stroomversnelling.

4 Eerste stappen van de Verenigde Naties

AI in de eerste voorstellen voor een nieuw op te richten internationale organisatie werd
verwezen naar de bevordering van het respect voor mensenrechten en fundamentele vrijhe-
den. De wens tot versteviging van de mensenrechten en de 'Rule of Law' kwamen tot
uitdrukking in het Handvest van de Verenigde Naties, dat op 24 Oktober 1945 in werking
trad." Op de Conferentie van San Francisco, waar het concept-Handvest was besproken,
werd gesuggereerd in het concept een verklaring met een catalogus van de rechten van de
mens op te nemen. Dat voorstel werd niet overgenomen, omdat er niet genoeg tijd voor

"Dat gevoelen was overigens ook al geformuleerd voor de Tweede Wereldoorlog, zoals hierboven reeds
besproken. Zie met name Burgers 1992, p. 447-477.
"Ondertekend door Churchill en Roosevelt op 14 augustus 1941. Zie D. Brinkley en D.R. Facey-Crowther

(eds.). The Atlantic Charter. Basingstoke: 1994. Zie ook P.R. Baehr en L. Gordenker, De Verenigde Naties.
Ideaal en werkelijkheid. Meppel: 1985, p. 19-20.
"Verklaring van de Verenigde Naties, 1 januari 1942. Zie ook Baehr & Gordenker 1985, p. 21-22.
"Zie artikel 1 lid 3 Handvest van de Verenigde Naties. Zie ook artikel 55 van het Handvest.
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was." Wei werd de Economische en Sociale Raad, e6n van de hoofdorganen van de
Verenigde Naties, aangewezen aanbevelingen te doen om de eerbiediging en inachtneming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen."" De ECO-
SOC stelde zieh tot doel een algehele codificatie van de mensenrechten tot stand te bren-
gen. Allereerst zou die gestalte krijgen in een verklaring met een catalogus van mensen-
rechten. Daarmee was ook de pretentie van universaliteit gegeven, met enige vaagheid van
de rechten als gevolg. Voorts was een gevolg dat de verklaring niet juridisch bindend zou
zijn. Stap twee zou de aanvaarding zijn, op basis van deze verklaring, van een mensen-
rechtenverdrag en van verdragen ter uitwerking van verschillende individuele mensenrech-
ten, alle wel juridisch bindend. Stap drie zou de aanvaarding van een systeem van men-
senrechtenbescherming zijn middels internationaal toezicht en volkenrechtelijke garanties
en saneties. .

Na voorbereidende werkzaamheden door het Secretariaat van de VN, de Commissie van
de Rechten van de Mens, een functionele commissie van de ECOSOC, en ECOSOC zelf,
nam de Algemene Vergadering van de VN op 10 december 1948 de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens aan en kondigde haar af."" De eerste stap was gezet. Deze
Verklaring zou de belangrijkste inspiratiebron van het internationaal recht van de mensen-
rechten vormen. De Universele Verklaring was uniek, omdat daarin voor het eerst een
catalogus van universele normen werd geformuleerd. In die zin was ook voor het eerst
sprake van een universele internationale gemeenschap. Deze had verklaard dat ieder
individu bepaalde minimumrechten genoot die grenzen, ideologic, ras, godsdienst en
geslacht overstegen. Bovendien erkende de internationale gemeenschap dat de naleving
van mensenrechten niet alleen een zaak van staten zelf was, maar ook van staten gezamen-
lijk, onder meer in het kader van de Verenigde Naties. • . • -

Vormde de Universele Verklaring aanvankelijk een morele aansporing, sinds haar afkondi-
ging heeft zij aan kracht gewonnen. Ten tijde van de afkondiging in 1948 vormde de
Universele Verklaring de overtuiging van de toenmalige statengemeenschap dat de rechten
genoemd in de Verklaring aan alle individuen toe behoorden te komen. Naar de naleving
van dergelijke rechten diende te worden gestreefd. De Universele Verklaring heeft een
aanzienlijke politieke invloed gehad. Veel van de rechten genoemd in de Verklaring
werden gecodifieeerd in allerlei nationale grondwetten en in regionale en mondiale verdra-
gen.

Aangezien dit instrument een verklaring is en niet een verdrag, zou de vraag gesteld
kunnen worden of de Universele Verklaring op zichzelf wel bindend is. De unaniem
aanvaarde Verklaring van Teheran van 13 mei 1968, alwaar afgevaardigden van de hele
wereld bijeen waren om de kwestie van de rechten van de mens te bespreken, dichtte de

N. Robinson, The Universal Declaration of Human Rights: its origin, significance, application, and interpretati-
on. New York: 1958, p. xix-xx.
'"Artikel 62 Handvest van de Verenigde Naties.
""A/Res/217 A (III), 10 december 1948.

39



Hoofdstuk 2 .:'•:••• Ontwikkeling van het folterverbod

Universele Verklaring een verplichtend karakter toe."" Ook het Intemationaal Gerechts-
hof in de 'Hostages-case' aanvaardde de Universele Verklaring als leidraad voor zijn
uitspraken."" Kooijmans steh dat een algemene plicht tot de eerbiediging van de rechten
van de mens inmiddels gewoonterecht is geworden. Hij bedoelt daarmee, naar mijn
mening, dat staten aangesproten kunnen worden op ernstige schendingen van mensenrech-
ten. "* De vraag naar de juridische kracht van de Universele Verklaring is inmiddels niet
meer zo dringend, aangezien de rechten van de Verklaring in ieder geval bindend zijn
voor verdragspartijen bij mensenrechtenverdragen waarin dezelfde rechten, geinspireerd
door de Universele Verklaring, zijn geformuleerd. . ?- /•,:,:.;': ••?. ;.-.$•; e .^ . ' - ;v r^-u ;

Als gevolg van deze ontwikkelingen kunnen staten en internationale organisaties andere
staten met recht aanspreken op de wijze waarop zij hun interne zaken regelen, wat er ook
zij van de status van de rechten en normen. In het bijzonder betreft dat de wijze waarop
staten hun eigen onderdanen behandelen. Dat houdt in dat staten niet meer met recht deze
inmenging af kunnen weren met het argument dat de zaak binnen de exclusieve interne
rechtsmacht ligt."*

E6n van de onderwerpen waarover staten geen exclusieve interne rechtsmacht meer uit
kunnen oefenen wordt geschetst in artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens: ., . . .. , • . • • - , < . , i t - • 3 Ü I » - « . - - . . • . : • • ! . ! > , - . • < • > • i . - i v .-- i , - , - .•;;...,:,•

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Hiermee was voor het eerst het intemationaal verbod van foltering vastgelegd. Daarmee
waren tevens de grondvesten gelegd voor de universele juridificering van de afwijzing van
foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. De vastlegging
van dit verbod in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kreeg handen en
voeten in latere regionale mensenrechtenverdragen en een universeel verdrag. Ook kwa-
men verklaringen en verdragen gericht specifiek tegen foltering en wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing tot stand. Deze instrumenten legden het absoluut
karakter van het folterverbod vast."*

""Proclamation of Teheran, Final Act of the International Conference on Human Rights, Teheran, 22 april tot 13
mei 1968, A/Conf/32/41, p. 3 (1968). Artikel 2 luidt: "The Universal Declaration of Human Rights states a
common understanding of the peoples of the world concerning the inalienable and inviolable rights of all
members of the human family and constitutes an obligation for the members of the international community;"
""Intemationaal Gerechtshof, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (Verenigde Staten tegen

Iran), arrest van 24 mei 1980, ICJ Reports (1980), p. 42. Zie ook M. de Blois, Het Recht op Persoonlijke
Integriteit in het Internationale Recht (diss. Leiden). Leiden: 1989, p. 34-35; Rodley 1987, p. 66-69; Raess 1989,
p. 55-56.
"*P.H. Kooijmans, Intemationaal Publiekrecht in Vogelvlucht. Groningen: 1994, p. 254.
"*Zie ook M.T. Kamminga, Inter-state Accountability for Violations of Human Rights. Philadelphia: 1992, p.

iix-xi.
'"Artikel 4 IVBPR en artikel 15 lid 2 EVRM bepalen dat ook in tijden van nood aan het verbod niet mag

worden getomd.
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5 Slotbeschouwingen nv. :>::•;,:,; iia? .aav s.k •• so •.•'> . J .••.>i&j;'̂ r--::,>..j n v •• ' >

Dit hoofdstuk bood de algemene context van de Studie. Allereerst werd een schets van de
ontwikkeling van de norm, relevant voor deze Studie, geboden: het verbod van foltering.
Geconstateerd werd dat foltering, hoewel er altijd geluiden waren tegen de wrede praktijk,
in de geschiedenis niet alleen veelvuldig werd toegepast, maar over het algemeen zelfs
was voorgeschreven als onderdeel van een juridisch proces. Met name werd de praktijk
toegepast op die personen die geen deel uitmaakten van de eigen kring en kennelijk niet
als volwaardig medemens werden aangemerkt. Zo werd foltering veelvuldig toegepast op
slaven in alle tijden, Christenen in de Romeinse tijd, ketters in de Middeleeuwen. Pas met
de Verlichting kwam het idee van een afschaffing van foltering op nationaal vlak. Dat
bleek niet genoeg. .

Zo werd geconstateerd dat staten een belang hebben bij foltering, hetgeen de ontwikkeling
van de norm en een internationale garantie bemoeilijkte, maar des te noodzakelijk maakte.
Voorts was de ontwikkeling van zo'n garantie problematisch omdat diezelfde Staat de
belangrijkste eenheid was waarbinnen personen waren georganiseerd. Toch nam de rigidi-
teit van de statensoevereiniteit in de loop der eeuwen, met name in de afgelopen decennia,
af. Was de Staat aanvankelijk zelf niet onderworpen aan het recht en bovendien niet altijd
de beste beschermer van de menselijke waardigheid, inmiddels wordt de Staat geacht
hoeder over menselijke waardigheid te zijn. De Staat is zelf onderworpen aan het recht: de
rechtsstaat is ontstaan. - - • -^ •< •• " - " ' < • • H, ^-; . - r • •,; ••;. . ..*..-•'••;-•

Zo bood dit hoofdstuk tevens een schets van de ontwikkeling van normen van menselijke
waardigheid in het tussenstatelijk verkeer, normen waaraan uiteindelijk het optreden van
staten werd getoetst. Was aanvankelijk godsdienst normerend in het internationaal verkeer,
later bleken ook meer humanitaire overwegingen een normerende rol in het internationaal
verkeer te speien. De systematische inbreuk op deze normen vormde het aanknopingspunt
voor bemoeienissen van andere staten: toezicht in rudimentaire vorm. Weliswaar hadden
staten vaak andere redenen dan humanitaire om zieh in interne aangelegenheden te men-
gen, zij rechtvaardigden hun inmenging wel met humanitaire argumenten. Dit duidt er op
dat deze argumenten een gewicht hadden en hebben in het internationaal verkeer, en dat
humanitaire overwegingen fundamentele overwegingen waren, die andere overwegingen
als soevereiniteitsperikelen terzijde konden stellen. Het argument dat humanitaire aan-
gelegenheden binnen de 'exclusive jurisdiction' vallen was niet meer voldoende om
inmenging af te weren.

Dat proces versneide zieh op bepaalde momenten. Na een grote oorlog bleken overwin-
nende staten bereid maatregelen te treffen (over het algemeen op te leggen aan overwon-
nen staten) die in de toekomst orde, vrede en veiligheid moeten waarborgen. Staten waren
zieh gaan realiseren dat orde, vrede en veiligheid hun basis vinden in menswaardige
omstandigheden. Het proces van internationalisering troffen we met name aan op die
gebieden waar nog geen regelingen ter zake waren, en waar dientengevolge ruimte was
regelingen op te leggen. Internationalisering werd bijvoorbeeld op de als zwakker aange-
merkte, niet-Europese gebieden, beproefd. Internationalisering strekte zieh met name uit
in die gebieden waar (Europese) staten overwicht konden laten gelden: in kolonien, tijdens
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of na een oorlogssituatie, en op de volle zee. Een algemene regeling voor mensenrechten
waar alle staten aan gebonden zouden zijn, werd nog niet geaccepteerd.

Economische en machtspolitieke overwegingen bleken in deze ontwikkeling een rol te
spelen. Slavernij werd niet langer rendabel geacht en de verbetering van arbeidsomstan-
digheden kon alleen plaatsvinden wanneer dat niet tot concurrentieverslechtering zou
leiden. Een internationale regeling lag dan voor de hand. Hier kunnen we uit afleiden dat
internationalisering kansen heeft wanneer humanitaire overwegingen parallel lopen met
andere, meer machtspolitieke of economische overwegingen. Daarmee is tegelijkertijd het
problematisch karakter van het toezicht over, onder meer, de naleving van het folterver-
bod gegeven. Veel staten blijken foltering nu juist toe te passen om de bevolking te onder-
drukken teneinde macht te behouden. Bij die staten zullen machtspolitieke overwegingen
in de weg staan aan een effectief toezicht over de naleving van het verbod. Daarbij is de
Staat, niettegenstaande verdergaande processen van internationalisering, nog steeds de
eenheid waarmee moet worden gerekend. Toch werden al in het Interbellum belangrijke
internationale onafhankelijke organen, los van staten, opgericht, die een mandaat hadden
op het gebied van de menselijke waardigheid. Internationaal toezicht, zij het zeer rudimen-
tair, ontstond.

Tenslotte ontstond na de Tweede Wereldoorlog een algemene consensus dat foltering
moreel verkeerd was. De norm werd in de Universele Verklaring vastgelegd. Voorts werd
de garantie van de norm en het toezicht over de naleving van de norm in de decennia
daarop verder uitgewerkt in verdragen en daaraan gekoppelde verdragsorganen.

• • I " . * . . , - - • : ' " - • * - ; • • ' • '

: f " r , - ' - ••• • * . ? . ' ' • • •"• ^
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Dit hoofdstuk geeft een schets van de achtergrond en de totstandkoming van het Verdrag
tegen Foltering. Zoals we zullen zien is het verbod van foltering en wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing sinds de opneming ervan in internationale instru-
menten weinig controversieel geweest. ,,:-.>!•': o'< i<>« -• ,.,..., < . *

De bron van het internationaal verbod van foltering ligt in de Universele Verklaring voor
de Rechten van de Mens. In het wordingsproces van de Universele Verklaring lagen bij
het VN-Secretariaat twee concept-formuleringen voor een dergelijk verbod, een van het
Interamerikaans Juridisch Comite, en e£n van de Internationale Arbeidsorganisatie. Ook
een aantal nationale constitutes bood een leidraad.' Het artikel over het verbod van fol-
tering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing dook in het eerste
ontwerp voor de universele verklaring van het Secretariaat op- Ook in iedere volgende
stap van de totstandkoming van de Verklaring kwam het verbod terug. De bepaling gaf
geen aanleiding tot veel discussie.' In het wordingsproces werd unaniem vastgesteld dat
onder de betekenis van de bepaling ook valt het verbod personen tegen hun wens aan
medische experimenten te onderwerpen.''

Bij de stemming over de concept-verklaring in de Algemene Vergadering werd artikel 5
unaniem aanvaard.* Het artikel bepaalde:

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

A. Verdoodt, Naissance et Signification de la Declaration Universelle des Droits de l'Homme. Leuven: 1964,
p. 105-106.

"No one shall be subjected to torture, or to any unusual punishment or indignity." (artikel 4)
E/CN.4/AC.l/3/Add.l, p. 22-27.
'N.S. Rodley, The Treatment of Prisoners in International Law. Oxford: 1987, p. 17; K. Stavropoulos, Das

Verbot der Folter und der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe im gegenwärtigen
Völkerrecht; insbesonderes nach An. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (inaug. diss. Heidelberg).
Heidelberg: 1976, p. 64-67; Verdoodt 1964, p. 106-107.
'Verdoodt 1964, p. 106-107.
'De Universele Verklaring als geheel kwam met 48 voor, 0 tegen en 8 onthoudingen tot stand. Verdoodt 1964,

p. 107.
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Dat het verbod in ieder concept terugkwam, en bij stemming in de Algemene Vergadering
unaniem werd aanvaard, toont het universele karakter en het gewicht van het verbod. Dat
gold niet alleen voor het folterverbod, maar ook voor het verbod van een wrede, onmen-
seliike of vernederende bestraffing.* . . ,

' •••*••.^••••3 s / > i t v i 3 , » . ,,_ . : _ . _

2 Het folterverbod in mensenrechtenverdragen •••>.. .

In het kader van de Verenigde Naties en in regionale kaders kwamen verdragen tot stand
die de bepalingen van de Universele Verklaring uitwerkten. De stap vooruit was dat door
de aanvaarding en ratificatie van deze verdragen de juridisch binding aan mensenrechten,
zoals al omschreven in de Universele Verklaring, van verdragspartijen bij deze verdragen
duidelijk werd. Bovendien werden met deze verdragen diverse toezichtsmechanismen in
het leven geroepen.

De verdragen herhalen artikel 5 van de Universele Verklaring in dezelfde of vergelijkbare
bewoordingen. Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden/ het eerste verdrag dat voorzag in een vergaande garantie van
een aantal fundamentele mensenrechten, bepaalt in artikel 3:

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

De opstellers van deze bepaling namen de artikelen van de Universele Verklaring als
leidraad.* De bepaling bleek - opnieuw - nauwelijks onderwerp van discussie.' Artikel 3
EVRM behoort op grond van artikel 15 lid 2 EVRM tot de 'notstandsfeste' rechten: zowel
het verbod van foltering als het verbod van wrede, onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing kunnen noch bij wet worden beperkt, noch kan er op grond van noodtoe-
stand van worden afgeweken. Dit was een duidelijke bevestiging van het absoluut karakter
van het verbod.

Voorts bood het EVRM een aantal procedures die diep in kunnen grijpen in de nationale
rechtsorde van verdragspartijen. Verdragspartijen kunnen door individuen of andere staten
ter verantwoording worden geroepen voor een onafhankelijk intemationaal rechterlijk
college.'" Dit college kan een uitspraak doen over de vraag of de betrokken Staat het

*Naar de mening van Suvropoulos geeft de samenhang in de discussies met ten eerste het artikel over
co/pi« en ten tweede met het verbod van slavemij twee elementen van het verbod weer. Het eerste element is de
onschendbaarheid en veiligheid van de persoon, het tweede element is de menselijke waardigheid. Stavropoulos
1976, p. 67-68.
'Rome, 4 november 1950, inwerkingtreding 3 September 1953 (Trb. 1951, 154). Hierna: EVRM.
•Y. Klerk, D* Oiuraa?u;»c/u><fcflü van flV £urop«f Conv?nfi>, in: A.W. Heringa, J.G.C. Schokkenbroek, J.

van der Velde (red.), 40 Jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Leiden: 1990, p. 3-15 (6). Zie
voor de ontstaansgeschiedenis van de EVRM ook: Council of Europe, Collected Edition of the 7ravaur /Vö>ara-
/oiflK of the European Convention on Human Rights. Vol. I-VII. Den Haag: 1975-1985.
•H.G. Schermers, Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele

Vrijheden. Zwolle: 1964, p. 20.
'"Voorzover verdragspartijen respectievelijk het individueel klachtrecht en het statenklachtrecht van het EVRM

hebben aanvaard.
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Verdrag heeft geschonden. Die uitspraak is juridisch bindend." Dit vormde destijds een
unicum in het internationaal recht. Het internationaal toezicht op de naleving van normen
van menselijke waardigheid werd, althans binnen Europa, aanzienlijk versterkt. Oaarbij zij
opgemerkt dat in de regionaal-Europese context waarschijnlijk eenvoudiger tot overeen-
stemming kon worden gekomen over nadere uitwerking van het verbod dan in een univer-
s e l e , i n h e t k a d e r v a n d e V e r e n i g d e N a t i e s . ' * .' *'f. H H ' ' *..:<••'--.-•• ;a<i'~:<v>'i n - v i,e>"'>?v

Een vergelijkbare regionale overeenstemming deed zieh voor op het Amerikaanse conti-
nent. De Amerikaanse Conventie van de Rechten van de Mens" van 1969 kent een
toezichtsmechanisme als dat van het EVRM.'* Ook de uitspraken van het Inter-Ameri-
kaans Hof voor de Rechten van de Mens zijn bindend.'* Het verbod van foltering is te
vinden in artikel 5. De leden 1 en 2 daarvan luiden:

1. Every person has the right to have his physical, mental and moral integrity respected.
2. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading punishment or treatment.
All persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent dignity of the
human person. . ,.. .. .. . ., ~ — „ ,,. . . .„, .. .. ..,..,.,

Krachtens artikel 27 lid 2 ACRM is het verbod van foltering en wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing 'notstandsfest'. .

Tenslotte kent het Afrikaanse continent het Afrikaans Handvest van de Rechten van de
Mens en van Volkeren.'* Artikel 5 bepaalt:

Every individual shall have the right to he respect of the dignity inherent in a human being and to
the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degrading of man, particularly
slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading punishment and treatment shall be
prohibited."

Er is geen bepaling te vinden die het absoluut karakter van het folterverbod vastlegt. Het
Afrikaans Handvest kent een rapportageprocedure, een statenklachtprocedure en een
individuele klachtenprocedure, zij het dat deze laatste procedure niet gericht is op de
oplossing van een geschil in een individueel geval, maar op het onder de aandacht brengen
van systematische en ernstige schendingen van mensenrechten." Het Verdrag spreekt niet
van enige juridische binding van de uitspraken van de Afrikaanse Commissie of van de

"Artikel 53 van het EVRM. Voorts kent het EVRM in artikel 57 nog een rapportageprocedure, maar deze is
van weinig betekenis.
"Zie ook G.J.H. van Hoof, Dt £nrop*r£ Conve/uje rw B«cAe/7ni>i£ van <fe ÄecAw/i van <fc M«u «i d*

Fun<2am«n/e/e VW/neden, in: Rechten van de Mens in Mundiaal en Europees Perspectief. Nijmegen: 1991, p.
101-132 (126); Klerk 1990, p. 3-15.
"American Convention on Human Rights, San Jose\ 22 november 1969, inwerkingtreding 18 juli 1978. Hierna:

ACRM.
"Zie voor de klachtenprocedure artikelen 44-69 van de ACRM.
"Artikel 68 ACRM.
"African Charter on Human Rights and Peoples' Rights, Nairobi, 27 juni 1981, inwerkingtreding 21 Oktober

1986.
Zie ook artikel 4 van het Afrikaans handvest, dat een meer algemeen recht op persoonlijke integriteit biedt.

'"Artikel 58 van het Afrikaans Handvest.
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Vergadering van Staatshoofden, het hoogste orgaan van de Organisatie van Afrikaanse
Eenheid.

Het Intemationaal Verdrag inzake Bürgerrechten en Politieke Rechten van 1966 is het
eerste universele en algemene mensenrechtenverdrag, dat een bepaling wijdt aan het
verbod van faltering." Artikel 7 van dit Verdrag luidt: :•,..;.; - - ...< -.,.» w..*- ,, ,

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In
particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimen-
tation.

De tekst van het eerste deel van het artikel stemt letterlijk overeen met de tekst van artikel
5 van de Universele Verklaring. De bepaling werd ook al in de beginfase, vlak na de
aanvaarding van de Universele Verklaring, opgenomen in de voorstellen van de Commis-
sie van de Rechten van de Mens voor een 'International Bill of Rights',-" waaruit later
het IVBPR en het Intemationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele
Rechten voortkwamen. Ook hier bleek artikel 7 geen controversen op te roepen.*' Over
een omschrijving van faltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing en onderscheidende criteria voor de verboden handelingen werd niet gediscus-
sieerd." In tegenstelling tot artikel 3 EVRM wordt de onmenselijke behandeling in arti-
kel 7 IVBPR nog door de toevoeging 'wrede' voorafgegaan, hetgeen overigens geen
bijzondere betekenis heeft."

Opvallend ook is de toevoeging van de tweede zinsnede. Dit uitdrukkelijk verbod vinden
we niet in de Universele Verklaring - hoewel daar wel overeenstemming bestond over de
opneming van een verbod van medische experimenten" - en evenmin in het EVRM en
de ACRM." De bepaling is ingevolge artikel 4 lid 2 IVBPR 'notstandsfest'.

Ook artikelen 9 en 10 van het IVBPR voorzien in bepalingen relevant voor het verbod van
foltering en een wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Artikel 9
bepaalt:

Everyone has the right to liberty and security of person. '.' " "'

Artikel 9 is met name relevant in verband met willekeurige gevangenneming. Artikel 10
lid 1 bepaalt:

"New York, 19 december 1966, inwerkingtreding 23 mart 1976 (Trb. 1969. 99). Hierna: IVBPR. Merk op dat
het folterverbod al wel was geformuleerd in de in de eerder lot stand gekomen Slavernijconventies en in de
Geneefse Conventies. Dat waren echter geen algemene universele mensenrechienverdragen.
^E/CN.4/193. Zie uitgebreid voor de historische achtergrond M.J. Bossuyt, Guide to the Travaui

/V^parafoir«' of the International Covenant on Civil and Political Rights. Dordrecht: 1987, p. 147-160. . • .
•'Bossuyt 1987. p. 147-160.
"Bossuyt 1987. p. 147-151.
"Zo ook P. van Dijk en G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in Theorie en Praktijk. Nijmegen: 1990; M.

Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. Kehl: 1993, p. 128-129. *-• •
"Verdoodt 1964, p. 106-107. , - >•
"Zie nader Nowak 1993, p. 138-139. > ..,•...•/•
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AH persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the
inherent dignity of the human person.

Artikel 10 ziet vooral op omstandigheden van gevangenhouding.*' Artikel 9 en 10 kun-
nen worden beperkt in geval van noodtoestand, maar een persoon verliest daarmee uiter-
aard niet de bescherming van het 'notstandsfest' artikel 7. ., ,, - , - . , , , -,. ».*,,,-,., --.:..„-.

Het folterverbod kreeg met het IVBPR meer internationaal gewicht, aangezien het hier een
universeel verdrag betrof, met een vergaande vorm van toezicht, zij het niet zo vergaand
als het EVRM en de ACRM. Achtergrond daarvan is het feit dat dit verdrag voor een
grotere groep, en voor een politiek meer diverse groep, aanvaardbaar moest zijn dan de
hiervoor beschreven regionale mensenrechtenverdragen. Het IVBPR voorziet in een
rapportageprocedure en een statenklachtenprocedure. Het Facultatief Protocol bij het
IVBPR voorziet in een individuele klachtenprocedure." Het Protocol voorziet niet in een
bepaling die vaststelt dat de uitspraken van het Mensenrechtencomite in de individuele
klachtenprocedure bindend zijn. . > .» , . :

Voorts werden bepalingen die het folterverbod vastleggen opgenomen in een aantal meer
gespecialiseerde verdragen. In artikel 5 van de Slavernij Conventie van 1956,^ het ge-
meenschappelijk artikel 3 van de Geneefse Conventies van 12 augustus 1949,*' artikel 87
van de Conventie van Geneve inzake Krijgsgevangenen,^ artikel 32 van de Vierde Con-

"Rodley 1987, p. 51.
"Protocol 1 van het IVBPR, New York, 16 december 1966, inwerkingtreding 23 maart 1976, Trb. 1978, 177.
"Artikel 5 van de Slavernij Conventie van 1956 luidt: "In a country where the abolition or abandonment of

slavery, or of the institutions or practices mentioned in Article 1 of this Convention [i.e. schuldslavernij, lijfei-
genschap, uithuwelijking en overdracht van vrouwen en overdracht van kinderen voor arbeid, CI), is not yet
complete, the act of mutilating, branding or otherwise marking a slave or a person of servile status in order to
indicate his status, or as a punishment, or for any other reason, or of being accessory thereto, shall be a criminal
offence under the laws of the States Parties to this Convention and persons convicted thereof shall be liable to
punishment."
"Gemeenschappelijk artikel 3 van de Geneefse Conventies van 12 augustus 1949 (inwerkingtreding 21 Oktober
1950, Stb. 1949, nrs. 246-249) luidt: "In het geval van een gewapend conflict op het grondgebied van £6n der
Hoge Verdragsluitende Partijen, hetwelk geen internationaal karakter draagt, is ieder der Partijen bij het conflict
gehouden ten minste de volgende bepalingen toe te passen:
"1. Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their
arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstan-
ces be treated humanely, without any adverse distinction
founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria. To this end, the
following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the
above-mentioned persons:
(a) Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
0>) Taking of hostages;
(c) Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment; , • • ; ' ; - r <

"Het relevante deel van artikel 87 van de Conventie van Geneve inzake Krijgsgevangenen luidt: "[...] Collective
punishment for individual acts, corporal punishments, imprisonment in premises without daylight and, in general,
any form of torture or cruelty, are forbidden. [...]"
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ventie van Geneve," artikel 1 van de ILO-Conventie nr. 29 (1930)," artikel l(a) en (d)
van de ILO-Conventie nr. 105 (1952)," artikel 37 van het Verdrag inzake de Rechten
van het Kind," en artikel 5, onder (b) van het Verdrag inzake de Uitbanning van Rassen-
discriminatie," werd een verbod in vergelijkbare bewoordingen opgenomen. Volgens
artikelen 2 en 3 van de Genocide Conventie zou foltering en wrede. onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing onder bepaalde voorwaarden ook onder genocide
kunnen worden gebracht." Ook de Internationale Conventie voor de Onderdrukking en
Bestraffing van het Misdrijf /4parfA«d omschrijft a/?arfA£/d als bestaande uit, onder meer,
onmenselijke behandeling." Foltering en wrede, onmenselijke of vernederende behande-
ling is krachtens deze verdragen alleen verboden in specifieke omstandigheden.

Het verbod werd tevens uitgewerkt in de Standaard Minimum Regeis voor de Behandeling
van Gevangenen van 1955." Deze regeis waren aangenomen als een niet-bindende reso-
lutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Artikel 31 van deze regels
schrijft voor:

••p;V f . * ? : ; v *'uj-.*V,'*Jirj?''--'"''-T^ -•

Corporal punishment, punishment by placing in a dark cell, and all cruel, inhuman or degrading
punishments shall be completely prohibited as punishments for disciplinary offences.
• .!- ' . ,v • ; .-'•• ••:;!!•• :. ? •••:' : , .%."? M O JfSv •.' - i ^ ' i ^ i , i • !• \ ; H ' ' -?U: • • ' ' ' • / ; S'J 'V-;. .1 >-Vff '

4
"Artikel 32 van de Vierde Conventie van Geneve luidt: "The High Contracting Parties specifically agree that

each of them is prohibited from taking any measure of such a character as to cause the physical suffering or
extermination of protected persons in their hands. This prohibition applies not only to murder, torture, corporal
punishment, mutilation and medical or scientific experiments not necessitated by the medical treatment of a
protected person but also to any other measures of brutality whether applied by civilian or military agents."
"Artikel 1 lid 1 van ILO-Conventie nr. 29 luidt: "Each Member of the International Labour Organisation which

ratifies this Convention undertakes to suppress the use of forced or compulsory labour in all its forms within the
shortest possible period."
"Artikel 1 van de ILO-Conventie nr. 105 luidt: "Each Member of the International Labour Organisation which

ratifies this Convention undertakes to suppress and not to make use of any form of forced or compulsory labour
(a) as a means of political coercion or education or as a punishment for holding or expressing political views or
views ideologically opposed to the established political, social or economic system; [...]
(d) as a punishment for having paniclpated in strikes; [...]"
"New York, 20 november 1989, inwerkingtreding 2 maart 1990 (Trb. 1990, 170). Artikel 37 van het Verdrag

inzake de Rechten van het Kind luidt: "States Parties shall ensure that:
(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither
capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed
by persons below eighteen years of age."
"New York, 7 maart 1966, inwerkingtreding 4 januari 1969 (Trb. 1966, 237). Artikel 5 onder (b) luidt: "The

right to security of person and protection by the State against violence or bodily harm, whether inflicted by
government officials or by any individual group or institution;"
"Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, New York, 9 december 1948,

inwerkingtreding 12 januari 1951.
""(...] inhuman acts committed for the purpose of establishing or maintaining domination by one racial group of

persons over any other racial group of persons and systematically oppressing them." Onder deze handelingen
vallen gezien artikel II: "Denial to a member or members of a racial group or groups of the right to life and
liberty of person [...) by the infliction upon the members of a racial group or groups of serious bodily or mental
harm, by the infringement of their freedom or dignity, or by subjecting them to torture or other cruel, inhuman
or degrading treatment or punishment." Het verbod geldt dus alleen wanneer een persoon word! gefolterd, orato
hij tot een bepaalde groep behoort.
"Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, E/Res/663 (XXIV). Gewjjzigd bij E/Res/2076
axil). • , . . • . • , . - , . - • , v , *, :, , ; > • : ,
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Tenslotte werd het verbod uitgewerkt in de Verklaring tegen Foltering van 1975, de
directe voorloper van het Verdrag tegen Foltering. Deze Verklaring komt nog aan de
« d e . .

Kortom, na 1948 heeft het verbod van foltering en wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing een plaats gekregen in diverse internationale instrumenten, die
waren voorzien van een scala aan toezichtsmechanismen. Het verbod werd daarmee
aanzienlijk versterkt. . .». . . .̂ • •,,.» ..»•••.:. « .-,,. ,..-,....•< - . - ..v--sr!

•T£ i j y.̂ '.'- !•,•'.&.• -;.» ..-• •*•'/• :.^ *.^-'i'.'rtii-.->:.v -.3ji.-./i. / • • . • \.Y, i f «.it.

3 De werkzaamheden van de Verenigde Naties op basis van het Handvest ^ :•

Het aanspreken van staten op de naleving van mensenrechten door de Verenigde Naties
was aanvankelijk allerminst een vanzelfsprekende zaak. In de beginfase van de Verenigde
Naties besloot de ECOSOC nog, nota bene op voorstel van de Commissie van de Rechten
van de Mens, dat de Verenigde Naties geen bevoegdheid hadden actie te ondernemen naar
aanleiding van mededelingen over schendingen van mensenrechten uit particuliere bron.-"
Inmenging - alleen het noemen van de naam van een verdachte Staat was al inmenging -
was een taboe. Deze 'no power' periode duurde tot het eind van de jaren zestig. Op basis
van resolutie 1235 (XLII) van 6 juni 1967 en met name resolutie 1503 (XLVIII) van 27
mei 1970, beide van de ECOSOC, kreeg de Commissie van de Rechten van de Mens de
bevoegdheid kennisgevingen uit particuliere bron te behandelen in verband met kwesties
van mensenrechtenschendingen in de hele wereld.*° Ook werden op deze basis speciale
onderzoekstearns, die weliswaar aan een nauw omschreven mandaat waren gebonden,
ingesteld. In al deze procedures boden de verklaringen en verdragen op het gebied van de
rechten van de mens de juridische criteria.'" Het werk van deze onderzoeksteams vond
weer een neerslag in resoluties van de Commissie van de Rechten van de Mens en van de
Algemene Vergadering.

Opmerking verdient dat de procedures van resoluties 1235 en 1503 staten juridisch niet
konden verplichten of anderszins dwingevi maatregelen tegen folterpraktijken te nemen. De
gedachte was veeleer dat regeringen door confrontatie met de feiten zieh niet meer konden
verschuilen achter onbekendheid met de feiten, een voorwaarde voor het vaststellen van
aanspreekbaarheid. Door vervolgens te dreigen wanpraktijken voor het oog van de wereld
te brengen konden staten onder politieke druk worden gezet hun handelwijze te verände-
ren.

Th. van Boven, /n/enujriona/ injfn/mfnren en /wcerfur« wr ftewrrferinj en 6ejcAer7nin^ van de recA/en van
de mew, in: Rechten van de Mens in Mundiaal en Europees Perspectief. Nijmegen: 1991, p. 41-81 (76). Zie
E/Res/728F (XXVIII): Mpprovej the statement that the Commission of Human Rights recognizes that it has no
power to take any action in regard to any complaints concerning human rights;".

"Zie uitgebreid Van Boven 1991, p. 66. Zie voor de tekst van de resoluties C. Flinterman er a/, (red.),
Internationale Regelingen, Mensenrechten. Lelystad: 1993, p. 92 en p. 95-96.
"Van Boven 1991, p. 68.
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3.1 Procedures op basis van resolutie 1235 •v-

Op basis van resolutie 1235 kregen de Commissie voor de Rechten van de Mens en de
Subcommissie de bevoegdheid in openbare zittingen informatie te onderzoeken die aanwij-
zingen bevatten met betrekking tot grove schendingen van mensenrechten en fundamentele
vrijheden. Voorts kon de Commissie op basis van deze informatie een onderzoek doen
naar dergelijke situaties in staten en daarover met aanbevelingen rapporteren aan de
ECOSOC." Aanvankelijk was de Commissie erg terughoudend. Door de grootschalige
en grove schendingen van mensenrechten in Chili in 1973 en de wereldwijde verontwaar-
diging die dat losmaakte, vonden Oost en West elkaar, en kwam er verandering in de
opstelling van de Commissie. Een werkgroep inzake de Chileense situatie werd ingesteld.
In 1978 legde deze werkgroep een bezoek ter plekke af, hetgeen nieuw was in de geschie-
denis van de Verenigde Naties.'" Ook werd een Speciaal Rapporteur op de Chileense
situatie gezet, een doorbraak van het beginsel van niet-inmenging. In de loop van de jaren
werd de 'Chileense Strategie' ook op andere landen toegepast. Wanneer een Staat geen
verbeteringen te zien gaf in de situatie van de mensenrechten en niet meewerkte in de
vertrouwelijke procedure'" kon het middel van de openbare procedure van 1235, met
eventueel het benoemen van een Speciale Rapporteur of een Speciale Afgezant worden
toegepast. Landen bleken ineens gevoelig om - enige - medewerking te verlenen.^

Op basis van resolutie 1235 werden ook zogenaamde thematische procedures ingesteld.
Dergelijke procedures waren niet specifiek op landen gericht, maar op bepaalde vormen
van mensenrechtenschendingen. Zo stelde de Commissie vanaf 1985 ieder jaar een Specia-
le Rapporteur tegen Foltering aan.''* Deze Rapporteur kan zelf, actief, informatie vergä-
ren over folterpraktijken in de hele wereld, en is dus niet afhankelijk van informatiever-
schaffing door staten in kwestie. Bovendien kan hij urgente gevallen direct onder de
aandacht van de desbetreffende regering brengen.'" Hij biedt zijn algemene conclusies en
aanbevelingen aan de Commissie voor de Rechten van de Mens aan. ... .,,., .., .

"De relevante onderdelen van betreffende resolutie luiden:
"2. Authorizes the Commission on Human Rights and the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and
Protection of Minorities, in conformity with the provisions of paragraph 1 of the Commission's resolution 8
(XXIII), to examine information relevant to gross violations of human rights and fundamental freedoms [...]
3. Decides that the Commission on Human Rights may, in appropriate cases, and after careful consideration of
the information thus made available to it, in conformity with the provisions of paragraph 1 above, make a
thorough study of situations which reveal a consistent pattern of violations of human rights [...] and report, with
recommendations thereon, to the Economic and Social Council;" E/Res/1235 (XLII) (1967).
"VanBoven 1991, p. 69.
**Op basis van resolutie 1503. Zie hieronder, paragraaf 3.2. „. • • - . . . . - . . . • • • •'• •• <•
"VanBoven 1991, p. 71. . . . . . . . .

**De eerste rapporteur was de Nederlander P.H. Kooijmans. Zie de verslagen van de Speciale Rapporteur tegen
Foltering: E/CN.4/1986/15, E/CN.4/1987/13, E/CN.4/1988/17 en Add.l, E/CN.4/1989/15, E/CN.4/1990/17 en
Add.l, E/CN.4/1991/17, E/CN.4/1992/17 en Add.l, E/CN.4/1993/26, E/CN.4/1994/31, E/CN.4/1995/34 en
E/CN.4/1996/35/Add.l.
"Van Boven 1991, p. 73-74. . , • •. - .,•
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3.2 Procedures op basis van resolutie 1503 « i ?

De 1503-procedure is vergelijkbaar met de 1235-procedure, maar bijna geheel
vertrouwelijk.*® De Commissie voor de Rechten van de Mens heeft echter de moge-
lijkheid de vertrouwelijkheid op te heffen en tot een openbare behandeling over te gaan;
een belangrijke stok achter de deur, waar in de praktijk helaas te weinig gebruik van werd
gemaakt. De Subcommissie kreeg op basis van de resolutie de bevoegdheid een werkgroep
in te stellen die jaarlijks een onderzoek deed naar een systematisch patroon van grove
schendingen van mensenrechten. Dit onderzoek kon worden ingesteld ongeacht enige
instemming van de Staat, hetgeen opnieuw een kleine stap vooruit was. Na een selectie
stelt de werkgroep een voorlopige zwarte lijst op met namen van staten waar sprake was
van een systematisch patroon van grove schendingen van mensenrechten. De praktijk
ontstond regeringen naar aanleiding van de klachten te betrekken voor commentaar. De
werkgroep stuurt de lijst en de geselecteerde kennisgevingen vervolgens door naar de
Subcommissie. De Subcommissie besluit of bepaalde situaties door de Commissie voor de
Rechten van de Mens moeten worden behandeld.

De Commissie kan besluiten de zaak nader te bestuderen, speciale vertrouwelijke maatre-
gelen te nemen en een vertrouwelijk onderzoek te openen. Wanneer een Staat weigert mee
te werken aan zo'n onderzoek kan de Commissie besluiten een openbare procedure te
starten. Dat impliceert dat met een regering kon worden overeengekomen af te zien van
een openbare procedure indien de regering in kwestie instemde met een onderzoek ter
plaatse, hetgeen een interessante voorloper is van de onderzoeksprocedure in het Verdrag
tegen Foltering.'" De Commissie doet tenslotte aanbevelingen aan de ECOSOC. Deze
laatste kan, nadat een onderzoek van een staat is beeindigd of een aanbeveling door de
Commissie is gedaan, besluiten tot openbaarmaking van het rapport.

4 Praktijk krachtens mensenrechtenverdragen »••'•'••;• •

In de praktijk van de reeds besproken mensenrechtenverdragen werd het verbod van
foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing nader uitgewerkt.
Mede van deze praktijk, en in het bijzonder van de uitgebreide rechtspraak van de Com-
missie en het Hof van het EVRM vormden de latere Verklaring tegen Foltering en het
Verdrag tegen Foltering een afspiegeling. Dit kwam op een aantal onderdelen naar voren.
Hier zal alleen worden ingegaan op die onderdelen die relevant zijn geweest voor de
opstelling van de bepalingen van het Verdrag tegen Foltering. Dat betekent dat de praktijk
onder mensenrechtenverdragen van na 1984 in dit hoofdstuk niet aan bod zal komen.*'

*E/Res/15O3 (XLVIII) (1970). " ^ r , , .
"Zie voor een nadere beschouwing Van Boven 1991, p . 77-79. • . , , - . - . . .
"Zie meer uiigebreid Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 251-268. De praktijk van het EVRM van na 1984 komt

overigens verder nauwelijks meer aan de orde. Wei zal in deel 3 de praktijk van het Mensenrechtencomite onder
het IVBPR van na 1984 uitgebreider worden behandeld.
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4.1 Definities van en het onderscheid tussen foltering en wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing

Opvallend is dat de relevante klachten bij internationale Organen meestal foltering 6n een
wrede of onmenselijke behandeling of bestraffing betroffen. Vervolgens ging het orgaan er
niet altijd toe over de bestreden handeling te typeren onder een van beide concepten. Een
definitie of een onderscheidend kenmerk werd slechts sporadisch gegeven. Wat foltering is
en wat het onderscheid tussen foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing is werd enigszins duidelijk in de rechtspraak van de Commissie en het Hof
van de Rechten van de Mens onder de Europese Conventie. In de Griekenland-zaak (1969)
stelde de Commissie vast dat het verschil tussen de in artikel 3 van het EVRM verboden
handelingen slechts gradueel was:

[...] all torture must be inhuman and degrading treatment, and inhuman treatment also degra-
ding." .• -. .. , ..: . ...••. ,.-,V; ••;.;.<,}; .--.-iUt,..a,.:$rr*. " " - ^ •' ;»*;•", --.••*<•?*•.• ; ,',;'r:-iA:-"..',<£}'

De Commissie beschouwde foltering kennelijk als een verzwaarde vorm van onmenselijke
behandeling. Ook het verschil tussen de twee in artikel 3 verboden vormen van behan-
deling en bestraffing niet zijnde foltering werd als gradueel aangemerkt." Verder werd
aangegeven dat een onmenselijke behandeling tenminste bestond uit een behandeling die
0/7Z£fte/i/& een emstig lichamelijk of geestelijk lijden teweeg brengt dat niet te is recht-
vaardigen. Foltering werd bovendien onderscheiden van onmenselijke of onterende behan-
deling of bestraffing door het essentiele aspect van het doe/ waarvoor iemand aan een
onmenselijke behandeling wordt onderworpen, zoals het verkrijgen van informatie of een
bekentenis dan wel het toebrengen van een straf."

In de Griekse zaak stelde de Commissie dat een behandeling of een bestraffing van een
individu ontere/u/ is wanneer die hem grof vernedert tegenover anderen, of hem dwingt te
handelen tegen zijn wil of bewustzijn.* In de zin van artikel 7 IVBPR formuleerde No-
wak het ten aanzien van onmenselijke of wrede behandeling als volgt:

"These terms include all forms of imposition of severe suffering that are unable to be qualified as
torture for lack of one of its essential elements.""

In de zaak Ierland tegen het Verenigd Koninkrijk (1976) voor het Europese Hof werd het
onderscheid tussen foltering en een onmenselijke behandeling nader gespecificeerd. Het
Hof gaf aan dat het onderscheid tussen foltering en onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing gelegen was in de intensiteit van het toegebrachte leed. De kwalificatie
'foltering' kon slechts worden toegepast op opzettelijke onmenselijke behandeling die zeer
ernstig lijden tot gevolg heeft, aldus het Hof. Daarbij verwees het Hof naar de juist in het

"ECRM, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland tegen Griekenland ('Greek case'), rapport van S
november 1969, Jaarboek 12 (1969), p. 186.
"Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 252. • . . - - . • •
"Zo ook onder het IVBPR. Zie Nowak 1993, p. 130.
"ECRM, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland tegen Griekenland ('Greek case'), rapport van 5

november 1969, Jaarboek 12 (1969), p. 186. Zie Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 251-252.
"Nowak 1993, p. 131.
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kader van de VN aangenomen, en hierna nog te behandelen,*" omschrijving van faltering
in de VN-Verklaring tegen Foltering." Wanneer als gevolg van toegebracht leed door
een overheidsfunctionaris informatie of een bekentenis werd onttrokken aan een persoon,
was er niet noodzaJte/Z/it faltering in het spel. Daar was pas sprake van wanneer het leed
'very serious and cruel' was.** Daarmee werd de zaak echter nog niet veel duidelijker.
Immers, wat dan 'very serious and cruel suffering' was werd niet gedefinieerd - en is
waarschijnlijk niet te definieren, omdat het afhankelijk is van de subjectieve beleving van
ieder individu. Dat is moeilijk te toetsen door een rechter." Wei is het denkbaar dat de
rechter aangeeft welke handelingen, en in welke mate en welke combinatie, zieh in ieder
geval voor moeten doen, wil er sprake zijn van faltering.'" Dit zou begrijpelijkerwijs
alleen tot een casui'stische rechtspraak leiden. • '« • • -

Het Mensenrechtencomite bij het IVBPR leek in een geval de drempel voor faltering lager
te leggen dan de Europese Commissie. 'Hooding' en 'wall-standing' op zieh waren
voldoende om als faltering te kwalificeren,*' terwijl dat in de Europese zaak Ierland
tegen het Verenigd Koninkrijk" niet het geval was." Mogelijk ook woog het Mensen-
rechtencomite het criterium of al of niet als gevolg van een wrede behandeling blijvende
schade aan de gezondheid van het slachtoffer op was getreden mee voor een antwoord op
de vraag of al of niet sprake was geweest van faltering. In de praktijk van het Mensen-
rechtencomite kwam dat criterium echter niet naar voren als het enige of noodzakelijke
criterium." Overigens gaf het Mensenrechtencomite geen duidelijke criteria om vast te
stellen wanneer er sprake was van faltering. Het koos er zelfs in zijn 'general comments'
bewust voor geen criteria aan te leggen om faltering te kunnen scheiden van wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing."

Dat het bij faltering en onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing niet om de
toebrenging van lichamelijk leed, maar ook om de toebrenging van /wycA/jr/i leed kon

*Zie hieronder, paragraaf 5.2.
"EHRM, Ierland tegen het Verenigd Koninkrijk, arrest van 18 januari 1978, Series A, nr. 25 (1978). p. 66-67.

Zie ook EHRM, Tyrer-zaak, arrest van 25 april 1978, Series A, nr. 26 (1978), p. 14. Van Dijk & Van Hoof
1990, p. 252.
"EHRM, Ierland tegen het Verenigd Koninkrijk, arrest van 18 januari 1978, Series A, nr. 25 (1978), p. 67.

Overigens is onder artikel 3 EVRM voornamelijk jurisprudentie over onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing tot ontwikkeling gekomen, en minder over foltering. Zie Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 251-268.
"Zie ook Y. Dinstein, 77ie Äi£/j/ ro Li/r, P/ry5ica/ //iwsrify, and LiZxvry, in: L. Henkln (ed.), The International

Bill of Rights. The Covenant on Civil and Political Rights. New York: 1981, p. 114-137 (122).
"Zo ook onder het IVBPR. Zie Nowak 1993, p. 131. - -- .
'|Massera tegen Uruguay, klacht 5/1997, A/34/30, Annex VII, p. 124, § 9 (ii).
"EHRM, Ierland tegen het Verenigd Koninkrijk, arrest van 18 januari 1978, Series A, nr. 25 (1978), p. 66.
"D. McGoldrick, The Human Rights Committee. Its Role in the Development of the International Covenant on

Civil and Political Rights. Oxford: 1991, p. 369.
"Zie Nowak 1993, p. 131 en 132. Zie ook McGoldrick 1991, p. 369. Hij wijst op bevindtngen van het

Mensenrechtencomite waaruit blijkt dat het argument van 'permanent physical damage' geen voorwaarde is voor
foltering.
"Zie McGoldrick 1991, p. 370-371. Zie ook in 'general comments' van het Mensenrechtencomite: General

comment 7, HRJ/GEN/1/Rev.l (1994), p. 7, § 2; General comment 20, HRI/GEN/1/Rev.l (1994). p. 30, § 4.
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gaan, werd al in de Europese rechtspraak vastgesteld." Ook hier gold de kwalificatie van
'very serious and cruel suffering'. Voor het optreden van een vernederende behandeling
was minder van belang de ernst of de wreedheid van het leed, als wel de vemedering van
het slachtoffer, een gevoel van 'humiliation' of debasement', dat een bepaald niveau moest
bereiken.'"

Om te bepalen of een behandeling in strijd zou zijn met het verbod van een onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing waren tevens de opvattingen van belang die
daarover in een bepaalde maatschappij en zelfs binnen onderscheiden delen van een
maatschappij heersen. Daarmee werd een belangrijke relativering aangebracht in de
definitie van onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Opvattingen daarover
mochten dus binnen de Europese context - en zeker de internationale context - verschal-
len." Een en ander gaat ook op voor het IVBPR." Dat ook ten aanzien van foltering
aan een zekere 'ordre public' diende te worden gerefereerd, lag niet voor de hand. Het
verbod van foltering werd juist wel aangemerkt als een absolute en universele norm.

Relativering van het verbod van onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
vond op nog andere gronden plaats. Om te bepalen of een behandeling binnen het bereik
van 'ill-treatment' in de zin van artikel 3 van het EVRM kon komen, moest een minimum
worden gehaald. Het bepalen van dat minimum was afhankelijk van:

"all the circumstances of the case, such as the duration of the treatment, its physical or mental
effects and, in some cases, the sex, age and state of the victim."™

Enige relativering paste het Hof derhalve toe. Er werd gekeken naar hetgeen in andere
staten als algemene standaard was aanvaard." Van Dijk en van Hoof merkten op dat het
doel was van de Europese Conventie een internationale garantie in het leven te roepen, die
alleen zou kunnen worden gerealiseerd met een min of meer uniforme Europese stan-

**ECRM, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland tegen Griekenland ("Greek case'), rapport van 5
november 1969, Jaarboek 12 (1969), p. 461; EHRM, Ierland tegen het Verenigd Koninkrijk, arrest van 18
januari 1978, Series A, nr. 25 (1978), p. 66; EHRM, X. en Y. tegen Nederland, rapport van 5 juli 1983, Series
A, nr. 91 (1985), p. 22-23. Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 254.
"Nowak merkt terecht op dat een extra criterium aangelegd moet worden wil er sprake zijn van schending van

het verbod van een onmenselijke of vemederende straf, aangezien elke straf een zeker element van vemedering
kent. Een gevangenisstraf is immers al vernederend. Dai extra criterium zou kunnen liggen in het uitzonderlijk
karakter van de straf. Zie De Bouton tegen Uruguay, klacht 37/1978, A/36/40 (1981), Annex XIV, p. 143;
Conteris tegen Uruguay, klacht 139/1983, A/40/40, Annex XI, p. 196; Gilboa tegen Uruguay, klacht 147/1983,
A/41/40, Annex VIII, sectie B, p. 128. Zie Nowak 1993, p. 133-134. Dit is ook de praktijk van het EHRM. Zie
EHRM, zaak Tyrer, arrest van 25 april 1978, Series A, nr. 26 (1978), p. 14-15.
"ECRM, Denemarken. Noorwegen, Zweden en Nederland tegen Griekenland ('Greek case"), rapport van 5

november 1969. Jaarboek 12 (1969), p. 501. Zie ook Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 226 en 257.
"Nowak 1993, p. 129.
™EHRM, Ierland tegen het Verenigd Koninkrijk, arrest van 18 januari 1978, Series A, nr. 25 (1978), p. 65.

Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 256; De Blois 1989, p. 241, 270-272.
"EHRM, Tyrer-zaak, arrest van 25 april 1978, Series A, nr. 26 (1978), p. 15. Van Dijk & Van Hoof 1990, p.

256-257. • . , . - •
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daard.^ Opmerking verdient nog dat in de context van het EVRM werd erkend dat ook
discriminatie onder een vemederende behandeling in de zin van artikel 3 kon vallen."

Kortom, uit de praktijk onder de verschillende mensenrechtenverdragen kwam een aantal
elementen naar voren om te bepalen of een behandeling al of niet onder foltering of
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing viel. Een precieze
definitie van foltering of van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
werd echter niet gegeven. Toezichthoudende instanties van de verschillende verdragen
verlieten zieh op concrete gevallen. Genoemde elementen werden wel opgenomen in de
nog te behandelen omschrijving van foltering in het Verdrag tegen Foltering.

4 . 2 B e h a n d e l i n g v a n g e v a n g e n e n ••••••• ••> •••••• - -

De behandeling van gevangenen kon een wrede, vemederende of onmenselijke behan-
deling of bestraffing opleveren. De Europese rechter achtte een detentie, wanneer deze
schadelijke gevolgen had voor de gezondheid van een gevangene, strijdig met artikel 3
EVRM.''' In deze 'gedetineerden-rechtspraak' gaf de Europese rechter aan dat het voor
die vaststelling tenminste raadzaam was regelmatige medische controle in de gevangenis-
sen toe te passen. Wanneer die niet plaats zou vinden kon een Staat zieh namelijk niet
meer verschuilen achter het argument dat de gevangene daar niet om had gevraagd."

Geisoleerde opsluiting en andere strenge maatregelen voor gedetineerden waren volgens de
Europese rechtspraak pas in strijd met artikel 3 EVRM wanneer bewijsmateriaal voorhan-
den was waaruit een rechtstreeks verband bleek tussen de gevangenisomstandigheden en
een verslechterende gezondheid van de klager in kwestie. Bovendien moesten de omstan-
digheden van dien aard zijn dat zij ernstig geestelijk en lichamelijk nadeel voor de klager
hadden veroorzaakt of dreigden te veroorzaken." De Europese Commissie merkte vol-
strekt zintuiglijke isolatie in combinatie met volledige sociale isolatie aan als een niet te
rechtvaardigen onmenselijke behandeling." Ook onder het IVBPR kwam casui'stiek tot
ontwikkeling over siechte omstandigheden van detentie. Wanneer eenzame opsluiting
samenging met opsluiting mcom/nw/«awio kon dat strijd opleveren met het IVBPR.'*

• ' - • • ' . ' . " " > • • . . < • • • - . . . . . . -

Kennelijk wordt hier gedacht aan een m/m'mu/ns/a/ufoard, die door het Hof vastgesteld dient te worden, mede
op basis van de standaarden van de verschillende staten. Alleen met deze interpretatie ontkomen we aan een
cirkelredenering.
"Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 267. Zo kiegen ook andere rechten zelfstandige betekenis door ze onder artikel

3 te plaatsen. Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 268.
"Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 259-260. - , . . . . , , . . . . „. • . .

"Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 259-260. , .. ,.,..-
"Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 259. r, , -.", . , . « , . . .
"Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 259. .>• • .: :, * • . •• . . . .--
"Nowak 1993, p. 132-134. . , , i
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4.3 LUfstraffen . w a v j v ;,v ,<• .<,,,., . , ;;.,,,. -, .-.;,„.,, ^ . ^

De Europese rechtspraak achtte lijfstraffen ontoelaatbaar, omdat zij te beschouwen waren
als vernederende straffen. Ter bepaling werd gekeken naar "the nature and context of the
punishment itself and the manner and method of its execution."" Daarbij speelden bij-
voorbeeld een rol of een onbekende de lijfstraf oplegde en of de strafoplegging in een
geinstitutionaliseerde vorm plaatsvond. Het Hof gaf uitdrukkelijk aan dat hier moest
worden gelet op de huidige opvattingen over de kwestie, en niet noodzakelijk op de
opvattingen die heersten ten tijde van de opstelling van het Verdrag.*" Ook stelde het Hof
ten aanzien van de toepassing van lijfstraffen op Britse scholen dat het enkele feit dat een
lijfstraf al lang in gebruik was en goedkeuring vond bij een meerderheid van de ouders
niet bepalend was voor de vraag of er sprake was van een vernederende behandeling.
Voorts kon dreiging met lijfstraf onder omstandigheden een onmenselijke behandeling
inhouden." . • • • < • • • - , . •_• .. :

Ook het Mensenrechtencomite bij het IVBPR sprak zieh, in algemene zin, tegen de
oplegging van lijfstraffen uit. Al in 1982 stelde het Mensenrechtencomite vast dat exces-
sieve tuchtiging als opvoedkundige of disciplinaire maatregel een vernederende behan-
deling vormde.^ Opgemerkt zij dat het Mensenrechtencomite daarmee nog niet elke
lijfstraf uitsloot, maar alleen excessieve tuchtiging." Nowak stelde resoluut dat

"[sjevere co/pora/ pun/5/imeTtf as is recognized particularly under Islamic criminal law (amputati-
on, castration, sterilization, blinding, etc.) without doubt qualifies as inhuman and/or cruel punish-
ment."*'

• ' • ' • " ' • • • • • • : • • • • - - . • < • • • • • • • • • ; : • = • ; • ) • • • . . I : J 3 * i v - ? " ; — • : > ; • . : ; ; ; • . . ;

4.4 De doodstraf . .< „.,... •- . . , . . , . - .^. , \ . .^. ... , v .v ,

De oplegging van de doodstraf is bij mensenrechtenverdragen onder omstandigheden
toegelaten, met de aantekening: 'voorzover deze nog niet is afgeschaft'. Dat betekent dat
staten na afschaffing niet opnieuw de doodstraf kunnen invoeren. Tegelijkertijd zijn
protocollen tot stand gebracht die zien op de afschaffing van de doodstraf. Voorts moet de
doodstraf op basis van een rechterlijke uitspraak en in overeenstemming met de wet zijn
gewezen. Niemand mag willekeurig van het leven worden beroofd. Bovendien kan de
doodstraf alleen worden opgelegd voor de ernstigste misdrijven.** Belangrijk in verband

"EHRM, Tyrer-zaak, arrest van 25 april 1978, Series A, nr. 26 (1978), p. 15.
"°EHRM, Tyrer-zaak, arrest van 25 april 1978, Series A, nr. 26 (1978), p. 15. Zie Van Dijk & Van Hoof 1990,

p. 252-253.
"EHRM, zaak Campbell & Cosans, arrest van 25 februari 1982, Series A, nr. 48 (1982), p. 12-14. Van Dijk &

Van Hoof 1990, p. 143-144, 212-213 en 253.
"General comment 7, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 7, § 2; General comment 20, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p.

30, § 5. Zie Nowak 1993, p. 134. Zie verder bieronder, hoofitauk 8, paragraaf 2.2 en 3.3.
"Zie ook De Blois 1989, p. 215-216. * : <:'. , . ; * ' . , , : ; . .
"Nowak 1993, p. 134.
"Artikel 2 EVRM en artikel 6 lid 2 IVBPR. Zie ook Protocol 6 bij het EVRM (Straatsburg, 28 april 1983, Trb.
1983, 86) en Protocol 2 van het IVBPR (New York, 15 december 1989, Trb. 1990, 125). Zie Rodley 1987, p.
173-174; De Blois 1989, p. 219.
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met het verbod van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing is dat de
omstandigheden waaronder of de manier waarop de doodstraf ten uitvoer wordt gelegd in
strijd kan komen met dit verbod. Om te bepalen of daar sprake van was bezag het Europe-
se Hof een aantal factoren: de detentie voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van de
doodstraf, de leeftijd en de geestelijke toestand van de klager en de omstandigheden van
'death row'.** Verder bekeek het Hof of de gerechtelijke procedure waaraan de klager
zou worden onderworpen op zichzelf genomen noch willekeurig noch onredelijk was en de
'Rule of Law' in acht nam.*^ Het Mensenrechtencomite stelde tenslotte vast dat openbare
executies een vemederende behandeling in de zin van artikel 7 IVBPR vormden.**

4.5 Non-refoulement

In artikel 3 EVRM vonden de Europese Organen een recht op toelating en een verbod van
uitwijzing in verband met de gezondheidstoestand van betrokkene. of omdat dit er toe zou
leiden dat betrokkene wordt gescheiden van een persoon, of van personen, waarmee hij
een sterke band heeft.*' Van belang is verder dat de Europese rechter als een onmen-
selijke behandeling in de zin van artikel 3 EVRM aanmerkte het uitleveren van een
persoon, ^ • • ^-,,^ ,r.....,, , ..-. .-.- .. ,.- .

"[...] where there are reasonable grounds to believe that he may be in danger of being subjected to
torture or to other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment."*

De Staat die wenst uit te leveren zou dan indirect aansprakelijk zijn voor de te verwachten
behandeling die een schending op zou leveren van artikel 3 of een van de andere artikelen
van het EVRM, in het land waaraan zou worden uitgeleverd. Zo'n behandeling zou ook
van particulieren afkomstig kunnen zijn." De Europese Commissie hechtte er ook een
zekere waarde aan of de persoon in kwestie de mogelijkheid had een individueel klacht-
recht uit te oefenen in de Staat waar hij naartoe zou worden uitgezet.^ Let wel, niet
alleen dreiging van foltering in een dergelijk land, maar ook dreiging van wrede, onmen-
selijke of onterende behandeling of bestraffing, legde een Staat de verplichting op niet

**Zie De Blois 1989, p. 218-219. not protected in an absolute manner.
"Zie van Dijk & Van Hoof 1990, p. 266-267. EHRM, zaak Soering. arrest van 7 juli 1989, Series A, nr. 161

(1989), p. 34-35. Zie ook Nowak 1993, p. 134.
"Nowak 1993, p. 134. Zie ook Dinstein 1989, p. 125. Onder de ACRM zijn nauwkeurige voorschriften tot

stand gekomen ten aanzien van de oplegging van de doodstraf. Zie gedetailleerd: Rodley 1987, p. 184-187. • • '»
"Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 262.
*>EHRM, zaak Soering, arrest van 7 juli 1989, Series A, nr. 161 (1989), p. 34-35. Zie ook J.H. Burgers en H.

Danelius, The United Nations Convention against Torture. A Handbook on the Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Dordrecht: 1988, p. 35; Van Dijk & Van Hoof,
p. 262-266; Frowein & Peukert 1985, p. 36. Het beginsel van non-refoulement vinden we ook in artikel 33 van
het Geneefse Vluchtelingenverdrag. Het wordt tevens als onderdeel van het intemationaal gewoonterecht bes-
chouwd. G. Gornig, Dai >io/i-re/bu/«m«i/ '-/Vinzip, «n Me/udienredif 'm sra/w /Mjcendi", EGZ (1986), p. 521-
529 (523-526); W. Kälin, Das Prinzip des Non-refoulement (inaug. diss. Bern). Bern: 1982, p. 59-85; Nowak
1993, p. 136-137.
" V a n Dijk & Van H o o f 1990 , p . 2 6 2 - 2 6 3 . •;•> *.«•=.•«?.",• " ?•' *•.••• ->i^ •' •. *•*? . *.*>.» :'•• » ...,^:<yT -

"Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 264. f . - i .-. • • > • ! ; . : > • •* ' . • ,* , . . > • -•../ • S S I I - J ' • ••;
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terug te sturen. Ook in de praktijk van het IVBPR vinden we, aanvankelijk omzichtig
geformuleerd, het beginsel van non-refoulement."

Uitlevering naar een staat waar een persoon het risico zou lopen aan de doodstraf te
worden onderworpen, werd toelaatbaar geacht. De doodstraf was immers, zoals hierboven
al aangegeven, toegestaan. Wei kon een staat echter in strijd met artikel 3 EVRM hande-
len wanneer deze een persoon uitzette naar een land waar de wijze waarop en de omstan-
digheden waaronder de doodstraf ten uitvoer werd gelegd wreed en onmenselijk, als
hierboven behandeld, waren.**}-••»»« ."Hv . ' :> r ''s»,. !-%< = •; Ä^ .*» . ! • ' • • "rs >.,•. ,.j.««

4.6 Ondersteunende maatregelen ' "

Het Mensenrechtencomite maakte van zijn bevoegdheid gebruik algemene commentaren
over de verplichtingen en de wijze van nakoming van het verbod van foltering en wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing op te stellen. In het al vermelde
'general comment' nr. 7" gaf het aan wat het voorkomen van foltering en wrede, on-
menselijke of onterende behandeling of bestraffing met zieh bracht; alleen een verbod was
niet voldoende. Er moest een effectieve bescherming worden geboden middels nationale
controlemechanismen, klachten moesten worden onderzocht, schuldigen moesten aanspra-
kelijk worden gesteld, en slachtoffers moesten effectieve middelen hebben teneinde een
vorm van genoegdoening of compensate te krijgen. Maatregelen tegen detentie mcom-
ffiMm'carfo moesten worden genomen en toegang aan advocaten, artsen en familieleden
moest worden verleend tot de gevangene, zonder enig voorbehoud. Politie, militairen en
artsen dienden te worden geinstrueerd over het voorkomen van foltering en wrede, onmen-
selijke of onterende behandeling of bestraffing. Gevangenen konden alleen worden gehou-
den op officieel voor detentie erkende plaatsen en de namen van iedere gevangene moest
worden geregistreerd. Verklaringen afgelegd onder foltering en andere wrede, onmenselij-
ke of onterende behandeling mochten niet als juridisch bewijs worden erkend. Dit eerste
'general comment' uit 1982 was al bijzonder gedetailleerd. Deze details zouden terug-
komen in de latere VN-Verklaring tegen Foltering en in het Verdrag tegen Foltering.

5 De aanloop naar het Verdrag tegen Foltering . - "-

Zoals opgemerkt kreeg de internationaalrechtelijke bescherming tegen foltering in het
kader van de Verenigde Naties momentum vanaf 1973. De gebeurtenissen in Latijns-
Amerika kunnen daarbij een belangrijke invloed op de publieke opinie hebben gehad."
Toen de Verenigde Naties zieh ging buigen over een op te stellen verdrag tegen foltering

"Zie Nowak 1993, p. 136-137. Zie de zaak M.F. tegen Nederland, klacht 173/1984, A/40/40, Annex XIII, p.
213. Zie ook M. Nowak, tW-H«man Ä/gAtt Commin«'. Sunry o/<fcci.no/ir £iv«t î > ritf 7u/y 7986, HRLJ 7
(1986), p. 286-307 (299). Het beginsel kreeg pas later vaste grond. Zie hieronder, hoofdstuk 10, paragraaf 3.1.5.
"Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 264.
"General comment 7, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 7, § 1.
"Burgers & Danelius 1988, p. 13. Zie ook M.C. Castermans-Holleman, Het Nederlands Mensenrechtenbeleid in

de Verenigde Naties (diss. Leiden). Den Haag: 1992, p. 184.
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bestond er al een aanmerkelijk acquis waar de opstellers uit konden putten. Alleen een
verbod van foltering en wrede, onmenselijke of vemederende behandeling of bestraffing,
zoals dat was te vinden in reeds in werking getreden mensenrechtenverdragen als het
IVBPR en het EVRM werd echter niet voldoende geacht. Het idee ontstond dat specifiek
op de bestrijding van foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing toegesneden maatregelen moesten worden genomen.

5 . 1 D e i n s p a n n i n g e n v a n A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l , ^ > ' • • • - • .̂;: •.•,-.••
• : - > . • • . • * • • • : • , a < / - • > .

Naast de Verenigde Naties was Amnesty International een belangrijke gangmaker." Deze
organisatie kreeg informatie uit diverse landen, met name uit Latijns-Amerika, over veel
gevallen van foltering. Amnesty International bracht deze informatie onder de aandacht
van regeringen, de media en de Verenigde Naties. Daarbij onthield het zieh zo veel
mogelijk van politiek getinte uitspraken en beriep zieh consequent op de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty International kreeg zo een zeker
gewicht.'* In december 1973 riep de organisatie de eerste Internationale Conferentie voor
de Afschaffing van Foltering bijeen. Het doel van de Conferentie was de wereldopinie
bewust te maken van het nog steeds voortbestaan van folterpraktijken en het verzet tegen
deze praktijken te versterken. De Conferentie riep regeringen op foltering als een misdaad
tegen de menselijkheid te erkennen, de nationale en internationale regelingen die foltering
verboden te respecteren, ten uitvoer te leggen en te verbeteren." .. „ .

Daarmee startte Amnesty International een wereldwijde campagne tegen foltering. Gecon-
stateerd werd dat meer en meer regimes zieh op het standpunt stelden dat in de uitzon-
derlijke omstandigheden waarin zij zieh bevonden, foltering nodig was teneinde regerings-
macht te kunnen blijven uitoefenen."* Amnesty herhaalde hetgeen in de Universele Ver-
klaring en mensenrechtenverdragen al was aangegeven: foltering was inherent wreed en
moest worden veroordeeld zonder enige kwalificatie."" Verder wees Amnesty zestig
staten aan waar het aannemelijk was dat foltering werd toegepast.'^

Inmiddels was duidelijk geworden dat veronachtzaming van menselijke waardigheid zieh
vooral voordeed ten aanzien van politieke gevangenen, en wanneer personen zieh bevon-
den in militaire detentie, in de macht van de politie of de speciale veiligheidsdiensten. De
meest ernstige vormen kwamen voor tijdens de arrestatie en in de eerste periode van
detentie, wanneer het slachtoffer niet met de buitenwereld kon communiceren en er
nauwelijks toezicht kon worden uitgeoefend. Er werd op gewezen dat de praktijk van

Zie H. Cook, 77i€ /to/e o / Xmnewy /n/e/roMiona/ in /A« FigA/ agam.» 7brrurf, in: A. Cassese (ed.): The
International Fight Against Torture. 1991, p. 172-186. Zie ook Z. Haqani, £a Conv«i«on d « Abrions W I I «
con/re /a 7brare, Revue Generale de Droit Intemaüonal Public 90 (1986), p. 127-155 (132). Zie ook Burgers &
Danelhis, p. 13, 19-20 en 25; Castennans-Holleman 1992, p. 184; Raess 1989, p. 119.

Zie ook I. Guest, De vuile oorlog. De Argentijnse junta en de mensenrechten in historisch perspectief.
(vertaald uit het Engels door F. Bruning en J. Bruning). Bloemendaal: 1991, p. 84-94.
"Amnesty Intemaüonal, Conference for the Abolition of Torture: Final Report. 1973. . ; ' : : . < • . •

Amnesty Intemaüonal, Report on Torture. London: 1973, p. 23-25. . <:••: . . *•
'"'Amnesty International 1973, p. 26-27. C'vi '<•' - , "
""Amnesty International 1973, p. 114-239. ... • ' • •
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foltering bleek samen te hangen met het onder het tapijt vegen van de 'Rule of Law': het
werd met name toegepast door staten die de noodtoestand of staat van beleg hadden
uitgeroepen. Burgers konden willekeurig worden opgepakt en zonder vonn van proces
worden vastgezet. Juist voor dergelijke situaties moesten regeis worden opgesteld.""

5.2 De VN-Verklaring tegen Foltering :

De niet-gouvernementele geluiden vonden gehoor in de vergaderkamers van de Verenigde
Naties. In 1973 nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin zij haar afkeuring
over het nog steeds voorkomen van foltering uitte en er bij staten op aandrong partij te
worden bij internationale instrumenten die deze praktijken verboden. Dit was de eerste
resolutie in de geschiedenis van de Verenigde Naties die uitsluitend betrekking had op fol-
tering."'*

In 1974 stond het onderwerp opnieuw op de agenda van de Algemene Vergadering. In een
ontwerp-resolutie, ingediend door Zweden, Nederland, Oostenrijk, Ierland, Bangladesh,
Costa Rica, Jordanie en de Filippijnen werd vastgesteld dat het nodig was diverse regelin-
gen tegen foltering en wrede en onmenselijke behandeling op te stellen. De Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties veroordeelde de praktijken en droeg de lidstaten van
de Verenigde Naties op rapporten over maatregelen ter bescherming van slachtoffers van
foltering te overleggen."" De 42 rapporten die uiteindelijk binnenkwamen, "* vormden
mede de basis voor de latere aanvaarding van de VN-Verklaring tegen Foltering.

De Algemene Vergadering achtte het Vijfde 'United Nations Congress on the Prevention
of Crime and the Treatment of Offenders', dat werd gehouden in September 1975, een
geschikt forum voor het ontwerpen van regelingen op het gebied van foltering en wrede
behandeling of bestraffing."" Wijselijk werd gepoogd brede steun te werven, opdat niet
de indruk zou ontstaan dat het een offensief van westerse landen betrof, gericht op het
tegengaan van folteringen in de rest van de wereld. Door de weg van deze technische
conferentie te kiezen haalden initiatiefnemers de politieke angel, verband houdend met de
situatie in een aantal Latijns-Amerikaanse staten, uit het debat."*

. i f f ir.>i ; VjCi:..;

De Algemene Vergadering verzocht het congres aandacht te besteden aan de ontwikkeling
van een internationale ethische code voor bepaalde beroepsgroepen betrokken bij de
detentie van personen: de politie en ander wetshandhavers. Bovendien werd het congres in
het kader van de uitwerking van de 'Standard Minimum Rules for the Treatment of

""Zie Nowak 1993, p. 135. Zo ook Amnesty International 1973, p. 21-23; Amnesty International, Torture in the
Eighties. London 1984, p. 240-241.
"*A/Res/3059 (XXVIII). Zie voor de totstandkoming van de Verklaring tegen Foltering uitgebreid: Burgers &

Danelius 1988, p. 13-18. Zie over de rol van Nederland in de totstandkoming van de Verklaring tegen Foltering:
Castermans-Holleman 1992, p. 184-197.
"»A/Res/3218 (XXIX). . . . ... . ... , ... , „ , . . , . . .. „
' « A / 1 0 1 5 8 ( 1 9 7 5 ) . ••=• --•• •..--• . v • :,:, . „ • • . • - . • = - . • : . -. •:
""Castermans-Holleman 1992, p. 187. . . • < « , ; : r , r ^ - t
"*Zie Castennans-Holleman 1992, p . 187-192. , • . . . . j • :
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Prisoners' gevraagd regels voor de bescherming van gevangen op te stellen."" Het Con-
gres zette de belangrijkste algemene gedragsregels in een concept-verklaring tegen falte-
ring uiteen, die aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ter aanvaarding
werd voorgelegd."" .

De Algemene Vergadering verzocht de Derde Commissie aanbevelingen te doen over de
ontwerp-verklaring."' De Nederlandse gedelegeerde in de Derde Commissie erkende dat
er nog steeds onduidelijkheden en vragen waren. Hij legde uit dat de Verklaring niet
noodzakelijk als doel had een uitgebreid en precies instrument te zijn. Doel was veeleer de
gezamenlijke intentie van de wereldgemeenschap vast te leggen. Er waren derhalve geen
juridische verplichtingen in het geding, veeleer zou de verklaring een morele verplichting
op staten leggen wetgeving in overeenstemming te brengen met de standaard van de
verklaring. De verklaring formuleerde daartoe een uitgebreide serie regels en maatregelen
die bij kunnen dragen aan de daadwerkelijke nakoming van het verbod van faltering en
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van personen die van hun
vrijheid zijn beroofd."* De Nederlandse gedelegeerde benadrukte dat een ongekende
deskundigheid bijeen was geweest op het Congres, hetgeen geresulteerd had in de concept-
verklaring. Hij verzocht het Comite daarom dringend niet over te gaan tot een hernieuwde
discussie over de specifieke artikelen, te vertrouwen op het oordeel van de deskundigen en
de verklaring aan te nemen zoals zij was voorgelegd. Aldus geschiedde, bij consensus, in
de Derde Commissie."*

De concept-verklaring kwam ter besluitvorming in de Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties en op 9 december 1975 nam de Algemene Vergadering, zonder stemming,
de Verklaring over de Bescherming van Alle Personen tegen Foltering en Andere Wrede,
Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing aan."* Daarmee kreeg de Ver-
klaring een aanzienlijk politiek en moreel gewicht.'" Voor een succesvol verloop van de
aanvaarding van de Verklaring kan mee hebben gespeeld dat de veroordeling van foltering
onomstreden was, ondanks praktijken in diverse staten."* De Verklaring was niet juri-
disch bindend, maar een aanbeveling van de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties. Ondanks het feit dat de Verklaring vooral gezien werd als een politiek document -
of misschien juist wel dankzij, bevatte de Verklaring zeer gedetailleerde regels. Zij
vormde daarmee een eerste uitgebreide implementatierichtlijn van het bestaande verbod
van foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. De Verkla-
ring was tevens de belangrijkste blauwdruk voor het nog tot stand te brengen Verdrag
tegen Foltering.'" . - . . . - : ,~ - , ,. . , . . . - , . , . , , . _ . .

/ « y ( « A W V • • • ' • < • . - . . .'; • • : > . T i t " •• .^ > • - , • • < . - . , „ W « S W : i ? Ö i » , " i . ^ . i . ^ . , ' . ' . , , ; . * . • - . . - . . .

• , - " i - • > • •••• . - i j . . . ' ' , t . ' • ' : ! * » ' • . • . " ! ? ' i J ; j ' . ; ' i > , i ; i * : ' • v • ' ; > : < s ; • ! ' • ' • . . v

~ - M v . . . •- ••- . J v , . . ; . - i • « • , - . , ; i i ••'-. ^ J , ; j , v i i ~ j ^ - - - : f - r ; H v .: • > : - . - : ••••<;

A/Res/3218 (XXIX). Zie Burgers & Danelius 1988, p. 14-15. w « r - ' '',<«r»- a"' • ' r
""Burgers & Danelius 1988, p. 16; Castermans-Holleman 1992, p. 184-197. * '„! ; „ ' , / ••. J
'"Castermans-Holleman 1992, p. 189. . ' '""' ' "" ' ' '''"'*
'"Burgers & Danelius 1988, p. 16-17.
'"Castermans-Holleman 1992, p. 191. " " "
'"A/Res/3452 (XXX). ! t- -i-.-tj...,-. .::: •!>-. nj •,; .'
'"Castermans-Holleman 1992, p. 184. . >, :; •'•;;. ;f- .. ' ^r' , • • "J • T-.-iaiT
'"Zo ook Castennans-Holleman 1992, p. 196. • . '. .' • . n j ; , . - xn < - ; . * ' . '
'"De tekst van de Verklaring is te vinden in de Annex. • ; ' . •-)'»_ . ' - .-•<
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Voor het eerst werd ook een uitgebreide omschrijving van foltering vastgelegd in een
internationaal document. Zo bepaalt artikel 1 van de Verklaring dat foltering de toebren-
ging van hevige pijn of hevig leed, lichamelijk of geestelijk, is. De toebrenging van pijn
moet opzettelijk zijn en uitgaan van een overheidsfunctionaris. Bovendien geeft artikel 1
aan dat foltering een handeling is die bepaalde doeleinden dient, zoals het verkrijgen van
inlichtingen of een bekentenis, strafoplegging of intimidatie. Het was overigens niet de
bedoeling een limitatieve opsomming te geven van handelingen die foltering konden
opleveren. In de omschrijving van de Verklaring vinden we rechtspraak van de Europese
Commissie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens terug."*

Uitgesloten van de omschrijving van foltering werd pijn of leed, voortvloeiend uit, inhe-
rent aan, of samenhangend met wettige straffen, met de belangrijke clausule dat straffen
wel in overeenstemming dienen te zijn met de 'Standard Minimum Rules for the Treat-
ment of Prisoners'. Deze precisering lag voor de hand: de Verklaring kwam immers tot
stand in het kader van een congres dat de opstelling van regelgeving voor de menswaar-
dige behandeling van gevangenen tot doel had. Erkend werd dat een bepaalde mate van
leedtoevoeging inherent aan de oplegging van straf is. Het was niet het doel van de
Verklaring tegen Foltering dergelijke leedtoevoegingen uit te sluiten. Daarom werden die
middels de clausule van de 'lawful sanctions' uitdrukkelijk uitgezonderd van de omschrij-
ving van foltering. Tegelijk werd, terecht, aan de reikwijdte van 'lawful sanctions' paal en
perk gesteld door te verwijzen naar de 'Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners'."* Deze achtergrond van de clausule 'lawful sanctions' kan niet genoeg wor-
den benadrukt. Bij de totstandkoming van het Verdrag tegen Foltering zou de clausule tot
controversen leiden, omdat de onderhandelingen van deze historische context losraak-

Artikel 1 geeft voorts aan dat foltering een zwaardere vorm is van wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing. Wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing werd niet omschreven in de Verklaring. Dat bleek lastig, omdat de diverse
handelingen die mogelijk wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing op
zouden leveren niet noodzakelijk van dezelfde ernst waren, zodat de ernst van het toege-
brachte leed niet een onderscheidende factor kon vormen. Evenmin konden opzet en doel
van dergelijke handelingen een duidelijke onderscheidende factor vormen.'"'

Artikel 3 bepaalt dat geen staat foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing mag toestaan of tolereren. Dergelijke handelingen kunnen niet
door uitzonderlijke omstandigheden worden gerechtvaardigd. Artikel 4 eist van staten dat
effectieve maatregelen worden genomen teneinde foltering en andere wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing te voorkomen. Artikel 5 bepaalt dat aan het
verbod van dergelijke handelingen aandacht dient te worden besteed in trainingen van de
politie en andere overheidsfunctionarissen. Artikel 6 schrijft staten voor systematisch toe-
zicht te houden over de ondervragingsmethoden en de praktijken en de wijze van opslui-

'"Zie hierboven, paragraaf 4.1.
'"Burgers & Danelius 1988, p. 17; Interview H.C. IngeUe met J.H. Burgers, Den Haag, 26 Oktober 1996.
' "Zie hieronder, paragraaf 6 .1 , 6.2 en 7. •.-. ......
'^'Burgers & Danelius 1988, p . 17. • • . - - . . . •
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ting van personen. Artikel 7 bepaalt dat staten verplicht zijn faltering strafbaar te stellen
volgens het nationale recht. Deze bepaling heeft dus alleen betrekking op faltering.

Artikel 8 schrijft staten voor personen die beweren onderworpen te zijn geweest aan
foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, een
effectief rechtsmiddel te garanderen. Artikel 9 verplicht staten, wanneer zij weet hebben
van een geval van foltering onder hun rechtsmacht, over te gaan tot een onpartijdig
onderzoek. Artikel 9 heeft alleen betrekking op foltering. Op grond van artikel 10 dienen
staten tegen personen verdacht van foltering een strafprocedure te starten. Voor de aanpak
van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing daarentegen laat artikel
10 aan staten een zekere discretionaire bevoegdheid. Een strafprocedure kan worden
geopend, maar ook kunnen disciplinaire of andere passende maatregelen worden genomen.

Volgens artikel 11 hebben slachtoffers van foltering of wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing recht op genoegdoening en compensatie. Hoe die er uit dienen
te zien, en hoe ze kunnen worden verkregen, wordt niet voorgeschreven. Artikel 12 sluit
verklaringen die zijn afgelegd in strijd met de Verklaring tegen Foltering uit van de juridi-
sche bewijsvoering. Afgezien dus van artikel 1, 7 en 9 hebben alle bepalingen van de
Verklaring zowel betrekking op foltering als op wrede, onmenselijke of onterende behan-
deling of bestraffing. - . . , - . - . . . .

Opmerking verdient dat de Verklaring geen onderscheid maakt in de verplichtingen die
van toepassing zijn in het geval van foltering en die van toepassing zijn in het geval van
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. We zullen zien dat deze
Verklaring, mede door het ontbreken van dat onderscheid, inhoudelijk op veel punten
verder ging dan het nog tot stand te brengen VN-Verdrag tegen Foltering. Ongetwijfeld
hing dat samen met het niet-bindende karakter van de Verklaring en het feit dat aan de
Verklaring geen systematisch toezicht was gekoppeld. Een resolutie heeft niet dezelfde
bindende kracht als een verdrag waardoor staten minder terughoudend hoeven te zijn.

Staten waren echter van mening dat een verklaring op zieh te weinig waarborgen zou
bieden. Daarom werd, meteen nadat de Verklaring door de Algemene Vergadering was
aangenomen, een tweede resolutie geformuleerd die voorzag in verdere actie. Verschil-
lende organen en organisaties van de Verenigde Naties werden opgeroepen om, met de
Verklaring tegen Foltering als referentiebron, nadere standaarden uit te werken op het
terrein waarop de verschillende organen en organisaties competent waren. Ook werd de
gedachte van een verdrag geopperd. Deze resolutie werd met consensus in de Algemene
Vergadering aanvaard.'" In 1977 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Na-
ties staten op eenzijdige verklaringen af te leggen waarin de intentie de Verklaring tegen
Foltering na te leven werd gegeven.'" In datzelfde jaar verklaarde de Wereldraad van
Kerken dat er universele overeenstemming was over de veroordeling en het verbod van

'"A/Res/3453 (XXX). :- . . . '
'"A/Res/3264, A/32/355 (1977). , ../'
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faltering. De Raad riep zijn leden op te werken aan een juridisch bindend document tegen
foltering.'"

Mede op initiatief van en in samenwerking met Amnesty International en de Internationale
Commissie van Juristen werden in de daaropvolgende jaren gedragscodes ontworpen door
diverse internationale beroepsorganisaties, waarvan de leden bij folterpraktijken betrokken
zouden kunnen raken: rechters, advocaten, artsen, psychiaters, en de politic Deze ge-
dragscodes bevestigden dat deze beroepsgroepen gezien hun functies speciale verantwoor-
delijkheden en verplichtingen droegen inzake het voorkomen van foltering. Tevens gaven
ze aan dat die verplichtingen op hoger niveau lagen dan sommige verplichtingen hen opge-
legd door de Staat.'" In 1979 nam de Algemene Vergadering voort de Code of Conduct
for Law Enforcement Officials aan'** en in 1982 nam de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties de 'Principles of Medical Ethics' aan.'"

6 De totstandkoming van het VN-Verdrag tegen Foltering :'-W ...: y " ... -

Allengs ontstond internationale overeenstemming over het totstandbrengen van een Ver-
drag tegen Foltering. In 1977, niet lang na de aanvaarding van de Verklaring tegen
Foltering, nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, op voorstel van Zwe-
den, de eerste stap op weg naar ontwerp en aanvaarding van zo'n verdrag.'" Zieh be-

'"World Council of Churches, Statement on Torture. (1977), p. 232. Burgers & Danelius 1988, p. 25.
'"Zie uitgebreid Burgers & Danelius 1988, p. 19-30. Zie ook A. Heijder, Pro/eu/ona/ Cod« o / £/Ai'cs

7brture, in: A. Heijder and H. van Geuns (eds.). Professional Codes of Ethics. London: 1976, p. 7. Zie in dit
werk ook de 'Declaration of Tokyo of the World Medical Association' (1975), p. 28; Alsmede de 'Draft
Principles for a Code of Ethics for Lawyers, Relevant to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment'. Deze gedragscode is in het concept-stadium gebleven. In 1979 en 1982 nam de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de 'Principles of Medical Ethics' aan: A/Res/37/194 (1982),
A/37/727 (1983). Zie ook de 'Code of Conduct for Law Enforcement Officials', A/Res/34/169 (1979), A/34/783
(1980).
'"A/Res/34/169 (1979), A/34/783 (1980). . . ...
' " A / R e s / 3 7 / 1 9 4 ( 1 9 8 2 ) , A / 3 7 / 7 2 7 ( 1 9 8 3 ) . " '"• ' • ' ' • ' ' " " • • • « • • « • * • ' - r : . » ^ - •'*,, •••• * • • • • ; : • - < ^ v . * . "

'•'De totstandkoming van het Verdrag tegen Foltering is uitgebreid beschreven door Herman Burgers en Hans
Danelius, beiden voor respectievelijk Nederland en Zweden betrokken bij de totstandkoming van het Verdrag.
Onderstaande paragraaf is voor een groot deel gebaseerd op het handboek van beide schrijvers, op een interview
op 26 Oktober 1996 met de heer Burgers zelf in Den Haag, alsmede op een aanvullende briefwisseling met de
heer Burgers. Burgers & Danelius 1988, p. 31-113. Zie ook over de totstandkoming van het Verdrag tegen
Foltering: PR. Baehr, AfcaVrtand « i a> »owfa/uttom/ng van aV VW-convM/if « g « i marTW/n;«i, IS (1987), p.
549-556; A. Boulesbaa, 77i* Afa/ur? o/»Af OWigarions mcurr«/ fty 5 /a /« t/nrffr ^mcfe 2 o/f/if tW Gonvm/ion
i4;aüur Tortur, HRQ 1 (1990), p. 52-93; J.H. Burgers, 4n Xrauoi« Deffvery; 7 V t/mr«f Aftirioiu ConvfWion
y4;ain» Ibrturf, in: J. Kaufmann (ed.), Effective Negotiation: Case Studies in Conference Diplomacy. Dor-
drecht: 1989, p. 45-52; J.H. Burgers, / / « onrne/p-vifrrfrag M£«J /o/wring, AA 32 (1983), p. 242-245; A.
Byrnes, 77ie Comm/n« a£aintf 7brrurif, in: Ph. Alston (ed.), The United Nations and Human Rights. A Critical
Appraisal. Oxford: 1992, p. 509-546; C. Chanet, Ẑ i Conven/ion rf« Atononj l / m « conrrf /a 7bnure « /4u/r«
ftm« ou 7>uiwnvnM Cra<rto, /nAwnai'ru ou D^^raaVanK, AFDI 30 (1984), p. 625-636; J. Donnelly, 77if £m<?r-
gm^ /nWfTMriona/ Ä ^ i W /4jai>uf 7bm<r«, NILR (1986), p. 1-23; P.H. Kooijmans, The Ban on Torture - Legal
and Socio-Political Problems, in: F. Matscher (ed.), Folterverbot sowie Religions- und Gewissensfreiheit im
Rechtsvergleich. Kehl: 1990, p. 93-108; N. Lerner, 77« {/./V. Conv<rnrion on 7b/ture, IYHR 16 (1986), p. 126-
142; M. Lippmann, 77i< D*vWopm«J/ anrf Drawing o /r t f l/m'wa' Na/ionj Convwn'on /igaiRM 7bn«rf am/ Ort^r
O««/. /nAionan or ZV^raoVn; Trfawifnl or />U7iuAfflfnr, Boston College International & Comparative L»w
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wüst van de noodzaak aanvullende maatregelen te nemen om individuen tegen foltering te
beschermen, verzocht de Algemene Vergadering aan de Commissie van de Rechten van de
Mens een tekst voor een verdrag tegen foltering op te stellen. De resolutie verwees naar
de Verklaring tegen Foltering.'" .. .,„ .,. . . .. ,_.. .

De Commissie nam de beginselen van de Verklaring tegen Foltering als richtlijn en riep
de leden tijdens haar 34ste zitting op concepten voor een verdrag in te dienen. De gedach-
te was de Verklaring om te zetten in een Verdrag, met toevoeging van een systeem van
toezicht en universele rechtsmacht. Een eerste discussie vond plaats en de Commissie
besloot dat het onderwerp in een aan alle leden openstaande werkgroep nader zou worden
uitgewerkt.'^ Zweden had al in januari 1978, nog voor de 34ste zitting van de Commis-
sie, een opzet voor zo'n verdrag aangeleverd.'-" Ook de International Association for
Penal Law diende een ontwerp in.'" Naast deze twee voorstellen diende Costa Rica in
1980 ten tijde van de onderhandelingen voor een Verdrag tegen Foltering nog een con-
cept-tekst bij de Commissie in. Dit ontwerp was gebaseerd op een prive-initiatief van de
Zwitser Gautier, de oprichter van het Comite Suisse Contre la Torture (CSCT)'", in
samenwerking met de International Commission of Jurists. Het voorzag in een systeem
van toezicht door middel van periodieke en onaangekondigde bezoeken door een onafhan-
kelijk orgaan aan alle mogelijke plaatsen waar personen in detentie werden gehouden.
Aangezien de onderhandelingen voor een verdrag op het moment van indiening van dat
voorstel al in voile gang waren, besloot de Commissie eerst de vaststelling van een
verdrag af te wachten, alvorens het voorstel van Costa Rica te behandelen. Het werd
omgedoopt tot een mogelijk protocol bij het tot stand te brengen verdrag tegen folte-
ring.'" Dit derde ontwerp wordt daarom niet besproken.
- £ . - . ; • ; * • I T « : - ; i ; . • . . - - • - • - V , • - ; : : - • ! „ . . i : / . . , ; . , . ; / " , , , . ; . . ~ -... • ••- : • . •

• ' • • ! ! ? • . » - • : . - ? . • • . . . - ' I

6.1 Voorbereiding in de Werkgroep van de Commissie *>>->'-* <•

Toen de Werkgroep met haar werkzaamheden begon lagen dus, naast de Verklaring tegen
Foltering, een herzien concept-verdrag van Zweden en een concept-verdrag van de Inter-
national Association of Penal Law klaar, die beide de Verklaring tegen Foltering als
uitgangspunt hadden. De omschrijving van foltering in het Zweedse ontwerp kwam let-
terlijk overeen met die in de VN-Verklaring. Verder werden /zow-re/ow/eTWevu bij dreigen-
de foltering en het systeem van de universele rechtsmacht over het delict foltering en auf

Review 27 (1994), p. 275-335; N.S. Rodley, The Treatment of Prisoners in International Law. Oxford: 1987;
Sebihuranda 1989, p. 102-190; M.E. Tardu, 7Re C/niVed MMIO/U Gtmven/ion <j£amtf 7brrur? and ort?r CrwW,
/lAiwia/i or ZV^radm« 7>num«u or Am/jAm»», NJIL 56 (1987), p. 303-321; J. Voyame, DOJ lW0-t*er<?m-
*""™"i £fg*n Fo/«r und anaVr? grausame, unme/ucA/icAf ooVr emi><fri;e;ufe BWiand/un£ cxfcr Sfro/i», in: F.
Matscher (ed.), Folterverbot sowie Religions- und Gewissensfreiheit im Rechtsvergleich. Kehl: 1990, p. 109-117.
'-'Burgers & Danelius 1988, p. 34. A/Res/32/62 (1977), A/32/355 (1977).
""Burgers & Danelius 1988, p. 38-39. . , - . . . „ . . . , . , „ .... :. .
'"E/CN.4/1285 (1978).
'"E/CN.4/NGO/213.

Deze niet gouvernementele organisatie was de voorloper van de Association for the Prevention of Torture
(APT).

'"Burgers & Danelius 1988, p. 26-29. De ideeen van Gautier kregen wel een vervolg in het later tot stand
gekomen Europees Verdrag tegen Foltering.
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u/ yuttfcare van een verdachte van foltering geintroduceerd: verdragspartijen
zouden verplicht zijn een verdachte van foltering, waar deze ook maar zijn daden zou
hebben gepleegd en waar hij ook maar vandaan zou komen, zelf te berechten ofwel uit te
leveren naar een andere Staat die tot berechting over zou gaan. Deze verplichtingen waren
geinspireerd door eerdere verdragen tegen terrorisme.'" Het toezicht op de ten-
uitvoerlegging zou worden overgelaten aan het Mensenrechtencomite bij het IVBPR con-
form de reeds bestaande mechanismen van dit verdrag. Het Mensenrechtencomite zou
tevens de bevoegdheid krijgen een onderzoek te doen naar stelselmatige foltering binnen

Met medewerking van Amnesty International bracht een conferentie van deskundigen van
de International Association of Penal Law een ontwerp-verdrag in de onderhandelingen. In
dit ontwerp werd foltering als een volkenrechtelijke misdaad aangemerkt - zoals ook
genocide - met de daaraan gekoppelde verplichting van staten een universele rechtsmacht
over het delict uit te oefenen. Individuen zouden volkenrechtelijk aansprakelijk kunnen
worden gesteld en, waar zij zieh ook bevonden, voor een gerecht moeten worden ge-
bracht. Voorzien werd in de vervolging van verdachten van foltering voor een nog op te
richten internationaal strafrechtshof. Toezicht zou worden uitgeoefend door het Interna-
tionaal Gerechtshof, dat in geschillen tussen partijen over de uitlegging, toepassing en
tenuitvoerlegging van het Verdrag uitspraak zou kunnen doen.'"

Het Zweedse ontwerp, dat het minst ver ging, bleek een goede basis voor verdere onder-
handelingen. Al snel tekenden zieh twee groepen van staten af. Aan de ene kant stonden
westerse staten en enkele staten uit de Derde Wereld. Deze staten streefden naar een sterk
toezichtsmechanisme. Aan de andere kant stond een groep van staten uit het voormalig
Oostblok en de meeste staten uit de Derde Wereld, die, ofschoon zij foltering en wrede,
onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing wel afwees, zieh niet wilde
onderwerpen aan een sterk internationaal toezichtsmechanisme. Mochten deze staten al
bereid zijn te ratificeren, dan zou zo'n ratificatie alleen plaatsvinden als het verdrag
slechts rapportage zou vereisen over nakoming van de genomen formele maatregelen en
niet over de praktijk, waardoor mogelijke schendingen van de materiele verplichtingen
onder de aandacht van een internationale opinie zouden komen. Er bleek dus, net als bij
de voorbereiding van andere mensenrechtenverdragen, veel tegenstand tegen een vergaand
stelsel van toezicht, inclusief een individueel klachtrecht en een onderzoeksprocedure. Er
werd gevreesd dat de dynamiek die dat zou kunnen ontwikkelen, een verdergaande en
voor staten oncontroleerbare inbreuk op de interne rechtsmacht zou betekenen. "*

Dit was een bekende kwestie, die ook zichtbaar was bij de totstandkoming van eerdere
mensenrechtenverdragen: de tegenstelling tussen de groep staten die een sterk toezicht
voorzag teneinde een mensenrechtenverdrag effectief te doen zijn aan de ene kant en aan
de andere kant de groep staten, fier op het beginsel van de soevereiniteit, die vond dat
implementatie van mensenrechtenverdragen volledig aan de nationale staten moest worden

'"Zie Burgers & Danelius 1988, p. 130-137; De Blois 1989, p. 105.
"«Burgers & Danelius 1988, p. 35-37.
'"Burgers & Danelius 1988, p. 37-38. - v
'»Haquani 1986, p. 138; Raess 1989, p. 124-125.
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gelaten. Het argument van de soevereiniteit heeft natuurlijk een grote aantrekkingskracht
op onwillige staten die hun steun voor internationaal toezicht laten afhangen van formu-
leringen in verdragsteksten waar ze zelf zo min mogelijk last van zullen hebben.

Het toezicht bleef een groot struikelblok tijdens de onderhandelingen. Diverse voorstellen
werden gedaan ten aanzien van de instelling van het toezicht over de verdragsverplichtin-
gen. Zo lag er het reeds vermelde Zweedse voorstel niet een apart mechanisme in te
stellen, maar het toezicht onder te brengen bij het al bestaande Mensenrechtencomite."'
Ook lag er een voorstel het toezicht onder te brengen bij leden van de Commissie voor de
Rechten van de Mens aan te wijzen door de voorzitter van de Commissie."" Deze in-
stanties hidden immers al toezicht over het verbod van foltering en wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing, want dat was in de Universele Verklaring en het
IVBPR ook geformuleerd. Aldus zou een zekere consistentie in de interpretatie van de
diverse regelingen op het gebied van foltering kunnen worden nagestreefd. Onnodige
duplicatie zou kunnen worden voorkomen. Bovendien was daar al deskundigheid op het
gebied aanwezig. Ook werd ovenvogen dat uitbreiding van het mandaat van het Mensen-
rechtencomite minder financiele consequenties voor staten zou hebben dan het instellen
van een geheel nieuw verdragsorgaan. '*'

Een bezwaar van meer formeel-juridische aard werd echter geopperd: het Mensenrechten-
comite zou alleen die functies kunnen uitoefenen die hem op grond van het IVBPR waren
toegekend."^ Dat lijkt echter geen onoverkomelijke bezwaar. Zo had dit bezwaar onder-
vangen kunnen worden door het verdrag als een facultatief protocol bij het IVBPR in te
richten. Gevolg van de discussie hierover was dat het Mensenrechtencomite niet de
bevoegdheid kreeg. Ook het Nederlandse voorstel om alleen leden uit het Mensenrechten-
comite op te nemen in een nieuw in te stellen Comite haalde het niet.''" Overeen-
stemming werd bereikt over de instelling van een afzonderlijke instantie die toezicht zou
houden over het VN-Verdrag tegen Foltering: het Comite tegen Foltering.'** .-,-v <•.•..•

De meeste andere Problemen, waaronder in het bijzonder de kwestie van de universele
rechtsmacht, konden worden opgelost.'" De universele rechtsmacht werd door de meeste
staten en niet-gouvernementele organisaties aangemerkt als een essentieel onderdeel van
een verdrag tegen foltering. De reden daarvoor lag in de problematiek van de aanpak van
folterstaten. Waar foltering afkomstig was van de Staat zelf, zal een staat zijn
ambtsdragers niet snel vervolgen. In die gevallen kon de aanpak van foltering niet aan een
dergelijke staat worden toevertrouwd en was een andere garantie geboden. Andere staten

;:r /. . .
'"E/CN.4/1285 (1978). Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 74-77, 80-89 en 203-207. ;
'*>E/1982/12/Add.l (1982), p. 13-14. Burgers & Danelius 1988, p. 74-77, 80-89 en 96-98. :.
'"E/1982/12/Add.l (1982), p. 12-13.
'"Met name geuit door de juridisch adviseur van de VN: E/CN.4/1981/WG.2/WP.6. Zie Burgers & Danelius

1988, p. 76.
'"E/CN.4/1981/WP.3. Burgers & Danelius 1988, p. 75-77 en 96. - - > . . . . « . - • «
'"Burgers & Danelius 1988, p. 86-87; Byrnes 1992, p. 511. ">". • - •'.•• >»-' -
'"Zie uitgebreid Burgers & Danelius 1988, p. 72-74, 78-80, 85, 94-95. •-••.•
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moesten worden gemachtigd verdachten van foltering uit dergelijke staten aan te pak-
ken.''* Veel staten, waaronder aanvankelijk ook Nederland, zagen echter bezwaren van
formele aard.''" Deze staten kwamen ongewild op e6n lijn met die staten die zieh welis-
waar wilden aansluiten bij een intemationaal verdrag inzake foltering, maar daarmee zo
min mogelijk verplichtingen wilden aangaan. Met name Argentinie en Uruguay verzetten
zieh hevig. Het verzet van deze twee, kennelijk beducht voor universele rechtsmacht,
bracht de twijfelaars, waaronder Nederland, juist op het idee en sterkte de voorstanders in
het idee dat het systeem van universele rechtsmacht wel eens een bijzonder krachtig
middel zou kunnen worden. De groep staten die formeel-juridisch bezwaren hadden opge-
worpen, kwam er van terug.'''* Bovendien veranderde de belangrijkste tegenstander,
Argentinie, na de regeringswisseling in 1983 in een warm voorstander, waarna ook
Uruguay zijn verzet liet varen.'*' .;-A V . :.-.;..• ,.•..>>-•• ;.•.>...,«..' ,;,->:.->i •--••;...>.*•.-.*'.

Verder bleek het moeilijk wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
ook te onderwerpen aan alle verdragsverplichtingen, omdat het begrip te vaag was om
adequaat te worden gedefinieerd en gelimiteerd.'* Men was het er wel over eens dat
een verdrag in eerste instantie foltering zou behandelen, en het begrip foltering ook zou
omschrijven. Maar met de omschrijving van foltering werden de begrippen foltering en
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing uit elkaar gehaald.
Vervolgens kwam de vraag op in hoeverre de verdragsverplichtingen eigenlijk volledig
van toepassing moesten zijn in gevallen waar sprake was van andere wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing. Aanvankelijk werd deze vraag opengelaten, maar
allengs werden voorstellen gedaan welke verdragsverplichtingen betrekking zouden hebben
op andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Het is opmerke-
lijk dat dat er steeds minder werden. AI snel werden de verplichting van non-re/ow/em^/jf,
het recht op compensate, en het verbod een verklaring afgelegd onder andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing te gebruiken als bewijs, tussen
haakjes geplaatst, en tenslotte werden ze geschrapt.'" : : : . r .. ;"••-:

Een ander struikelblok was de uitsluiting van 'lawful sanctions' in de verdragsomschrij-
ving van foltering. Aanvankelijk was deze uitzondering overgenomen van de Verklaring
tegen Foltering. Zoals gezien, was deze uitzondering opgenomen in de Verklaring tenein-

"*Tardu 1987, p. 313. Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 78-79. Het concept werd voorts leven in geblazen
door de uitspraak in de zaak Filaniga tegen Pena-Irala (630 F. 2d 876 (2d Cir. 1980). Op basis van de uitspraak
in deze zaak was het Amerikaanse rechtbanken toegestaan foltering als zijnde een volkenrechtelijke onrechtmatige
daad te berechten, terwijl die foltering op vreemde bodem had plaatsgevonden, en buitenlandse burgers betrof.
Zie Th. Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary International Law. Oxford: 1989, p. 122-
123.
'"Zie Burgers & Danelius 1988, p. 58.
'"Zie voor deze omslag: Burgers & Danelius 1988, p. 72, 78-80 en 94. Zie ook Burgers 1983, p. 244. Over de

vraag of er een intemationaal gewoomerechtelijke plicht of bevoegdheid tot vestiging en uitoefening van universe-
le rechtsmacht over foltering bestond, was tot de totstandkoming van het Verdrag veel discussie. Zie Rodley
1987, p. 99-107; Sebihuranda 1990. p. 132.
'"Burgers & Danelius 1988 , p. 94. Zie ook Haquani 1986, p. 139. 302-303. , ... •;. / ., _ /
""Burgers & Danelius 1988, p. 47 en 70-71.
'"Zie voor het geleidelijk inperken van de verplichtingen met betrekking tot wrede, onmenselijke of onterende

behandeling of bestraffing de weergave van de discussie in: Burgers & Danelius 1988, p. 47, 70-71, 74, 80, 85
en 95-96.
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de het staten niet onmogelijk te maken straffen op te leggen. Die straffen, zo was in de
betreffende clausule toegevoegd, moesten wel in overeenstemming zijn met de 'Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners'.'" Deze regels verboden op hun beurt
weer het opleggen van lijfstraffen aan gevangenen.

Bij de onderhandelingen over de ontwerp-tekst van het verdrag ging het echter mis. Het
ontwerp werd nu niet meer uitdrukkelijk besproken in het kader van de behandeling van
gevangenen. Wellicht werd dat kader uit het oog verloren, waardoor het niet geheel
onterechte bezwaar kon worden opgeworpen dat een verdrag in een definitiebepaling niet
kan verwijzen naar een instrument van een lagere orde. De 'Standard Minimum Rules'
waren niet juridisch bindend en zouden immers eenvoudig door middel van een resolutie
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te veranderen zijn. Delegaties
achtten het bezwaar gegrond en de verwijzing naar de 'Standard Minimum Rules' werd
geschrapt.'" Toen werd echter over het hoofd gezien dat ook de verwijzing naar het
verbod van lijfstraffen van gevangenen uit het bouwwerk werd gehaald. Resultaat was dat
de clausule van de 'lawful sanctions' ineens een opening bood voor de Islamitische staten,
die niet partij wilden worden bij een instrument, waarin het opleggen van bepaalde lijf-
straffen op basis van S/iari'a strijdig zou worden geacht.'** Met het wegnemen van de
verwijzing naar de 'Standard Minimum Rules' werd het voor deze groep staten een
interessant verdrag. Het was voorts in het belang van deze staten dat 'lawful' naar het
nationaal recht (/« casM het STzari'a-recht) en niet naar internationaal recht zou verwijzen.
Dat was echter allerminst duidelijk. Een verwijzing naar enig internationaal recht leek
uitgesloten, omdat over een algemene standaard geen overeenstemming kon worden
bereikt. Over de vraag of 'lawful' verwees naar internationaal recht of slechts naar natio-
naal recht, bleek uiteindelijk onder de opstellers geen consensus mogelijk.'"

Ten aanzien van het toezicht kwam de Sovjet-Unie, de grote voorvechter van de exclusie-
ve interne rechtsmacht, de werkgroep tegemoet. De Sovjet-Unie deelde mee dat zij niet
zou vasthouden aan de eis dat al het toezicht een facultatief karakter zou krijgen. Maar de
Sovjet-Unie bleef zieh verzetten tegen het verplichte karakter van de onderzoeksprocedure
en ook tegen de voorstellen het Comite de bevoegdheid te geven speeifieke commentaren
en suggesties te geven naar aanleiding van statenrapportage. Liever zag zij algemene com-
mentaren. De werkgroep sloot haar werkzaamheden af in 1984 en besloot de voorliggende
Problemen, te weten de reikwijdte van 'lawful sanctions' en het toezicht, verder over te
laten aan de Commissie voor de Rechten van de Mens."* ' - . ^

'"Zie hierboven, paragraaf 5.2.
Hoewel de bepalingen uiteraard vaak wel op de behandeling van gevangenen betrekking zouden hebten.

Burgers & Danelius 1988, p. 46-47.
"Several Islamic States [...] sought assurances that the death penalty and certain forms of punishment prescri-

bed by Islamic law were compatible with the convention." Burgers & Danelius 1988, p. 103.
'"Burgers & Danelius 1988, p. 46-47. Het is overigens opvallend dat de werkgroep dezelfde uitzondering niet

opnam in artikel 16, betgeen de kwestie nog ingewikkelder maakt, want straffen op basis van SAari'a zouden nu
mogelijk nog kunnen strijden met artikel 16. Burgers & Danelius 1988, p. 74. Hier wordt nader op ingegaan in
hoofdstuk 8, paragraaf 2.2.
'"Burgers & Danelius 1988, p. 91-99. Zie het verslag van de werkgroep: E/CN.4/1984/72. . . , - . . , .
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Deze vragen bleken ook bij de Commissie niet sluitend te kunnen worden beantwoord.
Unaniem werd daarom besloten de oplossing van deze vragen door te geleiden naar de
Algemene Vergadering. Een behandeling bij voorrang werd verzocht.'" Daarmee waren
de voorbereidende werkzaamheden voor het ontwerp-verdrag op het niveau van de Com-
missie voor de 39ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in
1984 afgerond.

6.2 Voorbereiding en aanvaarding in de Algemene Vergadering .'• s t as;'

Het ontwerp-verdrag werd tijdens de 39ste zitting van de Algemene Vergadering in 1984
ter aanvaarding voorgelegd.'^ Inmiddels had Amnesty International een tweede rapport
over foltering gepubliceerd."' Weer kon Amnesty vele landen aanwijzen waar mensen
werden gefolterd of een onmenselijke behandeling ondergingen. Mede gezien het feit dat
de VN-Verklaring tegen Foltering niet een juridisch bindend document was benadrukte
Amnesty opnieuw dat een verdrag gericht op het tegengaan van foltering nodig was.""
Ook benadrukte Amnesty International dat maatregelen tegen foltering tot stand dienden te
worden gebracht op internationaal niveau, juist omdat foltering uitging van de Staat en
deel was van het instrumentarium van de Staat om de bevolking te onderdrukken.'*'

In de literaruur wordt vermeid dat het democratiseringsproces in Argentinie in de loop van
de jaren tachtig wezenlijk bijdroeg aan de uiteindelijke aanvaarding van het Verdrag tegen
Foltering. De democratisch tot stand gekomen regering Alfonsin, die het militaire regime
afloste, droeg haar delegatie op zieh in te zetten voor het Verdrag en in het bijzonder
universele rechtsmacht en een sterk stelsel van toezicht te benadrukken. Hierdoor ver-
plaatste het zwaartepunt in de onderhandelingen zieh.'"

In de Algemene Vergadering bleek de problematiek van de 'lawful sanctions' nog steeds
een breekpunt te vormen. Islamitische landen, maar ook, onverwachts en vanuit ander
perspectief, Groot-Brittannie en de grote gangmaker Amnesty International hadden het
moeilijk met dit onderdeel van artikel 1 lid 1. De laatste twee zagen dat onderdeel als een
potentielle uitzondering op het verbod van foltering.'" Bovendien was Amnesty Inter-
national kritisch over de te voorziene teruggang ten opzichte van eerder mensenrechten-
verdragen, de Verklaring tegen Foltering en de praktijk onder de verschillende mensen-
rechtenverdragen. De Sovjet-Unie bleef ten aanzien van het toezicht aarzelingen hou-
den.'"

'"Burgers & Danelius 1988, p. 99-101.
"*Zie uitgebreid over de aanvaarding in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, Burgers & Danelius

1988, p. 102-107; Baehr 1987, p. 303-305.
'"Amnesty International, Torture in the Eighties. Oxford: 1984.
'"Amnesty International 1984, p. 2-3. • --. •"•-•-
'"Amnesty International 1984, p. 3-5.
'"Baehr 1987, p. 302-303; Burgers & Danelius 1988, p. 94; Haquani 1986, p. 139.
'"Baehr 1987, p. 303-304.
'"Burgers & Danelius 1988, p. 103. . . . - . . . • .
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De Derde Commissie van de Algemene Vergadering boog zieh over de nog openliggende
kwesties in de ontwerp-tekst. Westerse en Latijns-Amerikaanse landen drangen op
spoedige aanvaarding aan. Zij wilden zo snel mogelijk het ontwerp-verdrag, liefst met
consensus, door de Algemene Vergadering loodsen, omdat uitstel weer zou leiden tot her-
nieuwde discussie en dat zou weer kunnen leiden tot afstel.'" Andere staten zochten
juist uitstel, omdat zij niet betrokken wilden raken in, wat werd gezien als een confronta-
tie tussen Oost en West. Een impasse leek zieh aan te dienen.'** De Sovjet-Unie en
enkele andere Oostblok-landen deden op de valreep in de Derde Commissie het voorstel
om, ten eerste, het toezicht van artikelen 19 en 20 af te zwakken. De formulering
'comments and suggestions on the report' in artikel 19, die het toezichthoudend orgaan
zou kunnen geven zou moeten worden vervangen door 'general comments' en de woorden
'or suggestions' zou moeten worden verwijderd. De onderzoeksprocedure van artikel 20
zou een facultatief karakter moeten krijgen. Ten tweede zou de tweede volzin van artikel 1
uit de coneept-verdragstekst moeten worden gehaald.'" Het lag voor de hand dat het
laatste onderdeel van het voorstel, het schrappen van de tweede volzin van artikel 1 lid 1,
onaanvaardbaar zou zijn voor de Islamitische landen. Daarom vormde het voorstel een
drukmiddel op de westerse staten, die, zoals gezegd, aanvaarding van de tekst zochten.
Het is goed mogelijk dat de Sovjet Unie deze /?aso doft/e deed teneinde ofwel besluit-
vorming op de lange baan te schuiven ofwel het westen inschikkelijk te maken ten aanzien
van het onderdeel van het voorstel om artikelen 19 en 20 af te zwakken. '**

Het westen wilde het ijzer op dat moment smeden, mede omdat het zwaartepunt in de
onderhandelingen gunstig was door de plotselinge steun van Argentinie. De westerse
onderhandelaars waren bang dat de generaals in Argentinie weer aan de macht zouden
komen, waardoor het onderhandelingsvoordeel zou verdwijnen.'" Het voorstel van het
Oostblok dreigde de consensus echter verder weg te brengen en daardoor besluitvorming
inderdaad op de lange baan te schuiven. Om dit te voorkomen kwam het westen de Sovjet-
Unie in de afzwakking van het toezichtsysteem tegemoet. Belangrijkste tegemoetkoming
was dat staten een voorbehoud zouden kunnen maken bij de bevoegdheid van het Comit6
een onderzoek in te stellen naar systematische foltering.'™ Verder werd de bevoegdheid
van het Comite in de rapportageprocedure 'suggestions' over de prestaties van een rap-
porterende staat te doen, weggelaten. Voorwaarde was dat het onderdeel van het voorstel
dat voorzag in het verwijderen van de tweede volzin van artikel 1 lid 1 weer van tafel zou

"*Baehr 1987, p. 303-304; Burgers & Danelius 1988, p. 103-105. Zie het voorstel tot aanvaarding van de tekst
van het ontwerp-verdrag in: A/C.3/39/L.40.
'"Baehr 1987, p. 303-304; Burgers & Danelius 1988, p. 103. ' ; • : . : : , , • - •,•>•.-
'"Burgers & Danelius 1988, p. 103-104. Deze voorstellen waren amendementen op het voorstel tot aanvaarding

van de tekst vervat in A/C.3/39/L.40. Zie noot 165 hierboven. Deze amendementen werden enkele dagen na
elkaar voorgesteld, en zijn opgenomen in diverse documenten: A/C.3/39/L.49, A/C.3/39/L.5O, A/C.3/39/L.63,
A/C.3/39/L.64, A/C.3/39/L.66 en A/C.3/39/L.67.
'"Er is een aanwijzing dat hier van voorbedachte rade bij het Oostblok sprake is. Wit-Rusland, de indiener van

het latere compromis-voorstel, ontbrak als enige Oostblok-staat bij de indiening van het omstreden Oostblok-
voorstel. Burgers & Danelius 1988, p. 103. Baehr merkt overigens op dat de Sovjet Unie voorstander was van
mensenrechtenverdragen, al was het maar om de weigering van de Verenigde Staien te benadrukken dergelijke
verdragen te ratificeren. Baehr 1987, p. 304. . . - . • . • ,
'"Baehr 1987, p. 303-304. • . , - V
"°Door invoeging van het huidige artikel 28. V . . • . . - . • . ' : . . • . • '
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worden gehaald. Zonder die volzin immers, zouden de Sftari 'a-staten besluitvorming bij
consensus tegen hebben gehouden. Diverse Islamitische staten drangen op handhaving van
de volzin aan. Dat was de pacfaige <tea/.'" Bangladesh verklaarde als enige Staat bij
aanvaarding van de consensustekst in de Derde Commissie dat 'lawful' verwijst naar de
SÄan'a.'^ Tunesie behield zieh het recht voor later een opinie over de tekst te geven en
Syrie behield zieh voor met betrekking tot die bepalingen die in strijd zouden zijn met
Syrische wetgeving.'" Ondanks deze bedenkingen was consensus bereikt, en werd het
ontwerp-verdrag aangenomen.'"

Daarmee ging het ontwerp-verdrag naar de Algemene Vergadering als geheel. Op de dag
van de Rechten van de Mens (10 december 1984) nam de Algemene Vergadering, zonder
verdere discussie en zonder stemming, de tekst van het VN-Verdrag tegen Foltering
aan.'" Het Verdrag werd op 4 februari 1985 ter ondertekening voorgelegd en nog de-
zelfde dag door twintig staten ondertekend.'*" Enkele staten hadden reeds eerder, voor
aanvaarding in de Algemene Vergadering, verklaard dat 'lawful sanctions' in artikel 1 lid
1 verwees naar die straffen die in overeenstemming zijn met zowel nationaal als internati-
onaal recht.'" Er werden geen voorbehouden gemaakt of verklaringen afgelegd inhou-
dende dat 'lawful' slechts naar nationaal recht en niet naar intemationaal recht ver-
wees."* Op 27 mei 1987 ratificeerde Denemarken als twintigste Staat, op 27 juni 1987
trad het Verdrag tegen Foltering ingevolge artikel 27 voor de eerste twintig staten in
werking.'™

"'Zie A/C.3/39/SR.60, § 55-57. Zie ook Baehr 1987, p. 554-555; Burgers & Danelius 1988, p. 105-106, 159.
'""Mr. RAH1M (Bangladesh) said that his delegation had joined others in adopting draft resolution

A/C.3/39/L.40, as amended, without a vote because it wished to see an early end to all forms of torture and
because it was in agreement with the main thrust of the draft convention contained therein. However, that in no
way implied that his country agreed entirely with all the provisions of the draft convention as adopted. Some
parts of the text might in fact be in conflict with the national laws of his country and with the Islamic SAari'a and
they should have been discussed in greater depth to make them unconditionally acceptable to all Member States.
Accordingly, his Government reserved the right to adopt an appropriate position on those parts of the text."
A/C.3/39/SR.61. § 6 .
'"Burgers & Danelius 1988, p. 106.
'"Burgers & Danelius 1988, p. 107.
'"Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, A/Res/39/46,

Annex (1984), A/39/708, Annex (1984). Burgers & Danelius 1988, p. 106.
'"Burgers & Danelius 1988, p. 107.
'"Italie, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten. Zie A/39/499, resp. p. 11, 13, 19 en 21. Zie

ook Rodley 1987, p. 253; Tardu 1987, p. 309. Nederland, Luxemburg en de Verenigde Staten legden bij
ratificatie van het Verdrag bovendien een interpretatieve verklaring terzake af. CAT/C/2/Rev.4. Rodley stelt dat
deze interpretatie niet is betwist. Dat lijkt me niet juist. Wei zijn de westerse verklaringen in tijd na die van ge-
noemde Islamitische staten afgelegd. De interpretatieve verklaring is geen voorbehoud, die de rechtsverhouding
tussen de verdragspartijen die de interpretatieve verklaring aflegden en de andere verdragspanijen zou verande-
ren. Het protesteren tegen de verklaring is dus ook niet nodig om te voorkomen dat de rechtsverhouding zieh zou
wijzigen. Zie ook Lijnzaad, p. 374 en 389-390. Zij wijst er op dat deze verklaringen als interpretatieve verklarin-
gen aangemerkt moeten worden en niet als voorbehouden, aangezien de term 'lawful sanctions', gezien artikel 1
lid 2 en het doel van het Verdrag, naar straffen die in overeenstemming zijn met zowel nationaal als inter-
nationaal recht moet verwijzen. Zij acht het kennelijk voor de hand liggen dat 'lawful' naar zowel nationaal als
intemationaal recht verwijst.

"'Zie voor de voorbehouden CAT/C/2/Rev.4.
'"Burgers & Danelius 1988, p. 107-110. • .-.;

72



Hoofdstuk 3 . : .., -vi . < . Achtergrond en totstandkoming van het Verdrag

7 S l o t b e s c h o u w i n g e n ;,-.•, •-. 5if!-.i>(.;s.'' « i v s!i^«.; 'C"j> si- !'•>••'••

De vraag dringt zieh op of en in hoeverre het bereikte resultaat tevreden kan stemmen.
Dat zal, met de vraag welke inhoud het Comite aan zo'n verdrag heeft gegeven en heeft
kunnen geven, onderwerp zijn van de volgende hoofdstukken. Nu echter zullen al wat
meer algemene overwegingen worden gegeven over de vraag of een nieuw verdrag met
een nieuw verdragsorgaan wel op zijn plaats was.'*" .. .. . >

Het VN-Verdrag tegen Foltering was onder meer gei'nspireerd door al bestaande mensen-
rechtenverdragen, de Verklaring tegen Foltering en de praktijk van de Verenigde Naties.
Een groot deel van deze praktijk werd neergelegd in het Verdrag tegen Foltering, een
universeel verdrag. Voor het eerst werd verdragsrechtelijk vastgelegd over welke specifie-
ke verplichtingen voor de uitwerking van het verbod van foltering en het verbod van
wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing universele overeenstem-
ming bestond. Lag het verbod van foltering al vast in andere verdragen, nu waren staten,
na ratificatie, uitdrukkelijk verplicht doeltreffende maatregelen te nemen ter voorkoming
en bestrijding van foltering. Er was wat dat betreft duidelijkheid geschapen, discussies
over het bestaan van deze verplichtingen was niet meer op zijn plaats.

Een aantal van die verplichtingen waren vernieuwend, zoals de verplichting tot straf-
baarstelling van foltering, de verplichting tot vestiging van universele rechtsmacht, en de
verplichting van woH-re/ow/e/nenf. Over de uitvoering van deze verplichtingen dienden
staten periodiek te rapporteren. Voorts bood de onderzoeksprocedure een potentieel
aanmerkelijke versterking van het toezicht. Kortom, er was een veelbelovend universeel
toezichtsmechanisme over het nemen van uitgebreide maatregelen tegen foltering tot stand
gebracht.

Met het universeel karakter van het Verdrag waren ook de beperkingen gegeven. Overeen-
stemming op intemationaal niveau reikte niet zover en kon ook niet zover reiken als
binnen regionale Systemen, zoals het EVRM. Belangrijke zaken bleven onbeslist. Wellicht
kregen staten met de totstandkoming van een intemationaal juridisch bindend document
koudwatervrees, waardoor zij verplichtingen in vergelijking met de Verklaring tegen
Foltering afzwakten. Ook hier vinden we weer de fundamentele spanning tussen enerzijds
erkenning van statensoevereiniteit en anderzijds inspanningen om de schending van funda-
mentele mensenrechten aan te pakken door internationale regelgeving en implementa-
t i e m e c h a n i s m e n . • • • : .-.••-•••• ' • ••' = - Ä O > ^ . s r . - w . •* , . . . . . . • . > • • , , -,,

Niet alleen ging het Verdrag tegen Foltering niet zo ver - begrijpelijk - als sommige
regionale Systemen, ook was, naast een versterking, op onderdelen een teruggang in het
Verdrag zichtbaar ten opzichte van universele regelingen als de Verklaring tegen Foltering
en het IVBPR, alsmede de praktijk onder het IVBPR. Zo was de opneming van de 'uit-
zondering' van de 'lawful sanctions' een siechte zaak. De uitzondering bood ruimte voor,

Overigens waren er, vlak na de totstandkoming van het Verdrag, weinige kritische geluiden in de literatuur.
Een kritische noot werd geschreven door R. Marx, Die Konwi/ion <ter Vereinten Afa/ionen gegen Fo//er u/id
andere grausame, i/nmenjcn/icne oder erniedrigende ßenand/ung oder Sfra/e, Zeitschrift für Rechtspolitik 19
(1986), p. 81-85.
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tenminste, discussie over de toepassing van bepaalde lijfstraffen. Het is tekenend dat staten
op dit fundamentele punt geen overeenstemming konden bereiken. Voorts is het opmerke-
lijk dat, op het moment dat een omschrijving van foltering werd gezocht, de kwestie van
het onderscheid tussen foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing een agendapunt werd. Daarmee werd ook de vraag of alle verdragsverplichtin-
gen tevens van toepassing moesten zijn in het geval van wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing actueel. Bij de totstandkoming van het Verdrag werden de
verplichtingen met betrekking tot wrede, onmenselijke of onterende behandeling of be-
straffing beperkt, beperkter dan met betrekking tot foltering. Deze ontwikkeling werd niet
aangetroffen bij de totstandkoming van het EVRM en het IVBPR. Foltering werd eenvou-
digweg niet omschreven en het verbod van foltering en het verbod van wrede, onmense-
lijke of onterende behandeling of bestraffing werden in een adem in dezelfde bepaling
genoemd. Het werd daardoor nooit een kwestie. Dat werd het evenmin in de praktijk van
het Mensenrechtencomite.

Zo zijn staten op grond van artikel 3 van het Verdrag gehouden een persoon niet terug te
sturen naar een staat wanneer hij gerede kans heeft onderworpen te worden aan foltering.
Het Verdrag bepaalt niet dat datzelfde ook geldt voor de persoon die gerede kans loopt
onderworpen te worden aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Een tegenvaller was ook dat het staten op basis van artikel 28 van het Verdrag werd
mogelijk gemaakt de bevoegdheid van het Comite een onderzoek te starten naar systemati-
sche foltering niet te aanvaarden ('opting out'). Dit kwam pas op het laatst in de ontwerp-
tekst. . - • • - , • : • • • . - , • • . . , • , • • • • . - • , • . .. • ; . , - . ;,••

Voorts werd vanaf het moment dat het Verdrag tegen Foltering werd aanvaard en gerati-
ficeerd, het moreel effect van de al eerder unaniem aanvaarde Verklaring tegen Foltering
ondergraven. Het compromis dat leidde tot het Verdrag lag inhoudelijk immers op een
lager niveau dan de Verklaring, terwijl het Verdrag wel de status had van een juridisch
bindend document, dit in tegenstelling tot die Verklaring. Tenslotte stond het Verdrag los
van andere vergelijkbare verdragen en mechanismen, met name van het IVBPR, en
daarmee kwam ook het toezicht door het Comite tegen Foltering los te staan van het
toezicht door andere Organen. Heiaas werd het toezicht niet bij het Mensenrechtencomite,
althans bij leden van dat orgaan ondergebracht, maar werd een Comite opgericht dat los
van het Mensenrechtencomite zou gaan functioneren. Er waren geen institutionele banden
aangelegd. Zou het Mensenrechtencomite en het Comite tegen Foltering wel een synchro-
ne praktijk opbouwen? Wat gedaan als het Comite tegen Foltering in zijn praktijk niet zo
ver zou gaan of zou kunnen gaan als het Mensenrechtencomite, dat toch al veel langer
functioneerde? Was het niet verstandiger de ontwikkeling van het folterverbod verder over
te laten aan die organen die los van staten stonden en reeds een onafhankelijke praktijk
opgebouwd hadden, zoals het Mensenrechtencomite? Deze thema's zullen in volgende
hoofdstukken terugkomen.

Concluderend kan worden gesteld dat dit Verdrag het Comite tegen Foltering de mogelijk-
heden bood het Verdrag zinvol en effectief uit te leggen en toe te passen. Het was nu aan
het Comite het Verdrag toe te passen en dynamische te interpreteren en zieh aldus te
profileren ten opzichte van, in het bijzonder, het Mensenrechtencomite. Het Comit6 stond
echter, gezien het bovenstaande, niet voor een eenvoudige taak.
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De rol van het Comite in de ontwikkeling van het toezicht
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4

Het Comite tegen Foltering

1 Inleiding * -- • -

Dit hoofdstuk behandelt de achtergrond en het karakter van het orgaan dat een rol vervult
in het toezicht over de naleving van het Verdrag tegen Foltering: het Comite tegen
Foltering. Het Verdrag biedt het Comite het institutionele kader in artikelen 17, alsmede,
impliciet, in de bepalingen omtrent de verdragsprocedures (artikelen 19, 20, 21 en 22).
Het Verdrag is vrij summier over de aard en instelling van het ComitS. Een meer uitge-
breide uitwerking van de bevoegdheden van het Comite' is te vinden in het Huishoudelijk
Reglement,' waarmee het Comite handen en voeten aan zijn mandaat gaf. Verder geeft de
praktijk aan hoe het Comite zijn bevoegdheden uitoefent. Alvorens in te gaan op het
institutionele kader van het Comite zal ter kennismaking kort - een uitgebreide bespreking
volgt in de volgende hoofdstukken - worden ingegaan op de functies die het Comit6 kan
uitoefenen. Een beschrijving van de functies van het Comite zou zieh kunnen beperken tot
een opsomming van de bevoegdheden, zoals die in de verdragsbepalingen zijn vermeid.
Dat is echter een vrij formele benadering. Voor een beschrijving van de functies van het
Comite is het nuttig naast deze uitdrukkelijke bevoegdheden, daarnaast de bevoegdheden
inherent aan het Verdrag te vermelden. Allereerst, in paragraaf 2 hieronder, worden de
uitdrukkelijke bevoegdheden behandeld. In paragraaf 3 komen de bevoegdheden inherent
aan het Verdrag aan de orde.

2 Uitdrukkelijke bevoegdheden

De belangrijkste uitdrukkelijke bevoegdheden zijn te ontlenen aan de bepalingen omtrent
de verdragsprocedures. Het ComitS heeft een bevoegdheid in verband met de rapporta-
geprocedure. Artikel 19 schrijft verdragspartijen voor binnen e6n jaar na inwerkingtreding
van het Verdrag een rapport over te leggen aan het Comit6 - via de Secretaris-Generaal*
van de VN - over de maatregelen die de Staat heeft genomen om uitvoering te geven aan
de verdragsverplichtingen. Vervolgens zijn verdragspartijen gehouden periodiek, iedere

Op grand van artikel 18 lid 2 van het Verdrag is het Comit£ tegen Foltering gehouden een huishoudelijk regle-
ment op te stellen. Het Secretariaat stelde daartoe in 1988, voor de eerste zitting van het Comite, een gedetail-
leerd ontwerp-reglement met uitgebreide procedurevoorschriften op, op basis van de teksten van de reglementen
van andere verdragsorganen. Het Comiti nam dit reglement zonder veel discussie tijdens zijn eerste en tweede
zitting aan. Zie voor het Huishoudelijk Reglement: CAT/C/3/Rev.l, 29 augustus 1989. Zie ook M. Nowak, £>f
eersw offing van A?/ V7V-Comj/l /e^n Fo/renn^, NJCM-Bulletin 13 (1988), p. 483-487.

Dat is in de praktijk zijn vertegenwoordiger in het secretariaat van de VN-Hoge Commissaris voor de Rechten
van de Mens te Geneve.
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vier jaar, aanvullende rapporten over nieuwe maatregelen over te leggen. Bovendien kan
het Comite' zelf een verdragspartij verzoeken andere rapporten te overleggen. Op grond
van artikel 19 lid 1 van het Verdrag zijn verdragspartijen gehouden aan zo'n verzoek te
voldoen. Rapporten worden door het Comit6 bestudeerd. Het Comite kan het algemeen
commentaar op elk rapport geven, dat het passend acht. In de praktijk worden rapporten,
conform de praktijk van andere verdragsorganen, besproken in aanwezigheid van een
delegatie van de staat in kwestie. Het Comite tracht een constructieve dialoog met de
delegatie op gang te brengen met de implementatie van de verdragsverplichtingen als uit-
gangspunt. In tegenstelling tot de andere verdragsprocedures, is de staat bij ratificatie van
het Verdrag automatisch aan de rapportageprocedure onderworpen.^

Het Comite heeft een bevoegdheid in verband met de onderzoeksprocedure van artikel 20.
Het Comit6 kan, op eigen initiatief, onafhankelijk van enige actie of zelfs medewerking
van een staat, een onderzoek starten naar het voörkomen van stelselmatige foltering op het
grondgebied van een verdragspartij. Zo'n onderzoek kan tevens een bezoek aan de des-
betreffende staat inhouden, waarvoor wel de medewerking van de staat nodig is. Na be-
studering zendt het Comit6 zijn bevindingen met eventuele aanbevelingen aan de betrokken
staat. Na een reactie van de staat te hebben afgewacht kan het Comite besluiten de
vertrouwelijkheid op te heffen en een beknopt verslag van de resultaten opnemen in het
jaarverslag aan de Algemene Vergadering van de VN. Het Verdrag biedt in artikel 28
staten de mogelijkheid het toezicht middels het onderzoek ter plekke, niet te aanvaarden
('opting out').*

Krachtens artikel 21 van het Verdrag kan het Comit6 voorts statenklachten over niet
nakoming door een verdragspartij onderzoeken.' Het Comit6 kan zijn goede diensten ter
beschikking stellen teneinde de zaak in der minne te schikken. De procedure wordt
afgerond met een rapport, waarin het Comite, indien er overeenstemming is tussen de
betrokken staten, een uiteenzetting geeft van de feiten en de bereikte oplossing. Indien
geen oplossing is bereikt, beperkt het Comite zijn rapport tot een korte uiteenzetting van
de feiten. In deze procedure is het Comit6 derhalve bevoegd op te treden als een soort
bemiddelaar, een oordeel kan het niet vellen. Op basis van artikel 21 lid 1 van het
Verdrag moeten staten uitdrukkelijk het toezicht middels het statenklachtrecht aanvaard
hebben, wil het Comit6 op kunnen treden ('opting in'). Deze procedure heeft nog geen
enkele rol gespeeld, aangezien nog geen staat een klacht tegen een andere staat heeft in-
gediend.*

Tenslotte kan het Comit6 op basis van artikel 22 Machten^ van een persoon over schen-
ding van een verdragsverplichting door een verdragspartij behandelen. Het Comit6
behandelt de klacht in het licht van alle door de persoon en de betrokken staat ter beschik-

'Meer over de rapportageprocedure in hoofdstuk 5 hieronder. . • . < • . - , , : :?• ;• ; • •. • i .. •
*Meer over de onderzoeksprocedure in hoofdstuk 6 hieronder. ,:: >.-CH;''" • .;•• • ».
' 'Communication' (Nederlands: kennisgeving) in de terminologie van het Verdrag tegen Foltering. De

gebruikelijke term klacht zal worden gehanteerd.
'Meer over de statenklachtprocedure in hoofdstuk 7 hieronder. . . . . . . , , , , , , .
'Zie noot 5. •; ... ,; .,
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king gestelde gegevens in een besloten zitting. De procedure eindigt in een uitspraak* van
het Comite, die aan de betrokken Staat en de klager bekend wordt gemaakt. Op basis van
artikel 22 lid 1 van het Verdrag moeten staten uitdrukkelijk het toezicht middels het
individueel klachtrecht aanvaard hebben, wil het Comite op kunnen treden ('opting in').
Ook hier hebben staten de mogelijkheid het mechanisme niet te aanvaarden.'

Deze verdragsprocedures worden in de volgende hoofdstukken uitgebreid behandeld.
Tenslotte moet nog een uitdrukkelijke bevoegdheid van het Comite genoemd worden: op
basis van artikel 24 van het Verdrag en artikel 63 van het Huishoudelijk Reglement rap-
porteert het Comite jaarlijks over zijn werkzaamheden krachtens het Verdrag aan
verdragspartijen en aan de Algemene Vergadering van de VN. Daarmee krijgen de
activiteiten van het Comite betekenis in het systeem van de VN. -

Bevoegdheden inherent aan het Verdrag ; - • ' * - - - - ^

Verdragspartijen kenden het Comite de bevoegdheden genoemd in de vorige paragraaf toe
met een bepaald doel, zoals ook verwoord in de preambule van het Verdrag: het meer
doeltreffend maken van de bestrijding van foltering en andere wrede, onmenselijke of
vernederende behandeling of bestraffing. Het is de taak van het Comite dat doel te helpen
verwezenlijken. De aan de verdragprocedures ontleende uitdrukkelijke bevoegdheden
kunnen voor deze taak wel eens tekortschieten. Zo'n situatie kan zieh met name voordoen
wanneer een verdragspartij zelf het meer doeltreffend maken van de bestrijding van fol-
tering tegenwerkt door, bijvoorbeeld, helemaal niet te voldoen aan zijn verplichting
krachtens artikel 19 een rapport aan het Comite over te leggen. Zo'n opstelling van de
verdragspartij zou kunnen betekenen dat het Comit6 zijn toezicht in het kader van de rap-
portageprocedure helemaal niet kan uitoefenen.

Gezien doel en strekking van het Verdrag mögen wij echter de gedachte bij opstellers van
het Verdrag veronderstellen dat verdragsprocedures geen losse flodder mögen blijken: ze
moeten künnen werken. Dat geeft het Comite de impliciete bevoegdheid handen en voeten
te geven aan de procedures. In de gevallen dat een verdragspartij niet met het Comite
samenwerkt kan het Comite bevoegdheden ontwikkelen die inherent aan het Verdrag zijn,
maar niet rechtstreeks aan de verdragsbepalingen zijn te ontlenen. Daarbij zijn er geen
redenen aan te nemen dat de bevoegdheidstoekenning in het Verdrag limitatief is. Kortom,
wanneer het Comite bevoegdheden uitoefent die niet in strijd met de verdragstekst, het
volkenrecht of het Handvest zijn, en het Comite deze bevoegdheden nodig heeft teneinde
zijn taak, de verwezenlijking van de verdragsdoelstellingen, effectief te kunnen uitoefenen,
kunnen die bevoegdheden het Comite niet worden ontzegd, ondanks het ontbreken van een
uitdrukkelijk machtiging. Dit beginsel werd al in 1949 door het Internationaal Gerechtshof

'View' (Nederlands: inzicht) in de terminologie van het Verdrag. De gebruikelijke term uitspraak zal worden
gehanteerd.
*Meer over de procedure van het individueel klachtrecht in hoofdstuk 7 hieronder. - •- i; ^ r- , > , i
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in de 'Reparation for Injuries' zaak geformuleerd.'" Het Hof stelde voorts in de 'Certain
Expenses' zaak voorts vast dat een intemationaal orgaan gerechtigd is, zelfs bij ontstente-
nis van mogelijkheden tot handhaving, die actie te ondernemen die niet uitdrukkelijk
verboden is teneinde zijn doeleinden te bereiken." -sHst-S • « > * • * . . - . • ••'.-

Hier zullen niet alle impliciete bevoegdheden van het Comite worden behandeld, al was
het maar omdat een oneindig aantal bevoegdheden uit de doelstellingen van het Verdrag is
te ontlenen. Volstaan wordt met de belangrijke constatering dat de bevoegdheden van het
Comite niet beperkt zijn, maar deze zieh nog ver kunnen ontwikkelen. Zo kan het Comite
bijvoorbeeld, wanneer een staat niet rapporteert, een Staat er op wijzen dat hij moet
rapporteren. Een en ander zal in volgende hoofdstukken aan de orde komen. Hier wordt
slechts volstaan met de constatering dät het Comite dergelijke impliciete bevoegdheden
heeft.

Dit hoofdstuk behandelt nu verder het institutionele kader van het Comite, waarbij tevens
de al dan niet institutionele contacten met andere relevante Organen worden besproken.

4 L i d m a a t s c h a p •••••. :..-•• ;.,..•..<•;-•'. ' u ; - - - •> v ' ^ - - : - . ; • ; ft.s\> ^ s ; ^ • ^ T ^ V « * - .:

Het Comite tegen Foltering bestaat uit tien deskundigen. Het is daarmee het kleinste van
de verdragsorganen. De gedachte bij de opstellers was dat een aantal van tien genoeg zou
zijn voor een orgaan dat een specifieke materie behandelt, in tegenstelling bijvoorbeeld tot
het Mensenrechtencomite dat een veel ruimer aandachtsgebied heeft. '* Artikel 17 van het
Verdrag bevat bepalingen omtrent de leden van het Comite. Leden dienen van hoog
zedelijk aanzien en erkende bekwaamheid op het gebied van de rechten van de mens te
zijn. Ofschoon zij worden genomineerd en gekozen door verdragspartijen, zijn leden geen
afgevaardigden of vertegenwoordigers van de Staat waarvan zij onderdaan zijn. Zij treden
op in hun persoonlijke hoedanigheid en kunnen geen aanwijzingen ontvangen van staten.
Zij dienen onafhankelijk en onpartijdig op te treden. Elk lid van het Comite bevestigt dat,
alvorens het zijn funetie aanvaardt, door een plechtige verklaring van die strekking af te
leggen." Het Verdrag bepaalt overigens niet dat leden ook persoon/yit onafhankelijk van
de regering van hun Staat zijn.

'"intemationaal Gerechtshof, Reparation for Injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory
Opinion, 11 april 1949, ICJ Reports (1949), p. 174. Zie p. 179: "It must be acknowledged that its Members, by
entrusting certain functions to it, with the attendnt duties and responsibilities, have clothed it with the competence
required to enable those functions to be effectively discharged."
"Internationaal Gerechtshof, Certain Expenses of the United Nations, Advisory Opinion, 20 juli 1962, ICJ

Reports (1962), p. 151 (167-168). Zie M.G. Schmidt, //uflvi'aW tfu/nan ÄignK Conp/ai'nu /»rt)cerf«r« Ba^d on
l/nited Mui'ofu 7V«MiM and rte Mr«/ /or Ä<r/orm, ICLQ 41 (1992), p. 645-659 (651). Zie in gelijke zin: I.
Boerefijn, Con*?auM/j<>5 van ScAend/ns van n « /VBPtf, NJCM-Bulletin 22 (1997), p. 679-695 (691).
'•J.H. Burgers en H. Danelius, The United Nations Convention against Torture. A Handbook on the Convention

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Dordrecht: 1988, p. 152.
"Dit is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en vindt geen basis in het Verdrag zelf. Artikel 14 van het

Huishoudelijk Reglement bepaalt dat de plechtige verklaring als volgt luidt: "I solemnly declare that I will
perform my duties and exercise my powers as a member of the Committee against Torture honourably, faithfully,
impartially and conscientiously".
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Op grond van artikel 17 lid 3 van het Verdrag worden leden gekozen voor vier jaar in de
Vergadering van Staten partijen. Om de twee jaar worden verkiezingen gehouden, zodat
kan worden voorkomen dat een geheel nieuw samengesteld Comit6 werkzaamheden van
een Comite van andere samenstelling zou moeten overnemen. Enige continuiteit is daar-
mee gewaarborgd. Bij de eerste verkiezingen werd daarom ook de helft van het aantal te
verkiezen leden voor een periode van twee jaar gekozen.

~ ' * : v t * « a ' * v o T i . n . . . j ; ,c.•••< ->•? : i u

Op grond van artikel 17 lid 3, is de kandidaat die de meeste stemmen 6n de meerderheid
van de stemmen van de aanwezige verdragspartijen heeft, verkozen. Leden van het
Comite zijn herkiesbaar indien zij opnieuw worden voorgedragen. Dat is diverse keren
voorgekomen. Zo dienden de leden Serensen en Bums reeds tien jaar in het Comite.
Herverkiezing van leden biedt voordelen. Deskundigheid blijft zo behouden en een zekere
continuiteit in het optreden van het Comite wordt vergemakkelijkt. Anderzijds kleven er
ook nadelen aan. Wanneer verkiezingen er aan komen zouden leden wel eens meer
terughoudend kunnen worden in hun kritiek tegenover staten van welke zij voor kandi-
daatstelling en verkiezing weer afhankelijk zijn. Daarmee zouden de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van het Comite in het gedrang komen.

-*v;.. v. ^ •

Artikel 17 lid 2 van het Verdrag beveelt die personen aan als kandidaat-leden die ook al
lid zijn van het Mensenrechtencomite bij het IVBPR. Deze aanbeveling is gedaan om het
Comit6 tegen Foltering enigszins met het Mensenrechtencomite te integreren en om tot
een consistente uitleg te komen van het verbod van foltering en wrede, onmenselijke of
vemederende behandeling of bestraffing, nu een volledige integratie tussen de beide
verdragsorganen niet door ging. Voorstellen om het mandaat van een anti-folterverdrag
aan het Mensenrechtencomite te geven haalden het niet, omdat de juridisch adviseur van
de VN, daarin gesteund door diverse staten, bezwaren opwierp: partijen bij een anti-
folterverdrag zouden niet noodzakelijk dezelfde zijn als bij het IVBPR.''' Het Comite zal
dus alleen worden samengesteld uit die personen die ook al lid van het Mensenrech-
tencomite zijn wanneer de Vergadering van Staten Partijen daartoe zou besluiten. Helaas
is een dergelijke samenstelling geen verplichting. Resultaat is dat vooralsnog nog maar een
persoon lid van het Mensenrechtencomite tevens lid was van het Comite tegen Folte-
ring." Het wekt geen verbazing dat er niet meer waren. Het lidmaatschap van een
verdragsorgaan kost veel tijd en leden zien daar geen vergoeding tegenover staan.
Daarmee is echter een van de weinige mogelijkheden om tot een coördinatie tussen de
Organen te komen onvoldoende benut. - • = • • > • • • • • > • ? .

Voor verkiezing dient tevens aandacht te worden geschonken aan een billijke geografische
verdeling. Bovendien verdient het de voorkeur personen die ervaren in het recht zijn als

"Burgers & Danelius 1988, p. 76 en 153; A. Byrnes, 77te CommiTttf /Igamtf 7b/Turf, in: Ph. Alston (ed.). The
United Nations and Human Rights. A Critical Appraisal. Oxford: 1992, p. 509-546 (510-511). Zie ook
E/1982/12/Add.l, § 5 7 .

"Namelijk Christine Chanet. Zij is inmiddels geen lid meer van het Comite tegen Foltering. Zie CAT/SP/3;
CAT/SP/3/Add.l; CAT/SP/3/Add.2,; CAT/SP/3/Add.3; CAT/SP/SR.l.
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leden te verkiezen.'* Het verbaast dat niet meer nadruk is gelegd op het lidmaatschap van
personen die medisch zijn gevormd of zijn betrokken bij het politie- en gevangeniswezen.
In verband met de onderzoeksprocedure zouden deze capaciteiten zeker van nut zijn. Niet
overgenomen zijn de eisen, die wel gesteld zijn in andere mensenrechtenverdragen, dat in
het Comite de diverse beschavingsvormen en de belangrijkste rechtssystemen dienen te
zijn vertegenwoordigd." Aangezien het folterverbod universeel is - in verschillende
culturen wordt daarover niet verschillend gedacht - was er wellicht geen noodzaak de cul-
turele achtergrond van leden op te nemen als criterium voor verkiezing. Er zij echter aan
herinnerd dat het Verdrag bepalingen kent, die wel eens uiteenlopend zouden kunnen
worden geinterpreteerd door vertegenwoordigers van diverse culturen, reden waarom de
culturele achtergrond van leden wel degelijk een rol kan speien,

Artikel 17 lid 6 bepaalt dat wanneer een lid van het Comite overlijdt of ontslag neemt of
om enige andere reden zijn taken in het Comite niet langer kan vervullen, de Secretaris-
Generaal de zetel onmiddellijk vacant verklaart. De leden van het Comite waren het er
over eens dat 'enige andere reden' enkel naar een persoonlijke belemmering of moei-
lijkheid kon verwijzen en beslist niet naar enige politieke bemoeienis van een Staat.'*
Wanneer een lid zijn taken niet langer kan vervullen, benoemt de verdragspartij die het lid
in kwestie had voorgedragen, een andere deskundige uit zijn onderdanen voor het
resterende gedeelte van de ambtstermijn. Een en ander geschiedt onder voorbehoud van de
goedkeuring van de meerderheid der verdragspartijen." Dit is twee keer voorgeko-
men.*° Tenslotte waren drie van de 21 leden vrouwen.*' . .. , „. . „,;r, ...̂  >-̂ .

5 De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het Comite •;;-. -•: ,-i . ,v <:

De onafhankelijke en onpartijdige opstelling van het Comite en van de individuele leden is
essentieel voor het gezag van het orgaan. In dat verband is het verhelderend eens te kijken

"Bij de eersie verkiezing van de leden van het Comite op 26 november 1987 in het 'Palais des Nations' te
Geneve leidde de uirvoering van het beginsel van de billijke geografische spreiding al tot enige constematie.
So mm ige delegaties van verdragspartijen waren van mening dat het resultaat van de verkiezing niet in over-
eenstemming was met een eerder bereikte consensus over de verdeling van de zetels. Twee zetels zouden naar
Afrika gaan, twee naar Latijns-Amerika, twee naar Oost-Europa. drie naar West-Europa, en 66n zetel naar Azie.
Deze afspiegeling werd in overeenstemming geacht met artikel 17 lid 1 van het Verdrag. Na de verkiezingen
echter bleek slechts e6n Afrikaan gekozen te zijn. Dit lokte kritische opmerkingen van de Afrikaanse groep staten
uit. Zie CAT/SP/SR.l, § 47-51. Op 26 november 1991 werd het weer recht getrokken, tot tevredenheid van de
Afrikaanse groep. Zie CAT/SP/SR.3, § 35-36. Zie ook de opmerkingen van Oostenrijk en China in respectieve-
lijk § 27 en § 28. Latere verkiezingen gaven geen aanleiding meer tot onvrede. Zie CAT/SP/SR.1-8. Zie ook
Byrnes 1992, p. 511-512.
"Burgers & Danelius 1988, p. 153. Zie bijvoorbeeld artikel 31 lid 2 van het IVBPR.
"CAT/C/SR 5. § 33-44.
"Deze goedkeuring wordt geacht gegeven te zijn, tenzij de helft of meer van de verdragspartijen binnen zes

weken nadat zij door de Secretaris-Generaal van de VN van de voorgestelde benoeming in kennis zijn gesteld,
afwijzend reageren. Zie artikel 17 lid 6 van het Verdrag.
"Perlas nam het over van Bengzon, en Slim nam het over van Ben Ammar. Lorenzo kon zijn termijn niet uitzit-

ten, maar is, gezien het feit dat er tot het einde van zijn termijn onduidelijkheid bleef bestaan over zijn al of niet
kunnen blijven functioneren, niet vervangen. Zie verder hieronder, paragraaf 5.1.
"Behalve in het Vrouwencomite en het Comite voor de Rechten van het Kind wordt de meerderheid van de

leden in de verdragsorganen gevormd door mannen. ,., • . . . • - • • • • . * - . ; . • • ; . ? /
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hoe Comiteleden zelf de positie van het Comite opvatten. Sommige leden typeren het
Comite als een juridisch, quasi-juridisch orgaan en als een bestuurlijk orgaan. Leden
typeren het Comite ook als een orgaan dat staten ten dienst Staat als een 'monitoring body'
of 'supervisory body', hoogstens kan het Comite optreden als een 'conciliatory body'. Co-
mitelid Mikhailov was van mening dat het Comite "[...] a legal and political organ, not a
quasi-judicial organ [ . . . ]"" was. In verband met de bevoegdheden van het Comite in de
rapportageprocedure merkte Voyame op dat:

"[...] it was not the intention to subject countries to an inquisition but to help them to comply with
the obligations that were incumbent upon them under the Convention to which they had subscri-

Het lid Diaz Palacios drukt het als volgt uit: •-,*!". "'.*',s-y-i.-*?* . . ,.^ , , ."'•! .. >

"[...] one of the Committee's basic functions was to assist States parties in overcoming any
difficulties that might arise in connection with the implementation of the provisions of the Con-
vention at the national level.""

Er zijn wat verschillen van inzicht onder leden over aard en doel van het VN-Comit6
tegen Foltering, maar deze hebben nooit tot polarisaties geleid. Verschillen van inzicht
worden gerespecteerd. Bovendien sluiten de meningen elkaar over het algemeen niet uit,
maar overlappen zij elkaar." Alle vermelde kenmerken van het Comite bevestigen de
noodzaak van een onafhankelijke en onpartijdige opstelling van het Comit6 en zijn leden.

Artikel 19 bepaalt dat de leden van het Comity onafhankelijk en onpartijdig zijn, maar in
feite zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid geen absolute gaven. Leden worden
beinvloed en kunnen zelfs aan onwenselijke invloeden blootstaan. Dat is moeilijk aan te
tonen, wel kan in kaart gebracht worden welke potentiele bronnen van onwenselijke
beinvloeding bestaan. Zonder nu aan te geven wanneer er sprake « van ongewenste
beinvloeding, is het wenselijk dat de situaties dat zieh zulks voor zou /tunne« doen zoveel
mogelijk worden vermeden. Aangezien het beleid van het Comite is door consensus-
vorming tot besluiten te komen, doet een bezwaar van onwenselijke beinvloeding van een
lid zieh bij uitstek gevoelen: zo'n lid zou besluitvorming kunnen blokkeren. De noodzaak
tot het treffen van een aantal institutionele maatregelen is gegeven. Dat is niet alleen
intern nodig, maar juist ook naar buiten toe: het Comit6 moet aan de wereld tonen dat het

"CAT/C/SR.ll, §55.
"CAT7C/SR.37, § 22. Zo ook in CAT/C/SR.61, § 57 en CAT/C/SR.102, f 57. In gelijke bewoordingen Soren-

sen in CAT/C/SR.40, § 19.
"CAT/C/SR.75, § 46. ' ' '' " ' . /'. " . . '

Vergelijk de bespreking van de aard van het Mensenrechtencomite' op basis van de meningen van de leden van
het Mensenrechtencomite: D. McGoldrick, The Human Rights Committee. Its Role in the Development of the
International Covenant on Civil and Political Rights. Oxford, Clarendon Press: 1991, p. 53-55 en 89-97; M.
Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. Kehl/Strasbourg/Arlington: 1993, p.
148-150 en p. 165. Zie ook J. Dhommeaux, L« m^rtod« du Comj'rf d « DR»°K a> /'/forow do/« /'cta/wn d «
rappom iou/nji par / « f/aK parti« au PacM ™r / « DroiK O'v/b « fo/m^u«, AFDI 34 (1988), p. 331-364
(341-344); A. Dormenval, CW Corara/f« agaias» Tortwre.- Pracricf anrf ft«/>«c/iv«, NQHR 1 (1990), p. 26-44
(35). Zie ten aanzien van het ESOCUL-Comite: Ph. Alston en B. Simma, S«ro/id 5««on o/rAf (/W Co/rara«ee
on £conomjc. Socia/ and Cu//ura/ «i^A«. AJIL 82 (1988), p. 604-614 (614-615).
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zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid zeer serieus neemt. Reeds de schijn van partij-
digheid moet worden voorkomen. Routinematig moet het Comite dus institutionele
garanties inbouwen. Dat verhoogt het vertrouwen bij staten en Individuen en uiteindelijk
het gezag van het orgaan. , • . . :. ..

5.1 Potentiele bronnen van beinvloeding . ; v ^ ; - ' -r» !*• ••-.^«fe^i:;;•"..:•-v:

Hoewel leden van het Comite onafhankelijk en onpartijdig van verdragspartijen behoren te
opereren, is het allerminst ondenkbaar dat leden rekening houden met de opstelling van
verdragspartijen. Zo nemen verdragspartijen allerlei besluiten die het functioneren van het
Comite regarderen. De leden van het Comite worden gekozen. Het is denkbaar dat leden
zieh, wanneer de verkiezingen ophanden zijn, minder kritisch tegenover staten opstellen.
Zij zijn immers herkiesbaar.*' v , . . - -

Voorts is het goed voorstelbaar dat een lid, onderdaan van een staat die voorwerp is van
een onderzoek naar systematische foltering of behandeling in de rapportageprocedure of
voorwerp is van een individuele klacht, zieh in de beraadslagingen en besluitvorming
moeilijk kan onttrekken aan gevoelsmatige binding met de desbetreffende staat. Ook is
niet uit te sluiten dat deelname van een lid die tevens onderdaan is van een staat onder-
worpen aan e6n van de verdragsprocedure een psychologische drempel vormt voor andere
leden om vrij te discussieren. Daardoor zouden meningsvorming en beraadslaging anders
kunnen verlopen dan wanneer het lid geen onderdaan van de desbetreffende staat zou zijn.
Zo deed zieh in de onderzoeksprocedure tegen Egypte het geval voor dat een lid. El
Ibrashi, tevens onderdaan was van Egypte. Uit de stukken blijkt echter niet of El Ibrashi
zieh heeft teruggetrokken. Vermoedelijk niet, omdat er wel uitdrukkelijk melding wordt
gemaakt van terugtrekking, maar dan van een ander lid."

Tenslotte zijn er nog allerlei bronnen van potentiele beinvloeding die niet eenvoudig in
kaart te brengen zijn. Aangezien leden over het algemeen een andere functie buiten him
functie als Comitelid hebben, is het denkbaar dat vanuit die andere functie, terecht of
onterecht, invloed wordt uitgeoefend. Zo zijn overheidsambtenaren vanwege hun dienstbe-
trekking meer aan invloed onderhevig van de staat dan particulieren. Het is in dat licht
informatief te bezien welke funeties leden vervullen buiten het Comite. Uit de beschikbare
documenten over de verkiezing van de leden door de Vergadering van Verdragspartijen**
is op te maken dat ongeveer de helft" van de 22 tot 1998 functionerende leden een
functie bekleedde in overheidsdienst, zoals staatssecretaris van buitenlandse zaken'" en
rechter." Wel moet worden opgemerkt dat zeker zeven van deze overheidsfunctionaris-
sen een onafhankelijk ambt als rechter" of procureur-generaal" bekleedden. Het mag

"Artikel 17 lid 5 van het Verdrag.
"Het is onduidelijk waarom het betreffende lid, Ben Ammar (Tunesie), zieh terugtrok. Zie A/51/44, § 186.
"CAT/SP/SR.l tot en met CAT/SP/SR.8; CAT/SP/3, CAT/SP/3/Add.l, CAT/SP/10, CAT/SP/15, CAT/SP/18.
"Dat waren er elf tot denien. Van een enkel lid was het onduidelijk of de functie in overheidsdienst was.
"El Ibrashi (Egypte).
"Gil Lavedra (Argentinie), Gonzalez Poblete (Chili), Pikis (Cyprus) en Zupancic (Slovenie).
»/«f.
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worden verwacht dat deze personen, vanwege hun ambt, minder onder invloed staan van
de overheid, maar dat is uiteraard geen garantie. De resterende negen tot elf bekleedden
een functie buiten overheidsdienst, zoals natuurkundige/'' hoogleraar, meestal in het
recht" en journalist.'* <v. vps. i-. .ÄI-II-,-; >,-.\-.-a< - i ^ , ; ^ * .-o-jiJt* i - w « : ;,»r

Ook kunnen vanuit de andere functie incompatibiliteiten worden opgeworpen, waardoor
betreffend lid voor een dilemma komt te staan: moet hij zieh uit het Comite terugtrekken
of moet hij zijn reguliere baan opzeggen? Dat zou zieh voor kunnen doen wanneer een lid
tevens verbonden is aan het ministerie van buitenlandse zaken van een Staat die rappor-
teert. . . • . _ .

- - - ' ' • • ' • . ' • • • " ' * ' > ^ . \ - - - ! . . ' . . ' > ; * > - . ~ V i ~ . . - • • , - • - . . , . - • - " . . - . • . • .

Dat ook de VN zelf incompatibiliteiten opwerpt en zo'n bron van potentiele beinvloeding
is möge blijken uit het relaas van het lid Lorenzo. Lorenzo was naast lid van het Comit6
tevens ambtenaar voor de VN-mensenrechtenmissie MINUGUA in Guatemala. Wegens
onverenigbaarheid van zijn functie als Comitelid met zijn functie als VN-ambtenaar stond
de Secretaris-Generaal van de VN Lorenzo niet toe de veertiende zitting van het Comite in
mei 1995 bij te wonen." Aangezien het Comit6 van mening was dat dit besluit een
emstige inbreuk maakte op zijn werkzaamheden maakte het Comit6 bezwaar tegen deze
beslissing. Dat haalde echter niets uit. Integendeel, het oorspronkelijke besluit werd
bevestigd en bovendien werd al aangegeven dat Lorenzo in de toekomst, zolang hij VN-
ambtenaar was niet deel zou kunnen nemen aan de zittingen van het Comite."

Toegegeven moet worden dat de Secretaris-Generaal, vanuit het gezichtspunt van de VN,
geen onredelijke maatregel nam: Lorenzo zou, in zijn persoonlijke hoedanigheid als
deskundige, wel eens Stellingen kunnen innemen en uitspraken kunnen doen die afwijken
van het beleid van de VN. Zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid aAs /wncft'onanj van
de VW zouden in het geding kunnen komen. Weliswaar stellen zowel de VN en daarmee
de Secretaris-Generaal, als het Comit6 tegen Foltering zieh als doel de mensenrechten te

"Camara (Senegal), Dipanda Mouelle (Kameroen) en Regmi (Nepal).
"Ben Ammar (Tunesie), tevens president van het Arabisch Instituut voor de Rechten van de Mens.
"Bums (Canada), Iliopoulos-Strangas (Griekenland), Gil Lavedra (Argentinie), tevens rechter, Mikbailov

(Bulgarije), Slim (Tunesie), Serensen (Denemarken), hoogleraar Chirurgie, en Voyame (Zwitserland).
"Diaz Palacios (Mexico).
"Dit besluit werd onderbouwd met een verwijzing naar § 18 van het 'Report on Standards of Conduct in the

International Civil Service': "Staff members on permanent or temporary appointment [...) must clearly understand
that they are not, in any sense, representatives of a national government or of a national policy." Zie ook artikel
100 lid 1 VN-Handvest: "In the performance of their duty the Secretary-General and the staff shall not seek or
receive instructions from any government or from any other authority external to the Organization. They shall
refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the
Organizaton." Zie ook het Jaarverslag van het Comite tegen Foltering aan de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties, A/50/44, p. 1-2.

De Comiteleden constateerden tijdens de vijftiende zitting in november 1995 dat het Lorenzo weer niet toege-
staan was aanwezig te zijn. Bovendien moesten zij constateren dat de Secretaris-Generaal niet meteen de zetel van
Lorenzo vacant had verklaard en de regering van Uruguay niet had verzocht een nieuw lid aan te wijzen, waartoe
de Secretaris-Generaal wel, gezien artikel 13 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement, artikel 18 lid 3 van het
Verdrag en de doelstellingen van het Handvest, is geroepen. Het Comit£ liet de situatie uiteindelijk voor wat zij
was, overwegende dat de tennijn van Lorenzo lidmaatschap toch bijna was afgelopen. Zie CAT/C/SR.227, § 7-
20.
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versterken, zij doen dat ieder op hun eigen manier. De Secretaris-Generaal vervult een
meer politieke en diplomatieke rol in dat proces dan het Comite, dat een meer juridische
rol vervult. Op basis van een objectieve standaard poogt het tot een vaststelling te komen
van de mate waarin een staat een Verdrag naleeft. Dat kan wel eens minder diplomatiek
zijn dan de Secretaris-Generaal zou willen. Dan kunnen er inderdaad incompatibiliteiten
ontstaan in de uitoefening van de onderscheiden runcties.

In dergelijke situaties is het wenselijk dat de persoon, waarbij de incompatibiliteiten
werden opgeworpen, kiest, en zieh uit het Comitö terugtrekt, ofwel zijn betrekking bij de
VN beeindigt. In het geval Lorenzo werd de zaak op de spits gedreven, hetgeen waar-
schijnlijk de reden was voor de uitkomst als beschreven.^'

. -• . . ? : • • • • ! ' . . • . : , . . . : • i i - . v . . . . « . • • . ; < i : • ? — • - ; . . • ' • ~ . J » ' ; r . > ' • • t • - r i . - . ' ; < • : * . J

5.2 Verzekering van institutionele onpartijdigheid en onafhankelijkheid - v

Het Comite kan uiteraard niet volledig los van allerlei instituties opereren die het Comite
kunnen bei'nvloeden. Wel kan het Comite zelf waken voor onafhankelijkheid en onpartij-
digheid. Het heeft echter een nogal tweeslachtige houding aangenomen ten aanzien van de
onpartijdigheid en onafhankelijkheid die het zelf uit dient te dragen, en heeft daardoor
kansen laten liggen zijn die te bevestigen. Voorbeelden worden hieronder besproken.

Zo deed Khitrin tijdens de besprekingen voor een op te stellen huishoudelijk reglement een
voorstel om een regeling te treffen om 'adviseurs' aan te stellen. Deze voorgestelde
regel* zou identiek zijn aan artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement van het Comite
voor de Uitbanning van Discriminate van Vrouwen:

Members of the Committee may be accompanied by advisers of their choice, who may, however,
not participate in the proceedings of the Committee.*' , >• • -, .... -;,r .-,• ,„„.. ,, , I-;;:^-J;O">.^ >t

Overwogen echter werd, onder meer, dat deze adviseurs waarschijnlijk verbunden zouden
zijn aan de diplomatieke missie te Geneve van de staat van het betrokken lid. Dat zou in
verband met de materie van het Verdrag vragen kunnen opwerpen bij slachtoffers van
foltering. Alleen onafhankelijke leden, kortom, die vanwege hun persoonlijke kwaliteiten
waren gekozen, konden dienen in het Comite.** Dit resultaat stemt tevreden. Hier droeg
het Comite duidelijk institutionele onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit.

Bij de kwestie van de aanpak van niet-rapporterende staten was het Comit6 echter
onduidelijk. Besloten werd dat de Voorzitter van het Comite notoir niet-rapporterende
staten kan voorstellen dat het Comite en het VN-Centrum voor de Rechten van de Mens

"Zo zijn er gevallen bekend van internationale ambtenaren die tegelijk onafhankelijke deskundigen waren in het
kader van de Verenigde Naties, zonder dat er incompatibiliteiten werden opgeworpen: Diego Garcia Sayan was
intemationaal ambtenaar voor de VN-missie in El Salvador en lid van de Werkgroep inzake Verdwijningen.
Alejandro Artucio was intemationaal ambtenaar voor de VN-missie in Guatemala en Iandenrapponeur voor de
Commissie voor de Rechten voor Equatoriaal Guinea. _ . . . . . . . . _

* > Z i e o o k N o w a k 1 9 8 8 , p . 4 8 4 . :• • ? • • • . - •?• v , f > .:-.- .r ; . , : . , ; ' • • . • r , - . ; » - . !
" C A T / C / S R . 6 , § 2 5 . , . . - „ ^ . : « ; ^ > : J . ,••. < ;.-. . ..-••• ~ .•-.•-•.. ' - - v
«CAT/C/SR.6. § 27-29.
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hulp bieden bij het opstellen van het rapport.*' In de praktijk heeft het Comit6 staten
inderdaad 'technical assistance' aangeboden. Wanneer het Secretariaat dat uitvoert, zijn er
weinig bezwaren. Wanneer een lid van het Comite dat doet, zijn die er wel. Zo sug-
gereerde Voyame dat het lid Dipanda Mouelle, zelf uit Kameroen, de rapporterende Staat
Kameroen 'practical assistance' zou kunnen bieden bij:

"[...] the reform of their institutions by indicating what measures they, should take to ensure that
the provisions of the Convention were applied more rigorously."** ..,,. ., • >,;• ......

Op die manier zouden leden van het Comite wel eens te nauw betrokken kunnen raken bij
het opstellen van het rapport, hetgeen de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de leden
in het geding kan brengen.^

Een feile discussie ontbrandde over de kwestie van terugtrekking van een lid bij ver-
meende incompatibiliteiten.** Zoals boven al is aangegeven, kan de deelname van een lid
aan een verdragsprocedure waar de Staat aan is onderworpen, waar het desbetreffend lid
zelf onderdaan van is, de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het lid in het geding
brengen. Mede gezien besluitvorming bij consensus kan daarmee ook de onpartijdigheid
en onafhankelijkheid van het Comite in het geding komen. Er kunnen dus redenen zijn
waarom het wenselijk is dat een lid niet deelneemt aan dergelijke werkzaamheden. Het
Comite boog zieh daarom over het voorstel regeis terzake in het Huishoudelijk Reglement
op te nemen.'" De aanvaarding ervan in verband met de individuele klachtenprocedure
was geen enkel probleem.'" Een lid trekt zieh op eigen initiatief terug. Indien een lid
daartoe niet overgaat, terwijl leden van het Comite van mening zijn dat terugtrekking wel
geschiedde, kan het Comite als geheel daarover beslissen, in afwezigheid van het des-
betreffend lid.'" Dat is een belangrijke stok achter de deur tegenover onwillige leden.*
Een regeling voor de andere verdragsprocedures van dit voor de hand liggend axioma
bleek echter, tegen verwachting in, gedurende diverse zittingen niet haalbaar." Er werd

"CAT/C/SR.105, § 5 5 . , . , . .: • , . • •
"CAT/C/SR.102, § 5 5 .
"CAT/C/SR.83, § 15-51.
*Deze incompatibiliteiien dienen onderscheiden te worden van die van het geval van Lorenzo. De incompatibili-

teiten waar het hier om gaat zijn die bezien vanuit het gezichtspunt van het Comiti. De incompatibiliteiten in het
geval van Lorenzo waren die bezien vanuit het gezichtspunt van een ander orgaan, i.e. de VN-organisatie.
"CAT/C/SR.240, § 1-27 en CAT/C/SR.244/Add.l, § 1-53. Ook een voorstel een vergelijkbare regeling op te

nemen bij de artikel 21 procedure was even in behandeling. Dit kwam echter niet meer terug. Zie
CAT/C/SR.240, § 50. ..
"Artikel 103 en 104 van het Huishoudelijk Reglement. . „ • • • . . . * •
"Artikel 103 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement.
"Het is denkbaar dat er andfre redenen zijn waarom het wenselijk is dat een lid niet deelneemt aan de

beraadslagingen. Daarvoor biedt artikel 104 van het Huishoudelijk Reglement de mogelijkheid: een kan lid zieh,
wanneer hij overweegt dat hij niet aan de behandeling van een klacht behoort deel te nemen, uit eigen beweging
terugtrekken, waarover hij de Voorzitter inlicht. Weliswaar is bij deze regeling niet voorzien in een stok achter
de deur, bij Problemen zou de zaak onder artikel 103 lid 2 aan het Comite ter besluitvorming kunnen worden
voorgelegd. ,.,.. ^ _ fssa»i..w: * « . w . - ^ •• ;-.• ^ . . . . . - . , y . - ^ : , •
^'De voorgestelde regel luidde als volgt:
"1. All members of the Committee are entitled to participate in the proceedings of the Committee unless they are
citizens or nationals of the State party under examination, or if for any other reason a conflict of interest exists.
In such a case, participation is confined to procedural and technical matters.
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allerminst hoog ingezet: leden zouden niet gehouden zijn zieh uit de zaal te verwijderen,
ze zouden zieh slechts van commentaar moeten onthouden. Wei konden ze zieh uitspreken
over technische en procedurele zaken. Over de noodzaak van een regeling waren de leden
het wel eens, maar over het al of niet opnemen van de mogelijkheid dat het Comite als
geheel zieh over een vermeende incompatibiliteit bij een lid kon uitspreken, niet. Een lid
vond dat het niet aan het Comite was de kwestie van een mogelijk belangenconflict op te
werpen. Dat was strikt een persoonlijke kwestie. Leden waren immers onafhankelijk en
onpartijdig. Daarentegen waren meer leden van mening dat niet kon worden uitgesloten
dat leden in feite, bewust of onbewust, andere belangen dan verdragsbelangen lieten
meewegen, zoals ook al was overwogen voor regeis terzake bij de individuele klachtenpro-
cedure."

Consensus bleek niet mogelijk. Weliswaar had een lid voorgesteld het Comite niet de
bevoegdheid toe te kennen een uitspraak te doen over een vermeende incompatibiliteit bij
een lid," de Voorzitter nam toch, zonder motivatie, deze bevoegdheid op in het voorstel
waarover hij de stemming peilde.** Dat bracht verwarring, waardoor uiteindelijk consen-
sus niet haalbaar bleek. Het is curieus dat de regeling niet haalbaar bleek, terwijl een
zelfde regeling voor de individuele klachtenprocedure al wel, en wel zonder enige
discussie, in het Huishoudelijk Reglement was opgenomen."

De gang van zaken geeft aanleiding tot een aantal overdenkingen. De meerderheid van het
Comit6 steunde de regeling, maar e6n lid, te weten Iliopoulos-Strangas, was uitgesproken
tegen. Daardoor kon, gezien het consensusbeginsel, geen besluit worden genomen. Voorts
konden geen resultaten worden geboekt juist omdat de kwestie op de spits werd gedreven.

2. No member of the Committee referred to in paragraph 1 will participate in proceedings of a substantive
nature.
3. Any question which may arise under paragraph 1 above shall be decided by the Committee without the
participation of the member concerned."
Daar werd later nog een lid 4 bij voorgesteld:
"4. In any event, if members of the Committee consider that they cannot participate in any part of the
proceedings for any reason, they shall notify the Chair accordingly."
Zie CAT/C/SR.244/Add.l, § 1-53. De discussie spitste zieh met name op de regeling met betrekking tot de
onderzoeksprocedure toe, hoewel ook een zelfde regel bij de rapportage in debat was. Zie CAT/C/SR.240, § 1-
27enCAT/C/SR.244/Add.l, § 1-53.
"CAT/C/SR.244/Add.l, § 17, 29. 34 en 38.
"CAT/C/SR.244/Add. 1, § 29 en 39: "In his view, there was little difference between retaining or deleting

paragraph 3. (...) if paragraph 3 was left out, it would be the Committee that would decide if the question ever
arose, and if it was left in, it simply formally stated that the Committee would take the decision." Het was
immers om het even of die bevoegdheid werd vastgelegd: wanneer zieh de siruatie voor zou doen waar de regel
op zag, en er zou geen regeling zijn, zou het Comite toch moeten beslissen of de kwestie zieh voordeed. Als de
siruatie zieh voor zou doen, en er zou wel een regeling zijn, zou dat alleen formed aangeven dat het Comite
bevoegd was daar een uitspraak over te doen. Dat was overigens - onbewust? - een zeer slimme zet. Zo werd al
aangegeven, voorzover daar nog twijfel over mocht bestaan, dat het Comite, en niet de individuele leden, de
originaire bevoegdheid had, ook al was er geen regeling. Aangezien dat niet werd weersproken, kreeg de
opmerking belangrijk gewicht.
"CAT/C/SR.244/Add. 1, § 45 en 49.
"Zie de totstandkoming van de artikel 103 en 104 van net Huishoudelijk Reglement in CAT/C/SR.3, § 79.
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Ten aanzien van de individuele klachtenprocedure was het Comitö tegen Foltering al het
eerste orgaan dat een vrij uitgebreide regeling in deze gevoelige materie trof. Een vergelij-
king met andere verdragsorganen die al langer functioneren, leert dat deze Organen geen
uitgebreide regeling** of helemaal geen regeling terzake kennen." Dat het wel een be-
langrijke kwestie is, werd bevestigd door de Vergadering van de Voorzitters van de
Verdragsorganen. **

6 Organisatie van het werk

6.1 De functies van Comite'leden ii, ^;r. :/•• . ?^. v ' i-:-*. ' . >, ..,--,

Het Verdrag regelt summier welke functies binnen het Comit6 openstaan. In het Huishou-
delijk Reglement heeft het Comite nadere regeis getroffen. Het Huishoudelijk Reglement
voorziet in een Voorzitter, drie Vice-voorzitters en een Rapporteur, die worden gekozen
uit het midden van het Comite." Artikel 18 lid 1 van het Verdrag bepaalt dat het Comite'
zijn functionarissen voor een ambtstermijn van twee jaar kiest. Functionarissen kunnen
herkozen worden."* In de praktijk worden voorgedragen functionarissen gekozen bij
acclamatie. Het Comite kan op grond van artikel 61 van het Huishoudelijk Reglement sub-
organen instellen. Voorts stelt het werkgroepen in, bijvoorbeeld voor de behandeling van
individuele klachten.*' Daarnaast werkt het Comite nog met statenrapporteurs in de rap-
portageprocedure" en speciale rapporteurs in de individuele klachtenprocedure."

De Voorzitter heeft de functies als omschreven in artikel 37 van het Huishoudelijk Regle-
ment: het leiding geven aan de bijeenkomsten van het Comite\ Hij voert voorts de functies
uit die hij op grond van het Huishoudelijk Reglement krijgt opgedragen." Op grond van
artikel 17 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement is de Voorzitter bevoegd wanneer het
Comite niet bijeen is de lopende zaken waar te nemen." In de praktijk kreeg hij van het
Comite de bevoegdheid in noodsituaties tussen zittingen urgent bij staten te inter-
venieren." Overigens gaven de bepalingen omtrent de functionarissen geen aanleiding tot

*Zie voor het Mensenrechtencomite artikel 85 van het Huishoudelijk Reglement van het Mensenrechiencomite,
CCPR/C/3/Rev.3.
"Zie bijvoorbeeld het Huishoudelijk Reglement van het ESOCUL-Comite, E/C.12/1990/4/Rev.i.
"A/51/482 (1996), Annex, § 29: "The chairpersons recommend that members of treaty bodies refrain from

participating in any aspect of the consideration of the reports of the States of which they are nationals, or
communications or inquiries concerning those States, in order to maintain the highest standards of impartiality,
both in substance and in appearance."
"Artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement.

Zie ook artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement. Artikelen 58 tot en met 60 van het Huishoudelijk
Reglement betreffen de verkiezing van deze functionarissen.
"Artikel 106 van het Huishoudelijk Reglement.
"Zie hieronder, hoofdstuk 5, paragraaf 5.
"Artikel 106 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement. Zie hieronder, hoofdstuk 7, paragraaf 2.
"Artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement.
"Dit lid werd pas tijdens de vijftiende zitting toegevoegd. Zie CAT/C/SR.230, § 49-61.
"CAT/C/SR.230, § 49-61. De Voorzitter informeert het Comite over zijn zaakwaameming. Zie CAT/C/SR.230,

§58-61.
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debat in het Comiti," behalve een voorstel van Khitrin om een regeling te treffen in het
Huishoudelijk Reglement om 'adviseurs' aan te stellen. Zijn voorstel bleek overigens
voomamelijk ingegeven te zijn door de moeilijkheden bijtijds een Russische vertaling van
de documenten te bemächtigen.** Desalniettemin werd het voorstel grondig overwogen en
verworpen.** . _ _ . . „ . . . .. * •• • . -. -. ;-•

6.2 Zittingen

De werkzaamheden van het Comit6 komen het duidelijkst tot uitdrukking tijdens de
zittingen. Artikel 18 lid 4 van het Verdrag bepaalt dat het Comite bijeenkomt op de tijden
voorzien in het Huishoudelijk Reglement.™ Het Reglement bepaalt in artikel 1 dat het
Comite' zo vaak bijeenkomt als nodig is voor een bevredigende uitoefening van zijn
functies. Het Comit6 wordt opgedragen, op grond van het Verdrag, te bepalen hoeveel
werk het moet verzetten teneinde effectief te kunnen functioneren, hetgeen het aan
verdragspartijen laat weten. Het is vervolgens aan verdragspartijen het effectief functione-
ren van het Comiti te verzekeren door daarvoor de middelen toe te kennen. Verdragspar-
tijen zijn bij ratificatie immers verplicht zieh van die financiele verplichtingen te kwijten
die nodig zijn om het Comit6 effectief te kunnen laten functioneren." Daarmee zijn
gelijk de beperkingen gegeven. Zo bleken verdragspartijen in de praktijk nalatig in het
voldoen van hun deel. Reden waarom een andere regeling werd voorgesteld: bij een
ontwerp-amendement bij het Verdrag werd voorzien in betaling uit het budget van de VN.
Dit amendement is nog niet in werking getreden, maar als voorlopige voorziening wordt
het Comit6 al wel uit het VN-budget bekostigd."

De secretariele ondersteuning wordt verzorgd door de VN. Het Comitö dient in zijn
planning rekening te houden met de conferentieplanning van de VN. Dat geeft grenzen
aan de beleidsruimte." Reden waarom het Comite\ in overeenstemming met de praktijk
van de meeste andere verdragsorganen, besloot regulier twee keer per jaar gedurende twee
weken bijeen te komen.''' Voorts kan het Comit6 speciale zittingen beieggen." In de

"CAT/C/SR.2, § 29-33.
"Artikel 26 van het Huishoudelijk Reglement bepaalt dat Engels, Frans, Russisch en Spaans de officiele talen en

de werktalen van het Comit6 zijn. De verslagen van de vergaderingen ('summary records') en de besluiten en de
officiele documenten van het Comite worden in deze talen opgesteld. Venalingen zijn echter niet altijd (op tijd)
voorhanden. In zo'n situatie, zo meende Khitrin, zou het praktisch zijn een assistent te hebben. Zie CAT/C/SR.6,
§26 .
"CAT/C/SR.6, § 25-33. Zie ook Nowak 1988, p. 484.
""Artikel 18 lid 4 van het Verdrag bepaalt dat de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties de eerste

vergadering van het Comiti bijeenroept. Het Comite hield deze vergadering op 18 aprü 1988 in Geneve. Daar-
mee was de eerste zitting van het Comitl geopend. De eerste zitting duurde slechts een week, van 18 april tot en
met 22 april 1988. Zie CAT/C/SR.1-CAT/C/SR.7. Zie ook Nowak 1988, p. 483^t87. »..a^v- .
"Artikel 18 lid 5 van het Verdrag.
"A/Res/47/ l l l . Zie ook het rapport van Philip Alston voor de Wereldconferentie voor de Rechten van de Mens,

Wenen, 1993: Ph. Alston, Interim report on study on enhancing the long-term effectiveness of the United Nations
human rights treaty regime, A/CONF.157/PC/62/Add.l I/Rev. 1, Annex, § 183. Zie ook hieronder, paragraaf 9.
"Zie ook Nowak 1988. p. 484.
"CAT/C/SR.2, § 3-9; CAT/C/SR.5, § 6-32. :. . : - .-«r- :<,ji • •-; - - - - v <• ..'•.-, • • , ? - - •
"Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement. ' ' : "
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praktijk is dat nog niet gebeurd. De zittingen van het Comite worden gehouden in Geneve,
6e"n zitting in april en 66n in november. Het Comite kan, in overleg met de Secretaris-
Generaal, ook elders bijeenkomen.™ Vooralsnog is van deze mogelijkheid nog geen
gebruik gemaakt. De Algemene Vergadering van de VN volgt de regel dat een orgaan
bijeenkomt waar het secretariaat van het orgaan zieh bevindt." L-.TV-.-' .; -.- / !••

Totaal vier weken zitting per jaar voor alle werkzaamheden van het Comite was weinig.
Zo bleek in november 1994, mei 1995 en mei 1997, tijdens respectievelijk de dertiende,
veertiende en achttiende zitting, dat het in de toekomst noodzakelijk was, teneinde de hoe-
veelheid werk te kunnen verrichten, jaarlijks drie in plaats van twee zittingen te hou-
den.'* Zonder uitbreiding van het aantal zittingen zou bovengenoemd artikel 1 van het
Huishoudelijk Reglement in het gedrang komen. Met name de stijging van het aantal
individuele klachten en het aantal verdragspartijen, met de daarbij hörende rapporten,
alsmede van de hoeveelheid informatie in verband met de onderzoeksprocedure, waren
daaraan debet. Besloten werd de Algemene Vergadering van de VN te verzoeken om een
extra reguliere zitting, te beginnen in het jaar 1996. Deze zitting zou een week in plaats
van de normale twee weken moeten duren.™ Dit werd echter niet toegekend. In 1996 en
in 1997 hield het Comite toch slechts twee zittingen.*" Pas in mei 1998 hield het Comite
voor het eerst een zitting van drie weken.*' De Hoge Commissaris voor de Rechten van
de Mens, mevrouw Robinson, heeft voorts toegezegd zieh in te zetten voor bijeenkomsten
van het Comite gedurende drie weken op reguliere basis.*^

De bijeenkomsten van het Comite zijn openbaar, tenzij het Comite anders besluit of uit de
bepalingen van het Verdrag blijkt dat deze besloten dienen te zijn.*' Zo zijn de bijeen-
komsten in verband met individuele klachten en het onderzoek gesloten. Voor het overige
kan een ieder de werkzaamheden van het Comite in de openbare bijeenkomsten volgen.
Daar wordt in de praktijk gebruik van gemaakt. De laatste jaren wonen vertegenwoor-
digers van diverse niet-gouvernementele organisaties de zittingen van het Comite bij, zoals
de Association for the Prevention of Torture (APT), S.O.S. Torture en Amnesty Inter-
national. De International Service for Human Rights is vrijwel altijd aanwezig. Ook
regionale of nationale niet-gouvernementele organisaties zijn vaak bij de behandeling van
statenrapporten present. Soms is ook nog een vertegenwoordiger van een gespecialiseerde
organisatie (meestal de Internationale Arbeidsorganisatie) aanwezig. Ook de pers van de
VN is aanwezig.

. ' • • " - " ' . I * . , ' * • ' " • • • • . • ^ - • ' " : < • . ' " ' • ! . ' ' • ? " . . . • • ' ' , ' ' " ; • . • . \ -

• - . ' " . • . - i . . . . ' . . : . . *
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Artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement. '
"CAT/C/SR.207, § 9. - . - , • •
"CAT/C/SR.207, § 3-16; CAT/C/SR.289, § 38-48.
"CAT/C/SR.225/Add.l, § 10-17.
"Zie CAT/C/SR.289, § 40; A/51/44, § 3; A/52/44, § 3. •" V i . - J w -
"A/53/44, §20. • V.JÄ-M:
"VN-persbericht, 22 mei 1998. - ' -i R v !: •< .
"Artikel 31 van het Huishoudelijk Reglement. ' • :.K .: •. .
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6 . 3 W e r k z a a m h e d e n t u s s e n d e z i t t i n g e n • • • • •-• •'-•«'".. '«•- ••••' •• - •--.

De werkzaamheden van het Comite zijn uiteraard niet beperkt tot de tijd dat het in zitting
is. Allereerst neemt het Secretariaat tussen de zittingen de lopende werkzaamheden voor
het Comite waar en bereidt het de zittingen van het Comite voor.** De Voorzitter heeft
voorts, zoals opgemerkt, het mandaat allerlei werkzaamheden namens het Comitö uit te
voeren. Hij neemt deel aan de Vergadering van de Voorzitters van Verdragsorganen.
Voorts bestuderen individuele leden statenrapporten, voeren een onderzoek uit naar het
voorkomen van systematische foltering in een staat en kunnen in dat kader een bezoek
afleggen aan een staat." Zij kunnen optreden als speciaal rapporteur in het kader van de
individuele klachtenprocedure, wanneer nieuwe klachten ontvangen worden. In dat geval
kan een lid zelfstandig een eerste onderzoek doen en verdragspartijen desgewenst
verzoeken voorlopige voorzieningen te treffen.** Tenslotte kunnen leden als afgevaar-
digde van het Comite relevante bijeenkomsten bijwonen, zoals de Wereldconferentie voor
de Rechten van de Mens in Wenen 1993, en de bijeenkomsten van de werkgroep voor een
nieuw facultatief protocol bij het Verdrag tegen Foltering. ,... ,

6.4 Informatieverschaffing door het Comite"

Het Comite ontvangt niet alleen informatie, ook brengt het via het secretariaat zelf
informatie naar buiten. Op basis van artikel 24 van het Verdrag en artikel 63 van het
Huishoudelijk Reglement rapporteert het Comitö jaarlijks over zijn werkzaamheden krach-
tens het Verdrag aan verdragspartijen en aan de Algemene Vergadering van de VN.
Daarbij zijn alle officiele documenten van het Comite openbaar, behalve de documenten
van de gesloten bijeenkomsten en die documenten die het Comite besluit niet te versprei-
den." Stukken die verband houden met de procedure van artikelen 20, 21 en 22 van het
Verdrag worden niet openbaar gemaakt.** Deze procedures vinden immers achter ge-
sloten deuren plaats. Pas na de behandeling van een individuele klacht in het kader van
artikel 22 wordt de uitspraak van het Comite openbaar gemaakt. Het Comite neemt in het
jaarverslag aan de Algemene Vergadering van de VN een samenvatting op van de onder-
zochte klachten en, indien gepast, een samenvatting van de uitleg en opmerkingen van
verdragspartijen en zijn eigen uitspraak. Het verslag van de onderzoeksprocedure in-
gevolge artikel 20 wordt niet openbaar gemaakt tot die tijd dat het Comite besluit in
overeenstemming met artikel 20 lid 5 van het Verdrag een beknopt verslag van de resulta-
ten van de werkzaamheden op te nemen in zijn jaarverslag aan de Algemene Vergadering
van de VN." De openbare documenten van de werkzaamheden van het Comit6 (jaarver-
slagen, statenrapporten, 'summary records') zijn op de VN-kantoren, departementen van
Buitenlandse Zaken en grote bibliotheken in te zien. Deze documenten kunnen bij de VN-
hoofdkwartieren worden opgevraagd en worden kosteloos ter beschikking gesteld. Voorts

"Zie nader hieronder, paragraaf 6.6. • - '••• •• i - , - •,.: ,: .,' •
"Zie nader hieronder, hoofdstuk 6.
^Artikel 106 en 108 lid 9 van het Huishoudelijk Reglement. Zie nader hieronder, hoofdstuk 7.
"Artikel 35 van het Huishoudelijk Reglement.
"Artikel 35 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement.
•*Zie artikel 72 van het Huishoudelijk Reglement. Zie nader hieronder, hoofdstuk 6. ; .•"'
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zijn de verslagen van de werkzaamheden sinds 10 december 1996 uitstekend toegankelijk

via het Internet, hetgeen de beschikbaarheid van informatie over activiteiten van het

Comite aanzienlijk heeft verbeterd.* Belangrijk is voorts dat het Comite middels het
houden van persconferenties en het afgeven van interviews aan de pers zijn activiteiten

onder de aandacht van het publiek tracht te brengen."

6.5 De vergaderorde , '. •" • ., '

In het Huishoudelijk Reglement zijn allerlei regelingen gegeven omtrent de besluitvor-

ming,'* waaronder het quorum,''' de bevoegdheden van de Voorzitter tijdens de ver-

gadering,** de schorsing van vergaderingen" en debatten,'* en het indienen van mo-

ties" en voorstellen.'* Dit zijn allemaal regelingen die voor zichzelf spreken.

Artikel 50 van het Huishoudelijk Reglement schrijft voor dat besluiten van het Comite

worden genomen met een meerderheid van het aantal door de aanwezige leden uit-

gebrachte stemmen. Het Comite bereikte echter al vrij snel overeenstemming in de

praktijk de regel niet toe te passen en te streven naar besluitvorming bij consensus, gelijk

ook andere verdragsorganen." Dit werd vastgelegd in een voetnoot bij artikel 50 van het

Huishoudelijk Reglement:'™ . ^ ,..- , - ,>, , . . . ,

The Committee decided, at its first session, that in a footnote to rule 50 of the rules of procedure
attention should be drawn to the following:

"De Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens van de VN heeft een uitgebreide database ingericht over
de werkzaamheden van, onder meer, de diverse verdragsorganen. De officiele documenten van de Organen
kunnen via deze database ingezien en gedownload worden. Zie op het Internet: http://www.unhchr.ch. Zie voor
de Treaty Body Database: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf. Informatie op Internet over het Comite tegen
Foltering is voorts le vinden in de University of Minnesota Human Rights Library:
http://www.umn.edu/humanns; en International Law and Human Rights through the Doddel Server: http://dod-
del.cs.unimaas.nl/ ~ ingelse/main.hcm.
"Zie bijvoorbeeld CAT/C/SR.295, § 2-12. Zo was Reuters aanwezig bij de behandeling van het Speciale

Rapport van Israel. Over deze behandeling werd vervolgens in diverse kramen en op CNN bericht: De
Volkskrant, 9 mei 1997; New York Times, 9 mei 1997.
"Artikelen 36-57 van het Huishoudelijk Reglement.
"Artikel 18 lid 2 van het Verdrag;o artikel 36 van het Huishoudelijk Reglement.
"Artikel 37 van het Huishoudelijk Reglement. • •• •
"Artikel 41 van het Huishoudelijk Reglement. . . . . - , , . _
"Artikel 42 van het Huishoudelijk Reglement. ... ,, . .
"Artikel 44 van het Huishoudelijk Reglement. . . , . = . , -
"Artikel 45 van het Huishoudelijk Reglement. ' ' • • - • - • - - . . • •
"Zie McGoldrick 1991, p. 48-49. Schmidt merkt op dat verdragsorganen waarschijnlijk kozen voor besluitvor-

ming bij consensus teneinde te voorkomen dat allerlei politieke facties binnen Organen zouden ontstaan, waardoor
besluitvorming bemoeilijkt zou worden. Door de Oost-West tegenstelling zouden dergelijke facties makkelijk
kunnen ontstaan wanneer niet gestreefd zou worden naar consensus. Schmidt 1992 p. 656. De wens om met
consensusvorming tot besluiten van het Comitf tegen Foltering te komen werd direct geuit door het lid Chanet -
tevens lid van het Mensenrechtencomite - toen het ComitS voor besluitvorming kwam te staan waar verschil van
mening dreigde. Dat was al op de rweede bijeenkomst van de eerste zitting van het Comite\ bij de discussie over
de regel 2 van het Huishoudelijk Reglement. Zie CAT/C/SR.2, § 3-9.
'°°Zie de discussie in CAT/C/SR.2, § 68-73.
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1. The members of the Committee generally expressed the view that its method of work normally
should allow for attempts to reach decisions by consensus before voting, provided that the Conven-
tion and the rules of procedure were observed and that such attempts did not unduly delay the
work of the Committee.
2. Bearing in mind paragraph 1 above, the Chairman at any meeting may, and at the request of
any member shall, put the proposal to a vote.""

In de praktijk heeft het Comit6 zijn besluiten bij consensus genomen en is stemming nog
niet, voor zover dat uit de openbare documenten blijkt, voorgekomen. Consensusvorming
kan het gezag van de besluiten van het Comite verhogen. Anderzijds echter kan door het
zoeken naar consensus besluitvorming uitblijven of alleen een vaag besluit worden
genomen, hetgeen aanmerkelijk afbreuk doet aan het gezag van de besluiten van het
Comite\ Het beginsel van besluitvorming bij consensus moet zieh niet tegen zieh zelf gaan
keren. Wellicht zou het ComitS het beginsel in heroverweging kunnen nemen, althans wat
soepeler kunnen hanteren. Zo zou het kunnen overwegen dat voor een consensus geen
unanimiteit vereist is: consensus is al aanwezig wanneer een meerderheid overeenstem-
ming heeft bereikt, terwijl er een aantal onthoudingen is.'°* Ook zou het in ieder geval
in de klachtenprocedure de praktijk van het Mensenrechtencomit6 kunnen volgen: leden
staan niet meer op het aannemen van besluiten bij consensus, maar geven 'individual
opinions', waar zij een andere mening dan de meerderheid zijn toegedaan. Besluiten door
meerderheidsvorming ligt vervolgens voor de hand. Dit is al de praktijk van het Mensen-
rechtencomite in de individuele klachtenprocedure, en het bezwaar dat uitspraken van het
Mensenrechtencomit6 geen gezag hebben wordt niet gehoord. . '.,. .._ . ^.. ."..

6.6 Secretariaat ...' .. .' _ .

Artikel 18 lid 3 van het Verdrag bepaalt dat de Secretaris-Generaal van de VN zorgt voor
het personeel en de andere voorzieningen nodig voor een doelmatige uitoefening van de
taken van het Comite\ Deze secretariele ondersteuning geniet het Comit6 van het secretari-
aat van de VN-Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens in het Palais des Nations
te Geneve. In feite ondersteunt slechts 66n functionaris de werkzaamheden van het Comite
fulltime. Deze functionaris organiseert de zittingen. Tijdens zittingen wordt hij door
enkele andere leden van het Secretariaat bijgestaan. Voorts verzorgt het Secretariaat de
documentatie, de conferentiezaal, tolken en notulisten."" Artikel 22 van het Huishou-
delijk Reglement bepaalt dat de Secretaris-Generaal of zijn vertegenwoordiger bij elke
bijeenkomst van het Comit6 of van een subsidiair orgaan van het Comite\ aanwezig dient
te zijn. Artikel 22 bepaalt tevens dat de Secretaris-Generaal of zijn vertegenwoordiger
daar mondeling of schriftelijk verklaringen af kan leggen, een bevoegdheid die niet
uitdrukkelijk in het Verdrag was toegekend, maar door het Comit6 zelf aan het Secretari-
aat is verleend.

""Zie CAT/C/3/Rev.l, p. 18. Deze voemoot stemt vrijwel letterlijk overeen met de voetnoot bij artikel 51 van
het Huishoudelijk Reglement van het Mensenrechtencomite. Zie CCPR/C/3/Rev. 1. -
""Aldus ook El Ibrashi: CAT/C/SR.244/Add. 1, § 5 1 . • : . : . - ^ - ' .
""Artikel 21, 22 en 23 van het Huishoudelijk Reglement. .- . . .
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Het Comite oefent zijn functies uiteraard niet alleen uit wanneer het in zitting is. In de
periode tussen de zittingen worden functies van het Comite door het Secretariaat, naast de
Voorzitter, waargenomen. Het verricht allerlei administratieve werkzaamheden. Het
ontvangt informatie relevant voor de activiteiten van het Comite: statenrapporten,
individuele klachten, informatie van niet-gouvernementele organisaties. Het leest deze
stukken, voegt verwijzingen en documentnummers toe en vertaalt ze. Deze informatie,
alsmede de verslagen van de zittingen en het jaarverslag worden verspreid naar de
relevante instanties. Het Secretariaat stelt de concepten van de stukken op. Het neemt
voorlopige beslissingen over de behandeling van individuele klachten'"* en statenrappor-
ten."^ Het houdt bij of verdragspartijen bijtijds rapporteren en stuurt zo nodig 'remin-
ders'."* Het Secretariaat doet een eerste onderzoek naar de ontvankelijkheid van indivi-
duele klachten en kan, zo nodig, verzoeken om een nadere toelichting."" Tenslotte
informeert het niet-gouvernementele organisaties over ophanden zijnde behandeling van
statenrapporten en vraagt het aan deze organisaties daarvoor relevante informatie te
verstrekken.'"* In de praktijk verricht het Secretariaat derhalve veel werk voor het
Comite en waarborgt daarmee een zekere continuiteit.'^

Adequate secretariele ondersteuning is van groot belang voor het adequaat functioneren
van het Comite."" Nu het Secretariaat functioneert binnen het VN-systeem en wordt
bekostigd uit het budget van de VN, krijgt het Comite echter ook te maken met de zieh
opvolgende financiele crises in de VN. Het Comite drong regelmatig aan op verhoging
van het budget en versterking en herstructurering van de secretariele ondersteuning.'"
Tot een aanmerkelijke verhoging van het budget van het Secretariaat heeft dat echter nog
niet geleid. Medio 1996 zijn wel de diverse afdelingen van het Secretariaat geintegreerd in
een zogenaamde 'Support Services Branch'. Deze tak ondersteunt de Commissie voor de
Rechten van de Mens, de Subcommissie en verwante werkgroepen, alsmede de verdrags-
organen."* Deze herstructurering was in gang gezet om, onder meer, de samenwerking

"*Zie hieronder, hoofdstuk 7, paragraaf 2.1. • • • " . - , i . • . •;
""Zie hieronder, hoofdstuk 5, paragraaf 5.
""Artikel 22 en 24 van het Huishoudelijk Reglement. Het Comit£ tegen Foltering heeft het Secretariaat de be-

voegdheid gegeven ieder rapport te besruderen en, wanneer er duidelijke tekortkomingen in het rapport zitten, of
niet de richtlijnen voor rapportage zijn gevolgd, de betrokken staat daarop te wijzen, en de Staat bovendien te
wijzen op de mogelijkheid een aanvullend rapport in te dienen. Zie A/44/46, § 27; CAT/C/SR.20. § 88-101;
CAT/C/SR.24, § 2-3; CAT/C/SR.48, § 44 en 52-53; CAT/C/SR.48, § 52. Zie hieronder, hoofdstuk 5, paragraaf
5.

""Artikel 97 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement.
""CAT/C/SR.264, § 80. .
'"Artikel 24 van het Huishoudelijk Reglement.
"°Dit verband werd nog eens benadrukt door de Vergadering van Voorzitters van Verdragsorganen in 1992. Zij

constateerden een "[...] close link between adequate secretariat resources and the effective functioning of the
treaty body system". A/47/628 (1992), Annex, § 20; E/CN.4/1994/101, p. 2-3.
'"Zie bijvoorbeeld CAT/C/SR.225/Add.l, § 9. Zie ook, in vrij sterke bewoordingen, het verslag van de

Voorzitters van de Verdragsorganen van 1996: A/51/482, Annex, § 40-42: "[...] The chairpersons also consider
it to be essential that the staff members servicing the treaty bodies be encouraged to discuss among themselves
and with the treaty bodies the best ways in which to organize the work in which they are mutually engaged. This
spirit of partnership and interaction has been notably absent in the past, despite the considerable contribution that
it can make to improved working relations and more effective servicing [...]".

'"Zie het verslag van de Secrelaris-Generaal aan de Vijfde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN
in 1996: A/C.5/51/71, § 16.
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en doorzichtigheid van de diverse onderdelen van het Secretariaat te verbeteren en de
middelen en de werkzaamheden van medewerkers te rationaliseren. Waar al deze organen
en ondersteunende leden van het Secretariaat overlappende functies uitoefenen is enige
coordinate en integratie op de werkvloer vergemakkelijkt.

'•lirs'fft'Vo . ' ^ ' ifr. <'' ;'• \ t ::>•••::;••'!

• ' ; • " : . - • ; ; ' . . ' "•. . , / ••; ; , 7 , ' - J A - P I ; •

7 De inbreng van niet-gouvernementele organisaties '

Zonder de inbreng van andere informatie in de werkzaamheden van het Comite dan die
van verdragspartijen zou het Comite al snel in een vacuum opereren. Het Huishoudelijk
Reglement voorziet in een meer formele betrokkenheid van niet-gouvernementele
organisaties bij het Comite tegen Foltering dan bij andere verdragsorganen. Het Secre-
tariaat had al in het ontwerp van het huishoudelijk reglement een verstrekkende bepaling
voorgesteld die vertegenwoordigers van regionale intergouvernementele organisatie en
niet-gouvernementele organisaties met een consultatieve status bij de ECOSOC de
bevoegdheid zou geven openbare bijeenkomsten van het Comite als waarnemers bij te
wonen. Deze bepaling was controversieel en leverde veel debat op in het Comite."*
Wanneer niets ter zake geregeld zou worden zouden vertegenwoordigers van niet-gouver-
nementele organisaties, net als het 'gewone publiek', bij de openbare bijeenkomsten
aanwezig kunnen zijn. Wanneer het concept van het Secretariaat overgenomen zou
worden, zou aan niet-gouvernementele organisaties echter een status worden toegekend
waarvan de precieze inhoud en reikwijdte niet waren te overzien. Zo ontvangen waarne-
mers in het algemeen, volgens de standaard praktijk van de VN,"* de officiele docu-
menten van het Comite\ Voorts worden zij officieel uitgenodigd de zittingen bij te wonen.
Aan waarnemers wordt een speciale plek, apart van het publiek, geboden in de zittings-
ruimte. Hun kan bovendien, en dat was met name een pijnpunt, door het Comite de moge-
lijkheid worden geboden het woord te voeren."* Een aantal leden wierp bezwaren van
formeel-juridische aard op'" en andere leden vonden het uitsluiten van een waar-
nemersstatus onnodig beperkend.'" Niet-gouvernementele organisaties, gezien hun er-
varing in acties tegen foltering, konden juist een bijdrage vormen in de strijd tegen
foltering, zoals ook bij andere verdragsorganen was gebleken."*

Naast het voorstel van de waarnemersstatus lag er een voorstel niet-gouvernementele
organisaties met een consultatieve status bij de ECOSOC uit te nodigen informatie te
verschaffen. Khitrin tekende daartegen verzet aan. Hij merkte op dat het ComitS zijn be-

'"Artikel 32 van het concept huishoudelijk reglement, CAT/C/L.l. Zie de discussie van het Comit£:
CAT/C/SR.2, § 45-58; CAT/C/SR.5, § 45-59; CAT/C/SR.6, § 2-4 _ .
'"CAT/C/SR.5, § 46. '.-.-.. ^ .:.. ^ . • / - - . , - , . . - ,
'"Zie ook Nowak 1988, p. 485.
'"Zo zou het niet passend zijn de standaardpraktijk van de Verenigde Naties toe te passen op de praktijk van het

Comite. Zie CAT/C/SR.5, § 48 (Mikhailov). Voorts zou het twijfelachtig zijn of het Comite, immers geen
orgaan van de VN maar een orgaan opgericht bij een verdrag, wel zoraaar richtlijnen over zou kunnen nemen
van een orgaan van de VN als de ECOSOC. Zie CAT/C/SR.5, § 54 (Khitrin). Een ander formeel bezwaar was
dat het Verdrag zelf de status van waarnemers niet regelde. Zie CAT/C/SR.5, § 51 (Khitrin). Nadere onderbou-
wing van de bezwaren ontbreekt overigens. ; .:. •. ..;.;•* * • . ' > • • . , . w • * . . • - •;, :. • : •
'"CAT/C/SR.5, § 5 0 (Bums). • • , ..- . , 1 .• . . , • • . . - . • . -
"«CAT/C/SR.5, § 52 (Sarensen). . ' .--. •
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voegdheden zou overschrijden wanneer het deze regeling op zou nemen. Leden waren
immers onafhankelijk en daarom niet verplicht verantwoording af te leggen aan staten of
aan enige andere entiteit.'" Deze mening was destijds echter al achterhaald: andere
verdragsorganen kenden de praktijk van informatieverschaffing door niet-gouvernementele
organisaties.'*' De opvatting van Khitrin vond ook geen weerklank in het Comit6 tegen
Foltering. Leden benadrukten dat geen juridisch bezwaar het Comit6 in de weg stond
informatie te vragen aan niet-gouvernementele organisaties.'-' Aldus was het Comit6
tegen Foltering het eerste verdragsorgaan dat in zijn Huishoudelijk Reglement vastlegde
dat niet-gouvernementele organisaties informatie kunnen verschaffen. Sommige verdrags-
organen zijn echter nog verder gegaan door voor de behandeling van statenrapporten
hoorzittingen voor niet-gouvernementele organisaties te houden. Dit kwam nog niet ter
sprake in het Comite tegen Foltering.'-

Uiteindelijk bleek overeenstemming over de waarnemersstatus van niet-gouvernementele
organisaties niet haalbaar. Leden kwamen overeen niets ter zake te regelen. Vertegen-
woordigers van niet-gouvernementele organisaties zouden 'slechts' aanwezig kunnen
zijn.'" Tegelijkertijd, als een 'package deal', kwamen leden overeen artikel 62, de
bepaling inzake informatieverschaffing door niet-gouvernementele organisaties, wel in het
Huishoudelijk Reglement op te nemen.'" Belangrijk is dat in a/fe procedures voorzien in
het Verdrag informatie uit niet-gouvernementele bron kan worden betrokken.

De vraag is of aan zo'n waarnemersstatus voor niet-gouvernementele organisaties wel zo'n
behoefte is. Weliswaar hebben deze organisaties nu formed geen status en ontbreekt
daarmee de formele erkenning van het belang van niet-gouvernementele organisaties op
het gebied van de bestrijding van foltering, in feite kunnen zij hun bijdrage leveren. Hun
informatie komt daar waar het wezen moet: bij de leden van het Comite. Deze organisa-
ties bewijzen keer op keer, gezien de verwijzingen door leden naar deze organisaties, hun
nut. Het Comit6 deed er ook verständig aan niet-gouvernementele organisaties evenmin de
mogelijkheid te bieden officieel het woord te voeren. Weliswaar zou zo'n praktijk de
nodige publiciteit geven, ook zou het gevaar ontstaan dat de verhoudingen tussen
verdragspartij, Comite en niet-gouvernementele organisaties politiseren, zoals ook de
ervaring met de Subcommissie laat zien. Het houden van hoorzittingen zou echter wel
wenselijk zijn. Daarmee krijgen niet-gouvernementele organisaties de gelegenheid de

'"CAT/C/SR.2, § 82 en 84.
'**Zie voor het Mensenrechtencomite: M. O'Flaherty, Human Rights and the UN. Practice before the Treaty

Bodies. London: 1996, p. 36-37; F. Pocar, 77ie /R/emaft'ona/ Cowiam on C/viV and Po/i'H'ca/ R/g/itt, in: Manual
on Human Rights Reporting. 1991, p. 79-125 (121). Zie voor het Comite tegen Rassendiscriminatie: O'Flaherty
19%, p. 92-93. Wel gaf dit laatste verdragsorgaan al aan: "The members of the Committee must have access, as
independent experts, to all (other) available sources of information, governmental and non-governmental."
A/46/18. Annex VII. Zie voor het Vrouwencomite: O'Flaherty 19%. p. 128-129.
'^CAT/C/SR.2, § 83 en § 85 (Bums) en § 86 (Dipanda Mouelle).
'"Zie nader hieronder, hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.
'"CAT/C/SR.6, § 2-4.
'"Zie Nowak 1988, p. 485. Zie ook de discussies in: CAT/C/SR.2, § 82-88; CAT/C/SR.5. § 45-59;

CAT/C/SR.6, § 2-4. De uiteindelijke regeling luidt als volgt: "The Committee may invite specialized agencies,
United Nations bodies concerned, regional intergovernmental organizations and non-governmental organizations
in consultative status with the Economic and Social Council to submit to it information, documentation and
written statements, as appropriate, relevant to the Committee's activities under the Convention."
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belangrijkste punten en de meeste recente ontwikkelingen aan te geven. Het Huishoudelijk
Reglement lijkt overigens niet uit te sluiten dat niet-gouvemementele organisaties worden
uitgenodigd schriftelijke informatie mondeling toe te lichten in de vertrouwelijke onder-
zoeksprocedure.'"

De inbreng in het Comit6 van informatie uit niet-gouvemementele bron is de laatste zeven
jaar aanzienlijk toegenomen. In de rapportageprocedure toetst het Comite de informatie
verstrekt door de verdragspartij aan informatie verstrekt door niet-gouvemementele
organisaties.'** Ook in verband met de vertrouwelijke onderzoeksprocedure spelen niet-
gouvemementele organisaties een belangrijke rol. Op basis van informatie afkomstig uit
die bron kan het Comite immers besluiten een onderzoek te starten naar het veelvuldig
voorkomen van foltering in een verdragspartij.''' Verder kunnen niet-gouvemementele
organisaties een rol spelen in de individuele klachtenprocedure. Zij kunnen namens het
een slachtoffer een klacht indienen bij het Comite'** en nadere informatie verschaffen.

Kortom, het Comite biedt niet-gouvemementele organisaties dus een rol, die essentieel is
voor de werkzaamheden van het Comite zelf. Het Comite is echter voorzichtig met het
toekennen van een officiele status aan deze organisaties. De praktijk leert dat dat niet
bezwaarlijk is en dat een en ander goed functioneert. De informatie komt waar het zijn
moet, ondanks het informele karakter: bij het Comite, die de verdragspartij weer met de
informatie confronteert.

• - ' * • • • •• ' ••- • : . • - • • • . • . ; . . • - • • • • • i »•• . •• ! • * • • - • ' • • ! ' . • • . ' • « • * • • - « ; • " ' ? < • - - : ) ; * ! • " ' • ' > * < - v < - • • « : • ; a ; - < . . . "

8 C o n t a c t e n m e t a n d e r e t o e z i c h t h o u d e n d e i n s t a n t i e s . • .; . < .>. ;.:•••-'

Artikel 62 van het Huishoudelijk Reglement legt vast dat, naast niet-gouvemementele
organisaties, ook gespecialiseerde organisaties, Organen van de VN, regionale intergouver-
nementele organisaties kunnen worden uitgenodigd aan het Comite informatie te verstrek-
ken. Naast het Comite tegen Foltering zijn ook andere internationale toezichthoudende
instanties actief op het gebied van het verbod van foltering: het Mensenrechtencomite, de
Speciale Rapporteur tegen Foltering, de VN-landenrapporteurs en het Europees Comite
tegen Foltering. Een gestructureerd contact en afstemming van activiteiten liggen voor de
hand, maar ook met deze instanties onderhoudt het Comite slechts informele contacten.
Van een geinstitutionaliseerde gezamenlijke aanpak is vooralsnog geen sprake.

8.1 Het Mensenrechtencomite ' ^ < j; • .,

Dit verdragsorgaan functioneert al sinds 1976 en heeft een met het Comite tegen Foltering
overlappend mandaat. Het houdt zieh, onder meer, bezig met het folterverbod bij de

'"Zie hieronder, hoofdstuk 6. j . , ^
'"Zie hieronder, hoofdstuk S, paragraaf 5.1.
'"Het Comit6 tegen Foltering vond niet dat het de taak had zelf informatie van het Comit£ in verband met de

onderzoeksprocedure aan niet-gouvemementele organisaties te sturen. Zie het voorgesteld amendement bij artikel
84 van het Huishoudelijk Reglement: CAT/C/SR.240, § 32-49. Zie ook hieronder, hoofdstuk 6.
'"Artikel 107 lid l(b) van het Huishoudelijk Reglement. > > . . ; . . • -a
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behandeling van statenrapporten en individuele klachten. Bijna al het materiaal dat het
Comite tegen Foltering behandelt is ook relevant voor het Mensenrechtencomite. Daarbij
moet worden bedacht dat de jurisprudentie van het Mensenrechtencomite al langer is
gevestigd en het Comite tegen Foltering nog niet zo'n uitgebreide jurisprudentie heeft
waarop het kan bogen. Reden waarom het Comite tegen Foltering zijn activiteiten uitdruk-
kelijk dient te coördineren met het Mensenrechtencomite. Institutionele coördinatie
ontbreekt echter. Wei betrekt het Comite tegen Foltering in de behandeling van statenrap-
porten, weliswaar in geringe mate, relevante stukken van het Mensenrechtencomite.'*'
Voorts kan in de Vergadering van Voorzitters van Verdragsorganen een eventueel conflic-
terende praktijk worden besproken. De overlap tussen beide Organen zal uitgebreid in deel
III aan de orde komen. .

8.2 De Speciale Rapporteur tegen Foltering

Voorts bestaat er een potentieel gebied van overlap met de activiteiten van de Speciale
Rapporteur tegen Foltering. Deze Rapporteur werd in 1985 ingesteld door de Commissie
voor de Rechten van de Mens en zijn mandaat werd jaarlijks verlengd. De Rapporteur
interpreteert zijn mandaat als humanitair, politiek georienteerd en preventief."° Het
mandaat van het Comite vertoont deze kenmerken weliswaar ook, maar het Comite is
vooral een juridisch orgaan. De Rapporteur kan bezoeken afleggen, op verzoek van de
regering, aan staten waar zieh beweerdelijk folterpraktijken voordoen. Hij vraagt infor-
matie aan staten over de genomen maatregelen en doet aanbevelingen over de te nemen
maatregelen teneinde folterpraktijken aan te pakken. Hij werkt nauw samen met niet-
gouvernementele organisaties, ontvangt aantijgingen van foltering en brengt die onder de
aandacht van een regering. Verder kan de Rapporteur dringend intervenieren bij regerin-
gen, wanneer hij betrouwbare informatie heeft dat gevallen van foltering zieh inderdaad
hebben voorgedaan of dat er gevaar is dat die zieh voor zouden doen.'^' Wanneer zieh
een urgente situatie voordoet kan hij de zogenaamde 'urgent-appeals procedure' in
werking stellen. Hij stuurt dan een telegram of fax rechtstreeks aan de Minister van
Buitenlandse Zaken, waarin hij hem vraagt er voor in te staan dat de lichamelijke en
mentale integriteit van een bepaalde persoon zal worden gerespecteerd. Dit wordt wel
gezien als de belangrijkste bevoegdheid van de Speciale Rapporteur.'" De Rapporteur
overlegt ieder jaar aan de Commissie voor de Rechten van de Mens een rapport over de
kwestie van foltering in het algemeen, waaronder de omvang van folterpraktijken in de
hele wereld. Hij doet daarin verslag van zijn activiteiten, geeft conclusies en doet aanbe-
velingen. Hier blijkt wel uit dat het mandaat van de Speciale Rapporteur inderdaad
overlap vertoont met het mandaat van het Comite tegen Foltering.

Toch zijn er ook belangrijke verschillen tussen de Rapporteur en het Comite. Het mandaat
van de Rapporteur is in zoverre ruimer dan dat van het Comite, dat het alle lidstaten van
de VN bestrijkt, terwijl het mandaat van het Comite zieh alleen over partijen bij het

Relevante stukken van het Mensenrechtencomiti bevinden zieh op de tafeis van de leden. Zie bijvoorbeeld het
uitgebreide citaat uit de 'concluding observations' van het Mensenrechtencomite' door Comitileden Burns en
Regmi: CAT/C/SR.307, § 26 en § 44 respectievelijk.
"°Zie E/CN.4.1988/17, §4-13 . Zie ook CAT/C/SR.ll , § 4 3 . , - , • , • ; •• . . • • .
'"CAT/C/SR.42, § 1.
'"CAT/C/SR.48, § 4. JQ1
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Verdrag tegen Foltering uitstrekt. De Rapporteur kan, wanneer hem gevallen van foltering
onder de aandacht worden gebracht, al optreden, ook al zijn de 'local remedies' nog niet
uitgeput, hetgeen veel ruimer is dan het mandaat van het Comite.'" Voorts acht de
Rapporteur zieh niet toegerust een onderzoek te starten, zoals het Comite dat wel in
verband met artikel 20 van het Verdrag, en op eigen initiatief, kan doen. De Rapporteur
kan alleen op uitnodiging van de regering een Staat bezoeken.'** Formed heeft het
Comite tegen Foltering geen uitnodiging nodig om, in verband met de onder-
zoeksprocedure van artikel 20, een Staat te bezoeken, hoewel een non-coöperatieve Staat in
de praktijk een bezoek van het Comite verhinderen.'"

Het Comite heeft zieh een aantal keer gebogen over de vraag of en hoe het samen zou
moeten werken met de Speciale Rapporteur tegen Foltering."* Voorkomen moest
worden staten tegen zieh in het harnas te jagen door dezelfde informatie twee keer te
vragen."' Na een aantal gesprekken over en met de Speciale Rapporteur werd geconclu-
deerd dat er geen sprake was van conflicterende, maar veeleer van complementaire man-
daten."* Ook zagen Comite en Speciale Rapporteur geen aanleiding er op aan te dringen
de bestaande regelingen te veranderen. Samenwerking, die heeft bestaan uit overleg over
de respectieve mandaten, uit persoonlijke contacten en uit de uitwisseling van documenten
via het Secretariaat, werd positief ervaren.'^ Het Comite en de Speciale Rapporteur
stemden hun activiteiten enigszins op elkaar af: zo onthoudt de Speciale Rapporteur zieh
van bemoeienissen met situaties, die het Comite onderzoekt in het kader van artikel
20.'« - ., • - - -

In 1998 hadden de Speciale Rapporteur, het Comite tegen Foltering en de 'Board of
Trustees of the Voluntary Fund for Victims of Torture' voor het eerst een gezamenlijke
vergadering, waar zij elkaar inlichtten over hun werkzaamheden. '*' In deze vergadering
namen de betrokken instanties een gezamenlijke verklaring aan waarin zij staten opriepen
partij te worden bij het Verdrag tegen foltering en samen te werken met de Speciale
Rapporteur.''" Het is bemoedigend dat deze instanties elkaar hebben opgezocht. Een
regelmatige gezamenlijke vergadering zou nu kunnen worden gehouden. ... -..->- ....,».-.. -

Het is immers de vraag of de verschillen in de praktijk van beide Organen wel zo groot
zijn, althans een voortgaande overlap rechtvaardigen. Weliswaar kunnen de beide Organen

'"Zie E/CN.4/1988/17, Report of the Special Rapporteur on Torture. Zie ook CAT/C/SR. 11, §42-44. , . . . ' ' ,
'"CAT/C/SR.ll, § 46 en 50; CAT/C/SR.42, § 1. . . ' • . • - *

'"Zoals in het geval van Egypte. Zie hieronder, hoofdstuk 6, paragraaf 3.
"«CAT/C/SR. 10, § 3947; CAT/C/SR. 11, § 39-67; CAT/C/SR.20, § 79-87; CAT/C/SR.23, § 4-7;

CAT/C/SR.37, § 42-47; CAT/C/SR.42. § 1-22; CAT/C/SR.48, § 1-11. Zie ook A.-C. Zoller, 5econrf Session o/
rn<r O n r a t o « again» 7bm<re, NQHR 2 (1989), p. 250-254 (252).
'"CAT/C/SR. 10, § 40; CAT/C/SR.20. § 79. Zie ook; CAT/C/SR.48, § 11.
"*Zie ook het eerste rapport van de Speciale Rapporteur: E/CN.4/1988/17, § 4-13. Zie voorts C. Rueda-

Castanon, 77t* Speci'a/ Äapporteur on 7ortur#: S o w ton« Rf/afmg /o Coordination ivi/n Human
Afccnanisms, Human Rights (1998), p. 14-17.

' " C A T / C / S R . 4 8 , § 1 - 1 1 . • •'••••• " ••' '•-• ••' ' - • - • • • > * i , - . - •- . '• .-- . ,

' « " C A T / C / S R . 3 4 0 , § 1 8 . • • - - - •:» • • - < •'• '"•••- • / • '-,. • W :

' " C A T / C / S R . 3 4 0 . •'• • ••• ' > ' •=-'•• - ' ' • ' ' >' " '

'«A/53/44, Annex V. Zie ook Rueda-Castanon 1998, p. 14-17. ' • •. O
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van mening zijn dat de mandaten niet conflicteren en elkaar aanvullen, wel zou meer
aandacht kunnen worden gegeven aan een gecoördineerde aanpak van staten waar sys-
tematische foltering de praktijk is. Zo zou de Speciale Rapporteur zieh in eerste instantie
kunnen beperken tot staten partij bij het Verdrag tegen Foltering die niet de bevoegdheid
van het Comite tegen Foltering een onderzoek te doen hebben erkend en wellicht zelfs
alleen tot die staten die geen partij zijn bij het Verdrag. In het slot van deze Studie wordt
hier op terug gekomen. "*

• ••-, - . • - . - • • - • • ; ! - . . • ? . • . V " ' < M ä

8.3 Het Europees Comite inzake de voorkoming van foltering . • •- v :<.-. .; ' •: 1
-TE9V i > , . • . . ' . ; . . • : ,

Ook besprak het Comite de verhouding met het Europees Comit6 inzake de voorkoming
van foltering.'*' Hoewel het Europees Comite tegen Foltering een andersoortig mandaat
dan het VN-Comite tegen Foltering heeft kan er sprake zijn van enige overlap.'** Het
Europees Comite heeft de bevoegdheid regelmatig bezoeken af te leggen aan elke plaats
waar personen van hun vrijheid zijn beroofd door een overheidsinstantie onder de
rechtsmacht van enige verdragspartij.'** Het doet daarna eventueel aanbevelingen aan de
desbetreffende Staat voor verbetering.'" Het Europees Comite is een orgaan dat regel-
matig controlerende bezoeken aflegt, zonder dat het een rechterlijk oordeel geeft. Het
Europees Verdrag kent ook geen materiele bepalingen zoals het VN-Verdrag tegen Folte-
ring die wel kent. Het Comite tegen Foltering houdt toezicht over de naleving van de
materiele bepalingen in het Verdrag en kent daardoor een zekere beperking. Wel kent juist
het Europees Comite een duidelijke regionale beperking, aangezien dit Comite zieh
beperkt tot verdragspartijen binnen Europa.

Met de inwerkingtreding van een voorzien facultatief protocol bij het VN-Verdrag tegen
Foltering zou een subcomit6 bij het Comit6 tegen Foltering een vergelijkbare bevoegdheid
krijgen als het Europees Comite. De voorstellen voor een dergelijk protocol waren reeds
in 1980, in de onderhandelingen voor het Verdrag tegen Foltering door Costa Rica gedaan
en toen opgeschort.'** Na de totstandkoming en ratificatie van het Verdrag bracht Costa
Rica het in het kader van de VN opnieuw in onderhandeling. Tijdens de 48ste zitting in
1992 besloot de Commissie voor de Rechten van de Mens een open werkgroep in te
stellen die een concept voor een facultatief protocol zou uitwerken.'•"

'"Zie hieronder, hoofdstuk 13, paragraaf 4.
'"Ingesteld krachtens artikel 1 van bet Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, Straatsburg, 26 november 1987 (Trb. 1988, 19). .- • , •..,.. ...
'"Zie ook hieronder, hoofdstuk 6, paragraaf 4.2.

Artikel 2 Europese Conventie ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of
bestraffing.

Artikel 10 lid 1 Europese Conventie ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende
behandeling of bestraffing.
'"Zie hierboven, hoofdstuk 3, paragraaf 6.
'"E/CN.4/1991/66, resolutie van de Commissie voor de Rechten van de Mens, 1991/107, 5 maart 1991. Zie

ook resolutie 1992/43 van 3 maart 1992.
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Ook het Comitö tegen Foltering discussieerde over het concept.'* Leden van het Comitd
waren van mening dat het in verband met taalproblemen en afstanden veel beter zou zijn
een regionale aanpak, zoals met het Europees Comite te kiezen.'" Wanneer het tot een
subcomite zou komen was de noodzaak van coordinate dwingend. Overwogen zou kunnen
worden een integraal systeem op te zetten waarbij regionale toezichthoudende organen -
vooralsnog alleen het Europees Comit6 - de regionale situatie onderzoeken en rapporteren
aan het te voorziene VN-subcomite'. Voorzover er nog geen regionale Systemen zijn, doet
het VN-subcomite zelf het onderzoek.

Het Comit6 tegen Foltering ontvangt regelmatig de rapporten van het Europees Co-
mite.'" Voorts is tussen het Europees Comite en het VN-Comite informeel contact ver-
zekerd in de vorm van de persoon Serensen, die lid is van beide organen. Hij geeft
regelmatig een mondeling verslag van de activiteiten van het Europees Comite aan het
VN-Comite tegen Foltering.'" Dat is echter van tijdelijke aard. Institutionele coördinatie
is wenselijk, maar ontbreekt.

•.•<";•••• r . i e J j - • f > v , ' S * M - j r ; . : ' - : . • ' . i t f r ' ; ^ ' : » . ; . ~ •>. •*; •'; . " . ^

. . , , - . : • ; :*SJ i ' f i .h - '.01 . t V s i M ' - . ; • n - ' K J W l b ••IV •••,••>":.. - V - , i •••^.7./>- •.•<•.

9 ' " F i n a n c i e r i n g ' \ . - ; v . ..'• ? ^ 3 f p , ^ * v s W - ••' .;.••:,-*;-; y . - - • ; . - - " - • <•

Aanvankelijk financierden verdragspartijen de activiteiten van het Comite tegen Foltering
rechtstreeks.'** Bij de opstelling van het Verdrag dacht men dat met deze regeling het
functioneren van het Comite niet meer afhankelijk zou zijn van onzekere geldstromen
binnen de VN.'" Het bleek echter al snel dat verdragspartijen niet zulke betrouwbare
geldschieters waren. Zo was de voormalige DDR aanvankelijk alleen bereid de kosten van
de rapportageprocedure mee te financieren, omdat rapportage de enige procedure was
waar de DDR aan was onderworpen. Daarmee maakte het in feite een niet toegestaan
voorbehoud bij het Verdrag, hetgeen veel verzet opriep.'** Wanneer andere staten
hetzelfde hadden gedaan zou het Comite niet meer kunnen functioneren. De DDR trok
uiteindelijk in September 1990, vlak voor aansluiting bij de Bondsrepubliek, de verklaring
in.'" Maar ook andere verdragspartijen voldeden eenvoudig hun bijdrage niet.'^ Dat

§ 50-65; CAT/C/SR.105, § 22-38; CAT/C/SR.114, § 2-23; CAT/C/SR.116, § 1-49;
CAT/C/SR.U8, § 20-22; CAT/C/SR. 119, § 5-10; CAT/C/SR.156, § 18-28; CAT/C/SR.227, § 21-32;
CAT/C/SR.301, §51-69.
'"CAT/C/SR.105, § 31; CAT/C/SR.114, § 9-12.
'"Zie HR1/MC/1996/2, § 74. • - .
'"Zie bijvoorbeeld CAT/C/SR.113, § 69-73.
'"Artikelen 17 lid 7 en 18 lid 5 van het Verdrag. •. -
'"Burgers & Danelius 1988, p. 154-155.
'"CAT/C/2, p. 7 (1988). Zie ook G. Gornig en M. Ney. Die £nW<Srans«i der />£)/? zur l/AMnri-Fo/ttr-

fcmv«!/ion aui vö/tfrrfc/if/icA?r SicAr, Juristenzeitung 43 (1988), p. 1048-1053. Zie ook Byrnes 1992, p. 522-
523. Zeventien staten maakten bezwaren tegen de verklaring van de DDR: CAT/C/2/Rev.l (1991). Zie ook
CAT/SP/SR.l. §56-59(1987). ....... ^-> r. ^ .r-^f- 'f .r/ ._x.-.- .- .•». ^ ^ , . : . ...,- , - - ^ - .
'"CAT/C/2/Rev.l (1991), § 13. ' - "- -
"•CAT/SP/11 (1991) en CAT/SP/SR.2, § 47 (1989). Zie ook Dormenval 1990, p. 28. Zie ook de bespreking

van de financiele situatie in CAT/C/SR.20, § 46-56. De financiele afhankelijkheid van staten was reden waarom
het Comite weigerde mee te werken aan de totstandkoming van het in de vorige paragraaf vermelde facultatief
protocol bij het Verdrag tegen Foltering. Het Comite\ gevraagd commentaar te leveren, stelde zieh op het stand-
punt dat mede door de voorziene hoeveelheid werk en de financiele lasten een dergelijke procedure nu niet
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betekende financiele problemen, waardoor de voorziene zitting van november 1988 geen
doorgang kon vinden."' Tijdens de derde Vergadering van Staten partijen bleek voorts
dat tweeentwintig Staten achterstallig waren met hun betalingen."° !».K,I.' ,.,; .,!• .„,.-

Gezien deze problemen deed Australie in januari 1992 een voorstel voor een amendement
bij artikel 17 en 18 van het Verdrag tegen Foltering dat voorzag in financiering van het
Comite uit het reguliere VN-budget.""' Het voorstel genoot algemene steun van
verdragspartijen. Het verdragsamendement is nog niet in werking getreden, maar reeds nu
worden de kosten, als voorlopige maatregel, gedekt uit het reguliere budget van de
VN.'"

Het is opmerkelijk dat verdragspartijen financiering door de VN verkiezen, terwijl ook
daar geldstromen onzeker zijn. Toch is het, afgezien van financiele overwegingen, in
principe juist te kiezen voor financiering door de VN. De verantwoordelijkheid voor de
naleving van mensenrechten ligt bij de internationale gemeenschap als geheel, afgespiegeld
in de VN. De verantwoordelijkheid moet daar dan ook gevoeld worden. Het Verdrag
tegen Foltering is een van de gekozen middelen om de rechten van de mens te verwezen-
lijken, iets waaraan a//e lidstaten, of ze zieh reeds nu wensen te onderwerpen aan het
verdragsregime of niet, dienen bij te dragen.

Tenslotte verdient nog opmerking dat het wenselijk zou zijn dat het lidmaatschap van het
Comite financieel opgewaardeerd wordt door aan leden een bezoldiging te bieden. '"
Vooralsnog krijgen Comiteleden voor hun werkzaamheden alleen een onkostenvergoeding.
Leden hebben hun reguliere baan op een andere piek, meestal in het land van herkomst,
en de werkzaamheden voor het Comite doen zij 'erbij'. Het is niet goed wanneer het
funetioneren van het Comite 'slechts' afhankelijk is van de integriteit en vrije tijd van
leden. Een extra prikkel dient te worden ingebouwd.

10 Slotbeschouwingen . . • . • . , , , .

In dit hoofdstuk werd het institutionele kader van het Comite tegen Foltering besproken.
Het is duidelijk dat het Verdrag tegen Foltering het Comite de parameters biedt om een
rol te vervullen als een onafhankelijk, zelfstandig, vrijwel autonoom orgaan, los van
staten, met de opdracht toezicht uit te oefenen over de naleving van de verdragsverplich-

haalbaar was. Wel gaf het in het algemeen steun aan hen die zieh in wilden zetten voor zo'n protocol. Zie
A/46/46 (1991), § 16-20. -•- . ^ . •• • .- . .-.;.. . . . .; .
'"Zoller 1989, p. 250. • ' •
'"CAT/SP/11; CAT/SP/SR.2. §47.
'"Nadat de Vergadering van Voorzitters van de Verdragsorganen de Algemene Vergadering van de VN op de

financiele problemen bij het Comiti tegen Foltering en het Comiti tegen Rassendiscriminatie had gewezen.
Daarbij werd tevens gevraagd te overwegen beide verdragsorganen uit het reguliere budget van de VN te finan-
cieren. Zie ook CAT/C/SR.67, § 1-2. Zie ook Alston's rapport: A/CONF.157/PC/62/Add.l I/Rev. 1. Annex. {
183-184.

'"A/Res/47/111 (1992), § 9. Zie Alston's rapport: A/CONF.157/PC/62/Add.ll/Rev.l, Annex, § 183. Zie ook
CAT/C/SR.106, § 12; CAT/C/SR.109, § 56; CAT/C/SR.124/Add.l, § 19.
'"Zoals ook al is aangegeven door Alston: A/CONF. 157/PC/62/Add. 11/Rev. 1, Annex, § 30 en 190-194. ''
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tingen door diezelfde staten. Zo'n onafhankelijke en onpartijdige positie is essentieel om
een zeker gezag op te bouwen op het gebied van de rechten van de mens in een wereld
waar de Staat vooralsnog de belangrijkste eenheid vormt en diezelfde Staat vaak sehender
van mensenrechten is. Onafhankelijkheid is nodig om een rol te kunnen vervullen in de
bestrijding van foltering, met name daar waar een Staat zelf zijn verplichtingen als
rechtsstaat niet waarmaakt, maar ook wanneer een staat eenvoudig niet rapporteert. .«ir •;

Zoals gezien heeft het Comite' een aantal uitdrukkelijke bevoegdheden om de naleving van
het Verdrag te bevorderen. Het spreekt dat het Comite, wil het dat toezicht effectief uit
kunnen oefenen, zieh niet moet laten beinvloeden door tegenwerking van de staat. Zijn
functie als toezichthoudend orgaan, brengt met zieh dat het zijn middelen moet gebruiken
en zo nodig middelen moet ontwikkelen om ook de non-coöperatieve verdragspartij, die
zieh aan het toezicht dreigt te onttrekken, onder het toezicht te brengen.

Leden van het Comite worden gekozen door een Vergadering van Verdragspartijen. Zij
worden aangewezen om hun persoonlijke kwaliteiten en niet als vertegenwoordiger van
een bepaalde staat of groep staten. Zijn onafhankelijke positie heeft het Comite reeds een
aantal keren bevestigd. Zo nam het autonoom reeds een aantal belangrijke beslissingen die
zijn functioneren vergemakkelijkten, zoals de aanvaarding van een Huishoudelijk Regle-
ment. Daarin werden, onder meer, het houden van zittingen, de wijze van besluitvorming,
de uit te oefenen functies van de leden, de rol van het Secretariaat en de onafhankelijkheid
en onpartijdigheid van Comiteleden geregeld. Helaas heeft het Comite met betrekking tot
het laatste punt ook een kans laten liggen door niet de benodigde institutionele maatregelen
te nemen in verband met een mogelijke j'wcompaftM/fe. Verder heeft het Comit6 zieh
uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend om andere informatie dan die van staten te
raadplegen, met name informatie uit niet-gouvernementele bron. Ook daarmee versterkte
het Comite' zijn onafhankelijke positie ten opzichte van staten.

Staat het Comite" los van staten, zijn positie ten opzichte van de VN is minder los.
Formeel maakt het Comit6 geen deel uit van de VN, maar in feite heeft het wel te maken
met de mogelijkheden en beperkingen als ware het een VN-orgaan. Dat heeft zijn voor- en
nadelen. Zo kan het Comite zijn zittingen houden in de gebouwen van de VN in Geneve,
wordt het inmiddels gefinancierd door de VN en biedt de VN de secretaries
ondersteuning. Adequate financiering en secretariele ondersteuning zijn echter nogal eens
onzeker. Voorts legt het Comite' jaarlijks verslag af aan de Algemene Vergadering van de
VN. Het functioneert daarmee als 66n onderdeel van het uitgebreide mensenrechteninstru-
mentarium van de VN. Ook dat heeft beperkingen, maar biedt ook mogelijkheden. Waar
diverse instanties zieh met dezelfde materie bezig houden en waar middelen beperkt zijn,
zouden krachten zoveel mogelijk moeten worden gebundeld en verdeeld. Een verdere,
meer institutionele samenwerking tussen de diverse VN-instanties actief op het gebied van
het verbod van foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
zou wenselijk zijn.

De rol van het Comitd tegen Foltering komt pas tot uitdrukking in zijn functioneren in de
diverse verdragsprocedures. Op basis daarvan kan toegevoegde waarde van het Comite
tegen Foltering worden beoordeeld. In de volgende hoofdsrukken zullen, door een
bespreking van de verschillende toezichtsprocedures, de middelen waarmee het Comitd
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een rol kan vervullen in de ontwikkeling van het Verdrag tegen Foltering, worden
bestudeerd.
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5

Het rapportagesysteem

1 Inleiding F

Uit hoofdstuk 4 bleek dat het Comitö tegen Foltering zieh heeft gevestigd als een
onafhankelijk en onpartijdig orgaan, in beginsel goed geschikt toezicht uit te oefenen over
de naleving van de verdragsbepalingen. Dit hoofdstuk bestudeert 6en van de toezichtsme-
chanismen, het rapportagesysteem krachtens het Verdrag tegen Foltering, alsmede de rol
die het Comite tegen Foltering heeft gespeeld in de ontwikkeling van het systeem.

Op grond van artikel 19 lid I zijn alle verdragspartijen gehouden het Comit6 tegen
Foltering binnen een jaar na inwerkingtreding van het Verdrag schriftelijk te rapporteren
over de genomen maatregelen die uitvoering geven aan de substantiele verdragsverplich-
tingen, artikelen 1 tot en met 16. Daarna zijn verdragspartijen gehouden iedere vier jaar
een rapport te overleggen over nieuw genomen maatregelen, alsmede een rapport te
overleggen wanneer het Comite daar om vraagt. Het mechanisme van rapportage is de
enige verplichte vorm van aflegging van verantwoording door verdragspartijen aan het
Comit6, een mechanisme dat ook bij andere VN-mensenrechtenverdragen funetioneert.'
Rapportage is een voortdurend proces. Het Comit6 kan een integraal beeld krijgen van de
implementatie van alle verdragsbepalingen, de voortgang van implementatie en de onder-
vonden moeilijkheden in alle verdragstaten. De procedure is, zeker gezien de tijd die het
Comit6 aan de behandeling van statenrapporten besteedt, de belangrijkste van het Verdrag.
Tegelijk is de taak van het Comite geen gemakkelijke, aangezien staten de procedure op
allerlei manieren kunnen traineren, door bijvoorbeeld eenvoudig niet te rapporteren.

Wanneer een rapport is ingediend, behandelt het Comit6 dat in openbare zitting in
aanwezigheid van een delegatie van de Staat. Dat biedt de mogelijkheid met individuele
verdragspartijen een dialoog aan te gaan over de implementatie van alle verplichtingen.
Voorts biedt het het Comite de mogelijkheid zijn bevindingen uit te spreken over de mate
van naleving van de verdragsverplichtingen, waarbij zo'n oordeel weer van invloed kan
zijn op de mate van naleving door verdragspartijen. Het Comite' krijgt, in tegenstelling tot
de 'one-shots' van de individuele klachtenprocedure, een algemeen beeld met betrekking
tot de tenuitvoerlegging van het Verdrag.

'Een verplichting van staten om te rapporteren vinden we ook in artikel 16 IVESCR, artikel 41 IVBPR, artikel 9
Verdrag tegen Rassendiscrüninatie, artikel 18 Verdrag van de Rechten van de Vrouw en artikel 44 Verdrag van
de Rechten van het Kind. Verder is rapportage het belangrijkste toezichtsmechanisme in het systeem van de IAO.
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Het möge duidelijk zijn dat het systeem de sporen draagt van statensoevereiniteit.
Weliswaar biedt het toezichtsmechanisme het Comite mogelijkheden, tegelijk biedt geen
mechanisme zoveel ruimte aan staten zieh juist aan het toezicht te onttrekken en internatio-
nale verantwoordelijkheid te ontlopen.^ De rol die het Comit6 kan spelen is sterk afhanke-
lijk van de opstelling van de rapporterende staat. Diverse auteurs bekritiseerden daarom de
procedure^ met name Donnelly.'' Donnelly erkende wel dat in deze de internationale pu-
blieke opinie een vorm van druk op staten uitoefent, maar toch: "Such a reporting
procedure will yield as little or as much as the reporting state is willing to allow."' Wan-
neer een staat alleen maar een /?ro /o/ww rapport indient, heeft de staat in beginsel aan
zijn rapportageverplichtingen voldaan, zo stelde hij. Zelfs het bijwonen van de behande-
ling van het rapport is geen verplichting. Ook vragen hoeven niet te worden beantwoord,
laat staan dat de antwoorden adequaat dienen te zijn. Donnelly verwachtte daarom dat rap-
portage alleen een marginale bijdrage kan leveren aan de naleving van mensenrechten.*

Was deze opinie in 1986 nog gangbaar, de praktijk van de verdragsorganen heeft
inmiddels laten zien dat een meer genuanceerde opvatting op zijn plaats is. Over het
algemeen leggen staten het rapportagestelsel niet naast zieh neer, maar hechten er enige
waarde aan.' Weliswaar moeten staten zelf zowel implementeren als rapporteren over hun

'Zo ook Byrnes: "Do states, through reporting, erode international accountability or are they enhancing it?" A.
Byrnes, 77ie Com/wwee /4gam« Torture, in: Ph. Alston (ed.), The United Nations and Human Rights. A Critical
Appraisal. Oxford: 1992, p. 509-546 (532-533). Zie uitegebreid ten aanzien van het Vrouwencomit£: A. Byrnes,
77ie "Orner" 7>«?fy Body: 77ie Wor* o//ne Commif/ee on fne £//miiui{ion o/Discrimination /4gatnsf Wom«i, Yale
Journal of International Law 14 (1989), p. 1-67 (56-65).
'J.H. Burgers en H. Danelius, The United Nations Convention against Torture. A Handbook on the Convention

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Dordrecht: 1988, p. 8;
Byrnes 1992, p. 532-533; M.E. Tardu, 77ie fm«d Mifioru Convention againsr 7brrure and o//ifr Crue/,
Muran or Degrading 7rea/7nen/ or Pums/imem, NJIL 56 (1987), p. 303-321 (318). Zie ten aanzien van
rapportage bij het ESOCUL-Comit6: Ph. Alston, Out of the Abyss: 77ie CAa//enges con/ronting fne A/ew t/./V.
Committee on Economic, Socia/ and Cu/tora/ Ä/gAK, HRQ 9 (1987), p. 332-381 (349). Zie ten aanzien van
rapportage bij het Mensenrechtencomit£: M.J. Bossuyt, Guide to the 'Travaux Präparatoires' of the International
Covenant on Civil and Political Rights. Dordrecht: 1987, p. 617-619. Zie ten aanzien van rapportage bij het
Comitd tegen Rassendiscriminatie: A/44/18, p. 91-92. Zie voorts over het feitelijk functioneren van de rap-
portageprocedure het kritische rapport van de International Law Association, Helsinki Conference, Committee on
International Human Rights Law and Practice, First Report of the Committee. 1996. Zie voor meer positieve
berichten: I. Boerefijn, Towards a 5rrong System o/ Supervision.- 77ie //uman ÄigA/s Comm/Hee's Äo/e in
Äe/orming fAe J7e/?omn; Procedure under /4rfide 40 o//ne Covenant on OV/7 and />o/i7ica/ Ä/gAtt, HRQ 17
(1995), p. 766-793 (770-771); S. Joseph, Mw Procedures Concerning /ne A/uman Äi'gA« Committee's
Eraminatton o/Äeports, NQHR (1995), p. 5-23.

'J. Donnelly, 77ie Emerging /nremaft'ona/ Äegime again« 7bm/re, NILR (1986), p. 1-23. In 1986 stelde hij:
"While such a procedure does provide an opportunity for periodical international promo/ion of national
implementations of international legal norms, which should not be excessively denigrated, its severe limitations
and weakness hardly require comment." Donnelly 1986, p. 6.
'Donnelly 1986, p. 10.
Donnelly 1986, p. 10. Van Boven beaamt dat toezichtsprocedures ook niet in de plaats kunnen komen van

nationale mechanismen van tenuitvoerlegging, maar wel een aanvullende rol kunnen spelen. Th. van Boven, 7ne
fo/emariona/ Sy«em o///uman Äi'gA«. /In Overview, in: Manual on Human Rights Reporting. New York: 1991,
P- 3-10 (10).

Zie algemeen: J. Dhommeaux, Les meV/iodes du Comire" des DroiVs de /7/omme dans /'era/nen des ra/>/?orrs
soumis par /es e7a/s parries au Pac/e sur /es Z)roi/s QWij er Po/iriaues, AFDI 34 (1988), p. 331-364 (357); D.
Fischer, Reporting under /Ae Covenanl on CiviV and fotiriai/ ÄigA/s: rte J?rs/ yive years o/ rte //uman Äi'gn/s

109



Hoofdstuk 5 ' " Het rapportagesysteem

eigen prestaties, maar dat wil kennelijk nog niet zeggen dat de rapportage zonder enige
waarde kan zijn. Het wil evenmin zeggen dat het Comite geen rol zou kunnen speien in de
procedure, zelfs tegenover onwillende staten. De rol van het Comite tegen Foltering wordt
niet slechts gedefinieerd door hetgeen 'the reporting state is willing to allow'. Het ligt
subtieler, zoals hieronder zal worden besproken.
• v > i . u , r . . ' ; . ' i - •• : •,- .• -.;• "! •••;". > : * a t ; ; - • •!''•• • - : , ' , ! r i i ' " . " / . U v - f i f f - ' . . - • •... : - , - j , v • • .-/. -. v i i ,

2 - H e t d o e l v a n r a p p o r t a g e - • . . . > • , ,;, '.•-.!••/ :i .,' ..-,•>,•

Bezien wij eerst wat het doel van rapportage 6e/ioort te zijn. Dat is niet met een formele
beschrijving van de rapportageverplichting gegeven. Opnieuw wordt te rade gegaan bij
doel en strekking van het Verdrag: het tegengaan van foltering. Het Comite dient hierin
middels, onder meer, de rapportageverplichting een rol te vervullen. Maar de eerste
stappen liggen bij de verdragspartij. Deze dient zieh allereerst van de verdragsverplichtin-
gen te kwijten. Daarover dient zij vervolgens te rapporteren aan het Comite tegen
Foltering. Aldus biedt rapportage de verdragspartij een mogelijkheid reeds zelf te
evalueren in hoeverre de verdragsbepalingen afdoende zijn gei'mplementeerd; in zoverre is
het een nationaal mechanisme, waarvoor dan ook een nationaal systeem van aflegging van
verantwoording - een rapportagesysteem in feite - moet worden ingesteld.®

Wanneer er een steeds terugkerende verplichting is om te rapporteren kan dat er toe leiden
dat personen verantwoordelijk voor beleidsvorming en rapportage zieh - tenminste -
bewust worden van het al of niet in overeenstemming zijn van praktijk en wetgeving in
een staat met het Verdrag. Het geeft overheidsinstanties de gelegenheid het Verdrag te
leren kennen, het Verdrag op te nemen in het beleid, na te gaan of implementatie en
praktijk in overeenstemming zijn met de verdragsverplichtingen en de doelstellingen van
het Verdrag. Dat kan leiden tot erkenning van problemen. Een en ander kan er toe leiden
dat een staat praktijk en wetgeving gaat herzien en dat het beleid zieh langzaamaan gaat
richten op het nakomen van het Verdrag.

Daarom dient rapportage niet in een vacuum te opereren en geen middel voor staten te
zijn om zieh achter te verschuilen. Reden waarom een sluitstuk op de procedure zit: het
Comite tegen Foltering. Rapportage biedt naast zelf-evaluatie (of als onderdeel van de
zelf-evaluatie), een middel waarmee verdragspartijen verantwoording afleggen over de
naleving van de verdragsverplichtingen. Het Comite dient de naleving van de

Comnuwee, AJIL 76 (1982), p. 142-153 (151-153); F. Kalshoven, /nremariona/ concern wfn Auman rignK.- con
if i f elective? German Yearbook of International Law 21 (1978), p. 119-149 (143-144); N. Lemer, 77ie W
Convention on 7brtMre, 1YHR 16 (1986), p. 126-142 (138); D. McGoldrick, The Human Rights Committee. Its
Role in the Development of the International Covenant on Civil and Political Rights. Oxford, Clarendon Press:
1991, p. 14; G. Oldenhage, Mdg/icA*ei7en und Grenzen /n/e/na/iona/er Organisationen _/Sr eine Durcnsecung <fcs
VtftterrecAtf, Archiv des Völkerrechts 12 (1964-1965), p. 249-263 (250).
*Zie ook de aanbeveling van de Algemene Vergadering van de VN van 22 december 1995: A/Res/50/170

(1995), § 7 (b). Zie ook het interim rapport van Alston voor de Wereldconferentie voor de Rechten van de Metis,
Wenen, 1993: Ph. Alston, Interim report on study on enhancing the long-term effectiveness of the United Nations
human rights treaty regime, A/CONF.157/PC/62/Add.ll/Rev.l, Annex, § 22, 95-96 en 152. Zie ook advies
nummer 22 van de Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid, VN Toezicht op Mensenrechten, p. 10-
11.
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verdragsverplichtingen te bevorderen door deze verantwoording ook daadwerkelijk af te
nemen.' De rol van het Comite in de procedure is de rapportage door staten te bevorde-
ren, onder meer door het verifieren van de rapporten en het aangeven waar implementatie
van het Verdrag schort en verbeteringen gewenst zijn. Het Comit6 is door diezelfde staten
tenslotte behept met het gezag van een onpartijdig en deskundig orgaan, zodat het ook
geschürt is een dergelijke rol te spelen. Het Comite kan staten, indien de wil er is, bijtijds
bijsturen en zodoende schendingen voorkomen.'" ;»•?«.•- ;*;-^ ' ^ .:': =v, - t. <u>,j

Alston heeft een en ander uitgewerkt in een aantal functies die een weerslag dienen te
vinden in rapportage, waarbij de rationale component - de Staat - minstens zo belangrijk is
als de internationale - het Comite\" Wij beperken ons in deze Studie tot de rol die het
Comite kan spelen, de internationale component derhalve. De functies die Alston noemt
zijn; • .-•,

(i) 'Initial review': het in eerste instantie doorlichten van nationale wetgeving en
praktijk.

(ii) 'Monitoring': het nauwlettend volgen en in kaart brengen van relevante ontwikke-
lingen, zowel op nationaal niveau als op het niveau van de toezichthoudende
Comite's.

(iii) 'Policy formulation': het formuleren van beleidsmaatregelen die nodig zijn om aan
verdragsverplichtingen uitvoering te geven.

(iv) 'Public scrutiny': het afleggen van verantwoording tegenover de eigen burgers, de
belanghebbende nationale maatschappelijke organisaties en de internationale
samenleving, die wordt gerepresenteerd in de verdragscomitö's.

(v) 'Evaluation': het naar waarde schatten van ontwikkelingen vergeleken met vorige
rapporten en van al dan niet bereikte doelstellingen.

(vi) 'Acknowledging problems': het erkennen van gebreken en knelpunten welke
verbetering behoeven; het signaleren daarvan is een taak die zowel op nationaal als
op internationaal niveau dient te geschieden,

(vii) 'Information exchange': het vergären en uitwisselen van informatie die
verdragspartijen, maatschappelijke organisaties en verdragsorganen in staat stelt
aan een leerproces deel te nemen.

Met behulp van een dergelijk systeem krijgt het afleggen van verantwoording vorm. Het is
daarbij essentieel dat de procedure wordt gevoed door diverse informatiestromen, die bij
het Comit6 komen en die het Comite verwerkt, en dat de staat met die informatie wordt
geconfronteerd. Zo kan worden vermeden dat een regering zieh verschuilt achter onwe-
tendheid. Voorts is het essentieel dat een dialoog over deze informatie wordt gevoerd en
dat het geheel eindigt in een evaluatie, die ook nog eens algemeen wordt bekend gemaakt

*Ph. Alston, 77ie pwrpas« o/rc/w/Tin;, in: Manual on Human Rights Reporting. New York: 1991, p. 13-16;
A/CONF.157/PC/62/Add.ll/Rev.l, Annex.
'"VanBoven 1991, p. 7-8.

Samenvatting overgenomen uit: Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid, VN Toezicht op
Mensenrechten. Advies nummer 22. Den Haag, p. 6. Deze functies werden reeds genoemd in het eerste 'general
comment' van het ESOCUL-Comite: E/1989/22, Annex III; ook in: HRl/GEN/1/Rev.l (1994), p. 43. Zie
voons: Alston 1991, p. 13-16; A/CONF.157/PC/62/Add.ll/Rev.l, Annex, p. 40-41.
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en waar de diverse partners gevolg aan geven. Dat hele proces moet zieh na verloop van
tijd weer herhalen, waarbij voortgang wordt geevalueerd. Een systeem in optima forma
heeft zieh dan ontwikkeld tot een duurzame samenwerking van de diverse betrokken
partijen. Allereerst levert de Staat de verdragsprestatie. Ten tweede beoordeelt het Comite
onafhankelijk en onpartijdig de prestatie en adviseert, assisteert en dringt zo nodig aan op
verbetering. Tenslotte is een belangrijke rol weggelegd voor niet-gouvernementele or-
ganisaties en nationale groeperingen, als vertegenwoordigers van de direct belanghebben-
den, de individuele begunstigden van de prestaties van de Staat. Zij kunnen het Comite
wijzen op tekortkomingen en publicitaire druk uitoefenen. . ,,:..-,.. ...?•• ^ -.,

Dit was een beschrijving van het doel van rapportage. Wij zullen bezien in hoeverre het
Comit6 hierin een rol heeft gespeeld en kan spelen. „•- - ;. ...

De overlegging van rapporten

Zoals al opgemerkt in de inleidende paragraaf kent het Verdrag drie typen rapporten die
verdragspartijen aan het Comite overleggen. Artikel 19 lid I schrijft voor:

The States Parties shall submit to the Committee, through the Secretary-General of the United
Nations, reports on the measures they have taken to give effect to their undertakings under this
Convention, within one year after the entry into force of the Convention for the State Party
concerned. Thereafter the States Parties shall submit supplementary reports every four years on
any new measures taken and such other reports as the Committee may request.

Het Verdrag spreekt ten eerste van rapporten die dienen te worden overgelegd binnen e6n
jaar na inwerkingtreding van het Verdrag voor de desbetreffende staat. Dit zijn de
zogenaamde initiele rapporten. Voorts gebruikt het Verdrag de term 'supplementary
reports every four years'. Dat duidt op de periodieke rapporten. Tenslotte spreekt het
Verdrag van 'such other reports as the Committee may request'. Het Comite kan een staat
ieder moment verzoeken een rapport te overleggen. In de praktijk bestaat dit derde type
van rapporten zelf weer uit twee sub-typen: de rapporten die een aanvulling vormen op
reeds overgelegde rapporten die tekortschoten, en de ad hoc rapporten, die los staan van
enige rapportage. Een verdragspartij is op basis van het Verdrag verplicht aan zo'n
verzoek van het Comite' te voldoen. . ^ ' • , . . • * , . . .,...•-.

3.1 Initiele rapporten . ' " " 7 " , • ' ' • ' * " " . ' " ' ;

Het contact tussen een verdragspartij en het Comite wordt geopend met een initieel
rapport op grond van artikel 19 lid 1 van het Verdrag. '* De verdragspartij behoort het
initiatief daartoe te nemen, maar het is wel voorgekomen dat het Comite het initiatief
nam, omdat de staat niets van zieh liet horen.'^ **' ••'•••••' ' .; r>- •; i/ '••

.0
" Z i e o o k a r t i k e l 6 4 v a n h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t . - . - u « .-' '.*• .t'-••"> . . • . . : - . . . • ' . r . .•• ^ : ••* ' •
" Z i e h i e r o n d e r , p a r a g r a a f 4 . » x - • „ : i " ' : . •: \ :. • .••"•'
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De ervaring van andere verdragsorganen had reeds uitgewezen dat statenrapporten vaak
een incompleet beeld gaven van de nakoming van verdragsverplichtingen. Dat lokte een
stroom van vragen uit van leden van verdragsorganen aan delegaties van staten. Teneinde
een uniform kader aan te geven, waarmee staten konden worden geholpen in de opstelling
en presentatie van hun initiele rapporten, en de behandeling van de rapporten te vergemak-
kelijken, stelden verdragsorganen richtlijnen op volgens welke diende te worden gerappor-
teerd. Uiteraard boden richtlijnen staten daarmee tevens een goed aanknopingspunt om
nauwkeurig na te gaan in hoeverre verdragsverplichtingen werden nageleefd. Nadat staten
gingen rapporteren volgens de richtlijnen kwam een zekere stroomlijning in de rap-
portage.''' '- ' -''ira-.,ir . , - , • -*=• ; « ; * - • • • » : • • • > » . • ' ' : • • •• • • " ' •-'

E6n van de eerste acties van het Comite' tegen Foltering was daarom de opstelling van
dergelijke richtlijnen voor initiele statenrapporten." Basis voor de richtlijnen werd
gevonden in artikel 64 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement: het Comite kan, via de
Secretaris-Generaal, verdragspartijen laten weten in welke vorm en met welke inhoud het
rapporten wenst te onrvangen. Dat vindt overigens geen grondslag in het Verdrag, zodat
verdragspartijen niet uitdrukkelijk zijn verplicht in de gewenste vorm te rapporteren. Het
Comit6 zal dan echter kunnen besluiten dat het rapport onvoldoende informatie verschaft
in de zin van artikel 19 lid 1 van het Verdrag en de verdragspartij verzoeken het rapport
te herzien of een aanvullend rapport te overleggen, waartoe de verdragpartij wel is
verplicht." ••-- • - • • - - • • > - • • - - , > • -

Tegelijk was bij verdragsorganen het idee gerijpt gezamenlijke richtlijnen op te stellen:
zogenaamde 'consolidated guidelines'. Alle verdragsorganen vragen immers om algemene
informatie van staten. Voorts is, zoals al eerder opgemerkt, een aantal substantiele
verplichtingen, waaronder het folterverbod, in diverse VN-mensenrechtenverdragen ver-
gelijkbaar. Daarbij kennen deze mensenrechtenverdragen allemaal de verplichting te rap-
porteren. Dientengevolge verstrekken staten aan diverse organen dezelfde informatie. Ten-
einde consistentie in de informatie-uitwisseling en in de interpretatie te verzekeren, de rap-
porterende staten te ontzien en verwarring tegen te gaan, stelde de Vergadering van
Voorzitters van Verdragsorganen 'consolidated guidelines for the initial part of the reports

" * * ; • • •'••• > ' : ••• \ i . V . . v ^ . . •. . . • . ; ' ' - : f • • . ' . - ' ' . • . • • > * - . .

' • f ' 4 - f i • • ! ? . ' ! • : * - : n . , ; • . ? • _ • . I - , . . - . - „ • • . . . . - • . ' . . > i ? • ' \ . " 1 • ; ! > ; • } . ' * • •

Zie ook C. Bernard, 77ie Pnr/Minift'on ana" Dro/Wn^ o/ a Afan'ona/ Äeporr, in: Manual on Human Rights
Reporting. New York: 1991, p. 17-23; McGoldrick 1991, p. 65 en 84.
"CAT/C/SR.l. Zie CAT/C/L.2 voor de voorlopige richtlijnen voor initiele rapportage opgesteld door het

secretariaat; CAT/C/4: voorlopige richtlijnen voor initiele rapportage, opgesteld door het Comit6;
CAT/C/4/Rev.l: richtlijnen voor initiele rapportagel; CAT/C/4/Rev.2: gewijzigde richtlijnen voor rapportage.
Zie voor de discussie van het Comite: CAT/C/SR.6, § 39-63; CAT/C/SR.21. § 1-21; CAT/C/SR.38, § 21-41.
Zie voor een bespreking van de richtlijnen van rapportage van het Comit£ tegen Foltering: J. Voyame, 77i«
Convention again« 7brrur« ana" Orter Crari ana" M/iuman or Degrading 7rea/m«tf or PunuAmen/, in: Manual on
Human Rights Reporting. New york: 1991, p. 177-189.
"Zie hieronder, paragraaf 3.3.
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of state parties' op." De verdragsorganen keurden ze goed en verdragspartijen werden
verzocht volgens deze richtlijnen te rapporteren."

Sindsdien dienen rapporterende staten algemene informatie met betrekking tot de staats-
inrichting en andere voor de naleving van mensenrechten bepalende omstandigheden in
een zogenaamd 'core document' te verstrekken." Deze 'core documents' worden
verspreid aan de verdragsorganen, samen met het inhoudelijk deel van het initiele rapport
van de desbetreffende Staat voor het desbetreffende verdragsorgaan. Het 'core document'
vervangt het oorspronkelijk eerste onderdeel van de diverse statenrapporten voor de
diverse verdragsorganen. Op grand van nieuwe informatie ontvangen van staten werkt het
Secretariaat 'core documents' regelmatig bij. • • - -

In verband met de aanvaarding van de 'consolidated guidelines' paste het Comite tegen
Foltering zijn reeds eerder aanvaarde richtlijnen voor initiele rapportage aan.-° Rapporten
aan het Comite dienen volgens de herziene richtlijnen zelf weer te worden onderverdeeld
in twee delen. Het eerste onderdeel vraagt een beschrijving van het algemeen rechtskader
waarbinnen foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing,
worden verboden en uitgebannen.^' Het tweede onderdeel spitst zieh toe op de genomen
wettelijke, rechterlijke, bestuurlijke of andere maatregelen om de artikelen 2 tot en met 16
van het Verdrag, het substantiate deel, ten uitvoer te leggen. Dit onderdeel moet artikels-
gewijs worden opgebouwd, waarbij per bepaling moet worden aangegeven welke de
beperkingen zijn en welke de moeilijkheden zijn om de bepalingen in de praktijk ten

"Zie voor de voorgeschiedenis onder meer: A/32/44 (1970), Annex IV; A/36/40 (1981), Annex VI. Zie ook de
consolidated guidelines proposed by the meeting of Chairpersons for the initial part of reports. A/47/44 (1991),
Annex VI. HRI/CORE/1. Zie ook Manual on Human Rights Reporting. New York: 1991, p. 35-36. Zie ook
A/Res/43/115 (1988); A/44/539 (1989), Annex (Draft consolidated guidelines for the initial part of the reports of
States Parties); A/44/668 (1989); A/44/98 (1989), § 46-53; A/45/636 (1990), § 65.
"Op 26 april 1991 werden de 'consolidated guidelines' per no« verfta/e door de Secretaris-Generaal van de VN

overgelegd aan panijen bij de verschillende verdragen. Zie G/SO 221 (1).
"'Consolidated guidelines' bestaan uit vier onderdelen. Allereerst wordt geinformeerd naar de etnische

samenstelling en demografische opbouw van de bevolking, alsmede naar een aantal socio-economische en
culturele indicatoren, zoals godsdienst, inkomen per hoofd, en gemiddelde levensverwachting. Ten tweede wordt
geinformeerd naar de politieke geschiedenis en instellingen, de regeringsvorm, en de organisatie van de
uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende organen. Ten derde wordt geinformeerd naar het kader waarbinnen
mensenrechten worden gegarandeerd: de bevoegde rechterlijke, administratieve of andere instanties, de rechts-
middelen die Individuen binnen inroepen voor rechtsherstel, de Systemen van compensate en rehabilitatie. Voorts
wordt gevraagd of de rechten van de diverse mensenrechtenverdragen beschermd worden in de grondwet, of in
een aparte 'bill of rights'. De status van het Verdrag in de nationale rechtsorde dient besproken te worden. Als
laatste punt van dit onderdeel vragen de verdragsorganen naar de instellingen verantwoordelijk voor het toezicht
op de implementatie van de rechten van de metis. Het vierde en laatste onderdeel van de 'consolidated guidelines'
informeert naar de inspanningen om de bevolking en de autoriteiten bewust te maken van mensenrechten.
^CAT/C/SR.82, § 43 en 44. Die aanpassing bestond uit het verwijderen uit de richtlijnen van die verzoeken om

algemene informatie die ook al opgenomen waren in de 'consolidated guidelines'. De laatste versie van de
richtlijnen van het Comite tegen Foltering voor initiele rapportage is vastgesteld op 26 april 1991:
CAT/C/4/Rev.2.
"De rapporterende Staat dient aan te geven of hij partij is bij andere internationale instrumenten, of nationale

regelgeving kent, met bepalingen van ruimere strekking dan de bepalingen van het Verdrag tegen Foltering.
Verder wordt gevraagd welke rechterlijke, bestuurlijke of andere bevoegde organen rechtsmacht hebben over
zaken die betrekking hebben op het Verdrag. Daarbij worden nadere inlichtingen gevraagd over specifieke
gevallen die deze organen behandeld hebben.
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uitvoer te leggen. Verzocht wordt om gedetailleerde beschrijvingen van gevallen en situa-
ties waar dergelijke moeilijkheden optraden, alsmede relevante statistische data. Bij het
rapport dienen tenslotte de wetteksten en andere teksten te worden gevoegd waar in het
rapport naar wordt verwezen, vertaald in een van de werktalen van het Comite." t,.- VI-J ;

Staten dienen wanneer zij rapporteren niet alleen te onderzoeken of de implementatie
voldoet aan de letterlijke tekst van de bepalingen van het Verdrag, net zo min als zij zieh
niet alleen dienen af te vragen of de rapportage voldoet aan de letterlijke tekst van de
richtlijnen, staten dienen ook rekening te houden met de uitleg die het Comite, mede in
het kader van de rapportageprocedure, heeft gegeven aan de verplichtingen van het Ver-
drag. In deel III wordt daarop ingegaan: welke inhoudelijke overwegingen heeft het
Comite naar aanleiding van statenrapporten gewijd aan de verdragsbepalingen. ,, • - ;;

3.2 Periodieke rapporten • <-•. . • ̂  - ^ ^it fis* .. wrts= >1 • - . --<

Na de overlegging van het initiele rapport binnen de termijn zijn verdragspartijen verplicht
eens in de vier jaar te rapporteren aan het Comite. De terminologie in artikel 19 van het
Verdrag kan aanleiding zijn voor enige verwarring. De bepaling spreekt niet van rapporten
of periodieke rapporten, maar van aanvullende rapporten ('supplementary reports') om de
vier jaar. Andere verdragen spreken over het algemeen over periodieke rapporten. Deze
keuze is te billijken. Het uitgangspunt is immers dat de implementatie van het Verdrag een
voortdurend proces is. Daarom vult een volgend rapport altijd de informatie aan van het
vorige rapport, waarvoor de basis werd gelegd in het initiele rapport. Dit versterkt de
gedachte dat ook altijd dient te worden teruggekoppeld naar vorige rapportage."

Ook voor periodieke rapportage stelde het Comite richtlijnen op.^ Aangezien periodieke
rapporten een ander karakter dragen dan initiele - zij bouwen voort op voorgaande rappor-
tage waarbij het commentaar van de leden van het Comite in aanmerking wordt genomen -
is het niet nodig dat de uitgebreide informatie van het initiele rapport, met name over het
wettelijk kader, opnieuw wordt verstrekt. • . - ., r

Een periodiek rapport dient uit drie delen te bestaan: allereerst een deel met inlichtingen
over nieuwe ontwikkelingen sinds het laatste rapport. Dit dient elke maatregel te
beschrijven die de desbetreffende Staat heeft genomen teneinde het Verdrag ten uitvoer te
leggen gedurende de periode gelegen tussen de datum van indiening van het vorige rapport
tot de datum van de behandeling van het huidige rapport. Verder dient het rapport de

"CAT/C/4/Rev.l.
"Overigens kan de terminologie die het Comit* zelf gebruikt ook aanleiding zijn tot verwarring. Het Comite

noemt het eerst rapport dat normaal gesproken volgt op het initiele rapport het rw«fc periodieke rapport,
daarmee kennelijk tot uitdrukking brengend dat het hier, absoluut gezien, het tweede rapport van betreffende Staat
is. Zie bijvoorbeeld het staatje van tweede 'periodic reports due' in A/52/44, Annex III. Om de verwarring nog
eens te vergroten brengt het Comite de eerste aanvullende rapporten, die het Comite uitdrukkelijk verzocht aan
staten, ook onder het kopje 'second periodic reports' in het jaarverslag.

"A/46/46 (1991), Annex VI. Zie de discussie van het Comite daarover in: CAT/C/SR.82, § 46-54;
CAT/C/SR.85, § l - l l . Zie voor een aanvulling: A/53/44, Annex VI.
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nieuwe ontwikkelingen verband houdend met de tenuitvoerlegging van het Verdrag aan te
geven. In het bijzonder wordt gevraagd iedere verandering te vermelden in wetgeving en
instellingen die van invloed is op de tenuitvoerlegging van het Verdrag. Deze vraag heeft
betrekking op plaatsen waar personen worden vastgezet en op de opleiding die aan justitie
en politie en aan medisch personeel wordt gegeven. In het eerste deel wordt verder
gevraagd om de klachten, onderzoeken, aanklachten, procedures aanhangig, veroor-
delingen en om herstelbetalingen en schadeloosstellingen, verband houdend met foltering
en wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Als laatste onderdeel
van het eerste deel wordt de Staat gevraagd iedere factor die de volledige nakoming van de
verplichtingen van het Verdrag bemoeilijkt, aan te geven.

Het tweede deel dient aanvullende informatie te bevatten waar het Comite om verzocht
gedurende de behandeling van het voorgaande rapport, tenzij deze informatie al is
verstrekt. Het derde deel tenslotte dient in te gaan op de maatregelen die de verdragspartij
heeft genomen op de aanbevelingen die het Comite de verdragspartij naar aanleiding van
de voorgaande rapportage gaf. ._,

. _ . / • ! - > < < ^ , ' 4 . ' . ? • , ; . J - > £ $ v • , ! t > " * i s i . • "•;•,.: :'•. -, • ' . '..' ""• • • > •

! . ' ..' f : • . ' . . • • • • i « i ' . * : ' i < 4 . i i j - t " - ' ' - - i c -t" : • " £ - - • • " ' , 3 i » . - - - ^ \ - • ! . » I . T C - T " • • v . . i - C V ;

3.3 Aanvullende rapporten i_| * - ''> '*>v? '/? -- • >t>' ' " • ; . « . «

Hierboven werd al melding gemaakt van de aanvullende rapporten." Deze rapporten
vallen onder de termen 'such other reports' in de zin van artikel 19 lid 1 van het Verdrag
en 'additional reports' in de zin van artikel 67 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement.^

De ervaring van andere verdragsorganen had reeds geleerd dat rapporten, ondanks de
richtlijnen, nogal eens tekort schoten. Volgens artikel 67 lid 2 van het Huishoudelijk
Reglement moet het Comite wanneer het een rapport van een staat partij bestudeert, eerst
vaststellen of het rapport alle informatie volgens artikel 64 - en impliciet dus artikel 19 lid
1 van het Verdrag - bevat. Daarbij dienen de richtlijnen voor rapportage gevolgd te zijn.
Het Comite heeft het VN-Secretariaat de bevoegdheid gegeven rapporten te bestuderen.
Wanneer duidelijke tekortkomingen in het rapport zijn aan te wijzen of de richtlijnen niet
worden gevolgd, kan het Secretariaat de betrokken staat daarop wijzen. Ook kan het
Secretariaat de verdragspartij op de mogelijkheid wijzen nadere informatie te verschaffen
of zelf te besluiten een aanvullend rapport in te dienen." Indien dat geen soelaas heeft
geboden kan het Comite de staat zelf verzoeken binnen een bepaalde termijn een aanvul-
lend rapport te overleggen." Aangezien niet aangegeven is in de regeis op welke mo-
menten het Comite om een aanvullend rapport kan verzoeken moet worden aangenomen
dat het daarom kan verzoeken voor, tijdens en na de feitelijke behandeling van het rap-
port. Staten zijn op grond van artikel 19 lid 1 van het Verdrag gehouden deze rapporten te
overleggen. Een aanvullend rapport wordt behandeld als een gewoon rapport.

"Zie hierboven, paragraaf 3.2.
"Zie ook M. Nowak, £k e«s» zim/tf van n« W-OniW «s«i fb/«rin£, NJCM-Bulletin 13 (1988), p. 483-

487 (486).
"A/44/46 (1989), § 27; CAT/C/SR.20, § 88-101; CAT/C/SR.24, § 2-3; CAT/C/SR.48, § 44 en 52-53. ;
"Zie ook de beraadslagingen over deze regel in CAT/C/SR.2, § 114-120. : , .
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Een verzoek om een aanvullend rapport moet worden onderscheiden van een verzoek om
aanvullende informatie. Aanvullende informatie betreft meestal een kleine aanvulling van
een reeds behandeld rapport en geeft geen aanleiding tot hernieuwde discussie en vereist
evenmin de aanwezigheid van een delegatie van de Staat." - ?-..«

Het Comite achtte het nodig om slechts in acht gevallen een aanvullend rapport te vragen.
De genoemde redenen om te vragen om een aanvullend rapport varieren, maar komen op
hetzelfde neer: de rapporten zijn niet conform de richtlijnen opgesteld. Het is opvallend
dat dit geringe aantal verzoeken in de eerste paar jaar van de praktijk van het Comite viel,
hetgeen er op wijst dat staten inmiddels conform de richtlijnen rapporteren en dat het
Comite vindt dat staten inmiddels adequaat rapporteren.

Dat was niet het geval bij het initiele rapport van Ecuador.** Reden waarom leden van
het Comit6 Ecuador de les lazen over de wijze waarop een rapport moet worden opge-
steld." Ecuador diende vervolgens twee aanvullende rapporten in." Deze bevatten,
zoals het Comite had gevraagd, een artikelsgewijze behandeling van de implementatie van
het Verdrag, maar nog steeds niet de gevraagde statistieken. In de mondelinge introductie
werd slechts gemeld dat foltering voorkwam" en werd het aantal lopende klachten aange-
geven." Het Comite stelde het ontbreken van statistieken echter niet aan de kaak."
Belize overlegde een initieel rapport van slechts twee kantjes.-" Het Comite verzocht
twee keer uitgebreider en conform de richtlijnen te rapporteren." Belize voldeed daar
vooralsnog niet aan.^ Verder werden Kameroen," China,'"' Libie/' Chili/* Af-
ghanistan'" en Nepal** verzocht een aanvullend rapport te overleggen. • .-.7.

"Zie CAT/C/SR.73, § 41. Zie bijvoorbeeld CAT/C/SR.17, § 33: Mexico werd verzochl binnen enkele weken
schriftelijk le antwoorden op vragen van de leden; CAT/C/SR.73, § 41: Libie werd verzocht nadere informatie te
verschaffen; CAT/C/SR.201; CAT/C/SR.202; CAT/C/SR.202/Add.2.
" C A T / C / 7 / A d d . 7 . "^ • • ' » • • ^ ' ' ' ' " • * ''''>"•
"CAT/C/SR.61. §63-97. - . - .' -J'- -
"CAT/C/7/Add. 11 en CAT/C/7/Add.l3. ... .T . •' . : .... •••'; : . . . . • , . - ,
"CAT/C/SR.89, § 7. . ,.. •. ^ . . • - . - , • . • "
"CAT/C/SR.89, § 9 . ' ' . ' ' ,' _ '
"Zie voor de behandeling van het rapport: CAT/C/SR.89 en CAT/C/SR.90/Add.l. " ' " *'""'•"
*CAT/C/5/Add.25. ' '< ' ^ ' - •
"Bij een eerste behandeling kwam zelfs geen delegatie opdagen. Zie CAT/C/SR.91, § 73-79. Zie voor de

tweede behandeling van hetzelfde rapport CAT/C/SR.156, § 1-12.
"Zie ook A/51/44, § 20; A/53/44, Annex VII.
"Initieel rapport: CAT/C/5/Add.l6; behandeling: CAT/C/SR.35; aanvullend rapport: CAT/C/5/Add.26;

behandeling: CAT/C/SR.101 en CAT/C/SR.102.
«Initieel rapport: CAT/C/O7/Add.O5; behandeling: CAT/C/SR.50 en CAT/C/SR.51; aanvullend rapport:

CAT/C/07/Add.l4; behandeling: CAT/C/SR.143/Add.2; CAT/C/SR.144/Add.2; CAT/C/SR.145/Add.2;
CAT/C/SR.146/Add.2 en CAT/C/SR.146/Add.4.
"Initieel rapport: CAT/C/O9/Add.O7; behandeling: CAT/C/SR.93; aanvullend rapport: CAT/C/09/Add.l2 en

CAT/C/09/Add.l2/Rev.01; behandeling: CAT/C/SR.130; CAT/C/SR.135 en CAT/C/SR.135/Add.2.
"Initieel rapport: CAT/C/O7/Add.O2; behandeling: CAT/C/SR.40 en CAT/C/SR.41; aanvullend rapport:

CAT/C/07/Add.O9; behandeling: CAT/C/SR.77 en CAT/C/SR.78.
"Initieel rapport: CAT/C/5/Add.31; behandeling: CAT/C/SR.120 en CAT/C/SR.121. Een nieuw rapport was

nodig vanwege omverwerping van het oude regime en de installatie van een nieuw regime. Sindsdien werd geen
aanvullend rapport ontvangen.

"Initieel rapport: CAT/C/16/Add.O3; behandeling: CAT/C/SR.179 en CAT/C/SR.180. Sindsdien werd geen
aanvullend rapport ontvangen.
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3.4 Ad hoc rapporten *; ̂
,,,• • i . ' c jf .«-:

Daarnaast heeft het Comite de bevoegdheid een verdragspartij om een rapport te verzoe-
ken, los van enig ander rapport en los van de periode binnen welke een regulier rapport
dient te worden overgelegd.'" Deze ad hoc rapporten vallen ook onder de term 'such
other reports' in de zin van artikel 19 lid 1 van het Verdrag en artikel 64 lid 2 van het
Huishoudelijk Reglement. Staten zijn op basis van artikel 19 lid 1 Verdrag verplicht zulke
a d h o c r a p p o r t e n t e o v e r l e g g e n . * * i > u / • ; . ^ o : - • •••.. • • > « . • ! • • ..• . •.•. < • • - v

Het Comite heeft van deze mogelijkheid pas een keer gebruik gemaakt. Het verzocht
Israel in een brief van 22 november 1996 een 'special report', zoals dat werd genoemd, te
sturen.** Israel overlegde per omgaande een rapport."' Dit rapport behandelde de vol-
gens Israelisch recht toegestane ondervragingsmethoden, die mogelijk onder foltering en
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in de zin van het Verdrag
tegen Foltering zouden vallen. Het Comite behandelde dit rapport vervolgens gedegen en
bijzonder snel: op de eerste zitting na het gedane verzoek. ** Het effect van de behande-
ling van zo'n 'special report' zou wel eens veel groter kunnen zijn dan de behandeling van
een regulier rapport, gegeven het feit dat de behandeling van het Israelische 'special
report' de aandacht van de pers trok.'" Het Comite tegen Foltering was zoveel aandacht
van de pers nog niet eerder ten deel gevallen.

Ook andere verdragsorganen hebben een vergelijkbare bevoegdheid. Het Mensenrech-
tencomite kan op basis van artikel 40 lid 1 onder (b) IVBPR verzoeken om een 'emer-
gency report'. Het Mensenrechtencomite doet dat wanneer zieh een noodsituatie met
betrekking tot de mensenrechten voordoet. In een uitzonderlijke situatie, ook wanneer het
Mensenrechtencomite niet in zitting bijeen is, kan de Voorzitter, na consultatie met de
andere leden, zo'n verzoek doen. Het Mensenrechtencomite deed tot eind 1995 acht keer
zo'n verzoek, ook wel 'urgent action' genaamd.* Voorts kennen ook het Comite voor de
Rechten van het Kind en het Comite tegen Rassendiscriminatie de praktijk." Het Comite
tegen Rassendiscriminatie deed al elf keer zo'n verzoek in een periode van slechts twee
jaar (1993-1995). Wanneer een staat zo'n verzoek krijgt, blijft de Staat bovendien op de
agenda van het Comite tegen Rassendiscriminatie staan. De resultaten van de 'urgent
actions' bij het Comite voor de Rechten van het Kind en het Mensenrechtencomite zijn

"Zie ook de discussie daarover in CAT/C/SR.2, §93-103. v ' . . ; . V T ; , ' • ; -.' •;.•;•'•.."
"Zie CAT/C/SR.295, § 14. -"-. v : f ' i ' r -ft;: ."•.' V T . - V :• J :'••

"CAT/C/33/Add./Rev.l.
"Zie voor de behandeling door het Comite van het rapport: CAT/C/SR.295; CAT/C/SR.296 en

CAT/C/SR.297/Add. 1. Zie voor de inhoudelijk bespreking van de kwestie die aanleiding gaf tot het rapport,
hieronder, hoofdstuk 8, paragraaf 3.3 en hoofdstuk 9, paragraaf 3.2.

"CNN, De Volkskrant, 9 mei 1997; New York Times, 9 mei 1997.
"Huishoudelijk Reglement van het Mensenrechtencomite, artikel 66 lid 2, CCPR/C/3/Rev.3. Zie uitgebreid:

Boerefijn 1995, p. 766-793; Joseph 1995, p. 5-23. Zie voorts M. O'Flaherry, Human Rights and the UN.
Practice before the Treaty Bodies. London: 1996, p. 45^6 .

"Deze praktijk is gegroeid, en vindt geen basis in het huishoudelijk reglement van dit Comite. Zie O'Flaherry,
Human Rights and the UN. 1996, p. 103-104. Ook het Economisch, Sociaal en Cultureel Comite lijkt zieh die
kam op te bewegen. Zie O'Flaherty. Human Rights and the UN. 1996, p. 80-81.
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bemoedigend, aldus Kornblum. Staten die werden verzocht een urgent rapport te overleg-
gen voldeden daaraan en werkten mee aan de behandeling van het rapport."

Uit het oogpunt van vergroting van de effectiviteit van het Comite tegen Foltering zou het
wenselijk zijn wanneer het Comite tegen Foltering zijn bevoegdheid ad hoc rapporten te
verzoeken intensiever zou gebruiken. Daarbij zou het Comite, wanneer de situatie in een
Staat naar de mening van het Comite niet verbeten, kunnen besluiten de Staat gedurende
meerdere opeenvolgende zittingen 'under review' te houden door regelmatig een rapport te
verzoeken. Hier komt wel naar voren dat de diverse verdragorganen in elkaars vaarwater
opereren. Uit het oogpunt van vergroting van de effectiviteit van het gehele VN-mensen-
rechtenintrumentarium, zou het daarom wenselijk zijn dat de diverse organen ook deze
activiteiten op elkaar gaan afstemmen. Hierop wordt in de conclusie van deze Studie nader
ingegaan.

4 Niet rapporterende staten •-•<•.•...,•

Net als andere verdragsorganen werd ook het Comite tegen Foltering geconfronteerd met
verdragspartijen die geen rapporten overlegden." De meeste staten rapporteerden te laat
of helemaal niet.** Tegelijk Hep het Comite vooralsnog, in tegenstelling tot andere
verdragsorganen, weinig achterstand op in de behandeling van statenrapporten. Dat was,
paradoxaal genoeg, mede te danken aan het feit dat staten niet of te laat rapporteerden.
Het Comite zou het werk eenvoudig niet aan kunnen, wanneer verdragspartijen hun rap-
portageverplichting wel op tijd zouden nakomen."

Desalniettemin mag het adequaat functioneren van het Comite niet afhankelijk zijn van de
inadequate uitvoering van de verplichtingen door verdragspartijen. Het kan niet zo zijn dat
het systeem alleen kan werken ottttfa/ een deel van de staten zieh onttrekt aan het systeem.
Waar staten geratificeerd hebben moeten ze er op kunnen rekenen dat zij worden
aangesproken op de verplichtingen, inclusief de verplichting te rapporteren. Wanneer een
staat niet rapporteert, ontneemt zo'n staat daarmee het Comite het middel met de betrok-
ken staat in dialoog te geraken over de implementatie van het Verdrag, waarvoor

E. Kornblum, /4 coffpamon o/ ^//-fvu/utfJing «a/* reporting ry«<mj. /"art on*. International Review of the
Red Cross (1995), p. 39-68(49). , ..

Verdrag tegen Foltering
Verdrag van de Rechten van de Vrouw
Verdrag van de Rechten van het Kind
Verdrag tegen Rassendiscriminatie
IVBPR
IVESCR

133
202
156
876
278
287

106
246
143
394
145
134

Stand van 1 januari 1999. Bron: United Nations High Commissioner for Human Rights Treaty Body Database via
Internet: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf. »inclusief de rapporten die te laat zijn ingediend.

Slechts enkele van de 104 verdragspartijen bleken op tijd aan hun rapportageverplichting te voldoen. Te weten:
Zweden (initieel rapport), Chili (initieel rapport), Finland (initieel rapport), Noorwegen (tweede rapport), Panama
(tweede rapport), Spanje (tweede rapport), Ecuador (tweede rapport). Zie het overzicht in A/53/44, Annex VII.
"Zie het overzicht in A/53/44, Annex VII.
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verdragspartijen het Comit6 nu wel de bevoegdheid hebben gegeven. Juist in dergelijke
gevallen moet het Comite kunnen optreden. Er zijn dus goede redenen maatregelen te
treffen teneinde de overlegging van rapporten te verzekeren. Wanneer door de adequate
overlegging van rapporten door verdragspartijen het Comite vervolgens een achterstand in
de behandeling van deze rapporten dreigt op te lopen is het aan verdragspartijen of de Al-
gemene Vergadering van de VN gepaste maatregelen te nemen om het Comite van
voldoende tijd en middelen te voorzien om deze rapporten te kunnen behandelen.

Het Comite overwoog diverse methodes om een vinger te krijgen achter het probleem.*
Allereerst heeft het Comite zieh middels artikel 65 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement
de bevoegdheid toegekend herinneringsbrieven te sturen, zogenaamde 'reminders', aan
staten die niet rapporteren. Het Secretariaat voert de bevoegdheid uit door het sturen van
een 'note verfra/e' wanneer een staat meer dan twaalf maanden te laat is met het indienen
van het rapport." Daama stuurt het Secretariaat, wanneer geen antwoord is ontvangen,
iedere zes maanden een 'reminder'.** Voorts kan de Voorzitter, wanneer een rapport
meer dan drie jaar op zieh laat wachten, in overleg treden met vertegenwoordigers van de
staat." Met ingang van 1996 wordt voorts een lijst van de verdragspartijen die geen
rapport overlegden met het aantal verstuurde 'reminders' opgenomen in het jaarverslag.*'
Bovendien publiceert het Comite deze lijst apart en vestigt er tijdens de persconferentie
aan het eind van iedere zitting de aandacht op.*'

: ij'i : r . / . ; -^*; [^ . s in ! - . - - •. • - . c . ••'

In navolging van andere verdragsorganen overwoog het Comiti voorts staten die vijf jaar
te laat waren, te waarschuwen dat het Comite voornemens was de implementatie van de
verdragsverplichtingen op de eerstvolgende zitting te behandelen, desnoods zonder een
statenrapport, en op basis van andere voorhanden zijnde informatie, zoals informatie uit
niet-gouvernementele bron. Voigt vervolgens geen rapport dan gaat het Comite over tot
behandeling en neemt 'concluding obervations' aan, waarin uitdrukkelijk wordt vermeid
dat het Comite helaas informatie uit sommige bronnen niet heeft kunnen verifieren, omdat
een statenrapport ontbrak, waardoor het Comite alleen een voorlopige mening kon

f?:o. !"•.-- •*"•'•-"' . ; ^ - . J , V J S - •.:-.: a , •£ : • •

"Zie langdurige debalten in: CAT/C/SR.20, § 57-64; CAT/C/SR.38, § 10-11; CAT/C/SR.48, § 40;
CAT/C/SR.54, § 15-18; CAT/C/SR.67, § 7; CAT/C/SR.83, § 15-51; CAT/C/SR.86, § 26-28; CAT/C/SR.88, §
33-55; CAT/C/SR.105, § 44-58; CAT/C/SR.124/Add.l, § 32-36; CAT/C/SR.154, § 36-53; CAT/C/SR.176, §
10-39; CAT/C/SR.190, § 23-32; CAT/C/SR.230, § 14-48; CAT/C/SR.244/Add.l, § 55-64;
CAT/C/SR.260/Add.l, § 14-52; CAT/C/SR.281, § 11-24.
"CAT/C/SR.38, § 11-12.
"CAT/C/SR.48. § 40; CAT/C/SR.54, § 15-18. Ook staten die worden verzocht aanvullende informatie over te

leggen, en dat niet deden, worden op deze wijze benaderd.
"CAT/C/26, p. 3. Dit is te vergelijken met de praktijk bij het Mensenrechtencomite. De Voorzitter van dit

Comit6 stuurt een speciale brief naar een staat die te laat is met rapportage. Zie Voyame 1995, p. 17. Het
ESOCUL-Comitl en het Comit£ tegen Rassendiscriminatie kunnen, wanneer een staat niet rapporteert, een missie
sturen om over de problematiek in dialoog te treden, en te helpen met de opstelling van het rapport. Zie
Kornblum 1995, p. 39-68 (48). Zie ook O'Flaherty, Human Rights and the UN. 1996, p. 80. •
" Z i e A / 5 2 / 4 4 , § 2 0 . " • • t- ->•

" A / 5 2 / 4 4 , § 2 1 . • • - . . - • • . . . - v "
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vormen." Weliswaar voorlopig, zo'n uitspraak van het Comite geeft toch een duidelijke
boodschap.

Dit idee werd gedurende diverse zittingen besproken, maar de meeste leden waren
uiteindelijk van mening dat artikel 19 van het Verdrag gezien zijn bewoordingen het
Comit6 niet zo'n bevoegdheid toekende." Overwogen werd onder meer dat:

"[...] the Convention empowered the Committee only to consider the 'measures taken' by States
parties, while the reports of NGOs generally described subjective and particular cases."" .., ., ^ -..-.

Hier past een aantal kritiekpunten. Allereerst valt niet in te zien waarom het Comite niet
de 'measures taken' kan beschouwen naar aan/da7wg van informatie uit niet-gouverne-
mentele bron. Dat doet het in feite immers ook al door naar aanleiding van dergelijke
informatie wel overlegde statenrapporten te behandelen. Voorts koos het Comite een nogal
formele benadering en liet zieh te weinig inspireren door oogmerk en doel van het
Verdrag. De keuze Hjkt niet helemaal consequent. Het Comite koos geen formele
benadering voor bevoegdheden als het sturen van 'reminders' en voor het betrekken van
niet-gouvernementele informatie naast een statenrapport, alsmede voor een scala aan
andere bevoegdheden, waarvoor geen uitdrukkelijke verdragsbasis bestond. Het Comite
koos daarentegen wel een formele benadering in welk licht de behandeling van de
implementatie van het Verdrag in een staat in afwezigheid van een rapport, ongeoorloofd
is, omdat, zoals het Comit6 stelde, de bevoegdheid niet aan het Verdrag kan worden
ontleend.

Naar mijn mening zou het uitgangspunt niet moeten zijn dat het Verdrag de bevoegdheid
niet toekent, maar juist dat het Verdrag of het internationaal recht de uitoefening van zo'n
bevoegdheid door het Comite /i/er u/tt/ui'ren. Zeker waar het Comite de bevoegdheid nodig
heeft om zijn functies te kunnen uitoefenen, zoals in het geval van niet-rapportage door
staten, kan de bevoegdheid het Comite ook niet worden ontzegd. Er is bovendien al een
praktijk, waar het Comite zieh door zou kunnen laten inspireren. Andere verdragsorganen
zagen geen beletsels. Bij het Comite tegen Rassendiscriminatie werkte de procedure ook
vrij goed, aldus O'Flaherty. Van de 50 staten bestudeerd tot 1995, kwam 25% weer terug
in het rapportage-proces." Ook het ESOCUL-Comite kent de procedure." De Studie

Deze bevoegdheid was voorzichtig geformuleerd: "With regard to reports overdue for five years or more, the
Committee may [cursivering CI] decide to consider the implementation of the Convention in the States parlies
concerned in the absence of their report." CAT/C/26, § 6.
"Zie voor de discussie: CAT/C/SR.88, § 50-51; CAT/C/SR.124/Add.l, § 36; CAT/C/SR.154. § 41-43;

CAT/C/SR.176, § 10-39; CAT/C/SR.190, § 23-32. Besloten werd te beslissen tijdens de volgende zitling, maar
pas een jaar later komt dezelfde vraag weer aan bod. Zie CAT/C/SR.230. § 14-48; CAT/C/SR.23O, § 14-48;
CAT/C/SR.244/Add.l, § 55-64; CAT/C/SR.260/Add.l, § 14-52; CAT/C/SR.281, § 11-24.

CAT/C/SR.260/Add.l, § 17. Leden stemden met deze mening van Iliopoulos-Strangas in.
"M. O'Flaherry, Human Rights and the UN. Practice before the Treaty Bodies. London: 1996, p. 93. Zie ook
1995 Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, A/50/18, § 693. Voorwaarde voor de
inwerkingtreding van deze procedure was wel dat betreffende staat in ieder geval ooit een rapport moet hebben
overgelegd.
"Zie A/1995/22, § 41-43 en 166-168. Zie voor een bespreking van de procedure: M.C.R. Craven, The

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A Perspective on its Development. Oxford:
1995, p. 57-61.
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over 'long term approaches to the supervision of new instruments of human rights' van
Alston beveelt zulks ook aan.*' Tenslotte zag ook de Vergadering van de Voorzitters van
de Verdragsorganen geen formele beletsels om de situatie in een niet-rapporterende staat
te beschouwen op basis van andere informatie dan het statenrapport.**

Het Comit6 moet daarom doen wat in zijn vermögen ligt om het probleem van niet-
rapportage op te lossen. Op een gegeven moment is echter ook de rol van het Comite
uitgespeeld, omdat het Comite" niet bij machte is. Het Comit6 kan dan nog een laatste stap
zetten. Aangezien het is ingesteld door verdragspartijen en voorts functioneert in het kader
van de VN, kan het de verantwoordelijkheid overdragen aan deze instanties. Daarbij kan
het aangeven dat de toegekende middelen van het Comit6 tekortschieten om toezicht te
houden op de naleving van het Verdrag door bepaalde met naam genoemde staten.
Verdragspartijen hebben de bevoegdheid andere verdragspartijen aan te spreken en even-
tueel een statenklachtprocedure te openen. Ook in het kader van de VN kunnen niet-
rapporterende staten worden aangesproken. Zo zou de Speciale Rapporteur staten aan hun
rapportageverplichtingen kunnen herinneren. Uiteraard is zo'n overdracht door het Comite'
geen garantie dat verdragspartijen of de VN actie zullen ondememen, wel voorkomt het
Comit6 onduidelijkheden door te wijzen naar de verantwoordelijke instanties.

5 De behandeling van rapporten '*•' '- ;•= - ' '••*'- '•> -•-'-••

Wanneer de rapporten er eenmaal zijn, moeten ze worden behandeld door het Comite\ De
wijze van behandeling van de rapporten is niet geregeld in het Verdrag en is aan het
Comito zelf overgelaten. Het Comite" heeft enige regels terzake opgesteld in het Huishou-
delijk Reglement." Voorts heeft het Comite de rapportageprocedure in de praktijk
doelmatiger weten in te richten door voor ieder statenrapport uit de leden een rapporteur
en een co-rapporteur aan te wijzen. De rapporteur en co-rapporteur maken een diepgaande
studie van het rapport en formuleren de belangrijkste vragen en opmerkingen voor de
desbetreffende staat. Tenslotte bereiden zij het oordeel van het Comit6 over het rapport
voor, waarover in paragraaf 5.3 meer.™

Uiteraard vormen de statenrapporten belangrijke bronnen voor de behandeling en een
uiteindelijk oordeel van het Comite. Het gevaar is echter, nu de rapporten worden
opgesteld door staten zelf, dat een geflatteerd beeld wordt gegeven. Staten brengen,
begrijpelijk, liever goed dan siecht nieuws. Daarom is het van belang dat het ComitS een
middel heeft om het verhaal van de staat te vergelijken met dat uit andere bron, zodat
ongerijmdheden kunnen worden opgespoord en de staat vervolgens op eventuele tekortko-
mingen in het rapport kan worden gewezen. Al in het vorige hoofdstuk kwam de kwestie
aan de orde in hoeverre het Comit6 in zijn werkzaamheden gebruik kan maken van andere

• ; . . i > • • • . : ; - . ' • - . v . . , - ! i " . - . - . • • ; & • . . ' • • . • - -

" A / C O N F . 1 5 7 / P C / 6 2 / A d d . l l / R e v . l , A n n e x . § 1 6 e n § 1 1 9 - 1 2 0 . ••*••=' • >-••' • "•'• ' •••'•-
"Zie Alston's rapport: A/CONF. 157/23, Annex, § 38, 73 en 89. Zie ook CAT/C/SR.190, § 23.
"CAT/C/3/Rev.2, artikelen 64-68.
""Diverse keren heeft het Comiti zieh over de taken van rapporteurs en co-rapporteurs gebogen. Zie

CAT/C/SR.39, § 75-84; CAT/C/SR.48, § 19-24, 28, 33 en 42-87; CAT/C/SR.49, § 1-17; CAT/C/SR.53. § 38;
CAT/C/SR.67. § 34-53; CAT/C/SR.70; CAT/C/SR.83, § 15-51; CAT/C/SR.85, § 19-21; CAT/C/SR.86, § 1-8.
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bronnen dan de informatie afkomstig van staten." Over dat thema zullen hier alleen nog
enkele opmerkingen worden gemaakt die specifiek betrekking hebben op rapportage.

5 . 1 I n f o n n a t i e b r o n n e n v a n h e t C o m i t e » i f f . . * * j t > . - • ^ ' • , . ? • » ; ; ' » ^

Allereerst zijn leden via de media goed op de hoogte van de situatie in diverse staten.
Voorts is in artikel 62 Huishoudelijk Reglement vastgelegd dat gespecialiseerde organisa-
ties, organen van de VN, regionale intergouvernementele organisaties, en niet-gouverne-
mentele organisaties die een consultatieve status bij de ECOSOC hebben, kunnen worden
uitgenodigd het Comite informatie te verstrekken.^ Met name de mogelijkheid informatie
van niet-gouvernementele organisaties in de statenrapportage te betrekken is van grote
waarde. Niet-gouvernementele organisaties vormen een uitgestrekt netwerk en hebben de
capaciteit veel gegevens te verzamelen.

In het vorig hoofdstuk werd opgemerkt dat het Comite\ in verband met de vraag welke
status niet-gouvernementele organisaties in de procedures van het Comite moeten hebben,
geen hoorzittingen houdt voor niet-gouvernementele organisaties alvorens tot de behande-
ling van statenrapporten over te gaan. Het ESOCUL-Comite vraagt niet-gouvernementele
organisaties informatie te verstrekken in verband met rapportage door staten. Die
informatie wordt vervolgens als VN-documenten verstrekt aan het Comite en aan de
rapporterende staat." Het ESOCUL-Comite en het Comite voor de Rechten van het Kind
horen wel niet-gouvernementele organisaties, in afwezigheid van een delegatie van de
betrokken staat, alvorens over te gaan tot de behandeling van een statenrapport in aan-
wezigheid van een delegatie.™ Contacten tussen niet-gouvernementele organisaties en het
Comite tegen Foltering zouden ook versterkt kunnen worden door het houden van
hoorzittingen voor niet-gouvernementele organisaties."

Bij andere verdragsorganen was het aanvankelijk allerminst aanvaard dat leden zieh
baseerden op informatie uit niet-gouvernementele bron. Dat was tot voor enkele jaren nog
het geval in het Mensenrechtencomite.™ Dat maakte de rapportageprocedure natuurlijk
zeer gebrekkig. Langzaam veranderde dat. De behandeling van het rapport van Nederland
vormde wat dat betreut een interessant precedent. De Nederlandse delegatie verwees in
zijn opening uitdrukkelijk naar een schaduwrapport van een niet-gouvernementele

Zie hierboven, hoofdstuk 4, paragraaf 7. •••!
"Zie ook hierboven, hoofdstuk 4, paragraaf 7.
"Zie E/1995/22, § 28. Zie artikel 69 van het Huishoudelijk Reglement van het Economisch, Sociaal en Cultured

Comite\ E/C.12/1990/4/Rev.l. Zie ook O'Flaherty 1996, p. 68-69.
"Zie artikel 69 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement van het ESOCUL-Comit6, E/C.12/1990/4/Rev.l. Zie ook

O'Flaherty 19%, p. 66. Het Comite van de Rechten van het Kind vindt daarvoor een verdragsbasis. Zie artikel
45 van het Verdrag van de Rechten van het Kind. Zie voorts het huishoudelijk reglement van het Comite van de
Rechten van het Kind, artikel 34, 70 en 74: CRC/C/4. Zie ook O'Flaherty 1996, p. 180-181 en 186-187.

Zo ook de Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid, VN Toezicht op Mensenrechten. Advies
nummer 22, p. 20. . . .
"Boerefijn 1995, p. 783-784. A/34/40 (1979), § 107.
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organisatie." Daarbij stemde de delegatie in met het indienen van een schaduwrapport,
ofschoon zij de inhoud ervan niet op alle punten deelde. De mogelijkheid niet-gouverne-
mentele informatie te betrekken werd vervolgens geleidelijk door het Mensenrechten-
comit6 in de praktijk beproefd, zonder dat een uitdrukkelijke grondslag in enig reglement
was gegeven. Inmiddels is het geaccepteerd dat dit Comit6 zieh op dergelijke informatie
baseert.'*. . , . . . . . . . ,

Het Comite tegen Foltering maakte bij de behandeling van rapporten een veelvuldig ge-
bruik van informatie uit niet-gouvernementele bron. Drie maanden voor de behandeling
van statenrapporten nodigt het Secretariaat niet-gouvernementele organisaties uit informa-
tie te overleggen." Regelmatig venvezen leden in de verslagen van de behandeling van
statenrapporten naar informatie van met name Amnesty International, de diverse afdelin-
gen van Human Rights Watch, Association for the Prevention of Torture, World Organi-
sation Against Torture / SOS-Torture en diverse nationale niet-gouvernementele or-
ganisaties.*" Deze informatiebronnen werden over het algemeen door de leden als be-
trouwbaar aangemerkt, zeker wanneer twee of meer bronnen elkaar bevestigden. Het
Comite vroeg, met verwijzing naar deze informatie, de Staat om een reactie, of het
Comite ging uit van de betrouwbaarheid van de informatie en gebruikte de informatie om
een bewering van een Staat te ontkrachten. Ook waarschuwde het Comite de Staat bij het
opstellen van een aanvullend rapport rekening te houden met de informatie waarover niet-
gouvernementele organisaties beschicken.*' Ook controleerde het Comite met informatie
uit niet-gouvernementele bron of een staat voortgang had geboekt.^ Wanneer staten
vervolgens dergelijke informatie serieus namen en bereid waren er op te reageren, dan
toetsten staten dergelijke informatie waarschijnlijk al via hun eigen ministeries. Over het
algemeen bleef informatie van Amnesty International niet onweersproken." ., -. . .,„,,

Toen een verdragspartij de betrouwbaarheid van geraadpleegd materiaal van niet-gouver-
nementele organisaties echter in twijfel trok en uiteindelijk het bestaan van met het
Verdrag strijdige praktijken in de nationale rechtsorde in het geheel ontkende, nam het
Comit6 dat mee in het formuleren van de 'conclusions and recommendations'." Toen

"Dat was het Nederlands Juristen Comiti voor de Mensenrechten, een onderafdeling van de International
Commission of Jurists.
''Boerefijn 1995, p. 784-785. • -T.
"CAT/C/SR.264, § 80.
"CAT/C/SR.16, § 51; CAT/C/SR.50, § 21, 42 en 70; CAT/C/SR.51, § 43; CAT/C/SR.61, § 12, 22, 57 en 80;

CAT/C/SR.91, § 22, 28, 34 en 35; CAT/C/SR. 109, § 28, 36, 39,49 en 50; CAT/C/SR. I l l , § 36 en 45;
CAT/C/SR.120, § 6; CAT/C/SR. 143/Add.2, § 27, 29-31 en 37; CAT/C/SR.251, § 12, 17, 18, 25, 30, 36 en
37. Zie ook Byrnes 1992, p. 524, noot 67.
"Bijvoorbeeld in CAT/C/SR.61, § 80. - • ; : • - .-^-- - ^ • • • & • : « • . . • - . : « . - . »,-iit'
"Zoals bijvoorbeeld Kameroen. Zie CAT/C/SR. 101, § 48.
"Zie bijvoorbeeld CAT/C/SR.34, § 18 en 20; de reactie in CAT/C/SR.35, § 6 en 35; CAT/C/SR.44, § 22, 32

en 49; de reactie in CAT/C/SR.45, § 18 en 21; CAT/C/SR.59, § 4 en CAT/C/SR.60, § 39; de reactie in
CAT/C/SR.61, § 6; CAT/C/SR.61, § 12, 22 en 57; de reactie in CAT/C/SR.62, § 2 en 24; CAT/C/SR.79, §
40; de reactie in CAT/C/SR.80, § 4; CAT/C/SR.97, § 50; de reactie in CAT/C/SR.98, § 58; CAT/C/SR. 101, §
38 en 46; de reactie in CAT/C/SR. 102, § 16-18. Italie reageerde echter niet op vragen en opmerkingen van bet
Comite. Zie CAT/C/SR. 109, § 28, 36, 39, 49 en 50.
"CAT/C/SR.254, § 2, D, 1, 3, 4, 6 en 3. Vergeljjk ook een eerdere opmerking van Dipanda-Mouelle:

CAT/C/SR.251, 9 37. • . ' M • • • . .-. . -t- <*>,<• :»»"
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een Staat echter erkende dat er problemen waren, nam het Comite de gelegenheid te baat.
In de conclusie bij het periodieke rapport van Mexico, uitte het Comite "concern [over] an
extremely large number of acts of torture [...]"."

Het is tenslotte opmerkelijk dat het Comite tegen Foltering, op basis van de voorhanden
zijnde informatie, zo weinig gebruik lijkt te maken van informatie van het Mensenrech-
tencomite.** Vaker wordt verwezen naar de rapporten van de Speciale Rapporteur tegen
Foltering."

•iiU.Mi'A' •• : ; ; i i ; b j . , i , ; / '«•• •: v ; '>.',;;.> -r / r t t !?".i n';''»*fc<$

5 . 2 D e f e i t e l i j k e b e h a n d e l i n g "> ••"••• -•••-• — •>•' *••*-' * ;™**.'.!'.' •,,-. ,«„-,_«-, *;•«; ,

Op grond van artikel 66 van het Huishoudelijk Reglement nodigt het Comite een delegatie
van de staat uit aanwezig te zijn bij de behandeling van het rapport. De Voorzitter opent
de bijeenkomst en heet de delegatie van de staat welkom. De leden van de delegatie
worden tijdens de mondelinge behandeling in staat geacht vragen van het Comite over de
implementatie van het Verdrag te beantwoorden. Het is daarbij wenselijk dat de delegatie
is samengesteld uit die ter zake kundige personen die tevens betrokken zijn geweest bij de
opstelling van het rapport en functioneren in een nationaal mechanisme dat naleving
controleert. In de praktijk bestonden delegaties uit leden van de missie in Geneve, hoge
ambtenaren, ambtenaren uit het gevangeniswezen, soms zelfs ministers, zoals die van
buitenlandse zaken, binnenlandse zaken of justitie.** Delegaties voldeden echter niet altijd
aan de eis van deskundigheid. Soms was slechts een vertegenwoordiger van de missie in
Geneve met een enkele inhoudsdeskundige aanwezig. Een enkele keer was een delegatie
niet aanwezig, hetgeen tot kritische opmerkingen van het Comite aanleiding gaf."'

In de praktijk heeft het Comitö de notie van de 'constructieve dialoog' omhelsd als basis
voor de behandeling van rapporten en het verkrijgen van inzicht omtrent de nakoming van
de verdragsverplichtingen.* De term 'constructieve dialoog' dekt veel. Toch is de

®CAT/C/SR.131/Add.2, § 2. Zie ook CAT/C/17/Add.3, § 16; CAT/C/SR.13I, § 11.
"Terwijl de relevante stukken van het Mensenrechtencomite zieh bevinden op de tafels van de leden. Zie echter

het uitgebreide citaat uit de 'concluding observations' van het Mensenrechtencomite door Comiteleden Burns en
Regmi: CAT/C/SR.307, § 26 en § 44 respectievelijk. Zie ook: CAT/C/SR.247, § 33.
"CAT/C/SR.50, § 18, 42 en 70; CAT/C/SR.143/Add.2, § 37; CAT/C/SR.251, § 18.
"Aldus het Comitelid Sarensen. B. Serensen, /Vac/jc« agai/uf jovfrnmfnra/ sane/ion«/ ;ortwr*. Torture.
Quarterly Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture, 5 (1995), p. 21-23 (22).
"De Guatemalteekse delegatie kwam niet opdagen. Zie CAT/C/SR.215 en CAT/C/SR.232. De delegatie uit

Belize kwam evenmin opdagen. Zie CAT/C/SR.91, § 73.
"Sommige verdragsorganen zijn er toe overgegaan, alvorens het rapport plenair wordt behandeld, een

vragenlijst, 'lists of issues', op te stellen in een 'pre-sessional' werkgroep, om van te voren de onderwerpen aan
te geven die besproken kunnen worden tijdens de behandeling, zodat de verdragspartij een betere mogelijkheid
heeft constructief deel te nemen aan de dialoog met het Comite. Deze lijst wordt gestuurd aan de vertegenwoordi-
ger van de verdragspartij in kwestie. De staat wordt gevraagd ruim voor de zitting schriftelijk de antwoorden te
verstrekken. Zie voor het Mensenrechtencomite: O'Flaherty 1996, p. 35; zie voor het ESOCUL-Comite: p. 66;
het Comite tegen Rassendiscriminatie: p. 91; het Vrouwencomite, p. 126; het Comite van de Rechten van het
Kind, p. 183. Het Comit6 tegen Foltering is er niet toe overgegaan 'lists of issues' op te stellen en te verstrek-
ken. Leden van het Comit£ gaan er van uit dat de richtlijnen voor rapportage, en de 'Manual on Human Rights
Reporting' (New York: 1991) voldoende leidraad bieden. Het opstellen van 'lists of issues' zou de dialoog echter
nog meer kunnen stroomlijnen, omdat ingegaan kan worden op de speeifieke omstandigheden van een
verdragspartij. J25



Hoofdstuk 5 Het rapportagesysteem

dialoog allerminst een vrijblijvende aangelegenheid; het is geen open dialoog, maar een
gebaseerd op de normen van het Verdrag en over de mate van implementatie van die
normen. In de dialoog kan een element van druk zitten, bijvoorbeeld wanneer wordt
gesproken met een staat die eerder een kritische behandeling ten deel viel of die werd ge-
noemd in rapporten van Amnesty International of in de pers. Het Comitö dient daarbij
uiterst diplomatiek te werk te gaan, aangezien het functioneren van het rapportagesysteem,
zoals al opgemerkt, voor een groot deel afhankelijk is van de medewerking van de staat.

De Voorzitter vraagt de delegatie een korte introductie te geven bij het rapport. Dat
behoort niet meer dan een half uur te duren." Vervolgens is het woord aan de rapporteur
en de co-rapporteur, waama de andere leden van het Comite aan het woord komen. In een
tweede ronde wordt de delegatie in de gelegenheid gesteld mondeling de vragen van de
leden te beantwoorden. Tenslotte gaan de rapporteurs na of nadere informatie dient te
worden verschaft en formuleren zij de 'conclusions and recommendations' in concept.'*
Het Comite hecht er aan te voorkomen dat de delegatie de indruk krijgt dat er verschillen
van mening heersen. Na in een besloten zitting overeenstemming over de 'conclusions and
recommendations' te hebben bereikt leest de rapporteur deze in aanwezigheid van de
delegatie voor." Op de 'conclusions and recommendations' wordt in de volgende
p a r a g r a a f i n g e g a a n . • •• / . . . : I . - A ? • , - - j - n » - ! . H - ..•••• , > - v < . < n - i ... . - . * - " )

Door maatregelen als het aanstellen van rapporteurs en het aannemen van 'conclusions and
recommendations' is het Comite in staat gebleken meer werkzaamheden te verrichten.'*
Maar aan beleefdheidsuitwisselingen en herhalingen ging helaas nog steeds veel tijd ver-
loren die aan een inhoudelijke behandeling had kunnen worden besteed. De Voorzitter riep
zelden leden van een delegatie en het Comite tot de orde wanneer zij over hun spreektijd
heen gingen.

» . " - ' . • " ' . ' > ' . i • J i i , • . • • . • : • - . ' • • . . - . - ' . » : • . - . ; '

5.3 'Conclusions and recommendations' .;•... * .-. . • ^

Na de dialoog staan aan het Comite verschillende mogelijkheden open: het Comite kan
besluiten dat het rapport met de uitleg daarvan door de delegatie voldoende informatie
biedt voor inhoudelijke 'conclusions and recommendations', het kan besluiten dat meer
schriftelijke informatie nodig is alvorens het een besluit over het rapport kan nemen of het
kan besluiten dat het een geheel nieuw rapport verlangt, na - over het algemeen - een jaar.
Indien het Comite het rapport accepteert en ook als het Comite een nader rapport verlangt,

"Zie CAT/C/SR.8, § 23. Artikel 66 van het Huishoudelijk Reglement. - 1 n- , • -'
"Zie ook de discussie in het Comite in CAT/C/SR.70 en 71. ; ; . . . -
"CAT7C/SR.71, § 3 , 12-14.
"Een andere werkverdeling, waar overigens niet bewust door het Comite als geheel voor is gekozen, is de

praktijk dat bepaalde leden steeds die vragen stellen die betrekking hebben op de naleving van bepaalde verdrags-
artikelen. Die vragen houden uiteraard meestal verband met het specialisme van betreffende leden. Zo houdt
Serensen zieh veel met artikel 14 bezig. Hij spreekt van 'the three M's of compensation: Moral, Monetary and
Medical". Serensen is Chirurg, en waarschijnlijk het enige lid van het Comite die gefolterde mensen, en bewijzen
daarvan heeft gezien. Hij acht zichzelf specialist in bewijskwesties. Zie Byrnes 1992, p. 527-528; A.-C. Zoller,
WV Committee agai;iM 7brmre. Second Session O/JA« Committee agai/i« 7b«ure, NQHR 2 (1989), p. 250-254
(250). . •
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formuleert het 'conclusions and recommendations'. Deze bevoegdheid heeft het Comit6 op
grond van artikel 19 lid 3 Verdrag: het leveren van een algemeen commentaar over het
rapport van een individuele Staat, dat het Comite passend acht.'*

Het Comitd verduidelijkte de bevoegdheid in artikel 68 van het Huishoudelijk Reglement:

[...] The Committee may, in particular, indicate in its general comments whether, on the basis of
its examination of the reports and information supplied by the State Party, it appears [cursivering
Cl] that some of the obligations of that State under the Convention have not been discharged. .,..

Dit is een voorzichtige formulering, maar al duidelijker dan de formulering van artikel 19
lid 3 van het Verdrag. In artikel 69 Huishoudelijk Reglement is vastgelegd wat al in
artikel 19 lid 3 impliciet was, de bevoegdheid tot het geven van een evaluatie over de al
of niet correcte naleving van de verdragsverplichtingen door de desbetreffende Staat. . ,.

Het belang van 'conclusions and recommendations' kan niet genoeg worden benadrukt.
Het is essentieel dat een verdragsorgaan een rapporterende staat een duidelijke boodschap
geeft over het al of niet afdoende implementeren van de verdragsverplichtingen. De
'conclusions and recommendations' vormen een normatief oordeel van het Comitö als
geheel over de implementatie door de staat. Zij hebben daardoor een meer juridisch
gehalte en zijn van een groter gewicht dan de opmerkingen van de individuele Comitele-
den, die slechts tendensen aangeven. Door het geven van zo'n boodschap over de
prestaties van de verdragspartij en de gewenste acties van de verdragspartij kan een
verdragsorgaan zijn toezichthoudende alsmede verdragsuitleggende rol aanzienlijk
versterken.

'Conclusions and recommendations' vormen verder het handvat voor diverse groeperingen
- overheidsorganen, de media, niet-gouvernementele organisaties, alsmede de individuele
justitiabele - waarmee de staat kan worden aangesproken. Met 'conclusions and recom-
mendations' van het Comit6 tegen Foltering in de hand kunnen deze instances, zeker op
zo'n gevoelig onderwerp als foltering, staten overhalen het gebruik van foltering aan te
pakken. Op die wijze kunnen aanbevelingen van het Comit6 een nationale werking
krijgen. Een serieuze regering vindt bovendien de opinie van het Comit6 aan haar kant,
hetgeen van belang kan zijn wanneer de regering weinig controle kan uitoefenen over
politie en militairen. Niet het minst is de opinie van het Comito essentieel voor het Comit6
zelf. Het moet immers de aanknopingspunten hebben om bij een volgende rapportage te
kunnen toetsen of een staat voortgang boekte.

Gezien het belang van 'conclusions and recommendations' is het te betreuren dat het nog
vrij lang duurde voordat het Comite zijn bevoegdheid ook ging gebruiken en er een

Artikel 19 lid 3 luidt: "Each report shall be considered by the Committee which may make such general
comments on the report as it may consider appropriate and shall forward these to the State Party concerned. That
State Party may respond with any observations it chooses to the Committee." In andere mensenrechtenverdragen
is dat niet zo uitdrukkelijk aangegeven. Overigens werden diverse termen gebruikt voor 'general comments':
^concluding observations' en 'general observations'. Tegenwoordig spreekt het Comite tegen Foltering van
'conclusions and recommendations'.
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duidelijke praktijk ontstond. Meermalen boog het Comite zieh over de vraag hoe dat
algemeen commentaar zou moeten worden opgesteld en wat de inhoud diende te zijn.*
In de eerste periode tot eind 1990, toen het Comite nog niet met een statenrapporteur
werkte," ontbrak een conclusie over het rapport van een staat geheel of hield slechts een
samenvatting in door de Voorzitter van een aantal punten dat nog verduidelijking be-
hoefde.'* Het Comite was aanvankelijk, mede daarom, nog voorzichtig met uitspraken
over de prestaties van staten. In jaarverslagen en 'summary records' waren 'general
comments' aanvankelijk ook niet terug te vinden. Gezien de eerste jaarverslagen deed niet
het Comit6 als geheel een uitspraak, maar werden alleen 'members of the Committee' of
'some members' aangehaald. Een commentaar over de vraag in hoeverre een staat de
verplichtingen van het Verdrag naleefde ontbrak." Toen eind 1990 de statenrapporteur
en co-rapporteur versehenen"* gingen zij de conclusies opstellen. In het jaarverslag,
conform de praktijk van andere verdragsorganen, werd van 'concluding observations'
gesproken."" Toch waren deze 'concluding observations' aanvankelijk nog vrij vaag. Zij
werden slechts gedragen door 'members of the Committee'.'"- Later nam het Comit6 als
geheel 'concluding observations' aan, maar deze waren nog steeds weinig gestruc-
tureerd."»

Pas met ingang van de elfde zitting in november 1993 ging het Comite volledig uit-
gewerkte 'concluding observations' aannemen, waarin het de plus-, minpunten en aanbeve-
lingen vermeldde. Na een proeve van Lorenzo na de behandeling van het initiele rapport
van Paraguay'** werden de 'conclusions' uniform. De structuur was: (1) introduction;
(2) positive aspects; (3) factors and difficulties impeding the application of the provisions
of the Convention; (4) subjects of concern; en (5) recommendations."" " • ' '

In de 'introduction' geeft het Comit6 een algemeen beeld van het rapport en de bespreking
met de delegatie. Onder 'positive aspects' vestigt het Comite de aandacht op de vooruit-
gang die is geboekt sinds het vorige rapport. Door het noemen van positieve factoren,
worden deze versterkt. Het Comit6 uit zijn bezorgdheid over 'factors and difficulties' die
de toepassing van de verdragsbepalingen beletten. Het onderdeel 'subjects of concern'
dient de aandacht te trekken van niet-gouvemementele organisaties, de media en andere
groeperingen. Vaak stelde het Comitö hier vast of foltering nu al of niet voorkomt. De
'recommendations' sluiten direct aan bij de 'subjects of concern' en vormen een neerslag
van wat eerder werd geconstateerd. Doordat het Comite zieh dikwijls herhaalde onder de
diverse kopjes benadrukte het belang van bepaalde aspecten. Voorts kan het Comite',

' - j . : . . • . '^ ' • ( . . . - • ; • ' : » ! ; • - > i t ; • , : • > • > • • • • ' • ••- J V >

"CAT/C/SR.8, § 24-29; CAT/C/SR.38, § 75-83; CAT/C/SR.48, § 25-26 en § 88-96; CAT/C/SR.49, § 2-17;
CAT/C/SR.58, § 10-19; CAT/C/SR.67, § 34-53; CAT/C/SR.70, § 59-74; CAT/C/SR.86, § 60-61;
CAT/C/SR.136, § 45-49; CAT/C/SR.153, § 33-36; CAT/C/SR. 156, § 37-40, § 45 en § 50-01.
"CAT/C/SR.l tot en met CAT/C/SR.63.
"Zie bijvoorbeeld: CAT/C/SR. 15, § 27; CAT/C/SR. 17, § 33; CAT/C/SR.45, § 37-41 en CAT/C/SR.47, § 87.
"Zie de opmerkingen van Voyame daarover: CAT/C/SR.38, § 75.
"»Met ingang van CAT/C/SR.63. •• • - ' • ;n<i>- •.-<«: ' .*•-^ '
""CAT/C/SR.86, § 59-60. .-•••«*.'.•;•,*•. r ^
'"Zie de 'concluding observations' in het jaarverslag van 1991, A/46/46, § 56-290. • ' .» ' ,'- ~ • -- '
""Zie de'concluding observations'in het jaarverslag van 1992, A/47/44, § 53-364. . ; . . : • - S
"*CAT/C/12/Add.3; Zie de 'general conclusions' in CAT/C/SR.161, § 2. -' ••••-'•'• -
"»Zie de 'conclusions and recommendations' in het jaarverslag van 1994, A/49/44, § 52-170. - *-•• -=••'
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wanneer een delegatie niet adequaat heeft geantwoord, haar verzoeken een aanvullend
rapport of aanvullende informatie te overleggen. De 'recommendations' zijn van groot
belang, omdat een vrij nauwkeurig actieprogramma aan de Staat kan worden geboden om
de verdragsbepalingen doeltreffend te implementeren. Aanbevelingen moeten worden
omgezet in regelgeving, welke tot verbeteringen in de praktijk moeten leiden, en wel voor
de overlegging van het volgende rapport. Aangezien nu ook aanbevelingen aan staten
werden gericht, ging het Comit6 van 'conclusions and recommendations' spreken."*
Allengs werden ze steeds explicieter, uitgebreider, uniformer en gestructureerder."" .,?;

In de praktijk presenteerde de statenrapporteur de 'conclusions and recommendations'
door ze in aanwezigheid van de delegatie voor te lezen. Na een eventuele reactie bedankte
de Voorzitter de delegatie en sloot de behandeling van het rapport af. Wanneer een
delegatie niet aanwezig kon zijn stuurde het Comite de 'conclusions and recommendations'
aan de desbetreffende verdragspartij op. Het Comite kan tenslotte op grand van artikel 19
lid 4 besluiten zijn commentaar en, indien de Staat dat wenst, met de opmerkingen
daarover van de Staat in kwestie op te nemen in zijn jaarverslag aan de Algemene Ver-
gadering van de VN.'"* Het opnemen van 'conclusions and recommendations' in het
jaarverslag is inmiddels praktijk van het Comite. Opmerkingen van staten werden sinds de
opneming van 'conclusions and recommendations' niet in de jaarverslagen aangetroffen.

Met de presentatie van de 'concluding observations' is deze rapportage-ronde ten einde.
Dat betekent allerminst dat het rapportage-proces is afgelopen. Waar staten een eventueel
door het Comite gedaan advies opvolgen 'technical assistance' in te roepen, kan het
Secretariaat deze bieden. Het 'technical assistance programme' van het Secretariaat biedt
onder meer hulp bij het opstellen van wet- en regelgeving, bij het versterken van justitiele
instellingen en de oprichting van onafhankelijke en doeltreffende nationale instellingen
voor de rechten van de mens."*

Het Comit6 verwacht nu dat de 'conclusions and recommendations' een rol gaan spelen in
de nationale procedures van beleid en wetgeving en terechtkomen bij de bevoegde
nationale instanties, zodat de desbetreffende Staat over de resultaten bij de volgende
rapportage-ronde kan berichten. Staten dienen daarom de aanbevelingen ook nationaal
bekend te maken,"" iets waar het Comit6 nog weinig toe oproept. Het is voorts van
belang dat er op nationaal niveau een orgaan verantwoordelijk is voor de implementatie

!"Zie CAT/C/SR.153, § 35-36 voor het besluit ter zake.
""Vergelijk bijvoorbeeld de eerste 'concluding observations', die nog geen halve pagina innamen (A/47/44, p.
14-67), met de meer recente, die zo'n drie pagina's innemen (A/52/44, p. 8-39).
""Zie ook artikel 68 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement. Het is niet duidelijk of het Comite alleen de

'general comments' in het jaarverslag kan publiceren wanneer de verdragspartij in kwestie daarop gereageerd
heeft, of genoeg tijd heeft gehad dat te doen. Zie Burgers & Danelius 1988, p. 158-159. In feite worden altijd de
commentaren van het Comit6 in het jaarverslag opgenomen.

Zie voor een uitgebreide uitleg van het programma het rapport van de Secretaris-Generaal aan de Commissie
voor de Rechten van de Mens: E/CN.4/1996/90.
"°Zo ook de aanbeveling van de Algemene Vergadering van de VN van 22 december 1995, A/Res/50/170, §
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van de aanbevelingen.'" Het volgende periodieke rapport dient de conclusies en aan-
bevelingen van het Comite, zoals verwerkt in nationale instituties en regelingen, weer te
geven. Voorts moeten de nog onbeantwoorde vragen, beantwoord zijn. Het Comite moet
daar dan ook op terug komen. Helaas is daar nog weinig van te zeggen, omdat het Comite
daarvoor nog te kort duidelijke aanbevelingen doet.

Ook andere verdragsorganen volgden een vergelijkbare praktijk. Het IVBPR voorzag
allerminst in een duidelijke bevoegdheid voor het Mensenrechtencomite."' De vraag in
hoeverre het Mensenrechtencomite als geheel eigenlijk wel staat-specifieke commentaren
kon geven heeft daar lange tijd de gemoederen bezig gehouden. Ten tijde van de Oost-
West tegenstellingen is het Mensenrechtencomite daar niet uit gekomen. Sinds 1992 heeft
het Mensenrechtencomite zieh echter ook de bevoegdheid aangemeten specifieke commen-
taren te leveren op individuele statenrapporten, waarbij het zijn 'concluding comments'
opstelde volgens een vergelijkbaar stramien als het Comite tegen Foltering.'" ,

Het Mensenrechtencomite ging in zijn 'comments' over het algemeen niet zo diep in op de
aanpak van foltering als het Comite tegen Foltering, omdat het Mensenrechtencomite zijn
aandacht moet verdelen over een scala van verplichtingen. Het is voorts vermeldenswaard
dat ook de Speciale Rapporteur tegen Foltering steeds gedetailleerdere aanbevelingen in
zijn jaarverslagen opnam, aanbevelingen die overeenkomen met bepalingen van het
Verdrag tegen Foltering, de 'Standard Minimum Rules' en de relevante 'general com-
ments' van het Mensenrechtencomite."'' Waren deze aanbevelingen aanvankelijk niet
gericht tot individuele staten, maar op de aanpak van foltering in het algemeen, de laatste
jaren deed de Speciale Rapporteur ook aanbevelingen met betrekking tot specifieke staten
aan de Commissie, naar aanleiding van een bezoek van de Rapporteur aan de desbetref-
fende Staat.'" Bovendien werden de rapporten van de Speciale Rapporteur jaarlijks
omvangrijker, hetgeen er op wijst dat de Rapporteur steeds actiever werd. Hier tekent zieh
een gebied af waar beide Organen zieh begeven.

6 Bevoegdhe id tot het geven v a n ' g e n e r a l c o m m e n t s ' . • •• •>.•• -

In tegenstelling tot het Mensenrechtencomite was het Comite tegen Foltering bijzonder
terughoudend met het opstellen van 'general comments': algemene commentaren over de
interpretatie van bepaalde verdragsbepalingen. Het Mensenrechtencomite bracht een
uitgebreide compilatie tot stand van 'general comments'."* De bevoegdheid daartoe

"'Zie de aanbeveling van de Algemene Vergadering van de VN van 22 december 1995, A/Res/5O/17O, § 7 (b).
Zie ook het rapport van Alston: A/CONF.157/PC/62/Add.ll/Rev.l, Annex. § 22, 95-96 en 152. Zie ook advies
nummer 22 van de Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid. VN Toezicht op Mensenrechten, p. 10-
11.
'"Het relevante onderdeel van artikel 40 lid 4 IVBPR luidt: "[The Committee] shall transmit its reports, and

such general comments as it may consider appropriate, to the State Parties."
'"Boerefijn 1995, p. 785-789; Joseph 1995, p. 7-12; McGoldrick, p. 86-96. . . . .
'"Zie bijvoorbeeld E/CN.4/1991/17, § 303; E/CN.4/1995/34, § 922-926. •' - • • •
'"Zie bijvoorbeeld het verslag van het bezoek aan Pakistan: E/CN.4/1997/7/Add.2.
"*Zie McGoldrick 1991, p. 92-96. Zie ook Compilation of General Comments and General Recommendations

adopted by Human Rights Treaty Bodies, HRI/GEN/1/Rev.l (1994).
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ontleende het Mensenrechtencomite aan het met artikel 19 lid 3 van het Verdrag tegen
Foltering venvante artikel 40 lid 4 IVBPR.'" Pas later ontleende het Mensenrechten-
comite aan artikel 40 lid 4 overigens ook de reeds behandelde bevoegdheid 'concluding
observations' te geven.

Achtergrond van deze ontwikkeling was de Oost-West tegenstelling in het Mensenrechten-
comite. Leden konden geen overeenstemming bereiken over de reikwijdte van artikel 40
lid 4 IVBPR. Ging de bepaling wel zover dat het Mensenrechtencomite staatsspecifieke
commentaren op te stellen? Er bleek alleen consensus over het bestaan van de bevoegd-
heid commentaren op te stellen naar aanleiding van rapportage in het algemeen, maar niet
direct verband houden met een specifiek statenrapport. Werd dit destijds nog door sommi-
ge leden als een beperking beschouwd, de bevoegdheid 'general comments' op te stellen
heeft nu bestaansrecht naast de inmiddels bestaande bevoegdheid staatsspecifieke com-
mentaren op te stellen, de'conclusions and recommendations'. .

Interpretatieve verklaringen van een gezaghebbend verdragsorgaan dragen bij aan de
ontwikkeling van de normatieve inhoud van de verdragsbepalingen en geven staten een
eerste aanwijzing over een toekomstig oordeel van het orgaan."* Dat is voor de Staat,
niet-gouvemementele organisaties en nationale groeperingen en de individuele justitiabele
van groot nut: een algemene lijn hoeft niet te worden opgespoord in een aantal uitspraken
in de individuele klachtenprocedure of in de rapportageprocedure. 'General comments'
zijn duidelijk en van meer gewicht dan uitspraken van het Comite, laat staan van individu-
ele leden, in de klachten- of rapportageprocedure. Ze kunnen een nationale werking
krijgen, waar justitiabelen ze voor de rechter inroepen. En daarmee wordt uiteindelijk de
implementatie van het Verdrag bevorderd. Kortom, door het geven van 'general com-
ments' kan een verdragsorgaan zijn toezichthoudende en verdraguitleggende rol, alsmede
het rechtsgehalte van zijn uitspraken versterken. .

Opgemerkt moet worden dat het Verdrag tegen Foltering niet uitdrukkelijk een grondslag
biedt voor een vergelijkbare bevoegdheid, hetgeen overigens niet betekent dat de opstellers
van het Verdrag de mogelijkheid uitsloten."' Zoller acht de vraag niet eens een discus-
sie waard. Hij stelt eenvoudigweg:

"Like most monitoring bodies established under international conventions, the Committee against
Torture is also mandated to make general comments on the Convention and its scope and
implementation."'̂

Dat is juist. De tekst van het Verdrag is weliswaar vaag, maar sluit niet uit dat ook
verklaringen kunnen worden opgesteld naar aanleiding van de rapportage van diverse
staten. Een dergelijke bevoegdheid is impliciet in de functie van het Comit6 om toezicht te

'"Zie hierboven, noot 112.

'"Zie ook A. Woltjer, De uiupraini van A« M«u«irecA/<;ncom/7<! over am*W 26 /VB/7?, NJCM-Bulletin 19
(1994), p. 841-854 (843).

'"Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 159.
'"Zoller 1989, p. 252. , ,,.
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houden en naleving te bevorderen.'*' De totstandkomingsgeschiedenis van het Verdrag
wijst ook in die richting. Burgers en Danelius, zelf betrokken bij de opstelling van het
Verdrag, brengen in herinnering dat het niet de bedoeling is geweest van opstellers van
het Verdrag dat het Comit6 met het mandaat zou hebben op basis van de bestudering van
rapporten commentaren te richten aan alle staten partijen gezamenlijk.'" Bovendien nam
het Comit6 wel eerder besluiten, ook besluiten die staten rechtstreeks kunnen raken,
waarvoor het Verdrag geen uitdrukkelijke grondslag bood, bijvoorbeeld de aanvaarding
van de richtlijnen voor rapportage. Ook het Mensenrechtencomite nam richtlijnen voor
rapportage aan, maar dan in de vorm van een 'general comment','" waar het Mensen-
rechtencomit6 tenslotte ook de bevoegdheid voor heeft. Het Comite tegen Foltering zag
het ontbreken van een uitdrukkelijke bevoegdheid niet als een beletsel richtlijnen voor rap-
portage aan te nemen en staten te verzoeken volgens die richtlijnen te rapporteren. Wan-
neer het Comit6 al dergelijke besluiten neemt valt niet in te zien waarom het Comite der-
gelijke besluiten niet gewoon onder de naam van 'general comments' aan staten ter kennis
brengt.

Het was geruime tijd onduidelijk of het Comitö zelf vond dat het de bevoegdheid had.'"
Sommige leden waren van mening dat het Verdrag geen uitdrukkelijke basis bood voor
'general comments' als die van artikel 40 lid 4 IVBPR. Het Comitö diende zieh te
beperken tot het geven van 66n 'general comment' per staat. Anderzijds werd erkend dat
het ontbreken van een grondslag in het Verdrag niet betekende dat de mogelijkheid voor
altijd zou zijn uitgesloten.'" Zo ging het Comite er in feite al toe over de mogelijkheid
te bespreken om in de vorm van een 'general comment' zijn afkeuring tot uitdrukking te
brengen over de niet-overlegging van rapporten door verdragspartijen. Tot deze 'general
comment' kwam het echter nog niet. '** „

Toch kwam het er van. Het Comite besloot in mei 1996 een werkgroep in te stellen die
een 'general comment' over artikel 3 diende uit te werken.'" Pas eind 1997 hakte het
Comit6 eindelijk de knoop door en nam een 'general comment' aan.'" Vermoedelijke
aanleiding voor het aannemen van deze 'general comment' was de toevloed aan klachten
in verband met artikel 3 . ' " Er was een duidelijk belang van het Comite aanwezig die
toevloed in te dämmen, onder meer door potentiele klagers en verdragspartijen duidelijk te
maken welke eisen het Comit6 hanteert met betrekking tot artikel 3. Het doel is klagers en
verdragspartijen al op voorhand een idee te geven of een klacht zinvol is, respectievelijk
een voorgenomen uitzetting tot een succesvolle klacht zal leiden.™ ,

"'Zie ook Byrnes 1992, p. 530. . " ! ' ""'• ' V . ' ' ' , ' ,' • . \:. . .
•"Burgers & Danelius 1988, p. 159. ^ - ' \ ' V . . / ' ^ "' ^ ' " ^ '>•"•.' - ' ' " ' ' " ' "
'"HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 3.
'"CAT/C/SR.48, § 27; CAT/C/SR.230, § 17-21, 24, 34-35; CAT/C/SR.244/Add.l, § 55-61.
'»CAT/C/SR.48, § 27. . . . . - • •
'"Zie CAT/C/SR.244/Add.l, §55-61. ..
"'A/53/44, § 258.
'"General Comment by the Committee against Torture on the Implementation of article 3 in the context of

article 22 of the Convention against Torture, A/53/44, Annex IX.
'"Zie hieronder, hoofdstuk 7, paragraaf 2.3. Zie ook A/53/44, §258 en Annex 10. • •-• - - '
"°Zie verder ten aanzien van deze 'general comment', hieronder, hoofdstuk 10, paragraaf 3.1.4. ' ''• •• -'
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Pas laat kwam het Comite tot zijn eerste 'general comment' . Het zou zeker gewenst zijn
indien het Comite met betrekking tot andere verdragsbepalingen zijn praktijk verder
ontwikkelt. . . „.— ..,;-. .. ,.,.;.,., .,„,-.,.- -.,., ••<<-••, •<••

7 Slotbeschouwingen : ^ s : ^ , ( , i ; . v >; ui*»« ,tiv &.- ' ' i t . ; b : .. ' us

Dit hoofdstuk bestudeerde de institutionele achtergrond van het rapportagesysteem
krachtens het Verdrag tegen Foltering, alsmede de rol die het Comit6 tegen Foltering heeft
gespeeld in de ontwikkeling van het rapportagesysteem. Zoals uit hoofdstuk 4 bleek heeft
het Comite tegen Foltering zieh gevestigd als een onafhankelijk en onpartijdig orgaan, in
beginsel goed geschikt toezicht uit te oefenen over de naleving van de verdragsbepalingen.

De totstandkoming van de rapportageverplichting in het Verdrag tegen Foltering werd
voor een groot deel bepaald door soevereiniteitsoverwegingen. Mede als gevolg daarvan
heeft de procedure zijn inherente beperkingen, die ook weer de rol van het Comit6
beperken. Resultaat is dat, teneinde het systeem goed te laten werken, voortdurend
stappen van de kant van staten nodig zijn. Zij moeten rapporteren, adequaat rapporteren,
open staan voor een dialoog met het Comite, bereid zijn aanbevelingen van het Comite te
implementeren en daarover weer te rapporteren. Hoofdstuk 4 toonde voorts dat in de prak-
tijk de procedure kan worden beperkt door een tekort aan tijd en financien, zaken
waarvoor de VN verantwoordelijkheid draagt. ... , . . ,„ . ^ ... ...... ,. „ , , . . . . . . . , . , , ...

Ondanks deze beperkingen, kan worden gesteld dat ook rapportage krachtens het Verdrag
tegen Foltering in beginsel een procedure van betekenis is. De procedure is potentieel van
toepassing op alle staten van de wereld, onafhankelijk van ideologische en politieke
verschillen. De procedure biedt het Comite de struetuur waarbinnen de uitvoering van de
verdragsbepalingen door deze staten doorlopend kan worden bestudeerd, waarmee het
Comite' staten bij kan sturen waardoor schendingen worden voorkomen, waarlangs,
kortom, het Comite kan bevorderen dat verdragsbepalingen hun werking vinden in de
nationale rechtsorde.

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven, is het de bedoeling dat het
rapportagesysteem wordt gevoed door diverse informatiestromen, die het Comit6 bereiken,
dat de Staat met die informatie wordt geconfronteerd, dat er een dialoog over wordt ge-
voerd en het geheel eindigt in een evaluatie, die ook nog eens algemeen bekend wordt, en
waar de Staat gevolg aan geeft. Dat hele proces moet zieh na verloop van tijd herhalen,
waarbij de voortgang van de implementatie wordt geevalueerd. Daarbij moeten diverse
partijen worden betrokken: het Comite\ de verdragspartij en de belanghebbende niet
gouvernementele organisaties. Samenwerking hissen de partijen is essentieel.

Niet alleen in beginsel, ook in de praktijk is de rapportageprocedure van het Verdrag
tegen Foltering van grote betekenis gebleken. Het Comite bracht de procedure tot leven
door die maatregelen te nemen, die doeltreffend waren gebleken bij andere verdragsorga-
nen. Tegelijk moet worden opgemerkt dat het Comit6 op punten meer had kunnen doen.
Wanneer wij de belangrijkste punten van dit hoofdstuk nog eens de revue laten passeren
dan komt het volgende beeld naar voren.
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Het rapportageproces wordt op gang gebracht door de indiening van rapporten door
verdragspartijen. Het Comit6 stelde uitgebreide en gedetailleerde richtlijnen voor initiele
en periodieke rapporten vast om staten duidelijk te maken waar het Comite informatie
over wil hebben. Wanneer, op grond van een vergelijking van het rapport met de
richtlijnen bleek dat niet voldoende informatie was verschaff, aarzelde het Comite niet
aanvullende informatie en, wanneer veel informatie ontbrak, een aanvullend rapport te
verzoeken. Een en ander heeft inmiddels geresulteerd in over het algemeen adequate
s t a t e n r a p p o r t e n . • - ':-* . w ^ - . . ^ r , < •_•-.• •..-." &•; . u ' - j ^ r » ^ i ^ v ? • - . - j . ;_><.>; - s r

Het Comite heeft voorts de bevoegdheid ad hoc rapporten te verzoeken. Slechts 66n keer
maakte het Comit6 van de bevoegdheid gebruik. De behandeling van het ene ad hoc
rapport laat wel zien dat het Comite ook deze rol bijzonder serieus nam en dat het verzoek
om een ad hoc rapport, wanneer het met mate wordt toegepast, een zeer effectief
instrument kan zijn. De behandeling van het speciale rapport van Israel trok wereldwijd de
aandacht. Overigens moet opgemerkt worden dat het Comite, net als andere verdragsorga-
nen weinig publiciteit trok, terwijl juist die publiciteit de rol van het Comit6 zou kunnen
versterken.

Waar staten echter niet rapporteren of te laat rapporteren, moet het Comito er voor waken
dat zo'n staat het toezicht niet buitenspel zet. Voorkomen moet worden dat er een premie
komt te staan op het niet voldoen aan de verplichting zieh aan het toezicht van het Comite
te onderwerpen. Het Comite boog zieh over zijn mogelijkheden staten er toe te bewegen
mee te werken. Het stuurde het 'reminders' aan niet-rapporterende staten, de Voorzitter
trad in overleg met desbetreffende staten en het Comit6 publiceerde lijsten met niet-rap-
porterende staten. AI deze maatregelen leidden echter niet tot voldoende resultaten. Het is
daarom wenselijk dat het Comite een slagvaardiger opstelling kiest tegenover staten die
niet rapporteren. Het Comite' zou de implementatie van het Verdrag in een staat kunnen
bespreken in afwezigheid van een rapport. Keer op keer werden beslissingen over de
vraag of het ComitS daar formed wel de bevoegdheid voor had, uitgesteld. Tenslotte
stelde het Comit6 vast dat het die niet had. Dat was een gemiste kans, zeker nu andere
verdragsorganen al wel zo'n bevoegdheid vonden.

Erkend moet worden dat het Comite' verder geen middelen heeft staten te dwingen.
Wanneer een staat volhardt in zijn weigering te rapporteren rest het Comite slechts het
overdragen van de verantwoordelijkheid aan de meer voor een hardere aanpak geschikte
Organen. Waar de middelen van het ComitS tegen Foltering tekortschieten is het goed dat
er nog andere organen met een bevoegdheid op het gebied van de rechten van de mens.
Daar moet wel mee worden samengewerkt. In het jaarverslag aan de Algemene Vergade-
ring van de VN en aan verdragspartijen geeft het Comitö al aan welke staten niet hebben
gerapporteerd. Het is nu aan deze instanties actie te ondernemen. Dat is echter nog te
weinig gebeurd. Op de band met de VN en daarmee op de plaats van het Comite in een
groter geheel, wordt in de slotbeschouwing van deze Studie terug gekomen.

Aangezien het Comite' voldoende rapporten bijtijds kon behandelen juist omdat staten
achterstallig waren met de indiening van rapporten, dienen, zodra rapporten in het
gewenste tempo binnenkomen, zittingstijd en financien van het Comite te worden
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uitgebreid, zodat ook tot de feitelijke behandeling van een groot aantal rapporten kan
worden overgegaan.

Het Comit6 wist, na een langzame start, ook de feitelijke behandeling van rapporten te
structureren. Het stelde rapporteurs aan. De feitelijke behandeling zou nog kunnen worden
versterkt door overmatige beleefdheidsuitwisselingen, spreektijd en herhalingen te
beperken en zoveel mogelijk de rapporteur en co-rapporteur het woord te laten voeren.
Voorts nodigde het Comite niet-gouvernementele organisaties uit informatie te verschaf-
fen. Deze informatie betrok het Comite vervolgens uitgebreid in de dialoog met de rap-
porterende staat. Wellicht zou het contact nog versterkt kunnen worden door hoorzittingen
voor niet-gouvernementele organisaties te houden alvorens tot de behandeling van staten-
rapporten over te gaan.

De belangrijkste ontwikkeling in de rapportageprocedure was dat het Comite als collectief
evaluaties ging wijden aan ieder individueel rapport: de 'conclusions and recommendati-
ons'. Het is echter een gemis dat het Comite niet meteen in het begin daartoe over was
gegaan, nu het Verdrag daar duidelijk de bevoegdheid voor gaf, in tegenstelling tot bij-
voorbeeld het IVBPR. 'Conclusions and recommendations' werden steeds gestructureerder
en gedetailleerder. Enkele toevoegingen zou het Comite nog kunnen maken. Het kan aan-
bevelen de 'conclusions and recommendations' ook nationaal bekend te maken, een
nationaal mechanisme in te stellen dat verantwoordelijk is voor het rapportageproces, bij
de volgende behandeling van het statenrapport een delegatie te sturen van personen die
verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de laatste 'conclusions and recommenda-
tions' .

In ieder geval weten nu alle betrokken partijen, niet het minst het Comit6 zelf, precies wat
er voor de indiening van het volgende rapport van de verdragspartij wordt verwacht. Het
is te verwachten dat daarmee ook de 'follow up' meer gestructureerd zal kunnen verlopen.
Het Comitö dient uitdrukkelijk terug te komen op eerder gedane uitspraken en toezeg-
gingen van de staat en wel op een consistente manier. Hier is nog niet veel over te
zeggen, aangezien de periode dat 'conclusions and recommendations' worden aangenomen
nog te kort is.

Het Comite tegen Foltering heeft lang getalmd met het opstellen van 'general comments',
terwijl het Mensenrechtencomite dat al eerder deed. Het Comite had eerder zijn toezicht-
houdende alsmede interpretatieve rol kunnen versterken. Pas eind 1997 nam het Comite
zijn eerste 'general comment' aan. Het is gewenst dat het Comite regelmatig op die
manier van zieh laat hören.

Er is onmiskenbaar een gebied van overlap tussen de rapportageprocedure van het Comit6
tegen Foltering en die van het Mensenrechtencomite, omdat beide Organen zieh met
dezelfde materie bezighouden. Het kan niet worden gezegd dat het Comite tegen Foltering
zieh aanvankelijk profileerde ten opzichte van het Mensenrechtencomite, precies omdat het
geen duidelijke evaluatie aan statenrapporten wijdde. Toen het Comit6 tegen Foltering
'conclusions and recommendations' ging aannemen, kon het zieh wel profileren, omdat het
gedetailleerde aanbevelingen opstelde specifiek op het gebied van de implementatie van het
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folterverbod, terwijl het Mensenrechtencomite' zieh, naast het folterverbod, met een scala
van andere mensenrechten bezighield.

Het is de vraag of het Mensenrechtencomit6 zieh nog wel met de problematiek van fol-
tering hoeft bezig te houden, nu het Comit6 tegen Foltering dat al doet. Zouden de rap-
portageprocedures bij beide verdragsorganen moeten versmelten tot 66n
verdragsmechanisme? Zouden beide verdragsorganen niet moeten kiezen voor een
gezamenlijke behandeling van de statenrapporten?'^' Voor een antwoord is het nog te
vroeg. In deel III zal eerst aan de orde komen in hoeverre het Comite tegen Foltering zieh
ook inhoudelijk ten opzichte van het MensenrechtencomitS profileerde.

" • ' - • § - ' W " ' ^ ! : • • • '•)•--•• / » ' : ' • / ; : > i : • . . ' • ' •

->St / ' . : - • } ' . j»

> ; u - • ' . . ) • • • :

:•-. '•: • • T , . - ; . - i . - . ; . » . • . : . • . ' v - i : ^ > I f Ä : - . • • • . . ? :
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"'Zie ook de Algemene Vergadering van de VN: A/Res/50/70, § 7. Zo ook de aanbevelingen van Alston:
A/CONF. 157/PC/Add. 1 I/Rev. 1, Annex, § 27 en 164-182. Zo ook de Adviescommissie Mensenrechten en
Buitenlands beleid, VN Toezicht op Mensenrechten, p. 20.
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1 Inleiding

Artikel 20 van het Verdrag tegen Foltering biedt het Comit6 de mogelijkheid op eigen
initiatief een vertrouwelijk onderzoek te doen naar een systematische praktijk van foltering
in een verdragstaat. Het onderzoek kan mede inhouden een bezoek aan de Staat in kwestie.
Het Comit6 is bevoegd de conclusies van zo'n onderzoek en aanbevelingen openbaar te
maken in zijn jaarverslag.

Artikel 20 is geinspireerd door de procedure krachtens ECOSOC-resolutie 1503 en door
toezichtsprocedures bij de Internationale Arbeidsorganisatie.' Met deze vorm van toezicht
is een nieuwe rol voor een verdragsorgaan weggelegd. In tegenstelling tot andere ver-
dragsprocedures kan het Comit6 uit eigen beweging, onafhankelijk van de medewerking
van een Staat, actie ondememen en een onderzoek starten. Nieuw is ook dat dat onderzoek
nog eens op het grondgebied van de betrokken Staat kan worden uitgevoerd, waarvoor
vanzelfsprekend medewerking van de Staat nodig is. Het onderzoek is vertrouwelijk, maar
de resultaten kunnen openbaar worden gemaakt. Een ernstig nadeel is dat staten op grond
van artikel 28 van het Verdrag bij ratificatie kunnen verklaren deze bevoegdheid van het
Comit6 onder artikel 20 niet te erkennend

'J.H. Burgers en H. Danelius, The United Nations Convention against Torture. A Handbook on the Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Dordrecht: 1988, p. 160-162;
A. Byrnes, 77ie Commi'ne« Agam« 7brture, in: Ph. Alston (ed.), The United Nations and Human Rights. A
Critical Appraisal. Oxford: 1992, p. 509-546 (530); M. Nowak, 77ie jnp/anenairiof! /un«/cn.s o / »A« tW
Comnu'nw X^aini/ Torture, in: M. Nowak « a/, (ed.), Fortschritt im Bewußtsein der Grund- und Menschenrech-
te. Progress in the Spirit of Human Rights. Festschrift für Felix Ermacora, Kehl: 1988, p. 493-526 (503-510);
M.E. Tardu, 77i< (/ni'wa" Afarioiu Qwive/i/ion a^airut 7brrurf anrf wA<r C/nW. /nAuman or Dfgnufjn; rr«awienr
or fttfiu/im««, NJIL 56 (1987), p. 303-321 (318). Donnelly is overigens kritisch over hei resultaat van de 1503-
procedure. Zie J. Donnelly, 77ie Emer^'n^ /n/eman'ona/ /tegi/n« ^o/n^r 7brfure, NILR (1986), p. 1-23 (17-18)

•De zogenaamde 'opting out' clausule van artikel 28 luidt:
"1. Each State may, at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto, declare that it
does not recognize the competence of the Committee provided for in article 20.
2. Any State Party having made a reservation in accordance with paragraph I of this article may, at any time,
withdraw this reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations."
Deze mogelijkheid kwam bij de opstelling van het Verdrag op het laatst als onderdeel van een compromis in de
tekst van het Verdrag. Zie A/C.3/39/SR.60, § 53-71. Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 102-107. Zie
hierboven, hoofdstuk 3, paragraaf 6.2. Het aantal staten dat op basis van artikel 28 een verklaring aflegde blijkt
laag te zijn, in tegenstelling tot wat aanvankelijk werd gedacht. Zie CAT/C/2/Rev.4. Op 1 juni 1998 waren er
105 verdragspartijen. Daarvan maakten dertien het voorbehoud, te weten: Afghanistan, Bahrein, Bulgarije,
China, Cuba, Israel, Koeweit, Marokko, Polen, Oekraine, Saoedie-Arabie, Witrusland en Rusland. Bron: United
Nations Treaty Collection op Internet: www.un.org/Depts/Treaty/final/ts2/newfiles/part_boo/iv_boo/iv_9.htm.
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Het doel van de procedure is niet het doen van een uitspraak in individuele gevallen, maar
het doen van een uitspraak over een .wft«»/e van systematische faltering en het bewerk-
stelligen van een situatie die in overeenstemming is met het Verdrag.' Teneinde de artikel
20 procedure handen en voeten te geven nam het Comite er artikel 18 lid 2 Verdrag een
regeling terzake in het Huishoudelijk Reglement op." De praktijk, voorzover die openbaar
is, was beperkt. Het Comite ging tot half 1998 slechts twee keer over tot het openbaar
maken van een beknopt verslag met aanbevelingen. Hierdoor, en gezien het feit dat een
groot deel van de procedure vertrouwelijk is, is het materiaal voor dit hoofdstuk beperkt.

2 Het verloop van de procedure

De procedure is gefaseerd. In iedere fase dient het Comite er naar te streven de mede-
werking van de Staat te verkrijgen. De gehele procedure, inclusief de stukken, is vertrou-
welijk tot het moment dat het Comite besluit, in overeenstemming met artikel 20 lid 5 van
het Verdrag om de vertrouwelijkheid op te heffen.'Hoe verder in de procedure des te
hoger de druk op de Staat. Dat kan het Comite gebruiken om de medewerking van de Staat
te krijgen.

De procedure kan in werking worden gezet wanneer het Comite betrouwbare informatie
ontvangt, die volgens het Comite goed gefundeerde aanwijzingen bevat dat in het gebied
van een verdragspartij, stelselmatig foltering wordt toegepast. De informatie kan uit iedere
denkbare bron komen." In de praktijk ging het om informatie uit niet-gouvernementele
bron. De informatie bereikt het Comite via de Secretaris-Generaal. Alleen die informatie
die betrekking heeft op een verdragspartij die /lief het voorbehoud in de zin van artikel 28
van het Verdrag zal door het Comite worden ontvangen.

Het Secretariaat heeft de taak de informatie eerst door te lichten.'' Dit onderzoek is con-
troleerbaar: het Secretariaat houdt een permanent register bij van alle binnengekomen
informatie en het Comit6 heeft daar inzage in.*

In de eerste fase van de procedure stelt het Comite vast of de informatie betrouwbaar is en
of zij gegronde aanwijzingen geeft voor het bestaan van een praktijk van stelselmatige fol-

'Het Comite heeft niet de bevoegdheid, volgens een strikte lezing van de tekst van het Verdrag, een onderzoek
te starten wanneer het berichten ontvangt over het voorkomen van stelselmatige wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing.
'Zie artikelen 69 tot en met 84 Huishoudelijk Reglement, CAT/C/3/Rev.l. Zie ook het de concept reglementen:

CAT/C/L.l/Add.2 en CAT/C/L.I/Add.2/Rev.l. Zie voor de besprekingen daarover van het Comite:
CAT/C/SR.9, §5-97; CAT/C/SR.20. § 1-35; CAT/C/SR.240, § 28-49 en CAT/C/SR.244/Add.l, § 1-53.
'Artikel 72 en 73 Huishoudelijk Reglement, artikel 20 lid 5 van het Verdrag.
'Burgers & Danelius 1988, p. 161. • •-"-
'Daarvoor koos het Comite een voorzichtige formulering in artikel 69 lid 1 Huishoudelijk Reglement: "The

Secretary-General shall bring to the attention of the Committee, in accordance with these rules, information
which is, or app^arj w i f [cursivering CI], submitted for the Committee's consideration under article 20, para-
graph 1, of the Convention." Zie de totsiandkoming ervan in CAT/C/SR.9, § 7-26 en CAT/C/SR.20, § 2-4.
'Artikel 70 Huishoudelijk Reglement. • . • >
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tering. Er zijn derhalve drie toetsen: is de informatie betrouwbaar,' bevat de informatie
gegronde aanwijzingen ('well-founded indications')'" en wijzen die op het stelselmatig
voorkomen van foltering." . ,.

Ten aanzien van de toets van betrouwbaarheid besloot het Comite" de tekst van het Ver-
drag over te nemen en geen nadere regeis te stellen.'^ In de praktijk werd informatie van
Amnesty International als betrouwbaar aangemerkt. In de twee gevallen waar de procedure
uiteindelijk tot openbaarmaking leidde had Amnesty International het Comite op stelselma-
tige foltering gewezen.'^ Deze informatie werd bevestigd door informatie uit andere niet
nader gespecificeerde niet-gouvernementele bron, alsmede uit het rapport van de Speciale
Rapporteur. Daarmee achtte het Comite de toets van de betrouwbaarheid gehaald.'* ^ ;...

Wat gegronde aanwijzingen zijn verduidelijkte het Comit6 in het onderzoek naar Egyp-
te.'* Aanwijzingen zijn gegrond wanneer het gaat om een groot aantal aantijgingen, uit
verschillende bronnen. Deze aantijgingen komen over het algemeen met elkaar overeen en
beschrijven de foltermethodes, de plaatsen waar foltering wordt toegepast en de betrokken
autoriteiten op dezelfde wijze. Waar de bronnen in eerdere activiteiten van het Comit6
betrouwbaar zijn gebleken, draagt dat op zieh ook al bij aan de gegrondheid van de
aanwijzingen.'* Het Comite wilde niet zover gaan om het voile bewijs van stelselmatige
foltering te eisen, zoals het Secretariaat in het concept van het huishoudelijk reglement had
voorgesteld." Dat was een verstandige koers. Er is nog geen sprake van een veroorde-
ling, maar van het openen van een procedure volgens welke nog moet worden vastgesteld
of er van systematische foltering sprake is. Daarvoor is zeker in dit stadium geen vol
bewijs nodig. 'Well-founded indications' zijn afdoende.

Welke de factoren zijn die wijzen op stelselmatige foltering, heeft het Comit6 trachten te
verduidelijken in het onderzoek naar Turkije'* en bevestigd in het onderzoek naar Egyp-
,»19.

'Artikel 75 lid 1 Huishoudelijk Reglement. "'
'"Artikel 75 lid 2 Huishoudelijk Reglement.
"Artikel 75 lid 2 Huishoudelijk Reglement. Zie ook de totstandkoming van artikel 75 Huishoudelijk Reglement

in CAT/C/SR.9, § 36-60 en CAT/C/SR.20, § 11-14.
"CAT/C/SR.9, § 49.
"A/48/44/Add.l, § 3 (Turkije); A/51/44, § 182 (Egypte).
"A/48/44/Add.l, § 5 ; A/51/44, § 184.
"Een aanzet werd al gegeven in het onderzoek naar Turkije: A/48/44/Add.l, § 38.
""The Committee considers that the information received with regard to allegations of the systematic practice of

torture in Egypt appears to be well founded. Its conclusion is based on the existence of a great number of
allegations, which came from different sources. These allegations largely coincide and describe in the same way
the methods of torture, the places where torture is practised and the authorities who practice it. In addition, the
information comes from sources that have proved to be reliable in connection with other activities of the Commit-
tee." A/51/44, § 219. . - -
"De door het Secretariaat voorgestelde regeling ten aanzien van het bewijs van foltering luidde: '" •'<••<>••••'

"The Committee shall initially ascertain whether the information received provides clear evidence of facts which
can be ascribed to acts of torture as defined in article 1 of the Convention." Zie CAT/C/L.l/Add.2, p. 3;
CAT/C/SR.9, § 4 1 . — - . =.-•<». - . - , . : . - • .

" A / 4 8 / 4 4 / A d d . l , § 3 9 . ."- •• - -'̂  •; ^..-.,-., • < • •
" A / 5 1 / 4 4 , § 2 1 4 . - . • - . . - • . • • - • . - • - • - • : - • - • - • • • • • . ' • • • • • • • • i • ' : •
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"The Committee considers that torture is practised systematically when it is apparent that the
torture cases reported have not occurred fortuitously in a particular place or at a particular time,
but are seen to be habitual, widespread and deliberate in at least a considerable part of the territory
of the country in question. Torture may in fact be of a systematic character without resulting from
the direct intention of a Government. It may be the consequence of factors which the Government
has difficulty in controlling, and its existence may indicate a discrepancy between policy as
determined by the central Government and its implementation by the local administration. Inade-
quate legislation which in practice allows room for the use of torture may also add to the systema-
tic nature of this practice.""

Een systematische praktijk houdt dus niet in het bestaan van een paar verspreide individue-
le gevallen. Maar de termen 'habitual' en 'widespread' zijn onduidelijk. En wat is 'a
considerable part of the country'? Deze laatste voonvaarde lijkt bovendien onnodig beper-
kend. Zou dat betekenen dat wanneer in twee gevangenissen in de hoofdstad van een land
foltering dagelijks op personen wordt toegepast, het Comit6 geen bevoegdheid heeft? Een
onwenselijke situatie.

Gegeven de aard van de procedure heeft het Comite' terecht in zijn Huishoudelijk Regle-
ment niet de eis opgenomen dat de nationale rechtsmiddelen moeten zijn uitgeput, voordat
de onderzoeksprocedure kan worden geopend.*' ' ' '"' •-•-;. "**

Wanneer de informatie wijst op stelselmatige foltering, dan is het Comit6 ontvankelijk en
is het v£/7?/;cA/ over te gaan tot de volgende fase." In deze fase krijgt de Staat de gele-
genheid zijn commentaar te leveren op de informatie die het Comite heeft bereikt." Het
Comit6 kan opnieuw nadere informatie zoeken van verdragsorganen, de Speciale Rap-
porteur tegen Foltering en van organisaties als Amnesty International, alsmede van verte-
genwoordigers van de betrokken Staat en van individuen." Na de ontvangst van het com-
mentaar van de Staat en eventuele aanvullende informatie besluit het Comite een of meer
van zijn leden aan te wijzen om alle informatie te analyseren en aanbevelingen aan het
Comit6 te doen voor verdere actie. Deze werkgroep dient zo snel mogelijk verslag uit te
brengen." Pas na de uitbrenging van dat verslag besluit het Comite of een vertrouwelijk
onderzoek wordt ingesteld. Deze bevoegdheid is discretionair."

De uitvoering van het onderzoek vormt de volgende fase van de procedure." Opnieuw
poogt het Comite de medewerking te krijgen van de betrokken staat. Deze wordt gevraagd
een vertegenwoordiger te sturen om de aangewezen ComitSleden te ontmoeten en hen te
voorzien van de informatie die de leden of de staat nuttig achten om de feiten te onderzoe-

~A/48/44/Add.l , § 39.
"Dat is in tegenstelling met bijvoorbeeld de 1503-procedure, waar die eis wel is gesteld. Zie ook Byrnes 1992,

p . 531.

"Burgers & Danelius 1988, p. 161. ._••- .-_ . «vv r i t ' , . ••- . .* r>:
" Artikel 20 lid 1 van het Verdrag, artikel 76 lid 1 Huishoudelijk Reglement.
"Artikel 76 lid 4 Huishoudelijk Reglement. Zie ook artikel 77. Het Comite beslist in welke vorm het dergelijke

informatie wenst te ontvangen. Artikel 76 lid 5 Huishoudelijk Reglement.
"Artikel 20 lid 2 van het Verdrag, artikel 78 Huishoudelijk Reglement. . , * . . . , -.-. . „ .... ,> ._.. ,
"Artikel 20 lid 2 van het Verdrag: "[...] the Committee may, if it decides that this is warranted, designate one

or more of its members to make a confidential inquiry [...]".
"Artikel 20 lid 3 van het Verdrag, artikelen 79 tot en met 82 Huishoudelijk Reglement.
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ken.** In overeenstemming met de betrokken staat kan het onderzoek tevens een bezoek
door een missie van het Comite aan zijn grondgebied omvatten." Een staat hoeft daar
niet aan mee te werken. Gevolg is wel dat de desbetreffende staat de schijn tegen zieh af-

t.*' Dit was het geval bij het onderzoek naar Egypte."

Voor dergelijke onderzoeksmissies in een verdragspartij heeft het Comite' een aantal
beginselen in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. De aangewezen leden van het
Comit6 kunnen hoorzittingen houden. De staat wordt verzocht te verzekeren dat zij die
worden opgeroepen voor een hoorzitting niet worden gehinderd en dat geen vergeldings-
maatregelen tegen de desbetreffende persoon of zijn familie worden genomen." Zij die
een getuigenis komen afleggen, worden verzocht een eed of een plechtige verklaring af te
leggen over de waarachtigheid van de getuigenis en het respect van de vertrouwelijkheid
van de procedure." Het Comit6 kan de hulp inroepen van deskundigen, artsen en tolken.
Ook deze personen worden verzocht een eed of verklaring af te leggen. Bovendien genie-
ten zij een zelfde immuniteit als de leden van het Comite.^

' • : > v V " v . . ' . •» • - i ••• J ? J i f - ;

Na het onderzoek doen de aangewezen leden van hurt bevindingen schriftelijk verslag aan
het Comite als geheel." Het Comite bestudeert al het materiaal en formuleert zijn bevin-
dingen.^ Vervolgens zendt het Comite zijn bevindingen, via de Secretaris-Generaal, aan
de betrokken staat, tezamen met het commentaar of de aanbevelingen die in het licht van
de situatie passend lijken." Wanneer een onderzoek is afgerond is het Comite verplicht
deze stappen te zetten. Na verloop van tijd krijgt de betrokken staat de gelegenheid het
Comite te berichten over de maatregelen die hij neemt in verband met de bevindingen van
het Comite."

Belangrijk is dat het Comite hierna kan besluiten de vertrouwelijkheid van de procedure te
beeindigen. Het kan besluiten in overeenstemming met artikel 20 lid 5 van het Verdrag
een beknopt verslag van de resultaten van het onderzoek openbaar te maken. Dat verslag
wordt opgenomen in het jaarverslag aan de Algemene Vergadering van de VN." Daar-
mee heeft het Comite een belangrijke stok achter de deur om de betrokken staat tot
medewerking te bewegen. Het Comite geeft eerst de gelegenheid aan de betrokken staat
doeltreffende maatregelen te nemen tegen foltering. Blijven die uit, dan volgt openbaarma-

"Artikel 20 lid 3 van het Verdrag, artikel 79 Huishoudelijk Reglement. - • - '
"Artikel 20 lid 3 van het Verdrag, artikel 80 Huishoudelijk Reglement. ; ,.s, • a;.*,-;.-»^: y. ,;:-. .„
"Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 161. -,h ,*> it> JO.J
"Zie A/51/44, § 180-222. . - : . - - > ! , ^ , ,-y : . , - . ... .
"Artikel 81 lid 2 Huishoudelijk Reglement. , , . • . . , • ,.,;, , j • .--"i • •. r-rj-i; ' '
"Artikel 81 lid 3 Huishoudelijk Reglement.
"Op grand van artikel 82 Huishoudelijk Reglement, een toevoeging overigens, die geen basis in de verdragstekst

vindt. Artikel 82 verwijst zelf weer naar artikel 23 van het Verdrag. Die bepaling schrijft voor: "The members of
the Committee and of the ad hoc conciliation commissions which may be appointed under article 21, paragraph I
(e), shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United Nations as
laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations."
"Artikel 78 lid 1 Huishoudelijk Reglement. ^ T T . . -:t ... .r.„«- ..-.-»
"Artikel 20 lid 4 van het Verdrag, artikel 83 lid 1 Huishoudelijk Reglement. .,,.,; .,-.,.-.-,,, •• • . ,;
"Artikel 20 lid 4 van het Verdrag, artikel 83 lid 1 Huishoudelijk Reglement. ., • • .= . . : -y
"Artikel 83 lid 2 Huishoudelijk Reglement. v. . . '
*Zie ook artikel 72 Huishoudelijk Reglement.
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king, iets dat staten serieus proberen te voorkomen.* Wei moet het Comite voor het tot
openbaarmaking overgaat nog met de Staat in kwestie contact opnemen. De Staat wordt
gevraagd binnen een bepaalde termijn zijn inzichten omtrent het opheffen van de ver-
trouwelijkheid en de publicatie van het verslag in het jaarverslag aan het Comite te doen
toekomen. Deze consultaties betreffen dus niet de inhoud van het verslag, maar alleen de
openbaarmaking op zieh. Het Comite is niet afhankelijk van de instemming van de Staat of
zelfs een reactie om tot openbaarmaking over te gaan.*' Wanneer het Comite besluit het
verslag in het jaarverslag op te nemen, wordt de tekst van het verslag aan de betrokken
Staat gestuurd, waarmee de procedure tot een eind is gekomen.'"

Tijdens de vijftiende zitting van het Comit6 in november 1995 boog het Comite zieh over
de vraag of het ook wenselijk zou zijn de tekst van de samenvatting van de bevindingen,
wanneer het Comit6 besluit die op te nemen in het jaarverslag, aan de niet-gouverne-
mentele organisaties ('authors' in de tekst van de bepaling), die informatie verschaffen, te
sturen. Daarmee echter, zo werd gevreesd, zouden niet-gouvernementele organisaties een
zelfde status als staten krijgen.'" Inderdaad moet worden voorkomen dat niet-gouveme-
mentele organisaties als partij in de procedure zouden gaan fungeren. Er valt echter niet in
te zien dat door het sturen van een samenvatting van de bevindingen aan de betrokken or-
ganisaties deze organisatie een zelfde status als een staten zouden krijgen, zeker nu der-
gelijke organisaties al materiaal aanleveren voor de procedure, dat het Comit6 bevoegd is
in ontvangst te nemen en te bestuderen." Helaas kon het Comite niet tot overeenstem-
ming komen.'" Niet-gouvernementele organisaties en andere belangstellenden, niet zijnde
de Staat in kwestie, moeten nu afwachten tot het jaarverslag verschijnt, en dat kan in een
ongunstig geval wel eens een jaar duren.

3 De onderzoeksprocedure in de praktijk •. • .-i • <••:( „ ;»;

Het werk van het Comite krachtens artikel 20 nam een aanvang bij de vierde zitting in
vier gesloten bijeenkomsten.^ Vervolgens voerde het Comite nog een aantal keren werk-
zaamheden uit krachtens deze bepaling." Aangezien het onderzoek op grond van artikel
20 vertrouwelijk is zijn er geen stukken waaruit informatie kan worden geput. Gezien een
opmerking van een Comitelid in een gezamenlijke vergadering van het Comit6 met de

"Zie bijvoorbeeld de pogingen van Turkije en met name Egypte in respectievelijk A/48/44/Add. 1, § 20, en
A/51/44, § 199. Zie ook de now verbäte van 17 September 1996 van de Permanente Missie van Egypte bij de
VN aan het ComitS tegen Foltering: A/C.3/51/17. Zie ook M. Lippmann, 77ie D?vWcpm«w and Drti/Kn;
t/niwd Mwions Conv«n/ion /<;a»ur 7VwTW7* and Orner Crae/. /nAu/nan or Degrading 7><?a/men/ or
Boston College International & Comparative Law Review 27 (1994), p. 275-335 (321); Tardu 1987, p. 318.
"Artikel 20 lid 5 van het Verdrag. Artikel 84 Huishoudelijk Reglement, geamendeerd. Zie A/51/44, Annex VI.
"Deze bepaling werd pas tijdens de vijftiende zitting van het Comite opgenomen in het Huishoudelijk Regle-

ment. CAT/C/SR. 240, § 28-49. ; u .- :- . . ^ . . =.• ...- , •. .,..:«..
«CAT/C/SR.240, § 32-49. - - • • «- - • . . .
"Het zou inderdaad niet passen om de Staat en de betrokken niet gouvernementele organisaties op hetzelfde

moment te berichten. De vertrouwelijkheid is dan nog niet doorbroken, zodat discretie geboden is. Pas na het
besluit tot openbaarmaking kunnen betrokken organisaties worden bericht.
"CAT/C/SR.240, § 32^9.
«A/45/44, § 533-537. ' : , . . . '
"A/48/44, § 459-463. ' ' • , . . '
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Speciale Rapporteur tegen Foltering en de 'Board of Trustees of the UN Voluntary Fund
for Victims of Torture' kan worden aangenomen dat het Comite vier keer een onderzoek
met bezoek aan een Staat heeft uitgevoerd.** In twee van die vier gevallen zijn er wel
stukken beschikbaar, aangezien het Comite besloot een beknopt verslag openbaar te maken
van het onderzoek naar de Turkse situatie en van het onderzoek naar de Egyptische
s i t u a t i e . * ' - ^ • -- • -".,... = . • • « . . = • • . . . . . . • « . ^ . - . - > . . . . .. . -..-.., - • • . . - . - .

In april 1990 boog het ComitS zieh voor het eerst over de Turkse situatie. Het had op
basis van informatie van Amnesty International de procedure in gang gezet. Voorts werd
later informatie van andere niet-gouvernementele organisaties en van de Speciale Rappor-
teur tegen Foltering betrokken. Nadat het Comit6 de informatie had bestudeerd stelde het
vast dat de informatie geloofwaardig was en gaf het aan dat er 'well founded indications'
waren dat foltering systematisch werd toegepast in het land. Daarop stuurde het de infor-
matie naar de Turkse regering en nodigde het Turkije uit mee te werken in het onderzoek.
Het Comite kreeg echter van de Turkse regering te horen dat het Comite geen bevoegd-
heid terzake had.*" Daarop stelde het Comit6 een missie samen van twee personen en
zocht toestemming voor een onderzoek ter plekke. Inmiddels had een regeringswisseling
in Turkije plaatsgevonden: de nieuwe regering liet nu weten geen bezwaar te hebben tegen
zo'n onderzoek. De samenwerking verbeterde. ! r*'i.*V •-"' ^3' . ' .,,.• - j ;

Het onderzoek ter plekke had plaats zieh in juni 1992. De missie bezocht diverse gevange-
nissen en sprak met vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties, alsmede
vertegenwoordigers van de betrokken centrale en lagere overheden. Personen die beweer-
den aan foltering te zijn onderworpen geweest werden gehoord en medisch onderzocht.
Het rapport van de missie werd door het Comite overgenomen en naar de Turkse regering
gestuurd. De regering werd gevraagd voor januari 1993 aan te geven welke stappen zij
zou nemen. De antwoorden en kanttekeningen bij het rapport volgden en het Comite
besprak deze in april 1993. Het besloot dat het tot publicatie van een samenvatting van het
onderzoek en de resultaten over wilde gaan en de Turkse regering werd uitgenodigd
daarop haar visie te geven. Op verzoek van Turkije werd in een besloten bijeenkomst
overleg gevoerd. De Turkse delegatie voerde aan dat er geen rechtvaardiging was een
samenvatting openbaar te maken. Het Comite overwoog echter:

"The Committee, in view of the number and seriousness of the allegations of torture in Turkey
which it had received, and in view of the findings on that question by the Committee members ma-
king the inquiry and the Committee's conclusions, and having considered the replies and observa-
tions of the Turkish authorities, is convinced that such publication is necessary in order to encoura-
ge full respect for the provisions of the Convention in Turkey.""

Het Comite ging over tot openbaarmaking van de samenvatting. Hierin vinden we onder
meer de conclusies van het Comite: weliswaar, zo erkent het Comite, kan maar een

"CAT/C/SR.340, § 17: "[...] Only four inquiries accompanied by visits had been conducted since the Commit-
tee's creation. [...]"
"Over de Turkse situatie in A/48/44/Add. 1, en over de Egyptische situatie in A/51/44, § 180-222.
"Het verslag vermeldt niet wat de grondslag voor die Stelling was.
"A/48/44/Add.l, § 2 1 .
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belangrijke verschillen. Zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk 4*° heeft het Europees
Comite de bevoegdheid regelmatig bezoeken af te leggen aan elke plaats waar personen
van hun vrijheid zijn beroofd door een overheidsinstantie onder de rechtsmacht van enige
verdragspartij." Middels dergelijke bezoeken onderzoekt het de behandeling van deze
personen, met het oog op de versterking van hun bescherming tegen foltering en onmense-
lijke of vernederende behandeling of bestraffing.** Eventueel doet het Europees Comite
daarna aanbevelingen aan de desbetreffende Staat." Net al het VN-Comit6 tegen Folte-
ring kan ook het Europees Comitö middels de dreiging van openbaarmaking de Staat onder
enige druk zetten. Wanneer deze niet meewerkt of de situatie van gevangenen weigert te
verbeteren kan het Europees Comite vervolgens een openbare verklaring omtrent de
situatie afleggen." ., . . ^ . , . . , ...

Verdragspartijen geven door het Europees Verdrag te ratificeren op voorhand toestemming
aan het Europees Comit6 om dergelijke bezoeken af te leggen,^ terwijl dat voor het VN-
Comite tegen Foltering niet het geval is. Dit Comite is voor het afleggen van bezoeken ter
plekke sterker afhankelijk van de medewerking van staten. Het Europees Comite doet
onderzoek naar de voorkoming van foltering alsmede van onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing, terwijl het VN-Comite beperkt is tot een systematische praktijk
van foltering. Het Europees Comite doet voorts onderzoek met het oog op de voorkoming
van deze praktijken. Het werkt aldus meer preventief. Het onderzoek van het Comite
tegen Foltering is er op gericht al of niet vast te stellen dat zieh folterpraktijken, en wel
systematisch, voordoen. Voorts doet het Europees Comite zo'n onderzoek periodiek in
a//e verdragstaten. Het VN-Comite tegen Foltering kan alleen besluiten onderzoek te doen
wanneer er sprake is van aanwijzingen voor een systematische praktijk van foltering. Wel
kent juist het Europees Comite een duidelijke regionale beperking, aangezien dit Comite
zieh beperkt tot verdragspartijen binnen Europa.

AI met al is de lat voor het VN-Comite hoger gelegd dan voor het Europees Comite
alvorens het zo diep in de soevereiniteit van staten kan dringen en een onderzoek kan
uitvoeren. Dat betekent tegelijkertijd dat een openbaarmaking van conclusies en aanbeve-
lingen naar aanleiding van een door het VN-Comite tegen Foltering uitgevoerd onderzoek
een groter gewicht kan hebben.** . . ' , ; . - >i„Ui - v " ^

Het Comite tegen Foltering constateerde zelf dat er een gevaar van overlap was, aangezien
beide Organen de situatie van personen die kunnen worden onderworpen aan foltering in
een land kunnen onderzoeken. Coördinatie in die gevallen was niet mogelijk nu beide
procedures voor een groot deel vertrouwelijk zijn. Het is derhalve denkbaar dat de orga-

"Zie hierboven, hoofdstuk 4, paragraaf 8.3.
"Artikel 2 Europees Verdrag ter Voorkoming van Foltering.
"Artikel 1 Europese Verdrag tegen Foltering. "'"*
"Artikel 10 lid 1 Europese Verdrag tegen Foltering. • *• -.. ".:•; - , s . ••. . ! ' . '
"Artikel 10 lid 2 Europese Verdrag tegen Foltering. Zie ook artikel 11 lid 1. •••• ' ' ;»: ;• •-.-•• <;. •••_• '
"Artikel 2 Europese Verdrag tegen Foltering.
"Ter vergelijking: het VN-Comit£ tegen Foltering ging slechts eenmaal over tot openbaarmaking van de situatie

in een Staat van de groep van staten die ook partij zijn bij het Europees Verdrag tegen Foltering, te weten
Turkije. Het Europees ComitS tegen Foltering maakte al 44 keer rapponen van bezoeken openbaar, terwijl het
korter functioneert. Zie het jaarverslag 1997: CPT/Inf (1997), 10, 1. § 9. .
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nen elkaar zouden treffen in hetzelfde land op dezelfde dag, terwijl ze dezelfde gevallen
onderzoeken." Wei bestond tussen het Europees Comite en het VN-Comite informeel
contact in de vorm van de persoon Serensen, die lid was van beide Organen. Hij gaf
regelmatig een mondeling verslag van de activiteiten van het Europees Comite tegen
Foltering.** Dat is echter van tijdelijke aard. Institutionele coordinate is wenselijk, maar
ontbreekt. . . - . . _ . . . . . „ .... , .,,,.,„ . ,«

Het mandaat van het Europees Comite voor de Preventie van Foltering staat voorlopig
model voor een eventueel toekomstig mandaat van het VN-Comite tegen Foltering onder
een voorzien facultatief protocol bij het VN-Verdrag tegen Foltering.

4.3 Onderzoek door andere verdragsorganen? .,• r; > ,*>

De ontwikkelingen bij andere verdragsorganen maken een nieuwe vorm van overlap
zichtbaar, die bij de opstelling van het Verdrag tegen Foltering niet was voorzien. Doordat
de opstellers van het Verdrag het Comite een uitdrukkelijk mandaat boden een onderzoek
te doen en door de procedure reeds in de verdragstekst zo gedetailleerd te regelen dreigt
verstarring. Dat vraagt enige toelichting. Vergelijken we de procedure met de praktijk
onder andere mensenrechtenverdragen dan valt op dat enkele andere verdragsorganen,
ondanks het ontbreken van een uitdrukkelijk mandaat, in uitzonderlijke en urgente situaties
ook over gingen tot een onderzoek, hetgeen, met instemming van de betrokken staat, een
bezoek aan de staat kon inhouden.*' Weliswaar is deze procedure omstreden en nog niet
zo diepgaand en confronterend als de procedure van artikel 20 van het VN-Verdrag tegen
Foltering, wel kan die zieh verder ontwikkelen. . . . - . ,..-•.,„ ,„,

Belangrijker is dat deze ontwikkeling toont dat het ontbreken van een uitdrukkelijk man-
daat niet wil zeggen dat een verdragsorgaan niet een mandaat tot ontwikkeling kan bren-
gen. Opnieuw is dat een voorbeeld van de ontwikkeling van impliciete bevoegdheden. Dat
roept meteen de vraag op of het Comite nog ruimte vindt zijn procedures te ontwikkelen.
Dat zal waarschijnlijk moeilijk zijn. Het is immers niet goed denkbaar dat het Comite in
het kader van de rapportageprocedure een vergelijkbare ontwikkeling als andere Organen
in gang zal zetten - het doen van onderzoek in uitzonderlijke en urgente situaties - waar
staten een dergelijk onderzoek op basis van artikel 28 uitdrukkelijk uztt/u/ten. Wellicht
moeten opstellers van mensenrechtenverdragen met een toezichtsmechanisme zieh in de
toekomst onthouden van teveel regelingen. Hier komen we in de conclusie van deze studie
op terug.

"CAT/C/SR.49, § 34. ,
"Zie bijvoorbeeld CAT/C/SR. 113, § 69-73.

Zie Adviescommisie Mensenrechten Buitenlands Beleid, VN Toezicht op Mensenrechten. Advies nummer 22,
p. 9. Zie voor het Comite tegen Rassendiscriminatie: O'Flaheny 1996, p. 103-104. Zie voor het ESOCUL-
Comite, O'Raherry 1996, p. 80. Ook in het Mensenrechtencomite werd de mogelijkheid besproken. Zie S.
Joseph, A/ew />rocfd«rei Concenimj rte //«man ÄijA« Coiwni'n«e'f £xamjna«ion o/Ä<pom, NQHR (1995), p.
5-23 (22). Zie ook het jaarverslag van het Mensenrechtencomite 1993: A/48/40, Vol. I, Annex X, p. 219, § 8.
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#•*"••'• S l o t b e s c h o u w i n g e n i - , . . , • • • - * <...£ -.; ^ i ' i v - . , ~ f j y , , A •»&(*;* -

Met het opnemen van de onderzoeksprocedure in een verdrag is een stap in de goede
richting gezet. Het Comite tegen Foltering kan met dit instrument een belangrijke rol
spelen in de strijd tegen foltering. Op eigen initiatief kan het een onderzoek starten, dat
kan eindigen in duidelijke conclusies en aanbevelingen, die nog eens kunnen worden
openbaar gemaakt. Zo'n sanctie willen staten voorkomen. Dat blijkt ook uit het verzet van
die staten waarvan de situatie werd openbaar gemaakt. Mede daarom zou van de procedu-
re een belangrijke positieve werking kunnen uitgaan. Deze kan het overigens ook hebben
zonder dat tot openbaarmaking wordt overgegaan. Immers, het Comite kan deze sanctie
achterwege laten wanneer het verbeteringen bespeurt. De preventieve werking is echter
grotendeels onzichtbaar, zeker nu preventie al in het vertrouwelijk deel van de procedure
kan werken.

Vertrouwelijkheid en openbaarmaking kunnen samen gaan in een procedure. Sterker, ze
zijn beide goed te combineren om het gewenste effect te kunnen bereiken. Daarmee is ook
een belangrijk voordeel gegeven boven de 1503-procedure: nu volgt in de praktijk wel
openbaarmaking, terwijl tot openbaarmaking in de 1503-procedure zelden werd overge-
gaan. Een ander voordeel boven de 1503-procedure is dat besluitvorming niet politiek is:
het Comite is onafhankelijk en onpartijdig. De procedure biedt voorts een goede opening
voor niet-gouvernementele organisaties. Sterker, zonder informatie van niet-gouvernemen-
tele organisaties zou het Comite waarschijnlijk weinig houvast hebben. v .... . . v ,

Op de procedure rust echter ook het Stempel van staatssoevereiniteit. Daarmee zijn enkele
nadelen gegeven. Staten hebben de rol van het Comite in deze procedure weten te beper-
ken. Zo regelden zij de procedure te gedetailleerd en kunnen zij de bevoegdheid van het
Comite in de procedure uitdrukkelijk onthouden* Een groot aantal staten ten aanzien
waarvan zo'n procedure potentieel zou worden in gang gezet, is geen partij bij het
Verdrag of maakte het voorbehoud van artikel 28. Veel staten die wel partij zijn en niet
dat voorbehoud maakten, zijn juist vaak die staten die over het algemeen foltering niet
systematisch toepassen. Artikel 20 is gericht op een systematische praktijk van foltering:
er zijn maar enkele verdragspartijen waar de praktijk van foltering als zodanig zou kunnen
worden gekwalificeerd. Voorts wordt het in gang zetten van de procedure niet aangemerkt
als vriendelijke daad, iets waar het Comite niet lichtvaardig toe overgaat. Er moeten
daarom ook zeer Sterke aanwijzingen zijn. De procedure is gecompliceerd en neemt veel
tijd in beslag: alvorens iedere volgende stap in de procedure wordt gezet moet worden ge-
tracht de medewerking van staten te krijgen. Er vindt een onnodig frequent en daardoor
vertragend verkeer tussen Comite en Staat plaats in de procedure. Het zoeken van mede-
werking van de Staat heeft weliswaar een ratio, maar dat weegt niet op tegen het verlies
aan doeltreffendheid. Bovendien is de kans groot dat leden die de procedure voeren niet

"Herinnerd wordt aan de moeizame totstandkoming van het Verdrag, waarbij artikel 20 een heikele bepaling
bleef. Ware niet voorzien in de mogelijkheid artikel 20 voor te behouden, dan had het Verdrag ook minder
partijen gehad, of was het waarschijnlijk helemaal niet tot stand gekomen. Zie de bespreking van de totstandko-
ming van het Verdrag hierboven, hoofdstuk 3, paragraaf 6.2. fer--^ • .-
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zo lang zitting hebben. Zaken moeten worden overgedragen, hetgeen de continuiteit niet
ten goede komt."

De rol van het Comite is moeilijk te beoordelen, omdat het Comite nog zo kort heeft
gefunctioneerd en omdat een groot deel van de onderzoeken in beslotenheid wordt uitge-
voerd. Zelfs met deze beperkingen alsmede de geschetste beperkingen inherent in de
procedure in gedachten is het resultaat niet meer dan redelijk te noemen. Het Comite heeft
zijn bevoegdheid niet ongebruikt gelaten, toch heeft het maar in twee staten onderzoek
gedaan, dat eindigde in openbaarmaking. Wei heeft het Comite er in deze onderzoeken
blijk van gegeven dat het zorgvuldig te werk gaat en niet schuwt harde conclusies te
trekken. Het Comite stelde zieh in deze procedure minder afhankelijk van de medewerking
van staten op dan bijvoorbeeld in de rapportageprocedure. Weliswaar moest voor iedere
stap in de procedure de medewerking van de betrokken Staat worden gezocht, het Comit6
maakte duidelijk dat niet-cooperatieve staten niet kunnen rekenen op mededogen. Deze
staten konden de voortgang bemoeilijken, het resultaat was dat de aantijgingen waarop het
Comite zieh had gebaseerd onweersproken bleven en het Comite tot openbaarmaking
daarvan overging. Daarmee maakte het Comite duidelijk dat een Staat er beter aan doet
wel mee te werken.

Voorts zijn er aanwijzingen de procedure reeds in het vertrouwelijk deel een effect had.
Enkele aanbevelingen die het Comitö in de loop van de procedure aan Turkije deed
werden door de Turkse regering opgevolgd. Datzelfde kan echter niet gezegd worden in
de zaak van Egypte. Het is ook mogelijk dat de reden van het niet openbaar maken van
twee van de vier onderzoeken gelegen is in de omstandigheid dat, gaande de procedure,
de betrokken verdragspartijen een dusdanige verbetering lieten zien, dat het Comite
(vooralsnog?) afzag van openbaarmaking."

Zorgwekkend is dat het tweede (openbare) onderzoek al langer duurde dan het eerste,
terwijl het eerste al vierenhalf jaar duurde. Had het Comite desondanks niet meer onder-
zoeken moeten uitvoeren? Wellicht: de situatie was in een aantal staten dusdanig dat al
geruime tijd een onderzoek op zijn plaats was geweest." Maar waarschijnlijk kon het
Comite dat niet, zijn middelen waren ook in deze procedure beperkt.

Het Comite zou tenslotte de onderzoeksprocedure kunnen versterken door hem te combi-
neren met de andere tot zijn beschikking staande verdragsprocedures. Informatie uit de
andere procedures kunnen wijzen op een systematische praktijk van foltering. Ook kan,
wanneer de resultaten van een onderzoek openbaar zijn gemaakt, in rapportage follow-up
worden gegeven aan het onderzoek.

"Dat gebeurde in feite ook. Perlas (A/48/44, Add.l, § 9) en Ben Ammar (A/51/44, § 186) trokken zieh in de
loop van de procedure terug.
"CAT/C/SR.340, § 17: "[...] Only four inquiries accompanied by visits had been conducted since the Commit-

tee's creation. [...]"
"Vgl. Amnesty International Jaarboek 1994, p. 52-57 (Algerije), p. 231-234 (Jemen), p. 234-238 (Joegoslavie),

p. 304-306 (Mexico), p. 333-337 (Oeganda), p. 355-360 (Peru), p. 378-380 (Senegal), p. 387-392 (Soedan), p.
431-435 (Tunesie), p. 444-448 (Venezuela).
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Tenslotte doet zieh ook bij de onderzoeksprocedure overlap met andere organen voor. Dat
is op zieh nog niet problematisch gebleken, maar gezien de beperkte middelen is een zo
efficient mogelijk gebruik ervan geboden. Reden waarom dubbel werk moet worden
voorkomen. Bovendien moeten de middelen zo worden gebruikt dat zij elkaar versterken.
Hier wordt in de slotbeschouwing van deze Studie op terug gekomen. is '•«, •••••*»:.a-;•/-*/
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I I n l e i d i n g "•'-•'••••-••'' : : - ; - ^ - » ; i o .:.- ü l ' J ä * . i . ' i i j • • V i ! - ! ; w ( w u , •:• « ' i s ' . i ' v - n ^ n V

• ' ! J .'-"-.A.>. ifJ"'fn;--Tüf3, iksi • i s s v^ .• J-Jß»*j- - i , •-;' ••;• « :

Het Comit6 heeft naast eerder besproken taken ook een taak in het kader van de klachten-
procedures. De klachtenprocedures bieden het Comite de mogelijkheid op basis van een
semi-juridische procedure een uitspraak te doen over schending van het Verdrag in
individuele gevallen. Het Verdrag kent het statenklachtrecht: op basis van artikel 21 is het
Comit6 bevoegd klachten van een staat over het niet naleven van e6n van de verplichtin-
gen van het Verdrag door een andere staat die het klachtrecht ook heeft erkend te behan-
delen. Voorts voorziet artikel 22 van het Verdrag in de bevoegdheid van het Comite
klachten te behandelen van een individu die beweert het slachtoffer te zijn van het niet
naleven door een staat van een van de bepalingen van het Verdrag. Daarmee is het
individueel recht gegeven een klacht te deponeren tegen een staat bij een internationaal en
onafhankelijJc orgaan bevoegd te oordelen over de klacht. Het individueel klachtrecht kan
worden aangemerkt als een belangrijke doorbraak in het internationaal recht.

2 De individuele klachtenprocedure ' *' '• • ' *
£ • • ' > ; • ; • * > . - . ' • / , ? ' • • • . • • • - » - i . - - . . . : • > ' . • • ; • - ; ! • ' ! - f ,

Een verdragspartij kan krachtens artikel 22 te allen tijde verklaren dat hij de bevoegdheid
van het Comit6 erkent kennisgevingen - in de terminologie van het Verdrag' - van of
namens personen die stellen het slachtoffer te zijn van schending door een verdragspartij
van de bepalingen van het Verdrag, in ontvangst te nemen en te behandelen. Zo'n
behandeling eindigt in een uitspraak, een 'view', van het Comite over de vraag of de
verdragspartij het Verdrag heeft geschonden jegens de klager. Bedacht moet worden dat
alleen wanneer de verklaring van artikel 22 is afgelegd het Comit6 in deze procedure
bevoegd is. 39 van de 105 verdragspartijen legden zo'n verklaring af.* De verklaring kan
op grond van artikel 22 lid 8 ook weer worden ingetrokken, maar de intrekking is - uiter-
aard - niet van invloed op de behandeling van een klacht die al is ingediend. Artikel 22 is
grotendeels gemodelleerd op de vergelijkbare bepalingen 1 tot en met 6 van het Facultatief
Protocol bij het IVBPR. Ook het Huishoudelijk Reglement terzake van het ComitS tegen
Foltering is gemodelleerd op dat van het Mensenrechtencomite.*

Hieronder zal de meer gebruikelijke term 'klacht' worden gebniikl. : . - . - . •
'Stand van zaken op 1 juni 1998. Bron: United Nations Treaty Collection op Internet:

www.un.org/Depts/Treaty/final/ts2/newfiles/part_boo/iv_boo/iv_9.htm. Zie ook CAT/C/2/Rev.4 en A/53/44,
Annex III. Deze 39 staten erkenden tevens het statenklachtrecht. Opvallende afwezigen zijn het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten, die wel het statenklachtrechl erkenden, maar niet het individueel klachtrecht.
*CCPR/C/3/Rev.3. * r -...- - ,s/
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2.1 De voorfase van de procedure •• . '

Het VN-Secretariaat ontvangt de klachten voor de diverse verdragsorganen dat het
ondersteunt. Wanneer een klacht het Secretariaat bereikt, kan op grond van artikel 97 lid
1 van het Huishoudelijk Reglement de Secretaris-Generaal - in de terminologie van het
Huishoudelijk Reglement - klachten die Iijken te zijn ingediend voor behandeling door het
Comite' aldaar onder de aandacht brengen. Tegelijk is het ook aan het Secretariaat een
inschatting te maken of een klacht lijkt te zijn ingediend krachtens het Facultatief Protocol
bij het IVBPR of een ander verdrag. Meerdere organen kunnen immers bevoegd zijn.
Vooralsnog zijn er geen richtlijnen ontwikkeld om te bepalen welk orgaan een klacht dient
te behandelen. In de praktijk beziet het Secretariaat eerst welk orgaan klager zelf
benadert. Als de klacht is gericht aan het Comite tegen Foltering dan komt die klacht daar
ook terecht, ook al zou de klacht inhoudelijk net zo goed, of zelfs beter, door het
Mensenrechtencomite kunnen worden behandeld. Wanneer een en ander onduidelijk is kan
het Secretariaat op basis van artikel 97 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement de indiener
van de klacht vragen of hij inderdaad wenst dat de klacht bij het Comite wordt ingediend.
Het komt nogal eens voor dat klachten worden gericht aan 'de Verenigde Naties in New
York'. Potentiele klagers zijn niet op de hoogte bij welk van de vele organen een klacht
b e h o o r t t e w o r d e n g e d e p o n e e r d . * • • • , , • • > , • ' ,..;:. . , ; . . . . -! . , ; ~... •., ... . ~ i .̂  ,.• ,. •-, . . ^

Wanneer de klacht bijvoorbeeld is gericht aan de VN en de klacht evengoed door het
Comit6 tegen Foltering als bijvoorbeeld het Mensenrechtencomite kan worden behandeld -
er van uitgaand dat beide organen bevoegd zijn - wordt de klager ingelicht over beide
mogelijkheden en kan hij zelf beslissen. Wanneer de klacht is gericht aan de VN en de
intentie van de klager niet kan worden achterhaald, wordt bezien welk orgaan het meeste
kans op rechtsherstel biedt. Wanneer zo'n klacht naast foltering en wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing andere kwesties aan de orde stelt, bijvoorbeeld
willekeurige beroving van het leven of slavernij, dan is het Mensenrechtencomitö uiteraard
beter toegerust om alle elementen van een dergelijke klacht te behandelen. Het Comit6
tegen Foltering is dat dan niet.* Klachten die alleen foltering betreffen komen over het
algemeen bij het Comite' tegen Foltering terecht.

Leden van het Comite kunnen deze acties van Secretariaat controleren: op grand van
artikel 98 van het Huishoudelijk Reglement stelt de Secretaris-Generaal lijsten op van alle
klachten, met een korte samenvatting, die lijken te zijn ingediend voor behandeling door
het Comit6. Deze lijsten worden verspreid onder de leden. Desgewenst kan ieder lid
inzage krijgen in de volledige tekst van een klacht voorkomend op de 1 ij st. Het verband
tussen regels 97 en 98 is bij de totstandkoming van deze regels benadrukt.'

Het Secretariaat kan op grond van artikel 99 van het Huishoudelijk Reglement de indiener
van de klacht in deze fase al om een nadere onderbouwing van de klacht vragen. Daarbij
kan worden gevraagd om de naam van de klager, de naam van de desbetreffende Staat

« Z i e o o k C A T / C / S R . 3 , § 4 6 - 5 2 . •• • » •• . . . . . - . . . . - • . . . - - .
'Zie M.G. Schmidt, /ndmdua/ Human Äi'g/iK Compftuna Procedur« ßa»tf on MiiKrf MWIOTW 7>ean>f anrf rt*

Ated/or fo/omi ICLQ 41 (1992), p. 645-659 (654).
•CAT/C/SR.3, § 58-63, CAT/C/SR.6, § 10. . . • • • •

154



Hoofdstuk 7 Klachtenprocedures

waartegen wordt geklaagd, het doel van de klacht, de bepaling of de bepalingen van het
Verdrag die beweerdelijk zijn geschonden, de feiten, de nationale rechtsmiddelen die reeds
ingeroepen zijn en in hoeverre dezelfde zaak al bij een ander internationale instantie wordt
behandeld. Wanneer zieh een pn'ww /ade zaak voordoet, registreert het Secretariaat de
klacht en stelt het samenvattingen op en stuurt deze aan de leden.' Aldus verricht het
Secretariaat, alvorens de zaak bij het Comite komt, belangrijke voorbereidingen. - ^ •

2.2 De behandeling van individuele Wachten

Het Comite komt in besloten zitting bijeen wanneer het Wachten behandelt.* Het kan een
werkgroep van maximaal vijf leden insteilen, die te allen tijde - dus ook buiten de
reguliere zittingen - bijeen kan komen teneinde aanbevelingen aan het Comite te for-
muleren over de vraag of klachten ontvankelijk zijn.' Dit hoge aantal leden voor een
werkgroep werd wenselijk geacht teneinde het beginsel van een evenwichtige geografische
verdeling te waarborgen. Gezien de formulering ("The working group shall not comprise
more than five members [...]') blijft een lager aantal dan vijf mogelijk.'" Tevens kan het
Comite speciale rapporteurs aanwijzen die assisteren in de behandeling van individuele
klachten. Rapporteurs hebben dezelfde bevoegdheden als de werkgroep." Zo kunnen ook
rapporteurs een eerste onderzoek naar de ontvankelijkheid van de klacht doen. In de
praktijk zijn geen werkgroepen ingesteld, maar ontfermt een lid zieh als rapporteur in
deze fase over een binnengekomen klacht. ..-TV* •.;«> ••> *.-••• .• .; : ., ..••

Het Comite, in de praktijk de rapporteur, kan vanaf het moment dat de klacht het Comite
ter kennis komt, de Staat in kwestie verzoeken voorlopige voorzieningen te treffen. Zo'n
verzoek zal het Comite doen wanneer zou blijken dat zonder de voorziene maatregelen de
klager onherstelbare schade zou kunnen leiden.'^ De bevoegdheid tot het verzoeken van
voorlopige voorzieningen is een belangrijk instrument in handen van het Comite. Tussen
de binnenkomst van een klacht en de inhoudelijke behandeling ervan kan immers al snel
een jaar liggen." Een verzoek tot het treffen van voorlopige voorzieningen loopt niet
vooruit op de ontvankelijkheidsvraag.''' De noodzaak van een voorlopige voorziening is
er bijvoorbeeld wanneer een persoon in strijd met artikel 3 van het Verdrag tegen
Foltering dreigt te worden teruggestuurd naar een land waar hij gerede kans loopt aan fol-

Anike! 100 Huishoudelijk Reglement.
'Artikel 101 lid 1 Huishoudelijk Reglement.
'Artikel 106 Huishoudelijk Reglement. Nowak vindt dit trouwens een discutabele bepaling. Hij legt dat verder

niet uit. Waarschijnlijk is hij van mening dat het Comite zijn mandaat overschrijdt door het instellen van
werkgroepen. die aanbevelingen kunnen doen aan het Comite. Mogelijk ook vindt hij dat a//efn het Comite als
geheel klachten mag behandelen. Zie M. Nowak, De eerrte zinj/i; van A« VW-Comi/e /eg«! Fo/wri/ig, NJCM-
BuUetin 13 (1988), p. 483-487 (485-486). .
"CAT/C/SR.3, §87-103 en CAT/C/SR.6, § 11-14. ' - •

Amendememen met deze strekking werden tijdens de dertiende zitting van het Comit6 aangenomen: lid 3 van
artikel 106 en leden 5, 8 en 9 van artikel 108 het Huishoudelijk Reglement. Zie A/50/44, Annex VI.
'̂ Artikel 108 lid 9 Huishoudelijk Reglement. Artikel 110 lid 3 Huishoudelijk Reglement voorziet in een

vergelijkbare regeling tijdens de inhoudelijke behandeling van de klacht. Zie hieronder, paragraaf 2.2.2.
"CAT/C/SR.6, § 19. In dringende gevallen kan het Comite overigens wel binnen enkele maanden beslissen. M.

O'Flaherty, Human Rights and the UN. Practice before the Treaty Bodies. London: 1996, p. 158.
"Artikel 108 lid 9 Huishoudelijk Reglement. Zie ook CAT/C/SR.6, | 17-24.
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tering te worden onderworpen. Alle verzoeken om voorlopige voorzieningen betroffen in
de praktijk inderdaad verzoeken personen niet terug te sturen hangende de procedure. In
het algemeen honoreerden de aangezochte staten deze verzoeken." Met betrekking tot
artikel 3 ligt zo'n verzoek overigens voor de hand, omdat, wanneer artikel 3 w geschon-
den - een persoon is teruggestuurd en is dus niet meer onder de rechtsmacht van de
betrokken verdragsstaat - herstel nauwelijks meer mogelijk is. Bovendien moeten klagers -
en dat zijn met name asielzoekers - in veel gevallen binnen zeer korte tijd het land
verlaten. Snel handelen teneinde een schending te voorkomen is daarom geboden.

Het Verdrag biedt niet uitdrukkelijk een grondslag voor deze bevoegdheid van het Comite.
De bevoegdheid ligt wel impliciet in het Verdrag, nu zij noodzakelijk kan worden geacht
om schendingen van het Verdrag te voorkomen. Een Staat zal als spiegelbeeld van de
bevoegdheid van het Comite', indien het Comite het verzoek tot het treffen van voorlopige
maatregelen doet, in elk geval al in strijd met doel en de strekking van het Verdrag hande-
len, wanneer hij niet aan het verzoek voldoet.

^ • • • * • . • • • • . . ; v > ( • - . • ; . . • • - ' • . ' . - . • • • ' . • • . ^ • ;

! r . i ; ; / . - w l - - . : - v : • • • > . - . - . • -.,- . -
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De ontvankelijkheidseisen zijn weergegeven in artikel 22 leden 1, 2, 3 en 5 van het
Verdrag en in artikel 107 van het Huishoudelijk Reglement. Aan alle voorwaarden moet
worden voldaan alvorens een klacht inhoudelijk in behandeling kan worden genomen. Het
Comite kan besluiten de ontvankelijkheidsvraag te koppelen aan de inhoudelijke behande-
ling van de klacht, aangezien beide kwesties verweven kunnen zijn.'* Ook in de ontvan-
kelijkheidsfase kan het Comit6 besluiten twee of meer klachten te voegen." . _.

Op grond van artikel 108 lid 8 kan het Comite de verdragspartij en de klager in de
gelegenheid stellen te reageren op iedere bewering en ieder stuk dat wordt overgelegd
door de tegenpartij. Het Comite stelt daarvoor een bepaalde termijn. Wanneer binnen die
termijn geen reactie is ontvangen, zal dat de behandeling van de ontvankelijkheid niet
vertragen. Deze bepaling is naar aanleiding van de praktijk van verdragsorganen van
andere mensenrechtenverdragen opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Zij dient te
worden onderscheiden van de bepalingen in artikel 108 leden 1 tot en met 6 van het
Huishoudelijk Reglement: deze zien op een reactie van de Staat op de klacht van het
individu. Artikel 108 lid 8 ziet op de fase daarna: de reacties op de readies van partijen.

"Zie Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, § 4-5; Khan tegen Canada, klacht
15/1994, A/50/44, Annex V, p. 46, § 45; Alan tegen Zwitserland. klacht 21/1995, A/51/44, Annex V, p. 68, §
6.1; Aemei tegen Zwitserland, klacht 34/1995, A/52/44, Annex V, p. 71, § 4.7 en 8; X tegen Nederland, klacht
36/1995, A/51/44, Annex V, p. 76, § 4.1; Kisoki tegen Zweden, klacht 41/1996, A/51/44, Annex V, p. 81, § 4
en 7.1. X tegen Zwitserland, klacht 38/1995, A/52/44, Annex V, p. 80, § 4.1-4.2; Paez tegen Zweden, klacht
39/1996, A/52/44, Annex V, p. 86, § 4-5.1; P.Q.L. tegen Canada, klacht 57/1996, CAT/C/19/D/57/1996, § 4-
5.1 en 8; I.A.O. tegen Zweden, klacht 65/1997, A/53/44, Annex X, p. 82. Het verzoek werd echter niet gedaan
in het geval van E.A. tegen Zwitserland, klacht 28/1995, CAT/C/19/28/1995, § 4.2. Uit de stukken blijkt niet
waarom het Comite tegen Foltering dat verzoek aan Zwitserland niet deed. Zie ook O'Flaherty 1996, p. 163, en
de verwijzingen aldaar. - • . » . . -* . • , • . , • . « T » . , a r - . . . - ; . , .,. ... ^ -, • .-., . . . <

" A r t i k e l 1 0 5 l i d 4 H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t . • , ? • : ••% ^ o . ^ : • • • : . c ; " ' • • : » . ; • , - , . : i i,-.- . . t< . . ; • * ' O
" A r t i k e l 1 0 5 l i d 3 H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t . >•" ' •: •- --.' J I M ~ V , *•:!•!•••. •..-:-.•:-' : .$ • ; ; ....;• ;.*'
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Deze bepaling is wijselijk opgenomen teneinde te voorkomen dat 66n van beide partijen de
procedure kan traineren." In tegenstelling tot de inhoudelijke fase is er geen regeling die
voorziet in een mondelinge behandeling in de ontvankelijkheidsfase. ••.-:• '. • wi:«.> ;••• î f'?

jftzfion? peryonae, fempom er

Een anonieme klacht is niet-ontvankelijk, maar de wens van de klager dat zijn naam in de
procedure niet wordt gebruikt, wordt gerespecteerd, indien de omstandigheden daar toe
aanleiding geven." De klacht moet zijn ingediend door een individu die onderworpen is
aan de rechtsmacht van een verdragspartij en die de bevoegdheid van het Comite individu-
ele klachten in ontvangst te nemen heeft erkend.-" De beweerde schending moet zijn
begaan nadat de bevoegdheid van het Comite voor betreffende verdragspartij is gaan
gelden.*' Een schending van een of meer bepalingen van het Verdrag moet in het geding
zijn en de klager moet beweren van die schending het slachtoffer te zijn."

De formulering van artikel 22 is anders dan bijvoorbeeld de vergelijkbare bepaling van het
Facultatief Protocol bij het IVBPR. Artikel 1 van het Facultatief Protocol steh als een
voorwaarde voor indiening van een klacht dat de persoon in kwestie slachtoffer is van
schending door de Staat van enig in het IVBPR aan de persoon toegekend rec/if. Artikel 22
van het Verdrag tegen Foltering geeft een persoon de mogelijkheid een klacht in te dienen
wanneer deze slachtoffer van schending van a"e fc^a/inge/i van to Vie/irfrag door een staat
is. Het is niet noodzakelijk dat in de desbetreffende bepaling die is geschonden ook een
individueel recht is toegekend; slachtofferschap volstaat. Het Verdrag tegen Foltering lijkt
individuele klagers meer mogelijkheden te bieden dan het Facultatief Protocol bij het
IVBPR. Het verschil is te verklaren uit de verschallende aard van enerzijds het IVBPR en
anderzijds het Verdrag tegen Foltering. Het eerste verdrag formuleert duidelijke rechten
van individuen die staten dienen te garanderen. Het Verdrag tegen Foltering formuleert
geen, afgezien van het individueel klachtrecht zelf, uitdrukkelijke individuele rechten. Het
Verdrag tegen Foltering is veeleer een implementatieverdrag van het verbod van foltering:
het roept staten op positieve maatregelen te nemen teneinde foltering tegen te gaan. Wei is
te verdedigen dat het niet nakomen van die verplichtingen, als een reflex, bepaalde rechten
van individuen doet ontwaken, maar dan toch van andere orde dan die van het IVBPR. Bij

"CAT/C/SR.6, § 17-24. /
"O'Flaherty 1996, p. 154. Zie bijvoorbeeld X legen Zwitserland, klacht 17/1994, A/50/44, Annex V, p. 57; Y

tegen Zwitserland, klacht 18/1994, A/50/44, Annex V, p. 59; M.A. tegen Canada, klacht 22/1995, A/50/44,
Annex V, p. 73; A.E. tegen Zwitserland, klacht 24/1995, A/50/44, Annex V, p. 74; Alan tegen Zwitserland,
klacht 21/1995, A/51/44, Annex V, p. 68; X tegen Nederland, klacht 36/1995, A/51/44, Annex V, p. 76. De
redenenen voor anonimiteit zijn niet uit de teksten te halen. De klachten betroffen non-re/ou/fm«/i; zaken.
Waarschijnlijk wilden betrokken klagers niet dat de staat waar zij mogelijk naar werden teruggestuurd achter hun
identiteit kwam, aangezien het indienen van een asielverzoek, en het procederen tot bij het Comite tegen
Foltering in betreffende staat nogal eens als laster wordt aangemerkt. Zie ook de zaak Mutombo tegen
Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, § 9.4. -•,-:,: -.• • . -• •

"Artikel 107 lid 1 (a) Huishoudelijk Reglement.
Zoals ook werd bevestigd in de uitspraak naar aanleiding van de eerste drie klachten, O.R, M.M. en M.S.

tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108, § 7.3.
"Artikel 107 lid 1 (b) Huishoudelijk Reglement. .
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The Committee may decide to discontinue consideration of a communication which, although
meeting the criteria for admissibility, reveals no facts or issues which warrant further consideration
on the merits." ,„, ,..„ .,„.•».-.,», >«. .....,,,....».> , . . . . « .-.v.

Dat is zuiverder en leidt in de praktijk niet tot een verlenging van de procedure. Voorts
kan het Comiti, zoals al de praktijk is, besluiten de ontvankelijkheidsvraag en de inhoude-
lijke vraag samen te behandelen. Dat moet het dan wel uitdrukkelijk aangeven."

De zooJt word/w/e/door ef

Verder neemt het Comite' geen klacht in behandeling, dan nadat het zieh ervan heeft over-
tuigd dat dezelfde zaak niet is of wordt onderzocht volgens een andere procedure van
internationaal onderzoek of een andere internationale regeling." Het ligt niet voor de
hand dat ook de 1503-procedure en een onderzoek van de Speciale Rapporteur tegen
Foltering zo'n internationaal onderzoek of internationale regeling vormen. Ook het
Mensenrechtencomite is daar niet van uit gegaan." O'Flaherty merkt op dat in twee
zaken waar staten een dergelijk verweer hadden kunnen voeren, daarvan afzagen.̂ * In de
1503-procedure worden geen uitspraken in individuele gevallen gedaan en de Speciale
Rapporteur kan slechts intervenieren op diplomatiek niveau. Hij komt niet tot een juridi-
sche vaststelling van al of geen schending." .

De eis dat dezelfde zaak niet is of wordt onderzocht volgens een andere procedure van
internationaal onderzoek of een andere internationale regeling behoeft bij klachten bij
mensenrechtenverdragen wel enige relativering. Wat is immers dezelfde zaak? Het is niet
uitgesloten dat een zaak aanleiding geeft tot eerst een klacht over foltering die door het
Comitd tegen Foltering wordt behandeld en daarna tot een klacht over foltering en
bijvoorbeeld schending van de rechten van de verdachte krachtens artikel 9 IVBPR, zaken
die door het Mensenrechtencomite wordt behandeld. Wanneer het op de twee klachten
toepasselijke recht niet overeenkomt is er geen sprake van dezelfde zaak die is of wordt
onderzocht volgens een andere procedure van internationaal onderzoek of internationale
regeling.* Zo'n gang is echter uit oogpunt van doelmatigheid niet wenselijk. Het zou
beter zijn wanneer er al in een eerdere fase coördinatie plaatsvindt tussen de verdragsorga-
nen. Bij ontvangst van een klacht is het al de praktijk dat het Secretariaat vaststelt welke
organen bevoegd zijn. Het zou echter vervolgens aan een werkgroep van leden uit de
diverse verdragsorganen moeten zijn om te bepalen door welk orgaan de zaak zal worden
behandeld. Dat orgaan spreekt zieh dan uit over de klacht waarbij het tevens het recht

"Aldus ten aanzien van het Mensenrechtencomit6 voorgesteld door Schmidt. Schmidt 1992, p. 649.
"Artikel 105 lid 4 Huishoudelijk Reglement.
"Artikel 22 lid S sub (a) van het Verdrag en artikel 107 lid 1 sub (e) Huishoudelijk Reglement.
"O'Flaherry 19%, p. 160.
"O'Flaherty 1996, p. 160. Zie O.R, M.M. en M.S. tegen Argentine, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988,

A/45/44, Annex V, p. 108. Zie ook Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45.
"Zoals ook vastgesteld werd door het Mensenrechtencomite in de zaak Baboeram « a/, tegen Suriname,

klachten 146/1983 en 148/1983 tot 154/1983, A/40/40 (1985), Annex X, p. 187, § 9.1.
"Zo ook Schmidt 1992, p. 654. • <
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onder het ander toepasselijk Verdrag in aanmerking neemt.*' Het andere verdragsorgaan
dat aanvankelijk ook had kunnen worden aangezocht, zal nu niet meer de klacht in
behandeling kunnen nemen. Daarmee wordt tevens een zekere integratie van de verdrags-
organen bevorderd.

De klager dient alle beschikbare nationale rechtsmiddelen te hebben uitgeput. De gedachte
is dat staten de gelegenheid moeten hebben de zaak zelf te onderzoeken en eventueel
rechtsherstel aan betrokkene te bieden, alvorens tot een internationale procedure wordt
overgegaan waardoor een Staat in de internationale schijnwerper komt. Ook wanneer er
nieuw bewijs boven tafel komt, nadat de nationale rechtsgang is doorlopen, moet dat
nieuwe bewijs eerst weer voor nationale instanties, voorzover die weg opnieuw open ligt,
worden gewogen.**

Over het algemeen moet de klager aangeven of en welke nationale rechtsmiddelen zijn
benut en uitgeput. Wanneer de betrokken Staat echter betwist dat de nationale rechtsmidde-
len zijn uitgeput, verschuift de bewijslast naar de Staat. Deze moet nu aangeven welke
effectieve rechtsmiddelen de klager nog ter beschikking staan."

De regel van de uitputting van de nationale rechtsmiddelen geldt niet als de toepassing
ervan onredelijk lange tijd vergt of het onwaarschijrüijk is dat de inzet ervan een daad-
werkelijke verbetering zal brengen voor betrokkene.** In de zaak Halimi-Nedzibi tegen
Oostenrijk achtte het Comite een periode van vijftien maanden alvorens een onderzoek
naar beschuldigingen van foltering werd ingesteld te lang. De klager kon in een dergelijk
geval dus al bij het Comitö terecht.** Voorts aanvaardde het Comite in de zaak R.E.G.
tegen Turkije niet het te algemeen gestelde middel van klager dat rechtsmiddelen in
Turkije niet effectief zouden zijn.'" Erg terughoudend echter was het Comit6 in de zaak
M.A. tegen Canada.'" Het Comit6 achtte zieh niet bevoegd het vooruitzicht van succes te
bepalen van nationale rechtsmiddelen, terwijl dat nu juist ook wordt gevraagd van het
Comite, gezien de verdragstekst:

"[...] In the present case, the author has invoked this exception, arguing that the chances of
success are almost non-existent, in view of the prior jurisprudence by the Courts and the process
governing the reasonableness hearing. However, in the circumstances of the instant case, the

"Zo ook Schmidt 1992, p. 654. Zie ook M. Nowak, UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte und
Fakultativprotokol. CCPR-Kommentar. Kehl: 1989, p. 783.
"Zie P.M.P.K. tegen Zweden, klacht 30/1995, A/51/44, Annex V, p. 60, § 7; N.D. tegen Frankrijk, klacht

32/1995, A/51/44, Annex V, p. 64; K.K.H. legen Canada, klacht 35/1995, A/51/44, Annex V, p. 66.
"Zie artikel 108 lid 7 Huishoudelijk Reglement.
"Artikel 22 lid 5 sub (b) van het Verdrag en artikel 107 üd sub (f) Huishoudelijk Reglement. Zie ook A.A.
Cancado-Trindade, The Application of the Rules of Exhaustion of Local Remedies in International Law. Its
Rationale in the International Protection of Human Rights. Cambridge: 1983, p. 57-58.
"Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40. , •• ,
"R.E.G. tegen Turkije, klacht 4/1990, A/46/46, Annex VIII, p. 74.
"M.A. tegen Canada, klacht 22/1995, A/50/44, Annex V, p. 73.
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Committee considers that the author has not shown the existence of special circumstances which
should absolve him from exhausting domestic remedies. In this connection the Committee observes
that, in principle, it is not within the scope of the Committee's competence to evaluate the
prospects of success of domestic remedies, but only whether they are proper remedies for the
determination of the author's claims."** •• : v - '«."• • -i:>. ••- ;

Uit de zaak Parot tegen Spanje"' bleek dat het niet voldoen aan de nationale procedurele
eisen geen belemmering vormde de klacht in ontvangst te nemen. Voorwaarde was dat de
kJager in de nationale procedure al aangaf dat de handelingen waar hij zieh voor het
Comite over beklaagd, werden onderzocht. Waarom het Comite in deze zaak deze
gedachtegang volgt is niet helemaal duidelijk en is niet uit de stukken op te maken.
Vermoedelijk was het niet voldoen aan de procedurele vereisten in onderhavige zaak niet,
althans niet alleen aan klager of slachtoffer toe te rekenen.* Wellicht ligt hier de kiem
voor een nieuwe regel.

Noch het Verdrag noch het Huishoudelijk Reglement reppen verder van een tijdsspanne
binnen welke een klacht bij het Comite moet worden gedeponeerd, nadat het laatste
nationale rechtsmiddel zonder resultaat is gebleven. Het ligt voor de hand dat het Comite
grenzen zal stellen." , , . , , . , . ,,, , ,, .....,., , , ^ , , ^ ,,,, - , , ^ . , , v ; , , , . . , „ , . . ; . , - . „

De ontvankelijkheidsvoorwaarden zijn cumulatief. ledere voorwaarde dient te zijn vervuld
alvorens het Comite zieh kan buigen over de inhoud van de klacht." Indien aan alle
voorwaarden is voldaan, kan de klacht pas ontvankelijk worden venttea/tf wanneer de
betrokken Staat de tekst van de klacht ook heeft ontvangen en in de gelegenheid is geweest
inlichtingen te verschaffen of opmerkingen te maken over de ontvankelijkheidsvraag."
Als de Staat dat binnen een bepaalde termijn nalaat, dan blijven de argumenten van de
klager onweersproken; het Comite kan dan de ontvankelijkheidsvraag bezien op basis van
de voorhanden liggende informatie en de klacht, ook zonder de informatie van de
desbetreffende Staat, ontvankelijk verklären.** • , / ,, ^r-^Lft^'«:•=.> iv •> "•

Indien het Comite een klacht niet-ontvankelijk verklaart of wanneer het de behandeling
uitstelt of beeindigt, doet het Comite zijn besluit daarover via het Secretariaat zo spoedig
mogelijk aan de klager en de verdragspartij toekomen." Wanneer het Comite heeft
besloten dat een klacht niet-ontvankelijk is op grond van de voorwaarden gegeven in
artikel 22 lid 5 (de zaak wordt niet onderzocht volgens een andere procedure van inter-

"M.A. tegen Canada, klacht 22/1995, A/50/44, Annex V, p. 73, § 4 . ' . . . > - • ' •. -, * ^ -. \ •. " '
"Parot tegen Spanje, klacht 6/1990, A/50/44, Annex V, p. 62. - •<•••<•• -
"Parot tegen Spanje, klacht 6/1990, A/50/44, Annex V, p. 62, § 4.1-5.2. In deze zaak trad de klager namens

het slachtoffer op.
"Zo ook O'Flaherty 1996. p. 160. ••-•••••• ;-• ..< T — • ~ . - « r ; - . - ; . - . - . • .
"Anikel 107 lid 2 Huishoudelijk Reglement. " "• - I V Ä ; ^ - ^ • .- .. o f c :. ••.•-'
»Artikel 108 lid 3 Huishoudelijk Reglement. ' ••> • ' £ : - ^ J . :•,•*-*• ' .' • - •: "'
"Artikel 108 leden5 en 6 Huishoudelijk Reglement. - - ;r,-- C': ; •'. ; i •
"Artikel 109 lid 1 Huishoudelijk Reglement. ' - • • 'r: ' ' : - i-'"""
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nationaal onderzoek of internationale regeling of de nationale rechtsmiddelen zijn niet
uitgeput), kan dat besluit op een later tijdstip worden herzien, wanneer de klager daartoe
schriftelijk en gemotiveerd verzoekt.** Wanneer de ontvankelijkheidscriteria geen
obstakel meer vormen en de klacht door het Comite wordt ontvangen, meldt het Comite
zijn besluit over de ontvankelijkheid van de klacht aan de klager en de betrokken Staat."

•i::Br; : j .

2.2.2 /nAoittfe/yite fte/ia«Je/mg

Indien de klacht ontvankelijk is verklaard gaat het Comite over tot de inhoudelijke behan-
deling van de klacht. Binnen zes maanden doet de betrokken verdragspartij het Comite
schriftelijke toelichtingen of andere verklaringen toekomen, waarin de zaak en de
eventueel de al door de Staat toegepaste herstelmaatregelen worden uiteengezet. Ook kan
het Comite zelf om specifieke inlichtingen vragen.^ Partijen krijgen gelegenheid voor
repliek en dupliek." Ook gedurende deze fase van de behandeling van de klacht kan het
Comit6 de verdragspartij in kennis stellen van zijn wens voorlopige voorzieningen te
treffen teneinde onherstelbare schade bij klager te voorkomen. Daarbij licht het Comite de
Staat in dat zo'n voorlopige maatregel niet vooruitloopt op het uiteindelijk oordeel van het
Comite over de zaak.* _ ».;.•• ." • • ̂ ,i-t-v „ , , ; ;^ .^ -I xvy ^;:-> •-.-.. • • ;/->,

In deze fase kan het Comit6 nog terugkomen op zijn positief antwoord op de ontvanke-
lijkheidsvraag. In het licht van nieuwe gegevens kan blijken dat het oordeel over de
ontvankelijkheid onjuist was. Ook kan zieh door nieuwe feiten en gegevens een andere
situatie voordoen dan toen het Comite een besluit nam over de ontvankelijkheid. Voordat
het Comite echter overweegt de klacht in deze fase niet-ontvankelijk te verklaren, dient
het de klager de gelegenheid te bieden te reageren."

Het Comite - in feite dus de rapporteur - hoeft zieh niet te beperken tot de gronden die
zijn aangevoerd door partijen. Het kan zelf de gronden aanvullen, wanneer het dat van
belang acht. Dat speelde in de behandeling van de eerste drie klachten tegen Argenti-
nie." Het Comitö onderzocht er OJÖ?C/O of naast de kwesties die door klagers naar voren
waren gebracht artikel 14, het recht op schadevergoeding, in het geding was. Van deze
bepaling was niet door klagers gerept."

Het Comite behandelt de klacht in het licht van alle door of namens het slachtoffer en de
verdragspartij ter beschikking gestelde gegevens.** Ook andere bronnen kunnen worden

"Artikel 109 lid 2 Huishoudelijk Reglement. , " , v »,j„ - v,. , ^ .
"Artikel 110 lid 1 Huishoudelijk Reglement. ... v . •• . . ̂ -.-'»> •%. . vf • . ., • „

"Artikel 110 lid 2 Huishoudelijk Reglement, f-^.- ; ^ ' -,M"->.. " * ̂  -• '
"Artikel 110 lid 4 Huishoudelijk Reglement. • - • •- -<- ' - - *- — ' . • . - . . ,
"Artikel 110 lid 3 Huishoudelijk Reglement. Zie ook CAT/C/SR.6, § 17-24 , . • . .. ,.
"Artikel 110 lid 6 Huishoudelijk Reglement. . •
"O.R, M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108. Zie

ook C. Flimerman, ft/wo^i/w/» NJCM-Bulletin 15 (1990), p. 379-388.
"O.R, M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108, § 7.4-

7.5.
"Artikel 111 lid 1 Huishoudelijk Reglement. Zie ook CAT/C/SR.4. § 19-20. '
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geraadpleegd: op grond van artikel 111 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement kan het
Comite informatie uit het gehele VN-systeem inwinnen. In verband met artikel 3 zaken
maakte het Comite enig gebruik van rapporten van de Rapporteurs van de Commissie voor
de Rechten van de Mens om vast te stellen dat zieh systematische folterpraktijken in
bepaalde staten voordeden." Bovendien kan het Comite op grond van artikel 62 lid 1 van
het Huishoudelijk Reglement niet-gouvernementele organisaties uitnodigen informatie te
verschaffen.

Het Comite heeft in zijn Huishoudelijk Reglement opgenomen dat de klager of zijn verte-
genwoordiger en een vertegenwoordiger van de verdragspartij tijdens een besloten
bijeenkomst mondeling toelichtingen kan verschaffen of vragen beantwoorden over de
inhoud van de klacht." Deze voorziening kent het Mensenrechtencomite bijvoorbeeld
niet. In de praktijk is het Comite echter nog niet tot het mondeling horen van betrokkenen
o v e r g e g a a n . ' •• _ • * • • . ' * • •• , > , • , j , , . - , . ,-.. w a i . • . * . . - u - > - _•..-. • ; . u

Burgers en Danelius constateren dat bewijsproblemen bij een geval van foltering op
kunnen duiken. Waar moet het Comite in de behandeling van zo'n zaak op afgaan? Als
een slachtoffer een klacht heeft ingediend, kan hij toch aarzelen het hele verhaal uit de
doeken te doen uit angst voor mogelijke represailles. Verder zijn er meestal geen getuigen
bij foltering en soms hebben hogere gezagsdragers er geen weet van. Tenslotte kunnen
sporen van foltering op het lichaam verdwijnen en sommige foltermethoden laten helemaal
geen sporen achter.^ Het bewijs van foltering is geen sinecure, waardoor in feite niet
aan de procedurele eis van 'equality of arms' kan worden voldaan. Het lijkt dan ook niet
redelijk volledig bewijs te eisen en de bewijslast bij de klager te leggen. De totstandko-
mingsgeschiedenis van het Verdrag biedt nauwelijks inzicht in een oplossing van dat pro-
bleem.<*

Het Mensenrechtencomite, dat met dezelfde problematiek wordt geconfronteerd heeft in
diverse uitspraken" oplossingen gevonden door de bewijslast deels bij de Staat in kwestie
t e l e g g e n : • • • ; • - " . • • J t - - • • • • ' • - . • - • • :• • . - • . - < ' • ; - ; . . . , -. .,:•••;•

"Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, § 9.5; Tala tegen Zweden, klacht
43/1996, A/52/44, Annex V, p. 56, § 4.5 en § 10.4; Aemei tegen Zwitserland, klacht 34/1995, A/52/44, Annex
V, p. 71, § 9 . 9 .
"Artikel 110 lid 5 Huishoudelijk Reglement.
"Zie R.St.J. Macdonald, /nwmariona/ Pro/iiW/io/u /t#aintf 7brrure ami OfAfr forms o/Sinu/ar 7>wMm«tf or

PwnuA/wnr, in: Y. Dinstein (ed.), International Law at a Time of Perplexity. Essays in Honour of Shabtai
Rosenne. Dordrecht; 1989, p. 385-406 (404-406).
"Zie hoofdstuk 3 hierboven. Zie ook Macdonald 1989, p. 404-406.
"Linton tegen Jamaica, klacht 255/1987, CCPR/C/46/D/255/1987 (1992), § 8.5; Chaplin tegen Jamaica, klacht

596/1994, CCPR/C/55/D/596/1994 (1995), § 8.2; Stephens tegen Jamaica, klacht 373/1989,
CCPR/C/55/D/373/1989 (1995), § 13.3; Lubuto tegen Zambia, klacht 390/1990, CCPR/C/55/D/390/1990/Rev.l
(1995), § 7.4; Hylton tegen Jamaica, klacht 407/1990, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. M , p. 79, §
9.3; Mukong tegen Kameroen, klacht 458/1991, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. AA, p. 171, § 9.2; G.
en A. Peart tegen Jamaica, klachten 464/1991 en 482/1991, CCPR/C/54/D/464/1991 &
CCPR/C/54/D/482/1991, § 11.6. Zie ook D. McGoldrick, The Human Rights Committee. Its Role in the
Development of the International Covenant on Civil and Political Rights. Oxford,: 1991, p. 147 e.v.
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"With regard to the burden of proof, this cannot rest alone on the author of the communication,
especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the
relevant information. [...] In cases where the author has submitted to the Committee allegations
supported by substantial witness testimony, as in this case, and where further clarification of the
case depends on information exclusively in the hands of the State party, the Committee may
consider such allegations as substantiated in the absence of satisfactory evidence and explanations
to the contrary submitted by the State party."™

Ook het Verdrag tegen Foltering biedt voor een vergelijkbare verdeling van de bewijslast
aanknopingspunten. Artikelen 12 en 13 eisen onder meer van de verdragspartij dat een
onverwijld en onpartijdig onderzoek wordt geopend naar iedere vermeend geval van
foltering. Een klacht over foltering houdt een vermeend geval van foltering in en moet
derhalve worden onderzocht. Daarom al kan op nationaal niveau de klacht niet worden
verworpen tenzij blijkt, op basis van betrouwbare gegevens blijkend uit zo'n onderzoek,
dat de klacht niet gegrond is ." Het Comite klampte bij de procedurele eisen van artikel
12 en 13 aan: werd een onderzoek uitgevoerd? Was dat onderzoek onverwijld en onpartij-
dig?^ Ook in de bespreking van landenrapporten werd het belang van artikelen 12 en 13
diverse malen benadrukt." In artikel 3 zaken legde het Comite tegen Foltering in de
praktijk niet de volle bewijslast bij het slachtoffer. Het Comite ging er echter wel van uit
dat de klager in kwestie tenminste een begin van bewijs levert.™ Maar vervolgens richtte
het onderzoek zieh op de acties van de Staat in kwestie. " • • • • • .

Na de inhoudelijke behandeling gaat het Comite over tot het formuleren van zijn uit-
spraak." In de praktijk kwamen de besluiten in deze procedure volgens het beginsel van
consensus tot stand. Weliswaar kan ieder individueel lid verzoeken dat zijn opinie beknopt
als een soort 'separate opinion' aan de uitspraak van het Comite wordt gehecht,™ maar
gezien de consensuspraktijk zijn leden daartoe nog niet overgegaan. Het Comite maakt
zijn uitspraak bekend aan de verdragspartij en de klager. De uitspraken van het Comite

™Bleier tegen Uruguay, klacht 30/1978, A/37/40 (1982), Annex , p. 130, § 13.3. Zie ook de zaak Birindwana
eo Tshisekedi tegen Zaire, klachten 241/1987 en 242/1987, A/45/40, Vol. II (1990) Annex IX, sect. I, p. 77, §
12.4.
"Burgers & Danelius 1988, p. 145.
"Parot tegen Spanje, klacht 6/1990, A/50/44, Annex V, p. 62, § 10.5. Zie voor de eis onverwijld een

onderzoek in te stellen ook: Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40, § 13.5-
14. Het Comitg achtte in deze zaak een periode van vijftien maanden te lang, en derhalve een schending van
artikel 12. Deze richting sloeg het Comite tegen Foltering ook in in verband met het onderzoek naar systemati-
sche foltering in Egypte: "In the absence of a visit to Egypt, the Committee therefore could neither support the
Government's position nor call into question the allegations of torture, and it had to draw its conclusions on the
basis of the information available to it." A/51/44, § 215 en 218. Zie ook hierboven, hoofdstuk 6, paragraaf 3.
"Zo benadrukt Sorensen dat het essentieel is de klager te hören, een dokter sporen te laten zoeken, en te bezien

of deze sporen in overeenstemming zijn met de beweringen in de klacht: "[...) to allow the doctor to produce
findings and to ascertain whether the findings were consistent with the complaints." CAT/C/SR.2O3, § 38.
"Zie bijvoorbeeld Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, § 9.4; Alan tegen

Zwitserland, klacht 21/1995, A/51/44, Annex V, p. 68, § 11.3.
"Artikel 111 lid 3 Huishoudelijk Reglement.
"Artikel 111 lid 4 Huishoudelijk Reglement.
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worden in het volgende deel behandeld. De tijd tussen de binnenkomst van een klacht en
de uitpraak van het Comite ligt ongeveer tussen de acht maanden en anderhalf jaar."

Het Comite' kan de verdragspartij in kwestie uitnodigen binnen 'due course of time' te
laten weten welke maatregelen hij ter uitvoering van de uitspraak zijn genomen.™ Zo
verzocht het Comite in de zaak Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk of en welke acties in
overeenstemming met de uitspraak werden ondemomen. 'Due course of time' werd
vastgesteld op negentig dagen.™ Ook naar aanleiding van de eerste drie klachten tegen
Argentinie werd Argentinie verzocht het Comite van genomen maatregelen op te hoogte te
brengen.*" Er is daarmee sprake van enige follow-up van de klachten. Follow-up is
echter niet geinstitutionaliseerd en evenmin wordt over follow-up verslag gedaan in het
jaarverslag. Wellicht achtte het Comit6 dat niet noodzakelijk, omdat het nog weinig
uitspraken deed. Er möge formed niets geregeld zijn, toch informeerden staten of klagers
het Comit6 over de maatregelen die zijn genomen. Over het algemeen bleken staten de
uitspraken van het Comit6 na te komen." . .

'Follow-up' kent overigens geen uitdrukkelijke verdragsbasis, maar het Verdrag sluit niet
uit dat het Comite contact onderhoudt met de betrokken Staat over zijn reactie op de
uitspraak van het Comite. De bevoegdheid is nodig teneinde het Verdrag een effectieve
werking te geven en is als impliciete bevoegdheid aan te merken.^ De verdragstekst zelf
kan voorts zo worden geinterpreteerd dat 'follow-up' daar onder valt. De tekst spreekt
immers van de bevoegdheid van het Comite 'to consider communications'. De 'considera-
tion' is niet noodzakelijk afgesloten bij het doen van een uitspraak.** Het verdient
tenslotte opmerking dat de bevoegdheid van het Mensenrechtencomite follow-up aan
individuele klachten te geven niet is betwist door verdragspartijen van het IVBPR en
evenmin door de politieke organen van de VN of de Weense Wereldconferentie voor de

™Zie bijvoorbeeld Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45. De datum van de
Idachi was 18 november i993, de uitspraak werd gedaan op 27 april 1994. N.D. tegen Frankrijk, klacht
32/1995, A/51/44, Annex V, p. 64. De datum van de klacht was 24 april 1995, de uitspraak werd gedaan op 20
november 1995. Zie ook X tegen Zwitserland, klacht 38/1995, A/52/44, Annex V, p. 80. De datum van de
klacht was 16 november 1995, de uitspraak werd gedaan op 9 mei 1997. Zie voorts Paez tegen Zweden, klacht
39/1996, A/52/44, Annex V, p. 86. De datum van de klacht was 19 januari 1996, de uitspraak werd gedaan op
28 april 1997. . . . . . ...... .^

" A r t i k e l 111 H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t . ^ ' • ••*•••• < ^' - - ^ - "'"••* • ' "«=•••' I"-;''»*
"Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40, § 16: "Pursuant to rule 111,

paragraph 5, of its rules of procedure, the Committee wishes to receive information, within 90 days, on any
relevant measures taken by the State party in conformity with the Committee's views."
»°O.R, M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108, § 8-10.

Het Comiti komt niet tot een vaststelling van een schending, maar vraagt de Staat wel om informatie over
herstelmaatregelen, als zou een schending zijn vastgesteld. Later licht Argentinie het Comitf daar inderdaad over
in. A/45/44, Annex VI, p. 114. Zie ook Flintennan 1990.
"Interview H.C. Ingelse met ComitSlid P. Bums, Geneve, 20 november 1995; interview H.C. Ingelse met C.

Edelenbos, medewerker van het VN-Secretariaat, Geneve, 23 november 1995. Ein en ander wordt informeel aan
leden van het Comite of het Secretariaat meegedeeld.
"Zie Schmidt 1992, p. 651. Zie in gelijke zin: I. Boerefijn, Conse^uenri« van ScnenaVng van n «

NJCM-Bulletin 22 (1997), p. 679-695 (691). Zie ook hierboven, hoofdstuk 4, paragraaf 3.
" A l d u s Schmidt 1992 , p . 6 5 1 . .! * u.' • : • •-•<;••;.-•'
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Rechten van de Mens.** Kortom, er zijn geen redenen de bevoegdheid van follow-up het
Comite tegen Foltering te ontzeggen.

Weliswaar was er voor het Comite tegen Foltering nog geen dringende noodzaak 'follow
up' formed te regelen, op termijn zou het Comite de praktijk van het Mensenrechtenco-
mite kunnen volgen. Daar is een 'Special Rapporteur for the Follow-up of Views' aange-
steld die met partijen contact onderhoudt over de naleving van de uitspraak." Deze
rapporteur kan zelfs een bezoek aan de verdragspartij afleggen. Staten rapporteren welke
maatregelen zij hebben genomen om gevolg te geven aan de uitspraak van het Mensen-
rechtencomitö en dit wordt opgenomen in het jaarverslag. ** Bovendien zoekt het Mensen-
rechtencomite' de publiciteit teneinde staten aan te sporen gevolg te geven aan de uitspra-
ken van het Mensenrechtencomite. In zijn jaarverslag publiceert het de staten die niet zijn
besluiten implementeerden.^

In het jaarverslag aan de Algemene Vergadering kan het Comite tegen Foltering een
overzicht van de klachten in de zin van artikel 22 opnemen, alsmede een overzicht van de
verklaringen en commentaren van de betrokken staten en van de uitspraken van het
Comite zelf.** Ook kan het Comite besluiten de volledige tekst van zijn uitspraken,
alsmede de teksten van de niet-ontvankelijkheidsbesluiten, op te nemen in het verslag."
Dat is inmiddels de normale gang van zaken. • ;ji.- • .- >̂ - „nan.^ i->x" • - ' • • '.:>-«•

2.3 Het aantal klachten

Van de 105 verdragspartijen hebben slechts 39 het individueel klachtrecht erkend.*
Tegen achttien daarvan werden klachten ingediend, te weten Argentinie (3), Australia (3),
Oostenrijk (3), Canada (23), Denemarken (1), Ecuador (1), Frankrijk (25), Griekenland
(1), Hongarije (1), Nederland (4), Noorwegen (1), Spanje (5), Zweden (17), Zwitserland
(28), Tunesie (3), Turkije (1), Venezuela (1) en Joegoslavie (1)." Opvallend is het hoog
aantal klachten tegen staten waar foltering en wrede, onmenselijke of onterende behan-
deling of bestraffing over het algemeen weinig voorkomen, zoals Zwitserland, Frankrijk
en Zweden.^ Maar slechts twee ontvankelijke klachten die tot een voor klager gunstige

"Boerefijn 1997, p. 691. . . .
"Huishoudelijk Reglement van het Mensenrechtencomite, artikel 95, A/49/40, Annex VI.
"Zie bijvoorbeeld: Selected Decisions of the Human Rights Committee under the Optional Protocol. Vol. II, p.

224-226, A/45/40, Vol. U, Annex XII, p. 207-211.
"Zie Boerefijn 1997, p. 692; O'Flaherty 1996, p. 51-52; T. Opsahl, 77if Wn/na/i ÄigAw Commmef, in: Ph.

Alston (ed.), The United Nations and Human Rights. A Critical Appraisal. Oxford: 1992, p. 369-443 (431). '
"Artikel 112 lid 1 Huishoudelijk Reglement.
"Artikel 112 lid 2 Huishoudelijk Reglement.
"Stand van 1 juni 1998. Bron: United Nations Treaty Collection op Internet: www.un.org/Depts/Treaty/fi-

nal/ts2/newfiles/part_boo/iv_boo/iv_9.htm. Zie ook A/53/44, Annex III.
"Stand van zaken op 9 januari 1999. Bron: United Nations High Commissioner for Human Rigts Treaty Body

Database op Internet: www.unhchr.ch/html/menu2/8/stat3.html. Het aantal klachten in 1997-1998 aanzienlijk. Zie
A/53/44, § 271 en Annex 10.
"Zie bijvoorbeeld Amnesty International, Jaarboek 1994. Amsterdam: 1994, p. 477-479. -..-.;. • .; • -,,'•<.••••
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uitspraak leidden, waren direct gerelateerd aan foltering." De Machten betroffen over het
algemeen artikel 3 zaken. Klagers waren vaak asielzoekers die beweerden een groot risico
te lopen aan foltering te worden onderworpen, indien zij zouden worden teruggestuurd
naar een ander land.** Tegelijkertijd is het bijzonder läge aantal klachten tegen staten
waar wel foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
plaatsvinden bevreemdend. Het is toch moeilijk voor te stellen dat in landen als Algerij-
e*. Ecuador*. Joegoslavie", Tunesie®, Turkije**, Uruguay'* en Venezuela"" -
alle verdragspartijen die het individueel klachtrecht hebben erkend - foltering en wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing niet of nauwelijks voorkomen of dat
de daders allemaal zijn gestraft en de slachtoffers rechtsherstel hebben kunhen vorderen en
krijgen.

. : . . . • - . • • . • • • • , • • .; . • • k ' r ; . ' ' . " - • ' V j - ; / t - v . - r : - ' i • « • • . t Ä i ^ K . ' - i i - i J i ' ^ ' j i . t . ' * . ; ; ' - ' ' i " r : ! ; ? • - : ' «

Het is ongetwijfeld geen sinecure voor een slachtoffer van foltering om het Comit6 te
bereiken. Angst voor represailles en de emoties die gepaard gaan met het voeren van
procedures over de gruwelijke behandeling die is ondergaan, kunnen het slachtoffer
weerhouden."" Daarbij moet een slachtoffer eerst nog de nationale rechtsgang doorlopen
alvorens hij zieh tot het Comite kan wenden. Maar ook het bestaan van andere bevoegde
Organen als de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, de Inter-Amerikaanse
Commissie voor de Rechten van de Mens en het Mensenrechtencomite, alsmede onbe-
kendheid met de mogelijkheid een klacht bij het Comite tegen Foltering in te dienen
zouden oorzaken kunnen zijn van het läge aantal klachten. De laatste paar jaar stijgt het
aantal klachten overigens. Van de 88 ontvangen klachten tot 24 September 1997 waren er
maar liefst 46 recent."" 42 daarvan bevonden zieh in de het voorportaal: zij moesten
nog worden behandeld. Drie daarvan waren reeds ontvankelijk verklaard en moesten nog
inhoudelijk worden behandeld. De behandeling van een klacht was geschorst. 42 klachten
hadden tot enige behandeling door het Comite geleid. Van deze 42 klachten werden
negentien niet-ontvankelijk verklaard, tien werden alvorens het Comite tot een besluit
kwam beeindigd, slechts dertien van de 42 klachten haalden de laatste fase van de
procedure: een besluit van het Comite over de inhoudelijke kant van de zaak. In acht van
de dertien zaken stelde het Comite een schending van het Verdrag vast, in vijf gevallen
was er geen van schending. Van de acht klachten die tot een vaststelling van schending
leidden betroffen maar liefst zeven klachten schending van artikel 3, het verbod van

"Halibi-Nedzibi tegen Oostenrijk. klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40; Blanco Abad tegen Spanje, klacht
59/19%, A/53/44, Annex X, p. 66.
"Zie in het bijzonder het hoge aantal klachten met betrekking tot artikel 3 als opgenomen in A/52/44, Annex V,

en A/53/44, Annex X. . . - , .- .•,., .;. ,. ........
" A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l 1 9 9 4 , p . 5 2 - 5 7 . '••••. '• - • > i ••:• - • ' • • • 4 ' •; ?--••
"Amnesty International 1994, p. 134-137. - .«5 .-..".. v • i ;• ' • -••;••
"Amnesty International 1994, p. 234-238. • i «̂  ' "
"Amnesty International 1994, p. 431-435. - • * • -..i » v
"Amnesty International 1994, p. 437-441. • . . . ; . •
""Amnesty International 1994, p. 442-444. ' .. ..; - .. ,,
""Amnesty International 1994, p. 444-448. '
""Zie bijvoorbeeld de geschiedenis van klacht 7/1990. Zie hierboven, paragraaf 2.2.2, noot 26.
""Schriftelijke informatie van het VN-Secretariaat, d.d. 24 September 1997.
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bij dreigende faltering."* Twee Machten die tot vaststelling van schending
leidden betroffen respectievelijk artikelen 12 en 13, de verplichting direct over te gaan tot
een onpartijdig onderzoek wanneer er gronden zijn om aan te nemen dat foltering heeft
plaatsgehad."* Het geringe aantal ontvankelijke klachten betekent overigens niet dat de
niet-ontvankelijke klachten zonder waarde zijn. Zo was de klacht tegen Argentinie'
belangwekkend."*" Weliswaar verklaarde het Comite deze klacht niet-ontvankelijk. maar
het Comite gaf, naar aanleiding van deze klacht, een aantal belangrijke inhoudelijke
overwegingen onder de streep.'"^

2.4 De status van de uitspraken van het Comite ••*"*'• •'•-:'. -*-'•*'• w v '

Men zou wel eens tot de wat makkelijke conclusie kunnen komen dat de uitspraken van
het Comite in de individuele klachtenprocedure juridische lading ontberen en dat staten
deze uitspraken dientengevolge naast zieh neer kunnen leggen. Ten eerste is in het
Verdrag geen bepaling gegeven dat staten zijn gehouden de uitspraken van het Comite op
te volgen. Ten tweede wordt zulks bevestigd door de benaming 'inzicht' - 'view' in de
originele Engelse tekst - voor deze uitspraken. Tenslotte ontbreekt een handhavings-
mechanisme.

Zo'n conclusie is echter niet gerechtvaardigd. Weliswaar is het Comite geen rechter,
verdragspartijen gaven het Comite wel de opdracht juridisch te werk te gaan teneinde tot
een objectieve, op het Verdrag gebaseerde vaststelling van het wel of niet nakomen van
verdragsverplichtingen te komen. Daarmee gaven verdragspartijen aan uitspraken van het
ComitS een zeker gezag. Verdragspartijen namen voorts middels ratificatie op zieh de ver-
dragsverplichtingen na te leven. Dan valt er niet aan te ontkomen dat een verdragspartij,
wanneer schending van een verdragsverplichting is geconstateerd door het Comit6, is
gehouden gevolg te geven aan de constatering van het Comite en schendingen te herstellen
en te voorkomen."* Nog een aanknopingspunt om vast te stellen dat aan de uitspraken
van het Comite juridisch gevolg kleeft biedt artikel 14 van het Verdrag. Op basis van deze
bepaling zijn verdragspartijen verplicht rechtsherstel te bieden aan een klager voor die
verdragsschending door de verdragspartij waar de klager slachtoffer van is. Nu, wanneer

""Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45; Khan tegen Canada, klacht 15/1994,
A/50/44, Annex V, p. 46; Alan tegen Zwitserland, klacht 21/1995, A/51/44, Annex V, p. 68; Kisoki tegen
Zweden, klacht 41/1996, A/51/44, Annex V, p. 8; Tala tegen Zweden, klacht 43/1996, A/52/44, Annex V, p.
56; Aemei tegen Zwitserland, klacht 34/1995, A/52/44, Annex V, p. 71; Paez tegen Zweden, klacht 39/1996,
A/52/44, Annex V, p. 86.
'"Halibi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40; Blanco Abad tegen Spanje, klacht

59/1996, A/53/44, Annex X. p. 66.
"*OR, M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44. Annex V, p. 108. Zie

ook Flinterman, 1990.
""Deze klachten worden uitvoerig besproken onder de diverse relevante bepalingen. Zie hieronder, hoofdstukken

9, 10 en 11.
"*Zie ook M. de Blois, Het Recht op Persoonlijke Integriteit in het Internationale Recht (diss. Leiden). Leiden
1989, p. 323.
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het Comit6 zo'n schending heeft geconstateerd, dient de betrokken verdragspartij daar het
gevolg van artikel 14 aan te geven."*

Het Comit6 tegen Foltering zou staten daarop ook kunnen wijzen. Zo is het Mensenrech-
tencomite' er al toe over gegaan. Het heeft in zijn uitspraken gesuggereerd dat zijn
besluiten bindend zijn, min of meer zoals in vorige paragraaf werd beredeneerd."" Het
nam sinds voorjaar 1995 standaard de volgende passage in zijn uitspraken op:

"[B]y becoming a party to the Optional Protocol, the State party has recognized the competence of
the Committee to determine whether there has been a violation of the Covenant or not and that,
pursuant to article 2 of the Covenant, the State party has undertaken to ensure to all individuals
within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the Covenant and to
provide an effective and enforceable remedy in case a violation has been established [...]""'

Bovendien streeft het Mensenrechtencomite er naar, zoals opgemerkt, dat ook gevolg
wordt gegeven aan deze uitspraken door het voeren van een actief beleid van follow-up.
Het Comite tegen Foltering kent nog geen uitgebreide praktijk, laat staan een gei'nstitutio-
naliseerde praktijk, van follow-up. Op ad hoc basis informeren staten of klagers het Co-
mite' over de maatregelen die zijn genomen. De uitspraken van het Cornitö kennen al wel
een feitelijke verwerkelijking: over het algemeen komen staten de uitspraken na."* Ook
de praktijk van het Mensenrechtencomitö leert dat nogal wat staten bereid zijn gebleken
samen te werken met het Mensenrechtencomite en aan de uitspraken daarvan gehoor
hebben geven.'"

3 De statenklachtprocedure "* V ,>v>.

Krachtens artikel 21 kunnen verdragspartijen die het statenklachtrecht hebben erkend tegen
andere verdragspartijen die ook het statenklachtrecht hebben erkend, een klacht indienen.
Er zijn inmiddels 41 staten die het statenklachtrecht erkenden."* Het Comitö is bevoegd
op te treden als een soort bemiddelaar. Het kan schikkingen treffen, maar het Comit6 kan
niet een oordeel vellen. De procedure is in artikel 21 Verdrag weergegeven en is in artikel
85 tot en met 95 van het Huishoudelijk Reglement uitgewerkt. De totstandkoming van dit

"*Zie ook R. Müllerzon, 77ie £gTci>ncy o/ r/ie /nrfivjrfuo/ Gtmp/aintt Procedure: 77ie Erperience o/ CCWf,
C£RD. C47" ami £C7//f, in: A. Bloed « a/, (eds.), Monitoring Human Rights in Europe. Comparing Internatio-
nal Procedures and Mechanisms. Dordrecht: 1993, p. 24-43 (37).
'"»Aldus OTlaherry 19%, p. 47. Zie ook Opsahl 1992, p. 369-442 (431). Byrnes, p. 535-536. Zie bijvoorbeeld:

Rone legen Senegal, klacht 386/1989, CCPR/C/52/D/386/1989 (1994).
'"De Arellana tegen Colombia, klacht 563/1993, CCPR/C/55/D/563/1993 (1995), § 11. Zie Boerefijn 1997, p.

690. „ ., .. ,;,, , , , ,
'"Zie hierboven, paragraaf 2.2.2. ••• • • -">* • • • -• - •• - > *• ••• » • ' •
'"Zie O'Flaherty 1996. p. 51-52.
'"Stand van zaken op 1 juni 1998. Bron: United Nations Treaty Collection op Internet:

www.un.org/Depls/Treaty/final/ts2/newfües/part_boo/iv_boo/iv_9.htm. Zie ook CAT/C/2/Rev.4 en A/53/44,
Annex III. Dat zijn dezelfde staten als die het individueel klachtrecht erkenden, met toevoeging van het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staien die wel het statenklachtrecht, maar niet het individueel klachtrecht erkenden.
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onderdeel van het Huishoudelijk Reglement leverde geen discussie van betekenis op in het
Comite."* De procedure verloopt beknopt als volgt.

.•is:" •',:. :•

Indien een verdragspartij van oordeel is dat een andere verdragspartij de bepalingen van
het Verdrag niet uitvoert, kan hij door middel van een schriftelijke kennisgeving de zaak
onder de aandacht brengen van die Staat. Binnen drie maanden na ontvangst stuurt de
ontvangende staat een schriftelijke uiteenzetting terug, waarin de zaak wordt opgehelderd
en wordt verwezen naar procedures en rechtsmiddelen die in het land zelf al zijn ingeroe-
pen, nog hangende zijn of die nog zouden kunnen worden ingeroepen.'" Indien de zaak
niet tot genoegen van de beide betrokken staten wordt geregeld binnen zes maanden na
ontvangst van de kennisgeving door de ontvangende staat, heeft elk der beide staten het
recht de zaak bij het Comite aanhangig te maken.'" Het Comite behandelt de zaak pas
wanneer duidelijk is dat de nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput, beide staten de
bevoegdheid van het Comite in deze erkennen en de zes maanden 'overlegtijd' zijn
verstreken."® Het Comite behandelt de zaak in besloten zitting.'"

Allereerst stelt het Comit6 zijn goede diensten ter beschikking teneinde de zaak in der
minne te schikken op basis, uiteraard, van de bepalingen van het Verdrag. Daartoe kan
het Comite een conciliatiecommissie instellen.'** Het Comite kan de betrokken staten
verzoeken inlichtingen te verschaffen. De betrokken staten hebben het recht hun standpunt
mondeling of schriftelijk kenbaar te maken.'-' Het Comite brengt twaalf maanden na de
datum van ontvangst van de kennisgeving een rapport uit. Indien een oplossing is bereikt,
beperkt het zijn rapport tot een korte uiteenzetting van de feiten en van de bereikte oplos-
sing. Wanneer geen oplossing is bereikt, beperkt het Comite zijn rapport a/feen tot een
korte uiteenzetting van de feiten. De standpunten van de betrokken staten worden aan het
rapport gehecht.'" Voor een oordeel van het Comite, laat staan een uitspraak, biedt
noch het Verdrag, noch het Huishoudelijk Reglement een basis. Van openbaarmaking van
het rapport wordt evenmin gerept, maar dat betekent niet dat het rapport om die reden niet
openbaar kan worden gemaakt. Dat zou bijvoorbeeld in het jaarverslag kunnen.'"

In beginsel biedt het statenklachtrecht een belangrijke mogelijkheid die het individueel
klachtrecht niet kent. Een staat kan een meer abstracte klacht indienen: in het bijzonder
over een praktijk van systematische foltering. Voor het in werking stellen van het
statenklachtrecht behoeft de staat die klaagt niet slachtoffer te zijn. De nadelen die het
statenklachtrecht kent doet deze mogelijkheid echter verdwijnen als sneeuw voor de zon.
De procedure eindigt niet in een oordeel of een uitspraak. Het Comite kan niet vaststellen
of er sprake is geweest van schending van het Verdrag. Kamminga waarschuwt er voor

'"Zie CAT/C/SR.3, § 19-41. ••,,'... . . v i « ,2 : •; * . U . . • * S ,' . ' . *.
'"Artikel 21 lid 1 sub (a) van het Verdrag. ' - ' ••• *• ' -' ' ' • ' ' y - - i
'"Artikel 21 lid 1 sub (b) van het Verdrag, artikel 86 Huishoudelijk Reglement. / • -•">'
'"Artikel 21 lid 1 sub (c) van het Verdrag, artikel 91 Huishoudelijk Reglement. - «
'"Artikel 21 lid 1 sub (d) van het Verdrag, artikel 89 Huishoudelijk Reglement. . -
""Artikel 21 lid 1 sub (e) van het Verdrag, artikel 92 Huishoudelijk Reglement.
"'Artikel 21 lid 1 sub (f) en (g) van het Verdrag, artikel 93 en 94 Huishoudelijk Reglement.
'"Artikel 21 lid 1 sub (h) van het Verdrag, artikel 95 Huishoudelijk Reglement.
"Z

() t
'"Zo ook Byrnes 1992, p. 533-534.

• ; • -

• • • . • } • ! . •

. . • * • : * . . . »

fii '»-

• : • • - " .

• . • • f . ' - ? . ;

• - . - . . •

. - ; > "• •>• ; • ( ' •
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dat een zwakke statenklachtprocedure, die niet eindigt in een oordeel van het toezichthou-
dend orgaan, zelfs schendingen van mensenrechten zou kunnen legitimeren. Een betrokken
staat zou immers het ontbreken van een oordeel in kunnen roepen als een bevestiging van
zijn beleid.'" Mede door het ontbreken van een adequaat oordeel waren de enkele
statenklachten die krachtens het EVRM werden ingediend'" nauwelijks bevredigend te

Nog een nadeel is de afhankelijkheid van het Comite tegen Foltering van de indiening van
een klacht door een verdragspartij, wil het op kunnen treden in de statenklachtprocedure.
Nu nog geen staat zo'n klacht heeft gedeponeerd, heeft het Comite nog niet kunnen
optreden. Het is de vraag of het Comit6 ooit wel zo'n rol zal speien. De ervaring bij
andere mensenrechtenverdragen leert dat de belangstelling van staten voor de procedure
gering was. De reden is waarschijnlijk gelegen in het feit dat de indiening van een staten-
klacht over het algemeen als een belastend wordt beschouwd in het internationale verkeer.
Voorts zijn er altematieven beschikbaar waar staten elkaar op de naleving van mensen-
rechten aanspreken die minder belastend zijn, zoals de Commissie voor de Rechten van de
Mens. Ook kunnen staten er van uitgaan dat ze geen direct belang hebben bij de indiening
van een statenklacht, zeker wanneer een klachtrecht al aan individuen ter beschikking
Staat.'" • • • . . . . . • . • • , • : ; . ; - r . . • - v - " " i M ' ' - ; . : - ; < . , ¥ - y . • - • ' • " ^

Er zij bovendien aan herinnerd dat het Comite tegen Foltering al een redelijk alternatief
voorhanden heeft: het kan krachtens de onderzoeksprocedure onderzoek doen naar een
praktijk van systematische foltering. Die procedure kent bovendien niet de nadelen van de
statenklachtprocedure. Het onderzoek kan het Comite in werking stellen proprio moto en
de procedure kan eindigen in een oordeel van het Comite.'" Kortom, veel activiteit van
het Comite tegen Foltering valt niet te verwachten met betrekking tot het statenklachtrecht.

• • • ' • . • , . • ' ' . » > . 3 . " . . . ; .• ; ; ' j 1 u ? . . ' > - - :•• . • . . - . .

• • . ; ; !

'"Zie M.T. Kanuninga, /s rtc £uro/j«in Conwi/ion on Human /Ngntt Su#ic7>n/rv £<7Ki/?pfrf to Ccjp* w'f*
and Syjwmaric Wo/amwu.' NQHR 2 (1994). p. 154-164 (162).
'"EHRM, lerland tegen Verenigd Koninkrijk, arrest van 18 januari 1978, Series A, nr. 25, p. 66-67; ECRM,

Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland tegen Griekenland ('Greek case'), rapport van 5 november
1969, Jaarboek 12 (1969); ECRM, Cyprus tegen Turkije, rapport van 10 juli 1976, Jaarboek 22 (1979), p. 440;
De statenklacht van Denemarken, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Zweden tegen Turkije werd, voordat de
ECRM tot een rapport kwam, weer door betrokken landen ingetrokken, omdat een 'friendly settlement' met
Turkije was bereuet. Zie Kamminga (1994), p. 158-159.
'"Aldus Kamminga 1994, p. 154-164.
'"Kamminga 1994, p. 163. Zie uitgebreid: S. Leckie, 77i« /n/er-S/aw Cb/ryi&un/ /"roc«fore in /n/fraa/io/w/

Human Ri£nM ZXJW: ffope/ii/ fttuperu or WuA/u/ 77nn*ing?, HRQ 10 (1988), p. 249-303. Donnelly stelt zelfs:
"For the most part, however, article 21 is almost certain to remain a paper formality of almost no practical
significance. Therefore, this writer shall have nothing further to say about it." J. Donnelly, 77ie £m#rg/ig
/nwrruMiona/ /teg/'m? M^ain« Tortur?, NILR (1986), p. 1-23 (7).
'"Zie de behandeling van de onderzoeksprocedure hierboven, hoofdstuk 5. Het is opmerkelijk dat Kamminga

oppert dat de statenklachtprocedure van het EVRM zou kunnen verbeteren wanneer het Europees Hof proprio
mom praktijken van systematische schending van het EVRM zou kunnen behandelen. Hij verwijst daarbij naar
artikel 20 van het Verdrag tegen Foltering. Kamminga 1994, p. 164. .- ;
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4 S l o t b e s c h o u w i n g e n « w - i . ^ r - * ; - -..•*•.>.• . . . . - » ( J I T : • } • • : t i d a i a u i . , ;;.>:•. \ > k v > f , v • • •

Het Comite heeft in vrij körte tijd de individuele klachtenprocedure tot leven gebracht,
waaraan de klachten in verband met artikel 3 met name debet zijn. Het Comit6 werkte de
procedure, in vergelijking met andere verdragsorganen, vrij vergaand uit in het Huishou-
delijk Reglement en gaf in de enkele zaken nader inhoud aan de ontvankelijkheids-
vereisten. Ook inhoudelijk, zoals nog zal worden bezien in volgende hoofdstukken, deed
het Comite" enkele interessante uitspraken en week het niet af van de lijn die al was
uitgezet door het Mensenrechtencomite. Voorts liet het Comite opnieuw zien dat het niet
schuwde gebruik te maken van zijn bevoegdheden impliciet in het Verdrag. Zo trof het
allerlei maatregelen teneinde de procedure doeltreffender te maken: onder meer het
instellen van rapporteurs en werkgroepen, het verzoeken om voorlopige voorzieningen, het
betrekken van informatie uit niet-gouvernementele bron, het houden van hoorzittingen, het
behandelen van meerdere gelijkvormige klachten tegelijk en de behandeling van de ontvan-
kelijkheid samen met de inhoud. Met de langzame stijging van het aantal klachten zal het
Comite in de toekomst ook over moeten tot het inrichten van een gestructureerde follow-
up voor individuele klachten. Kortom, het Comite heeft zieh goed in deze van zijn taak
gekweten.

In de praktijk lijkt de individuele klachtenprocedure, ondanks de mogelijkheid van het
treffen van voorlopige voorzieningen, weinig toegesneden voor urgente gevallen van
foltering. Concrete klachten over ondergane foltering komen nauwelijks bij het Comit6,
laat staan de klachten over aanstonds dreigende foltering. Daarbij zij nog opgemerkt dat in
het algemeen staten waar foltering een voorkomend fenomeen is, de klachtenprocedure
niet erkenden. Staten die wel het klachtrecht erkenden, worden voornamelijk geconfron-
teerd met artikel 3 zaken, waarbij het opvallend is dat deze vooral gericht zijn tegen
Zwitserland. Dat verbaast niet: het Comite' houdt zitting in Geneve. Gesteld kan daarom
worden dat in de praktijk de procedure vooral geschikt lijkt voor mooi weer. Dat is goed,
rnaar voor siecht weer zijn andere middelen nodig, zoals de onderzoeksprocedure.

Ondanks het relatief groot aantal klachten in verband met artikel 3, werd om de diensten
van het Comit6 maar weinig verzocht. Het aantal behandelde individuele klachten en met
name het aantal klachten dat uiteindelijk tot een uitspraak van het Comit6 leidde, was niet
hoog, hoewel een stijgende tendens waarneembaar is. Verschiliende oorzaken zijn aan te
wijzen. Allereerst is het Comite nog maar kort in funetie. Voorts speelde het Comite zijn
rol binnen beperkingen. Nog vrij weinig staten ratificeerden het Verdrag en nog veel
minder erkenden de bevoegdheid van het Comitd individuele klachten te behandelen. Veel
klachten bleken, mede om deze redenen, niet bij het Comit6 tegen Foltering, maar bij het
Mensenrechtencomite terecht te komen.

Dat heeft echter ook nog een andere, meer zorgwekkende oorzaak: het Comite" tegen
Foltering zal op een groot deel van zijn gebied waarschijnlijk het Mensenrechtencomite,
met een vergelijkbaar mandaat, niet, althans voorlopig niet kunnen evenaren. Bij het Men-
senrechtencomite kan een klager terecht voor klachten over foltering, alsmede schending
van andere rechten van het IVBPR, terwijl het Verdrag tegen Foltering beperkter is.
Voorts heeft het Mensenrechtencomite' door zijn lange ervaring al verdergaande procedu-
res en jurisprudence opgebouwd dan het Comite tegen Foltering, waardoor in het bij-
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zonder de individuele klachtenprocedure in bepaalde gevallen een kJager minder kan
bieden dan de individuele klachtenprocedure van het Facultatief Protocol bij het IVBPR.
Een klager zal dan uit strategische overwegingen eerder het Mensenrechtencomite aanzoe-
ken. En inderdaad, zoals later nog zal worden bestudeerd, blijkt dat er bij het Mensen-
rechtencomite maar weinig klachten terechtkomen die a/feen foltering betreffen.'*'
Bovendien is het aantal staten dat het Facultatief Protocol ratificeerde hoger dan het aantal
staten dat de bevoegdheid van artikel 22 van het Verdrag tegen Foltering erkende.
Kortom, het bestaan van het Mensenrechtencomite zou de rol van het Comite tegen
Foltering wel eens kunnen beperken. De activiteiten die het Comite' tegen Foltering werd
geacht te ontplooien, worden al - deels - door het Mensenrechtencomite uitgevoerd.

Hier ligt reden te meer de coördinatie van verdragsorganen te regelen, de verdragsorganen
wellicht te integreren, dan wel te komen tot de instelling van een permanent supercomite.
Hier wordt in de slotbeschouwing van deze Studie op terug gekomen.

De statenklachtprocedure was overigens van geen betekenis en zal dat in de toekomst
waarschijnlijk evenmin zijn.

1 : • • • . . ' t i f i . . • ' 1 » I " 1 • ! ' J . ' • ' ' ' - • : ' . . . ' ' . »i 3 " ' . '

• - ) * > . f ' • - . . - • ' • • ' . » : * > - ! • • • . • • , i ' . . i - J " ' . - ' • . " ' " . • • • • ' , • ! . • • • • • .- ' ; • .

: ' . • • • ; . • • " • ' • : . . ' • - . • = . • . . ' " " • ' • .• : r • ' ; • . - ' • ' • • ' - . . . • • " • > . ^ - : : *

. -• - .
• • ; • , v - - -

'"'Zie bieronder, deel III, pawim.
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Deel III

De rol van het Comite in de ontwikkeling van de
materiele bepalingen



m is*

^t ai



8
••.-••. ;*••.'• «*• :;f^r A l ' l

De omschrijving van faltering ^ - * » • ;

1 Inleiding ^ S^^V-». ™ \ >V- "

Dit hoofdstuk bespreekt de inhoud van artikel 1 van het Verdrag en de praktijk van het
Comit6 krachtens deze bepaling. Daarbij volgt dit hoofdstuk (alsmede volgende hoofdstuk-
ken) een vast stramien. Het eerste onderdeel van het hoofdstuk bespreekt de bepaling los
van de praktijk van het Comit6, zoals dat aanvaard werd bij de totstandkoming van het
Verdrag. Het tweede onderdeel van dit hoofdstuk bespreekt de uitleg die het Comit6
gegeven heeft aan de bepalingen, waarbij vergelijkingen worden getrokken met de praktijk
van het Mensenrechtencomite'.

2 De verdragsbepaling

2 . 1 A r t i k e l 1 •'•" "' • • " • • " ' • • ' ^ ^ - : - ^ ' ^ • " . - • . :. •. '

Artikel 1 lid 1 is een centrale bepaling in het Verdrag tegen Foltering. Het geeft de
omschrijving van de term foltering voor de toepassing van het Verdrag. Artikel 1 lid 2
bepaalt dat artikel 1, de verdragsomschrijving van foltering, internationale instrumenten of
nationale wetgevingen die bepalingen met een ruimere werkingssfeer omvatten of kunnen
omvatten onverlet laat. Dit artikellid is bekend in mensenrechtenverdragen en spreekt voor
zichzelf.i

Artikel 1 bepaalt: \. ' . , . , . .̂  \ ^,

1. For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or
suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as
obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a
third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him
or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or
suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public
official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising
only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.
2. This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which
does or may contain provisions of wider application. '• ' ' '•••• ' •'" •

'Zie bijvoorbeeld artikel 60 EVRM, artikel 5 lid 2 IVBPR en artikel 5 lid 2 en 8 lid 3 IVESCR.
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Daarmee werd voor het eerst een omschrijving van faltering in een verdrag vastgelegd.
Deze omschrijving werd bijna letterlijk overgenomen van de VN-Verklaring tegen Folte-
ring, die weer geent was op de omschrijving als gegeven door de Europese Commissie
voor de Rechten van de Mens in de Griekse zaak.* Er waren echter belangrijke verschil-
len, die nog nader zullen worden aangeduid. Bovendien bleken bepaalde onderdelen van
artikel 1 lid 1, zoals al is opgemerkt, controversieel bij de opstelling en aanvaarding van
het Verdrag.'

Artikel 1 legt verdragspartijen geen specifieke verplichtingen op. Wei geeft het de ver-
plichting van de verschillende bepalingen waar van faltering wordt gesproken nader
inhoud. De bepaling is voorts geen juridische deflnitie voor gebruik als bijvoorbeeld
delictsomschrijving in het nationale strafrecht; daarvoor kleven te veel onduidelijkheden
aan de verdragsomschrijving. Bovendien worden de handelingen die faltering opleveren en
de oogmerken niet limitatief opgesomd. De elementen van de omschrijving kunnen derhal-
ve ook niet worden aangemerkt als voorwaarden voor strafbaarheid welker vervulling
bewijs verlangen. De bepaling biedt veeleer een internationaalrechtelijke beschrijving van
faltering teneinde het Verdrag te kunnen begrijpen en toepassen en teneinde op een
eenvoudige wijze toezicht te kunnen houden op de naleving van het Verdrag. Het is van
belang dat verdragspartijen uit diverse rechtsculturen een uniforme omschrijving van
faltering hanteren. Discussies over wat faltering is zouden achterwege kunnen blijven.*

Het Verdrag is niet alleen tegen faltering gericht, maar ook tegen andere wrede, on-
menselijke of onterende behandeling of bestraffing. De omschrijving van faltering in het
Verdrag impliceert een verschil met andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing. Van de begrippen wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraf-
fing ontbreken echter omschrijvingen. Tijdens de totstandkoming van het Verdrag kon
men het niet eens worden over een universeel aanvaarde omschrijving van wrede, onmen-
selijke of onterende behandeling of bestraffing.' De Europese Commissie voor de Rechten
van de Mens had in de Griekse zaak al wel enige aanwijzingen gegeven:

"1. Article 3 of the Convention [het EVRM, CI] provides that: 'No one shall be subjected to
torture or to inhuman or degrading treatment or punishment'.
2. It is plain that there may be treatment to which all these descriptions apply, for all torture must
be inhuman and degrading treatment, and inhuman treatment also degrading. The notion of
inhuman treatment covers at least such treatment as deliberately causes severe suffering, mental or
physical, which, in the particular situation, is unjustifiable."'

'Zie J.H. Burgers en H. Danelius, The United Nations Convention against Torture. A Handbook on the
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Dordrecht: 1988,
p. 114-115.
'Zie hierboven, hoofdstuk 3, paragraaf 6. Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 41-47 en 114-122. •- •"
'Burgers & Danelius 1988, p. 122. Zie voor een beschrijving van foltermethoden: B. Serensen en K. Genefke,

AfcaVca/ Xspectt o/Tortur«, in: A. Cassese (ed.), The International Fight against Torture. 1991, p. 12-18.
'A. Boulesbaa, j4nafya.r and /Vopotti/.s/or /A« /tec/i/icarion o/fA* ^moigmri« inneren/ in /4m'c/e 7 o /r t f f/.M

ConvfWion on 7brmr«, Florida International Law Journal, 5 (1990), p. 293-326 (297-298). Zie uitgebreid:
Burgers & Danelius 1988, p. 70-71 en 92-96. Zie hierboven hoofdstuk 3, paragraaf 6.
'ECRM, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland tegen Griekenland ('Greek case'), rapport van 5

november 1969, Jaarboek 12 (1969), p. 186. Zie Burgers & Danelius 1988, p. 114-115.
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Uit de woorden 'other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment' in
artikel 16 is af te leiden dat foltering een vorm van wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing is.' De verhouding tussen beide begrippen had duidelijker
lcunnen worden gemaakt door de omschrijving van de VN-Verklaring tegen Foltering over
te nemen, zoals dat ook al door de Europese Commissie in de Griekse zaak duidelijk was
gemaakt:

"Torture constitutes an aggravated and deliberate form of cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment."'

Volgens de VN-Verklaring is het vooraf plannen van de methoden en technieken waarmee
een persoon aan foltering zal worden onderworpen een belangrijke indicatie voor een
onderscheid van foltering en andere vormen van wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing. Nu ontbreken in de omschrijving van het Verdrag echter de
onderscheidende elementen 'deliberate' (weloverwogen) en 'aggravated' (verzwaarde).
Maar ook het begrip 'hevige pijn of hevig leed' in de omschrijving van foltering in artikel
1, laat aan duidelijkheid te wensen over. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor
het Verdrag bleek het onmogelijk hier nadere omschrijvingen voor te vinden.'

Bij de totstandkoming van het IVBPR was een omschrijving van foltering of een onder-
scheid van foltering met andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing ook geen onderwerp.'" , .,. . . . . , , .

Er mögen vaagheden in de omschrijving van foltering in het Verdrag tegen Foltering zijn
blijven zitten, dat betekent niet dat er geen harde kern is waarover consensus is. De
elementen van de verdragsomschrijving bieden enig houvast voor een begrip van foltering,
als onderscheiden van andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraf-
fing. De volgende elementen beschrijven foltering in de zin van het Verdrag.

Er is een handeling. Burgers en Danelius merken op dat een handeling onder omstan-
digheden ook kan bestaan uit een nalaten, bijvoorbeeld het bewust nalaten een gevangene
te voeden." Weliswaar staat dit niet express/* verto in het Verdrag, maar het zou vol-
strekt in strijd met het oogmerk en de strekking van het Verdrag zijn wanneer een nalaten
niet onder een omschrijving van foltering zou vallen. '*

'Zie ook N. Lemer, 77if IW Convention on 7brtwre, IYHR 16 (1986). p. 126-142 (131).
*ECRM, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland tegen Griekenland ("Greek case'), rapport van 5

november 1969, Jaarboek 12 (1969), p. 186. Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 114-115.
*Zo ook Burgers & Danelius 1988, p . 122.
"Zie voor de totstandkoming van het verbod van foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of

bestraffing in artikel 7 IVBPR: M.J. Bossuyt, Guide to the 'Travaux Preparaioires' of the International Covenant
on CivU and Political Rights. Dordrecht: 1987, p . 147-151. . .,...• .:« -.*••.• v.---, .• <-•-•• «, >

"Burgers & Danelius 1988, p. 118. . - . <•'?,
"Zie ook Boulesbaa 1990, p. 300-306. , . , ; •;. -, >.;; •.••-. , * . ..
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Deze handeling (of dit nalaten) leidt tot pijn of leed. Deze pijn of dat leed kan lichamelijk
of geestelijk van aard zijn.'* •> •-'•#•«',• 54». isv ? -it." ' •> ; .• . ^ « r J*:^

... van een zeJfcere

De pijn of het leed moet met een zekere hevigheid gepaard gaan. Uit de fravaiu:,
to/re? is niet te halen wat onder 'hevig' moet worden verstaan."* Gezien de formulering
van de bepaling kan alleen het slachtoffer zelf over de pijn en de hevigheid ervan getui-
gen. Het effect die de behandeling op het slachtoffer heeft is dan mede bepalend voor de
vraag of er sprake is van foltering. De intentie van degene die het toebrengt is, althans
voor de subjectieve gewaarwording van de hevigheid ervan, niet relevant." Dat biedt
echter weinig aanknopingspunten voor een objectieve vaststelling. Deze vaagheid daargela-
ten, artikel 1 geeft wel aan welke overige elementen relevant zijn om te bepalen of toe-
brenging van 'hevige pijn of hevig leed' ook foltering inhoudt. Waar die overige ele-
menten niet aanwezig zijn kan ook van foltering in de zin van het Verdrag geen sprake
zijn.

Er is opzet tot het toebrengen van pijn of leed. Dat betekent overigens dat de niet-
opzettelijke verwaarlozing, bijvoorbeeld van gevangenen, door de autoriteiten niet onder
de verdragsomschrijving van foltering valt, aangezien de opzet niet aanwezig is. Wel kan
zo'n verwaarlozing vallen onder artikel 16: wrede, onmenselijke of onterende behan-
deling.

... en meV mi oogmt/* ... ""

De toebrenging van pijn of leed geschiedt met het oog op het bereiken van een bepaald
gevolg. De opsomming van deze oogmerken is niet limitatief maar slechts indicatief: er
wordt immers gesproken van 'such purposes as...'. Dat biedt ruimte handelingen als fol-
tering te kwalificeren wanneer die met een ander oogmerk zijn verricht dan de genoem-
de." Volgens Burgers en Danelius betekenen de woorden 'such purposes as...' dat ande-

"Tardu betreurt dat de eis dat pijn of leed aanwezig is, "[...] ignore a whole aspect of the problem: the mind-
control techniques - psychological, chemical, electronic or otherwise - whereby the will of a man is reduced and
his autonomy surrendered, without any conscious pain or fear." M.E. Tardu, 77ie (Awed MJU'O/IT Conven/ion
again;; Torture and odier C/nW, /nAuman or Degradmg 7rea/7n«u or Puniihm^m, NJIL 56 (1987), p. 303-321
(304).

"Boulesbaa 1990, p. 306-308; Burgers & Danelius 1988, p. 117-118.
"Zo ook M. de Blois, Het Recht op Persoonlijke Integriteit in het Internationale Recht (diss. Leiden). Leiden:

1989, p. 84. :.-.< ^
"Zo ook De Blois 1989, p. 97. ,
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re dan de genoemde oogmerken wel iets gemeenschappelijks moeten hebten met de
genoemde oogmerken." In dit licht noemen de auteurs dat gemeenschappelijke kenmerk:

"[...] the existence of some - even remote - connection with the interests or policies of the State
and its organs.""

Deze interpretatie wordt gesteund door het doel van het Verdrag zoals dat uit
prepararoircj en de preambule blijkt: de uitbanning van foltering door of onder de verant-
woordelijkheid van de publieke autoriteiten."

van de overteu/... r*^.,.;.^.,. - r i.w •••

Toebrenging van pijn of leed geschiedt door, op aanstichting, instemming of met gedogen
van een overheidsfunctionaris of een ander persoon handelend in een officiele hoedanig-
heid. Het Verdrag is van toepassing op het geval dat een overheidsfunctionaris een gevan-
gene hevige pijn toebrengt teneinde hem bijvoorbeeld tot een bekentenis te dwingen, ter-
wijl dat handelen niet wordt gedoogd door hogere functionarissen. Deze verbieden het
zelfs of hebben er geen weet van. De Staat handelt dan toch in strijd met het Verdrag. Het
gaat er om dat de handelende persoon de pijn toebrengt in oj0?c/e/e Aoafa/ugAeirf.** Het
is dan niet direct relevant of hogere functionarissen de foltering gedogen of er weet van
hebben. Het criterium is dat de Staat, althans een functionaris handelend in naam van de
Staat, in beginsel aan de toebrenging van pijn een eind kan maken. Daarnaast, zo moet het
Verdrag worden gelezen, gaat het om foltering door een persoon waar de Staat op een of
andere manier mee instemt of dat hij gedoogt, zonder dat er een formed dienstverband
van de handelende persoon bij de overheid bestaat. Dat is voor velerlei uitleg vatbaar. Zo
merkt De Blois terecht op dat de formulering van een vereiste band met de overheid in het
Verdrag zo ruim is (met name 'acquiescence') dat er veel mogelijkheden zijn allerlei han-
delingen begaan door prive personen onder te brengen onder de werking van het Verdrag,
wanneer de Staat op een of andere manier deze handelingen laat voortduren.-' De eis van
de band met de overheid is wat losser genomen dan in de VN-Verklaring tegen Foltering.
Sprak de Verklaring alleen over een overheidsfunctionaris, het Verdrag spreekt ook over
andere personen. Gaf de Verklaring geen ruimte voor 'acquiescence', het Verdrag doet dat
wel."

"Burgers & Danelius 1988, p. 118. Zie ook C. Chanel, La Convfn/ion <fcs Mi/io/u t/«i« con/rf fa 7brtwre
Prints OM 7raiVenKnw Crae/i, /n/iumu/u on D^radanw, AFDI 30 (1984), p. 625-636 (627); Tardu 1987,

p. 305. De laatste betreurt dat met deze definitie onbewuste beweegredenen of beweegredenen als jaloezie, wraak
of andere persoonlijke motieven van folteraars uitgesloten zijn. Zie ook M. de Blois, D? Gonvenrie W£«i
Foüering en a/ia>re Hr«fc, on/n«ise/i//fcf o/ve/7i«derende fcf/ian^f/i/i^ o/tewraö?/ig, NJB 60 (1985), p. 1165-
1171(1166). , , , . , • , . . . .
"Burgers & Danelius 1988, p. 119. . . . . . ;•
"Burgers & Danelius 1988, p. 119.
"Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 120. . . .
"De Blois 1985, p. 1166. Zie ook De Blois 1989, p. 105.
"Vergelijk de eerste volzin van artikel 1 van het Verdrag tegen Foltering met de eerste volzin van artikel 1 van

de Verklaring tegen Foltering: "For the purpose of this Declaration, torture means any act by which severe pain
or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted by or at the instigation of a public official on a
person for such purposes as obtaining from him or a third person information or confession, punishing him for an
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... opge/egdaan /emam/aVe van zyn vn/Aeirf w fte/w/tf ... ••! • -' 3^ :.

Verder is het Verdrag in beginsel alleen van toepassing is in de situatie dat een persoon
van z'n vrijheid is beroofd. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar het is een gemis dat dat
niet uitdrukkelijk in het Verdrag is opgenomen. Zonder de toevoeging dat het gaat om de
situatie van vrijheidsberoving, zouden het gebruik van geweld in het kader van handhaving
van de wet en de openbare orde door politie, bijvoorbeeld het met de wapenstok uiteen
slaan van een demonstratie, alsmede het gebruik van geweld door het militair apparaat
voor de landsverdediging, verboden zijn krachtens het Verdrag. Hier wordt de achter-
grond van het Verdrag in herinnering gebracht. Het Verdrag vloeide voort uit de Verkla-
ring tegen Foltering, die zelf weer voortkwam uit een congres dat de behandeling van
personen die van hun vrijheid waren ontnomen als onderwerp had. Het Verdrag werd
echter niet meer behandeld onder dat agendapunt." Toen is over het hoofd gezien aan te
geven dat het gaat om personen die van hun vrijheid zijn beroofd. Burgers en Danelius
wezen daarop in hun commentaar op het Verdrag."

... tenzy piVn o/ feed jtecAtt voortvfoe/r «/> wetf/ge srraj0e7j. -^ ' ^ S ^ ' H * ' ' * *

Het laatste element is te halen uit de laatste volzin van artikel 1 lid 1 en is het meest
controversieel. Indien de ondergane pijn of het ondergane leed niet slechts voortvloeit uit,
inherent is aan of samenhangt met wettige straffen ('lawful sanctions'), dan is er sprake
van foltering. Op deze beperking van de omschrijving van foltering en de mogelijke
beperkende implicaties voor het verbod van foltering wordt in de volgende paragraaf nader
ingegaan.

2.2 'Lawful sanctions'? •. .-••o:.--.. <*.. •/ ••'

D e laatste zin van artikel 1 lid 1, '[foltering] does not include pain or suffering arising
only from, inherent in or incidental to /aw^u/ sa/ jcrionj ' impliceert dat bepaalde handelin-
gen, die / j n m a /aci 'e foltering opleveren, uitdrukkelijk worden ui tgezonderd van de om-
schrijving van foltering van het Verdrag , voorzover dergelijke handel ingen op basis van
een wett ige straf geschieden. Daarmee zou een opening worden geboden foltering restric-
tief te interpreteren, waardoor het toepassingsgebied van de verdragsverpl icht ingen tevens
restrictief omschreven en het bereik van het Verdrag op nationaal niveau kan worden
beperkt . Gezien het absoluut karakter van het folterverbod, als reeds vastgelegd in het
IVBPR, en gezien artikel 2 lid 2 en lid 3 van het Verdrag , dat dat absoluut karakter nog
eens benadrukt , wekt het verbazing dat de tweede volzin van artikel 1 lid 1 in het Verdrag
is opgenomen . De reeds in hoofdstuk 3 geschetste achtergrond van het Verdrag verklaart
de opneming van dit element en het controversieel karakter e r v a n . "

act he has committed or is suspected of having committed, or intimidating him or other persons.
"Zie hierboven, hoofdstuk 3, paragraaf 5 en 6.
"Burgers en Danelius benadrukken dit aspect, nu het naar hun mening onvoldoende in de

zelf is benadrukt. Burgers & Danelius 1988, p. 120-121.
"Zie hierboven, hoofdstuk 3, paragraaf 6. :- •;.-. •••;,•
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In de Verklaring tegen Foltering was deze clausule al opgenomen teneinde het verdrags-
partijen niet onmogelijk te maken straffen op te leggen. Het is goed te begrijpen waarom
sommige staten vreesden dat met het ontbreken van een dergelijke clausule een internatio-
naal folterverbod niet zou stroken met nationaal straf recht. ledere straf brengt immers een
zeker leed teweeg; die leedtoevoeging is nou juist het middel om het doel van een straf te
bewerkstelligen. Tegelijk wilden staten duidelijk maken dat bepaalde straffen niet konden
worden opgelegd. Straffen, zo was in artikel 1 lid I van de Verklaring tegen Foltering
toegevoegd, moeten wel in overeenstemming zijn met de 'Standard Minimum Rules for
the Treatment of Prisoners'. Artikel 31 van de 'Standard Minimum Rules' schrijft voor:

Corporal punishment, punishment by placing in a dark cell, and all cruel, inhuman or degrading
punishments shall be completely prohibited as punishments for disciplinary offences."*'

Disciplinaire maatregelen tegen gevangenen in de vorm van lijfstraffen zijn dus verboden.
Deze essentiele verwijzing in artikel 1 van de Verklaring tegen Foltering ontbreekt nu
echter in het Verdrag tegen Foltering. , ^ ̂ ,> , . , , ^ ^ . ^ ..,, „ ^ y ., , .,. , , ^ ,

Bij de onderhandelingen over het Verdrag tegen Foltering ging de clausule van de 'lawful
sanctions' een eigen leven leiden. Het niet geheel onterechte bezwaar werd opgeworpen
dat een verdrag in een definitiebepaling niet kan verwijzen naar een instrument van een
lagere orde. De 'Standard Minimum Rules' waren niet juridisch bindend als een verdrag,
zo ging het bezwaar, en zijn eenvoudig, zonder een verdragsamenderingsprocedure, te
veranderen. Daarbij speelde ook dat de werking van de 'Standard Minimum Rules' was
beperkt tot de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen, terwijl het Verdrag een ruimer
toepassingsgebied zou krijgen. Een verwijzing naar enige bron van internationaal recht
bleek uitgesloten, omdat geen algemene standaard werd geacht te bestaan.^

Terecht merkt De Blois op dat deze argumenten niet steekhoudend zijn. Het feit dat de
'Standard Minimum Rules' geen bindende werking hebben Staat er niet aan in de weg dat
ze die werking wel konden krijgen via het Verdrag. Bovendien is het feit dat de strekking
van de 'Standard Minimum Rules' is beperkt evenmin een argument een verwijzing naar
de 'Standard Minimum Rules' weg te latent* "Beter een nadere clausulering van de
uitzondering op een deelterrein dan helemaal geen specifieke normering." aldus De
Blois.*' Kennelijk hebben dergelijke argumenten geen doorslaggevende rol gespeeld of
wilde een aantal delegaties bij de onderhandelingen de 'Standard Minimum Rules' niet
opwaarderen. Het resultaat was dat de verwijzing naar de 'Standard Minimum Rules' uit
de tekst werd gehaald.*' Toen werd echter over het hoofd gezien dat daarmee ook de
verwijzing naar het verbod van lijfstraffen van gevangenen uit het bouwwerk werd ge-
haald.

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 30 augustus 1955, E/Res/663C (1957), gewijzigd:
E/Res /2076 (1977 ) . . . . . . . . . , - . ,. . . . .. . . . . . . , . . ,

" B u r g e r s & Dane l ius 1988 , p. 4 6 - 4 7 . : . . . , . v = ' ' -..;.... >-• , . •.:;,.-
* D e B l o i s 1 9 8 5 , p . 1 1 6 7 . . - •• .-, . . 3 y ... .•• • • , - • . . • ; • > - .
"DeBloU 1985, p . 1167. _..-..-• -.. r . - • . • ,^.--. , v .
"Burgers & Danelius 1988, p. 46-47. - ,••..
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Dat betekende dat de clausule van de formulering van de tweede volzin ineens een ope-
ning bood aan een aantal Islamitische staten, die aanvankelijk niet partij wilden worden bij
een instrument dat het opleggen van bepaalde lijfstraffen op basis van S/iari'a zou
verbieden.*' Nu zouden ze wel partij kunnen worden, nu de term 'lawful' opening zou
bieden voor de oplegging van dergelijke straffen. Essentieel was dan wel dat het «a/ionaa/
recht zou vaststellen wat 'lawful' was. De delegaties bereikten echter geen overeenstem-
ming over de vraag naar welk recht 'lawful' verwees: zowel nationaal als internationaal
recht of alleen maar naar nationaal recht.

Het kan niet de bedoeling van de opstellers van het Verdrag zijn geweest dat de tweede
volzin van artikel 1 lid 1 opening zou bieden voor faltering onder het mom van een
wettige straf. Het doel van het Verdrag was immers het ftetfaa/ute verbod van faltering te
versterken en faltering te voorkomen." Daaraan kan worden toegevoegd dat het ook niet
de bedoeling kan zijn geweest van die staten die aandrongen op de interpretatie dat 'law-
ful' alleen verwijst naar nationaal recht. Het nationaal recht kan niet de garanties, die het
Verdrag beoogt te bieden ongedaan maken. Dit is ook precies wat de Verenigde Staten bij
ratificatie van het Verdrag verklaarden, zonder dat dat door andere verdragspartijen werd
weersproken." Een interpretatie die opening zou bieden een wettige straf ten uitvoer te
leggen in de vorm van faltering zou in ieder geval in strijd komen met de russen partijen
geldende goede trouw. ..^. ^ . .> - ... ^

Maar de vraag of 'lawful sanctions' alleen naar nationaal recht verwijst of tevens naar het
internationaal recht, ligt nog open.** Er zijn argumenten op basis waarvan kan worden
verdedigd dat ten behoeve van S/iari 'a-staten een zekere ruimte aan artikel 1 lid 1, laatste
volzin, kan worden gelaten: 'lawful' verwijst naar nationaal recht. Het belangrijkste argu-
ment voor ruimte is aan de /raw»« preparafo/res te ontlenen: de mogelijkheid dat het
uitvoeren van reeds bestaande straffen /Rtemaft'onaa/recA/e/i/A: als strijdig met het folter-
verbod zou worden beoordeeld, wilde een aantal staten uitsluiten. Daarom hebben diverse
Islamitische staten bij de opstelling van het Verdrag op de mogelijkheid gewezen straffen
die in overeenstemming met de S/iari'a zijn ten uitvoer leggen zonder in strijd met het
Verdrag tegen Foltering te handelen." " ' •

:. •• ! • , . ' s • • : . • . ; , • • • • • • • . . . - • ; • • • •

""Several Islamic States (...) sought assurances that the death penalty and certain forms of punishment prescri-
bed by Islamic law were compatible with the convention." Burgers & Danelius 1988, p. 103.
"Zo ook R. Marx, Di> Konvf/i/ion rff VWI'HK/I Ato/Zonfn gfg^n Fo//er und anaVre grausame, unme/iscA/icAe

oder emierfrigewfe BWianaVuns oaVr Ära/e, Zeitschrift für Rechtspolitik 18 (1986), p. 81-85 (84).
"Zie CAT7C/2/Rev.4. p. 18: "(c) That with reference to article 1 of the Convention, the United States under-

stands that 'sanctions' includes judicially-imposed sanctions and other enforcement actions authorized by United
States law or by judicial interpretation of such law. None the less, the United States understands that a State party
could not through its domestic sanctions defeat the object and purpose of the Convention to prohibit torture;"
"Burgers & Danelius 1988, p. 102-107.
"Burgers & Danelius 1988, p. 103. "The delegate of Bangladesh stated that the fact that he had joined in

adopting the draft resolution without a vote in no way implied that his country had agreed entirely with all
provisions of the draft convention. Some parts of the text might in fact be in conflict with the national laws of
Bangladesh and with the Islamic SAaria." Burgers & Danelius 1988, p. 106. P.H. Kooijmans. 77if Ban on
Torrurf. L##a/ and 5<>cio-/'o/in'c<i/ ProMemj, in: F. Matscher (ed.), Folterverbot sowie Religions- und Gewis-
sensfreiheit im Rechtsvergleich. The Prohibition of Torture and Freedom of Religion and Conscience. Comparati-
ve Aspects. Kehl: p. 93-108 (99).
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Er zijn echter argumenten op basis waarvan kan worden verdedigd dat de uiteindelijke
toets w61 in het internationaal recht ligt. Allereerst bepaalt artikel 1 lid 2 uitdrukkelijk dat
artikel 1 internationale instrumenten en nationale wetgevingen met bepalingen met een
ruimere werkingssfeer onverlet laat. Ook artikel 16 lid 2 bepaalt datzelfde voor wat betreft
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Weliswaar kunnen
verdragspartijen zieh op het standpunt stellen dat het begrip 'lawful' slechts naar nationaal
recht verwijst, dan moet een betwiste handeling ingevolge artikel 1 lid 2 yo 16 lid 2 nog
steeds in overeenstemming zijn met internationaal recht. Zo wordt toch weer het internati-
onaal recht binnengehaald en een zelfde resultaat geboekt. Dat bestaand internationaal
recht van toepassing is wordt ook gesteund door het oogmerk en het doel van het Verdrag:
het bewerkstelligen van een verf>eferi/ig van de reeds bestaande rechtsbescherming tegen
foltering.'* Het Verdrag kan geen achteruitgang betekenen in de algemene standaard van
rechtsbescherming tegen foltering die al was bereikt. Ook in de preambule van het Ver-
drag wordt uitdrukkelijk verwezen naar internationaal recht en wel naar artikel 7 IVBPR.

Naast artikel 7 IVBPR werkt de interpretatie van het Mensenrechtencomite van deze
bepaling via artikel 1 lid 2 van het Verdrag tegen Foltering. Al in 1982 stelde het Men-
senrechtencomite in een 'general comment' op artikel 7 vast dat het verbod van foltering
mede lijfstraffen omvat." En volgens Nowak betekent dat:

"[sjevere corporal punishment as is recognized particularly under Islamic criminal law (amputati-
on, castration, sterilization, blinding, etc.) without doubt qualifies as inhuman and/or cruel punish-
ment."^

Waarom Nowak het verbod beperkt tot 'severe' is overigens niet duidelijk, aangezien het
Mensenrechtencomit6 in zijn 'general comment' dat zelf niet doet."

Voorts zij verwezen, althans voor verdragspartijen, naar artikel 3 EVRM, waar in krachti-
ge bewoordingen folteringen en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraf-

*Zo ook Marx 1986, p. 84. Zie ook N.S. Rodley, The Treatment of Prisoners in International Law. Oxford:
1987, p. 253; Tardu 1987, p. 307-310.
"General comment 7, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 7, § 2: "In the view of the Committee the prohibition must

extend to corporal punishment, including excessive chastisement as an educational or disciplinary measure." Dit
werd bevestigd en uitgebreid in General Comment 20. Zie HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30, § 5: "In the Com-
mittee's view, moreover, the prohibition must extend to corporal punishment, including excessive chastisement
ordered as punishment for a crime or as an educative or disciplinary measure." Zie ook Marx 1986, p. 84; D.
McGoldrick, The Human Rights Committee. Its Role in the Development of the International Covenant on Civil
and Political Rights. Oxford: 1991, p. 365 en 374-375. Ik kan mij niet vinden in de opvatting van McGoldrick
dat het onduidelijk is of het Mensenrechtencomite lijfstraffen op zieh afwijst, of alleen lijfstraffen die een
excessieve kastijding opleveren. Naar mijn mening is de Engelse tekst duidelijk: "[...] corporal punishment,
including [...]" betekent: lijfstraffen, waaronder .... Daarmee wordt geimpliceerd dat 'excessive chastisement
ordered as punishment for a crime or as an educative or disciplinary measure' valt binnen een grotere verzame-
ling van lijfstraffen. Een en ander wordt ook bevestigd in de Franse tekst van de 'general comment': "En outre,
de l'avis du Comite\ 1'interdiction doit s'ftendre aux peines corporelies, y compris les chatiments excessifs
infliges ä titre de sanction pinale ou de mesure educative ou disciplinaire." Overigens is deze discussie voor de
toepassing van S/ian'a straffen minder relevant, omdat steniging, amputates redelijkerwijs 'excessive chastise-
ment' opleveren.

"Nowak 1993, p. 134. Zie voorts hierboven, hoofdstuk 3, paragraaf 4.3.
"Zie noot 37.
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fing worden verboden. Tenslotte zijn bepalingen in allerlei meer specifieke verdragen van
toepassing.'*'

Er zijn nog enkele andere aanknopingspunten om te argumenteren dat 'lawful' ook naar
intemationaal recht verwijst. Aangezien de laatste volzin van artikel 1 lid 1 slechts rept
van een uitsluiting van bepaalde handelingen van de omjc/in/vmg van /o/fering, zou niet
uitgesloten zijn dat dergelijke handelingen wel vallen onder andere wrede, ownense/i/fce o/
on/erende ie/iande//>ig o/ ies/ra^/ig in de zin van artikel 16 van het Verdrag tegen
Foltering. Daarmee is niet uitgesloten dat dergelijke handelingen längs deze weg onder het
Verdrag niet zijn toegestaan.'" Betreffende 'lawful sanctions' vallen in deze redenering
weliswaar niet onder het regime van het folterverbod, maar wel onder het iets minder
strenge regime van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in het
algemeen. Een probleem daarbij is echter dat verdragspartijen kunnen argumenteren dat,
wanneer zij uitdrukkelijk beoogden te voorzien in een uitzondering op />n/na /aae
foltering teneinde bepaalde handelingen mogelijk te maken, niet in hetzelfde verdrag
diezelfde handelingen op een andere grond weer worden verboden. Dat is wellicht juist,
maar dan moeten ze bij ratificatie een interpretatieve verklaring van die strekking
afleggen.

Voorts zou, nu 'lawful sanctions' een u/7zonaVn«g op het folterverbod is, kunnen worden
gesteld dat deze uitzondering beperkt moet worden geinterpreteerd. Het is een beginsel
van geldend intemationaal recht uitzonderingen op algemene regels beperkt te interprete-
ren en de algemene regel extensief te interpreteren.^

Al met al zijn er goede gronden aan te nemen dat de toets van 'lawful sanctions' niet
alleen in het nationaal recht van individuele verdragspartijen ligt, maar juist ook in het
intemationaal recht. Het intemationaal recht verbiedt lijfstraffen en impliciet doet het
Verdrag tegen Foltering dat dan ook. Het behoeft verder geen betoog dat de tweede volzin
van artikel 1 lid 1 een wangedrocht is. Het ware wenselijk wanneer een duidelijker

"Artikel 5 van de Slavernij Conventie van 1956, artikel 1 van de ILO-Conventie nr. 29 (1930), artikel l(a) en
(d) van de ILO-Conventie nr. 105 (1952), het gemeenschappelijk artikel 3 van de Conventies van Geneve, artikel
87 van de Conventie van Geneve inzake Krijgsgevangenen, artikel 32 van de Vierde Conventie van Geneve en
artikel 37(a) van bet Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Zie voor de tekst van deze, en andere specifieke
verdragen, hierboven, hoofdstuk 3, paragraaf 2, noot 28 tot en met 37.
"Deze zienswijze kan ook in de /ravaur pr^para/oir« worden gevonden. Zie daarvoor Burgers & Danelius
1988, p. 74: "Nor was any conclusion reached on the suggestion to insert in article 16 a provision which would
exclude suffering due to lawful sanctions from the scope of this article." Een voorgestelde uitsluiting in artikel 16
van lijden als gevolg van wettige straffen, zoals dat wel ten aanzien van foltering is opgenomen, werd niet in
artikel 16 ten aanzien van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing opgenomen.
"Ik ben mij bewust dat de keuze van een bepaalde interpretatieregel al ingegeven kan worden door de wens een

bepaald resultaat te bereiken. Zie I. Brownlie, Principles of Public International Law. Oxford: 1990, p. 626:
'Many of the 'rules' and 'principles' offered are general, question-begging, and contradictory. As with statutory
interpretation, a choice of a 'rule', for example of 'effectiveness' or 'restrictive interpretation', may in a given
case involve a preliminary choice of meaning rather than a guide to interpretation."
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bepaling was aanvaard." Nu is het wenselijk dat het Comit£ zelf duidelijkheid schept en
dat een internationale standaard bevestigt die lijfstraffen verbiedt.

De praktijk van het Comite'

Bij de behandeling van statenrapporten kwam de materie van artikel 1 regelmatig ter
sprake. De meeste elementen van de verdragsomschrijving van foltering spraken voor zieh
zelf. Enkele elementen vroegen echter om verduidelijking. Comiteleden individueel of het
Comite als geheel," spraken zieh met name uit over de opneming in nationale straf-
bepalingen van geestelijk lijden als constituerend element voor foltering in de zin van het
Verdrag en, zij het in mindere mate, over 'lawful sanctions'. Het Comite tastte de reik-
wijdte van de verdragsomschrijving af door te onderzoeken in hoeverre een verdragspartij
verantwoordelijkheid neemt voor het optreden van 'non-state actors'. Voorts benadrukte
het Comite het belang van de opneming van een omschrijving van foltering in de nationale
wetgeving die zoveel mogelijk conform de verdragstekst is, aangezien artikel 1 lid 1 de as
is waar het hele systeem om draait. .-.', sift:«:»« ;•*•;••;• .;<H»-,VK!" 3ai«r<? ^:; > • \vvf

Hieronder zal allereerst worden bezien wat het standpunt van het Comite was over de eis
van opneming van de verdragsomschrijving van foltering in het nationale recht. Daarna
zal worden bezien welke elementen van foltering het Comite van belang achtte en of en
hoe het 'lawful sanctions' interpreteerde. •,.•••

3.1 De opneming van een omschrijving van foltering in het nationale recht

Met betrekking tot de opneming van een omschrijving van foltering in het nationale recht
heeft het Comit6 wisselende standpunten ingenomen. Aanvankelijk leek het zieh op het
standpunt te stellen dat het voldoende was dat de verdragsrechtelijke omschrijving van
foltering in de nationale wetgeving werd weerspiegeld door traditionele nationaalrechte-
lijke termen als mishandeling en aanranding.*^ Na verloop van tijd ontstond echter een
verschil van mening, daartoe aangezet door de Finse delegatie.''* Deze vroeg, naar aan-

Ook Burgers en Danelius kwamen er met uit. "The second sentence of paragraph 1 of article 1 does not
resolve this controversy in a unequivocal manner. It is true that it makes a general exception for lawful sanctions,
but it does not make it clear whether, in order to be lawful, a sanction must also be consistent with international
law under which cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is prohibited. It may therefore be argued
that various forms of corporal punishment, including those involving mutilation, are not covered by the exception
in the second sentence, but this is undoubtedly a view which is not shared by everyone." Burgers & Danelius
1988, p. 122. Dat 'lawful' ook zou verwijzen naar het intemationaalrechtelijk folterverbod gaat dan te ver, omdat
de zinsnede nu precies als uitzondering op dat verbod is geschreven. Een dergelijke cirkelredenering is uiteraard
niet door staten bedoeld. Het zou immers iedere werking aan de zinsnede ontzeggen. Zie ook Kooijmans 1990, p.
98-101 en noot 22 aldaar.

"Zie over het gewicht van de uitspraken van leden van het Comite en die van het Comite als geheel: hoofdstuk
5, paragraaf 5.3, hierboven.
"CAT/C/SR.60. § 33, 36, 41. Zie ook de mening van het Comite als geheel in CAT/C/SR.60 f 44.
"Zie CAT/C/SR.63, § 21 en 43 en CAT/C/SR.64, § 55 en 57 (Comite als geheel) en CAT/C/SR.63, § 90. Zie

echter weer de tekst in het jaarverslag: "[...] members of the Committee emphasized the importance of a precise
definition of torture in domestic law [...]". A/46/46, § 163.
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leiding van de behandeling van het rapport van Finland/' of het Comiti een uitspraak
kon doen over de kwestie of foltering kon worden gedefinieerd in de traditionele nationale
terminologie of dat een specifieke wetsbepaling moest worden ingevoerd die equivalent
was aan de omschrijving van foltering in de zin van het Verdrag.''* Enkele leden van het
Comite stelden het laatste.'" . : . . . . . . _ . . „ ...._, -...

Het lid Burns gaf daar een aantal sterke argumenten voor. Ten eerste zou door foltering
op een lijn te stellen met traditionele begrippen als mishandeling of misbruik van bevoegd-
heid de bijzondere aard van foltering worden gemaskeerd. Weliswaar wordt foltering voor
een groot deel gedekt door traditionele begrippen, maar er is een belangrijk verschil. Een
wezenlijk kenmerk van foltering is namelijk dat de handelingen door de Staat wordt uit-
geoefend. Door foltering onder traditionele nationale begrippen en bepalingen te brengen
zou aan een belangrijk kwalitatief en onderscheidend aspect van foltering afbreuk worden
gedaan. Ten tweede zou het moeilijk zijn verdragspartijen over te halen een omschrijving
van foltering in de nationale wetgeving op te nemen als zelfs staten als Finland, zoals in
cos«, die een naam op het gebied van de mensenrechten hoog hebben te houden, niet zo'n
omschrijving zouden opnemen. Voorts merkte Burns op dat het Comite verdragspartijen
vraagt informatie te verschaffen over het aantal gevallen van foltering en het aantal geval-
len van vervolging van publieke ambtsdragers die hebben gefolterd. Alleen wanneer een
misdaad onder de naam foltering bestaat is er een mechanisme denkbaar dat informatie
over foltering kan verschaffen.^ Aangezien in de meeste verdragsbepalingen die staten
verplichten maatregelen te nemen van foltering wordt gerept, is een effectieve implemen-
tatie van de bepalingen afhankelijk van een duidelijke omschrijving van foltering in het
nationale recht."

Comitelid Voyame, destijds voorzitter van het Comite, achtte daarentegen opneming van
een omschrijving van foltering in nationale wetgeving niet strikt noodzakelijk, omdat het
genoeg zou zijn bestaande bepalingen over geweldsdelicten zo aan te passen dat foltering
werd inbegrepen." Tijdens de behandeling van het eerste Finse rapport sprak het Comite
als geheel zieh niet uit."

" C A T / C / 9 / A d d . 4 . • ' • < * . * • * ' ' - ^ . > •••* ' • - • - . . ' . r y » , - - - t v - i « >: « i - > - n , - . . - . . - H

" C A T / C / S R . 6 5 , § 1 7 . • . ; • • • - . • - , • < - - < ? « • v ; ;.••..-. •„ - v r v : „ . ' *.: * - , - ^ i B - - n v ••/•• • - • . - « , - . , A !

"CAT/C/SR.65, §26, 38 en 48. • ^ - . •• W<
»CAT/C/SR.65, § 48. Zo ook CAT/C/SR.122, § 21, 23 en 24. Zie ook A/48/44, § 371. • -"• ••»< •
"Zo bijvoorbeeld Serensen, CAT/C/SR.249, § 32; Bums, CAT/C/SR.251, § 8.
"CAT/C/SR.65, § 57. Zo ook bij de behandeling van het eerste aanvullende rapport van Noorwegen

(CAT/C/17/Add.l). Zie de behandeling in: CAT/C/SR.122, § 36. Maar ook gaf Voyame, optredend als rap-
porteur inzake het rapport van Roemenie (CAT/C/16/Add.l) aan dat: "[...] Romania had applied the Convention
in fAf mo« /ai'r/i/u/ manner po«j6/? [cursivering CI] by reproducing the terms of the definition of torture given
there [...]". CAT/C/SR.lll, § 8. Zie ook de behandeling van het rapport van de Tsjechische en Slowaakse
Federate Republiek (CAT/C/7/Add.l2). Hier spreekt het ComitÄ in zijn conclusie de hoop uit dat in de nationale
wetgeving een definitie van foltering wordt opgenomen. CAT/C/SR.94, § 18 en 20. Kennelijk achtte Voyame het
wel Mvnsr/i/Jk een omschrijving van foltering in het nationaal recht op te nemen.
"CAT/C/SR.66, § 29-32. -
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Het antwoord op de kwestie bleef gedurende een aantal zittingen onduidelijk* Bij de
behandeling van het rapport van Canada" kwam het verschil van mening tot een
climax.* Burns, verwijzend naar de opmerking van de Voorzitter, die meende dat het
niet nodig zou zijn een precieze omschrijving te geven van handelingen die foltering in de
zin van het Verdrag op zouden leveren, merkte op dat "[...] he was totally opposed to that
view and hoped that the Committee members could discuss the issue." _, --• • ':, -.;*'

Het Comite besloot de zaak in besloten vergadering te bespreken." Het verslag is derhal-
ve niet openbaar.^ Wei kan uit de volgende praktijk van het Comite worden begrepen
dat de kwestie niet meer een heet hangijzer was en dat er een zekere consensus was
gevonden. Bij de behandeling van het eerste periodieke rapport van Zweden" herhaalde
co-rapporteur Burns zijn al genoemde argumenten voor het opnemen van de omschrijving
van foltering in de nationale wetgeving. Wel echter gaf hij aan dat het gerechtvaardigd is
niet een omschrijving van foltering in de nationale wetgeving op te nemen, maar zieh te
baseren op "[...] cross-references between the definition of torture in the Convention
Against Torture and the various offences defined in the Swedish Penal Code."*" Deze
uitspraak geeft inzicht in de opvatting van het Comite in de kwestie, aangezien juist Burns
degene was die de opneming van de omschrijving van foltering een vereiste achrte.*' Met
het Comite" vond hij het, op grand van de al genoemde argumenten, wel wmse/y/t een
omschrijving van foltering op te nemen. Zolang echter handelingen die volgens het Ver-
drag verboden zijn, tevens in de nationale wetgeving strafbaar zijn, 6n zolang die hande-
lingen volgens nationaal recht met voldoende hoge straffen in de zin van het Verdrag
werden bestraft, hoefde geen omschrijving van foltering in de nationale wetgeving te wor-
den opgenomen. Dat het Comite niet meer uitging van een ve^p/ic/i/ing een omschrijving
van foltering in de nationale wetgeving op te nemen, maar dat het Comite zo'n opneming
wel zeer wenselijk achtte, blijkt ook uit de behandeling van volgende rapporten."

*Bij de behandeling van het rapport van Australie (CAT/C/9/Add.8) leken leden elkaar tegen te spreken.
CAT/C/SR.96, § 66, 68 en 69. Bij de behandeling van het rapport van Noorwegen (CAT/C/17/Add.l) raadde
het Comite in zijn conclusie weer aan dat in de nationale wetgeving uitdrukkelijk een omschrijving van foltering
werd opgenomen. Deze uitspraak werd meteen afgezwakt door de doorwerking van het Verdrag in de nationale
rechtsorde als goede oplossing te aanvaarden. CAT/C/SR.123, § 27. Maar zie ook de conclusie van het Comite'
bij de behandeling van het rapport van Luxemburg (CAT/C/5/Add.29). A/47/44, § 309. Bij de behandeling van
het aanvullende rapport van Oekraine (CAT/C/17/Add.4) nam de rapporteur aan dat het opnemen van een
omschrijving van foltering in de strafwet weiw was onder het Verdrag: "He also asked whether the Penal Code
gave a clear definition of torture, as required under the Convention.". CAT/C/SR.125, § 13.
"CAT/C/17/Add.5.
"CA17C/SR.139, §36. • . .. ,.. > . , . , .
"CAT/C/SR.139. § 14, 18, 36 en 37.
"Deze notulen zijn waarschijnlijk te vinden in het niet openbare document CAT/C/SR.139/Add.l.
"CAT/C/17/Add.9.
"CAT/C/SR.143, § 18. .•-. . . .
"CAT/C/SR.139, §36. '
"Uitdrukkelijk bijvoorbeeld: CAT/C/SR.193, § 67; CAT/C/SR.197, § 18 en 26; CAT/C/SR.228, § 16 en 31;

CAT/C/SR.229/Add.2, § 2, onder punt D (Comite als geheel); CAT/C/SR.234, § 41. Zie ook CAT/C/SR.143, §
17 en 18; CAT/C/SR.145, § 3 en 13; CAT/C/SR.158 § 14; CAT/C/SR.160, § 70; CAT/C/SR.165. § 21, onder
punt 8 (Comite als geheel); CAT/C/SR.170, § 17; CAT/C/SR.191, § 51 en 65. El Ibrashi spreekt duidelijk:
"[••-] the Committee traditionally preferred that a State party's report should include a definition of torture."
CAT/C/SR.193, § 80. In dat verband merkte Lorenzo, die als statenrapporteur bij het rapport van Peru
(CAT/C/7/Add.l6) optrad, op: "Although the Committee had not deemed it essential to typify acts of torture, its
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Wanneer in de nationale wetgeving een omschrijving van faltering echter bleek te ontbre-
ken of een omschrijving onvoldoende de verdragsomschrijving dekte, drong het Comite er
op aan dat een omschrijving van faltering werd opgenomen in de nationale wetgeving, het
liefst dat gewoon de verdragsomschrijving werd geincorporeerd." Het is opmerkelijk dat
juist het Comite er sinds eind 1994 consequent op ging aandringen dat staten dat deden.
De achtergrond voor deze verandering van mening is onduidelijk. Wellicht raakten
Comiteleden overtuigd van de noodzaak een duidelijke delictsomschrijving faltering in het
nationaal recht op te nemen. Bij de behandeling van het tweede rapport van Finland"
benadrukte het Comit6 dat 'assault' (aanranding, mishandeling) de verdragsomschrijving
van faltering onvoldoende dekt," al was het maar omdat het te algemeen is. Het ging er
nu juist om dat overÄc/d^nc//onan55en 'assault' plegen.'* Bij de behandeling van het
eerste rapport van Finland was het Comite nog niet zo streng.*' Bij de behandeling van
latere rapporten laat het Comite geen twijfel meer bestaan: een nationale omschrijving van
faltering hoeft niet letterlijk de verdragsomschrijving te volgen, maar de verdragsom-
schrijving tenminste adequaat dekken. Deze omschrijving moet zijn opgenomen in nationa-
le wetgeving en in het bijzonder in de strafwetgeving.**

.•?? . ; • .> , *£.>' rt« •.'..>•**•<• ' - - - . ' > •?;:'??

. -_ , . - -3* . >'*r.- v!; ' i ,V<< .••• y J .?V -.,,(.-yüä
3.2 Elementen van foltering - * - ' "'•"•*•- ^ - "

In verband met de opneming van een omschrijving van foltering in de nationale wetge-
ving, deed het Comite onderzoek of ook de constituerende elementen van de verdrags-
V ) - . ' , - . . " i . . ' • ' • . . - • , ' V . i • • • • • • ; ' . ' " • : . • • " • " - f " ; • • « ? o 9 - ' i r : . ' , i • ' - - ! . • ; • • •••

experience in considering situations in many countries had shown the usefulness of typifying forms of torture,
together with corresponding sanctions, especially since a lack of clarity in that regard could lead to situations in
which some forms of ill-treatment were either disregarded or punished very lightly." CAT/C/SR.193, § 67.
"CAT/C/SR.213, § 37, onder punt D (Comite als geheel); CAT/C/SR.215, § 36, onder punt E (Comite als

geheel); CAT/C/SR.229/Add.2, § 2, onder punt D (Comite als geheel); CAT/C/SR.219, § 33, onder punt C, 2
(Comit£ als geheel): "Jordanian criminal law does not currently cover all the cases of torture and ill-treatment
included in the Convention." Zie ook de behandeling van het rapport van Armenie (CAT7C/24/Add.4/Rev.l):
CAT/C/SR.245, § 37; CAT/C/SR.246, § 17, onder punt D en E (Comite als geheel); Senegal
(CAT/C/17/Add,14. HRI/CORE/l/Add.51): CAT/C/SR.247, § 13 en 23; CAT/C/SR.249, § 42, onder punt E
(a) (Comite als geheel); Finland (CAT/C/25/Add.7, HRl/CORE/l/Add.59): CAT/C/SR.249, § 25, 29 32 en 34
('assault' is niet afdoende), en CAT/C/SR.250, § 28, onder punt B, 4 (Comite als geheel), C, 9 (Comite als
geheel), en D, 13 (Comitt als geheel) ('assault' is niet afdoende). Regmi merkte op dat juist een Staat als Finland,
"[...] which was in the forefront of those that upheld human rights [...]", het goede voorbeeld moest geven.
CAT/C/SR.249, § 25. China (CAT/C/20/Add.5): CAT/C/SR.254, § 2. onder punt D, 2 (Comite als geheel) en
E, 1 (Comite als geheel). Zie het rapport van Tsjechii (CAT/C/21/Add.2) en de inleidende opmerkingen van de
Tsjechische delegarie: CAT/C/SR.197, § 3 en 4. Zie ook de opmerkingen van Bums: CAT/C/SR. 197, § 18;
Yakovlev: CAT/C/SR.197, § 26.

"CAT/C/25/Add.7, HRl/CORE/l/Add.59.
"CAT/C/SR.249, § 25, 29 32 en 34; CAT/C/SR.250, § 28, onder punt B. 4 (Comit* als geheel), C, 9 (Comite

als geheel), en D, 13 (Comite als geheel).
"CAT/C/SR.249, § 21. Zo ook Zupancic in CAT/C/SR.291, § 25. . . ... . .
"Zie hierboven, noot 48 en 49. • ; ' .-. ' £ •• 4 ;.;--•
"CAT/C/SR.265, § 37; CAT/C/SR.273, § 33, onder punt D, 1 (ComM als geheel), en E, 2 (Comite" als

geheel); CAT/C/SR.279, § 2, onder punt E, 9 (Comite als geheel); CAT/C/SR.292, § 7, onder punt D, 1
(Comitf als geheel), en E, 1 (Comit6 als geheel). Zie ook de behandeling van de foltering als aparte delictsom-
schrijving in hoofdstuk 11, paragraaf 3.1.1, hieronder.
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omschrijving van foltering adequaat werden weerspiegeld in nationale wetgeving.** Het
Comite tegen Foltering besprak echter niet alle elementen van de verdragsomschrijving
van foltering afzonderlijk, waarschijnlijk omdat die voor zichzelf spraken. De mate van
betrokkenheid van de overheid bij foltering had uitgebreider de aandacht van het Comitö.

3.2.7 ßerrofcte/i/ieztf van oV overfteia" ••'• ;< • - ; ! ' : - . TC--,••..• i ,. .,,.-• . • ...... ..

Leden gingen er van uit dat een omschrijving van foltering in nationale wetgeving die
alleen verband houdt met foltering gepleegd door overheidsdienaren onvoldoende is in de
zin van het Verdrag, aangezien foltering ook kan worden gepleegd door andere personen,
die in officiele hoedanigheid handelen.™ Het lid Iliopoulos benadrukte dat er ook sprake
is van foltering in de zin van artikel 1 lid van het Verdrag in het geval van foltering
zonder dat daar een bevel toe is gegeven door de regering, hetgeen in nationale wetgeving
dient te worden weerspiegeld." Soms gingen leden van het Comit6 verder. Lorenzo
benadrukte, zonder reserves, dat ook particulieren onder een nationale definitie van
foltering behoren te vallen." Preciezer was El Ibrashi. Tijdens de behandeling van het
rapport van Guatemala" uitte hij zijn bezorgdheid over gevallen van foltering gepleegd
door particuliere veiligheidsdiensten, met instemming van de nationale politie en het
Ministerie van Binnenlandse Zaken.™ Terecht achtte hij dergelijke gevallen binnen het
bereik van het Verdrag vallen.

De vraag naar het voorkomen van slavernij en mensenhandel lijkt erop te duiden dat het
Comite verdragspartijen verantwoordelijk hield voor het gedrag van 'non-state actors ' ."
Dat was ook het uitgangspunt van Iliopoulos. Zij uitte haar zorgen, in verband met de
behandeling van het rapport van Colombia™, over het toelaten van particuliere gewa-
pende veiligheidsdiensten. Zij was echter van mening dat deze materie wel eens buiten het
bereik van de omschrijving van artikel 1 lid I kon vallen." Het is merkwaardig dat El
Ibrashi de vraag vervolgens maar aan de delegatie voorlegde zonder zieh zelf uit te
spreken.™ Het Comite' schiep vervolgens in zijn 'conclusions and recommendations'
enige duidelijkheid door er bij Colombia op aan te dringen weer het geweldsmonopolie te
vestigen en alle 'non state actors' die dat doorbroken hadden te ontwapenen.™

"CAT/C/SR.10, ! 14, 36 en 37; CAT/C/SR.32, § 14; CAT/C/SR.34, § 25; CAT/C/SR.34, § 66;
CAT/C/SR.36, § 23, 29, 32 en 34; CAT/C/SR.44, § 19; CAT/C/SR.47, § 43; CAT/C/SR.51, f 36;
CAT/C/SR.59, § 33, 43 en 45; CAT/C/SR.61, § 13 en 46.
™Zo bijvoorbeeld Gil Lavedra: CAT/C/SR.191. § 26.
"CAT/C/SR.232, § 46.
"CAT/C/SR.191, §39. - '
"CAT/C/12/Add.5 en 6; HRI/CORE/l/Add.47. • , ;
"CAT/C/SR.232, § 55. v : i . - - W - • ' .,
"CAT/C/SR.34, § 29. ; ; * ? : * ' , , -
" C A T / C / 2 0 / A d d . 4 . . • * » ' , •: . • ; . < ! -•':•. . v . \ .•:*, . . . ; , : , . v . ^ T •••..
"CAT/C/SR.238, § 56.
""Was the State also responsible for acts of torture committed by members of those groups?" CAT/C/SR.238, 5

64. Daar kreeg hij overigens geen antwoord op. Zie CAT/C/SR.239, § 3-41.
"CAT/C/SR.242/Add.l, § 2 , onder punt E, 14 (Comite als geheel). * • >, ^-' _>;:.' - j a . . .
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Bij de behandeling van het rapport van het Verenigd Koninkrijk was een lid van Comite
verrast dat wetgeving inzake bescherming van kinderen tegen lijfstraffen alleen gold voor
'publicly funded schools'.*" Dit kreeg echter geen vervolg. In de volgende rapportage
van het Verenigd Koninkrijk constateerde een lid dat lijfstraffen nog steeds werden toege-
past in bepaalde 'independent' schools. Het Comite verbond echter geen conclusie aan
deze constatering." Evenmin kreeg de opmerking dat vraagtekens dienen te worden ge-
plaatst bij het gebruik van 'corporal punishment' door adoptieouders een vervolg."

In de individuele klachtenprocedure daarentegen sprak het Comit6 zieh echter, gezien de
omschrijving van foltering in artikel 1, uitdrukkelijk tegen toepassing van het Verdrag uit,
wanneer (dreigende) foltering afkomstig was van 'non-state actors': ,^!-J•-.-• v.. .,-.»'' --. ...»

"The Committee considers that the issue whether the State party has an obligation to refrain from
expelling a person who might risk pain or suffering inflicted by a non-governmental entity, without
the consent or acquiescence of the Government, falls outside the scope of article 3 of the
Convention."" . > _. .....,_ . . , . . . , . ,,

Het Comit6 bevestigde deze opvatting in zijn eerste 'general comment', hetgeen als een
teleurstellende beperking van het Verdrag moet worden aangemerkt.**

Kortom, hoewel leden van het Comite zieh uit lieten over de verantwoordelijkheid van de
Staat voor gedragingen van niet statelijke actoren, die zieh schuldig zouden kunnen maken
aan handelingen door het Verdrag verboden, nam het Comite als geheel in de rapportage-
procedure nog geen duidelijk standpunt in. Kennelijk voelden individuele leden zieh in de
rapportageprocedure minder beperkt, in de individuele klachtenprocedure was het Comit6
als geheel bijzonder terughoudend.

Er zij aan herinnerd dat opstellers van het Verdrag zieh uitdrukkelijk richtten op de
aanpak van foltering afkomstig van Staatsorganen. De ervaring was dat foltering afkomstig
van Staatsorganen zelf niet door het strafrechtelijke apparaat aangepakt werd. Daar was
een internationaal steuntje in de rug nodig. De gedachte was voorts dat foltering gepleegd
door particulieren wel zou worden aangepakt door het strafrechtelijk apparaat." Dat is
echter de vraag. Waar het strafrechtelijk apparaat foltering door particulieren niet
vervolgt, is er sprake van een gedogen door de overheid. Ook dan is de verdragspartij bij
uitstek verantwoordelijk. Waar foltering wordt gedoogd door staten, dient dergelijke
foltering inbegrepen worden geacht onder de verdragsomschrijving in artikel 1 lid 1. Zo
uitdrukkelijk spreekt dat echter niet uit de bepaling." ••;.., •

"CAT/C/SR.92, § 52. - . - t r̂  p,
"CAT/C/SR.234, § 79. • . .
"CAT/C/SR.139, § 3 1 .
"G.R.B. tegen Zweden, klacht 83/1997, A/53/44, Annex X, p. 92. § 6.5.
"General Comment by the Committee against Torture on the Implementation of article 3 in the context of article

22 of the Convention against Torture. A/53/44, Annex IX. Zie nader hieronder, hoofdstuk 10, paragraaf 3.1.4.
"Burgers & Danelius 1988, p. 119-120.
"Zo ook De Blois 1985, p. 1166.
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Daarom valt wel iets te zeggen voor de opstelling van het Mensenrechtencomite. Dit
Comite koos in zijn 'general comment' 20 een veel ruimer toepassingsgebied voor het
verbod van foltering en wrede en onmenselijke behandeling van artikel 7 IVBPR:

"The aim of the provisions of article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights
is to protect both the dignity and the physical and mental integrity of the individual. It is the duty
of the State party to afford everyone protection through legislative and other measures as may be
necessary against the acts prohibited by article 7, whether inflicted by people acting in their
official capacity, outside their official capacity or in a private capacity [...]""

Het Mensenrechtencomite formuleerde een a/gemmi folterverbod. Het uitgangspunt
daarbij was dat de waardigheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit van ieder
individueel persoon moet worden beschermd. Het Mensenrechtencomite knoopte vervol-
gens terecht aan bij de plicht van staten dat te beschermen en foltering, door we oofc
gep/eegd, altijd tegen te gaan. Zo hoeft het Mensenrechtencomite zieh niet te buigen over
de mate van betrokkenheid van de Staat bij het optreden van prive-personen. . ^

5.2.2

Het Comite tegen Foltering heeft voornamelijk in abstracte zin over de inhoud van het
begrip foltering kunnen spreken. Het had weinig gelegenheid om in concrete gevallen
foltering te constateren, zelfs niet in het kader van de individuele klachtenprocedure.

Comitelid Gil Lavedra achtte de omschrijving in de nationale wetgeving dat foltering een
combinatie is van toebrenging van letsel en misbruik van bevoegdheid te beperkt.** Ook
de omschrijving toebrenging van lichamelijk letsel of het gebruik van geweld door over-
heidsdienaren werd onvoldoende geacht, omdat ook geestelijk lijden onder de omschrij-
ving van foltering valt.*' Comiteleden wezen verdragspartijen er keer op keer op dat
foltering ook kan bestaan uit geestelijk lijden, hetgeen moest worden weerspiegeld in
nationale wetgeving.* In dit verband werd eenzame opsluiting door het lid Khitrin als
vorm van morele foltering gezien." De dreiging met foltering kon op zieh psychische
foltering inhouden.'^ Het Comite achtte eenzame opsluiting in zogenaamde 'coffins',
onvoldoende geventileerde cellen van 60 bij 80 centimeter, zonder licht waarin de gevan-
gene alleen kan staan of zitten in gebukte houding, een vonn van foltering."

"HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30, § 2. '
"CAT/C/SR.193, §42.
"CAT/C/SR.2O3, § 47.
"CAT/C/SR.29, § 25; CAT/C/SR.34, § 25; A/45/44, § 260; CAT/C/SR.46, § 38; CAT/C/SR.79, § 24 en 38;

CAT/C/SR.107, § 17, 27, 32 en 42; CAT/C/SR.108, § 29; CAT/C/SR.2U, § 37; CAT/C/SR.232, § 3;
CAT/C/SR.238, §41. . .
"CAT/C/SR.59, §31. ' > . . . , - .
"A745/44, § 154 en 384; A/48/44, § 148.
"Zie het verslag van de resultaten van de werkzaamheden met betrekking tot een vertrouwelijk onderzoek naar

stelselmatige foltering in Turkije. A/48/44/Add.l, §52. -> : .-., • < .
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Belangwekkende uitspraken over het begrip van foltering deed het Comite pas naar aanlei-
ding van het ad hoc rapport van Israel in 1997.** Israel was gevraagd te rapporteren over
zijn beleid inzake ondervragingen. Directe aanleiding was een uitspraak van het Israelisch
Hooggerechtshof die opschudding had veroorzaakt. De uitspraak zou foltering tijdens
ondervragingen legaliseren." Israel stelde zieh op het standpunt dat de ondervragings-
richtlijnen geheim waren en dat daarom geen openheid gegeven kon worden over de ge-
wraakte handelingen. In uitzonderlijke omstandigheden, zo werd betoogd, werd 'moderate
physical pressure' toegepast op personen die kennis hadden van een komende terroristische
aanslag. In ieder geval, zo verzekerde de Israelische delegatie, passeerden de handelingen
niet de drempel van artikel 1 of 16. Daarbij gaf de delegatie aan dat er geen sprake was
van 'severe suffering'.** Het Comite maakte korte metten met deze opstelling. De
omstreden methoden waren: . .. * ,. , .,. z. ..• . . .

"[...] (1) restraining in very painful conditions, (2) hooding under special conditions, (3) sounding
of loud music for prolonged periods, (4) sleep deprivation for prolonged periods, (5) threats,
including death threats, (6) violent shaking, and (7) using cold air to chill [...]""

Het Comite ging niet in op de vraag in hoeverre deze handelingen van zo'n ernst waren
dat deze foltering inhielden of 'slechts' een andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing. Het concludeerde eenvoudigweg dat:

"[these methods] are in the Committee's view breaches of article 16 and also constitute torture as
defined in article 1 of the Convention. This conclusion is particularly evident where such methods
of interrogation are used in combination, which appears to be the standard case."*

Bij de behandeling van het tweede periodieke rapport van Israel'*' kwam de Israelische
delegatie op de zaak terug. Betoogd werd dat het Comite zijn conclusies niet had onder-
bouwd.'™ Waarom was er nu sprake van foltering of een andere wrede behandeling?
Het Comite:

"(a) Since the State party admits that it applies force or 'physical pressure' to those in custody of
ots officials if bears the burden of proof persuading the Committe that such force or pressure
offends neither articles 1 or 2 nor article 16 of the Convention.

(b) Since the State party admits to hooding, shackling in painful positions, sleep deprivation and
shaking of detainees [...] the bare assertion that it is 'not severe' is not in and of itself sufficient to
satisfy the State's burden and justify such conduct. This is particularly so when reliable evidence
from detainees and independent medical evidence made available to Israel reinforce the contrary
conclusion;

* C A T / C / 3 3 / A d d . 2 / R e v . l . •;< . "' .!••." . '-*- . : > • , • .•.:. . i - .*•' , < . \> .- ; .*. , f . :, •. ;••; •...•*

" C A T / C / 3 3 / A d d . 2 / R e v . l , Annex . :' . T - - . • ; > . > - ^ .:• ? : ; • , T . .v,i,:.;>
" C A T / C / S R . 2 9 5 , § 18; C A T / C / S R . 2 9 6 , § 2-16. *".".". ••- ".-"
" C A T / C / S R . 2 9 7 / A d d . l , § 2 , o n d e r B , 5 . . . •• . " , ' . ' . : > '
" / < f c m . . . - J t « • • - ' v . » . * - • - ; " > • • • • • • . • • • •

" C A T / C / 3 3 / A d d . 3 . . , , . . ; . , : , • • „ . • . ; , • ; . , . r . . , . • . • • - . ; - . . , . ••.;..• - : V -

"»CAT/C/SR.339, §2 , onderpuntE. 11. ' i ;. , - • • • . . v . . . . . i - . i ^ . . . - . ' ^
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(c) Given that Israel itself asserts that each case must be dealt with on its own 'merits', but that for
matters of security, material particulars of the interrogation cannot be revealed to the Committee,
it follows that the conclusions of breach of articles 1, 2 and 16 must remain."""

Vervolgens bevestigde het Comite zijn eerdere conclusies."" Het Comit6 liet zieh dus
niet opzij zetten door de opgeworpen nationale perikelen. Het Comite vond genoeg
aanwijzingen om vast te stellen dat het optreden van Israelische autoriteiten strijdig was
met artikel 1, 2 en 16. Wanneer de verdragspartij geen openheid van zaken geeft, ligt de
bewijslast om aan te tonen dat er geen strijd is met het Verdrag, bij de Staat.

Voorts blijkt dat het Comite niet een uitgebreid onderzoek deed naar de elementen van
foltering als voorwaarden voor het bestaan van foltering in een verdragstaat. Het Comiti
stelde eenvoudig foltering vast en maakte overigens weinig woorden vuil aan de redenen
waarom bepaalde handelingen foltering inhouden. Bovendien besprak het Comite niet het
onderscheid tussen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing. Dat moet als positief worden aangemerkt: het Comite ontdeed zieh daarmee
van de rigiditeit van de omschrijving van foltering in het Verdrag. Uit de laatste zin van
de passage blijkt voorts dat het Comite vond dat niet alleen de combinatie van de
gewraakte handelingen foltering inhouden, maar ook dat iedere handeling op zieh foltering
inhoudt. Daarmee ging het Comite tegen Foltering verder dan het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens in de zaak Ierland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het Hof was toen
van mening dat de combinatie van dergelijke handelingen pas strijdig was met het EVRM,
ten hoogste een wrede behandeling opleverde en geen foltering.'" Mogelijk dat het
Comite tegen Foltering zelfs verder ging dan het Mensenrechtencomite. In de zaak
Massera tegen Uruguay stelde het Mensenrechtencomite vast dat de combinatie van
'hooding' en staan blijven voor lange periodes foltering inhield."*

Comiteleden brachten ook lijfstraffen en zelfs een enkele keer de doodstraf onder het
verdragsbegrip van foltering. Aangezien deze straffen door diverse verdragspartijen
werden aangemerkt als 'lawful sanctions' en het Comite lange tijd over deze kwestie
aarzelde, zal in een afzonderlijke paragraaf op lijfstraffen in verband met de kwestie van
de'lawful sanctions'worden ingegaan."" ' " • , * • •• - -

Het Mensenrechtencomite heeft een aantal keer uitleg gegeven aan het begrip foltering in
het kader van de individuele klachtenprocedure van het Facultatief Protocol bij het
FVBPR. Het begrip foltering wordt in het IVBPR niet omschreven. Dat biedt het Mensen-
rechtencomite een zekere vrijheid.

Diverse keren stelde het Mensenrechtencomite foltering vast. Daarbij ging het om
handelingen die ook onder de omschrijving van foltering van het Verdrag tegen Foltering

""CAT/C/SR.339, § 2, onder punt E, 11 (Comite als geheel). •-.••, > . • , . . *'.-'„• •., •
""CAT/C/SR.339, § 2, onder punt E, 12 (Comite als geheel). ' ' " • ' " -
""EHRM, Ierland tegen Verenigd Koninkrijk, arrest van 18 januari 1978, Series A, nr. 25 (1978), p . 66-67.
'"Massera tegen Uruguay, klacht 5/1977, A/34/40, Annex VU, p . 124, § 9 (ii).
"*Zie hieronder, paragraaf 3.5. ' . ! ; : • - - «..? .-•< ;. ^ - , ..t . , • . ; » ;
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zouden vallen:'* het toedienen van elektrische schokken, toepassing van raAmanno (het
onder water houden van het hoofd van een gevangene tot hij bijna stikt), het anaal
inbrengen van flessen, gedurende meer dagen en nachten geboeid staan, met een stuk hout
in de mond en een kap over het hoofd,"" lichamelijk geweld,'"* of een behandeling
die resulteert in allerlei lichamelijke aandoeningen,"" geestelijke foltering zoals dreiging
van foltering van vrienden of familie, schijnamputaties"" en schijnexecuties'". In een
geval nam het Mensenrechtencomite aan dat ook opsluiting mcom/WKm'cado foltering
inhield."* Dat ook een nalaten foltering kan opleveren maakte het Mensenrechtencomite
in de zaak Pratt and Morgan tegen Jamaica duidelijk. Het nalaten te berichten aan ter
dood veroordeelden dat de executie niet doorgaat tot vlak voor het moment van de
voorziene executie leverde volgens het Mensenrechtencomite ook foltering op. '"

In 66n geval nam het Mensenrechtencomite aan dat het langdurig staan met een kap over
het hoofd foltering inhield."" Er zij aan herinnerd dat het Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens in de zaak Ierland tegen het Verenigd Koninkrijk niet zo ver wilde gaan,
terwijl de slachtoffers ook gedurende lange tijd met een kap over het hoofd moesten staan
(en bovendien aan nog drie andere technieken werden onderworpen). Het Hof sprak
'slechts' van een onmenselijke en vernederende behandeling en uitdrukkelijk niet, in
tegenstelling tot de Commissie, van foltering.'" Het verschil tussen de Europese zaak en
de zaak voor het Mensenrechtencomite zit mogelijk in de permanente lichamelijke schade
die optrad."* Bovendien betraf de Europese zaak een statenklacht en geen individuele
klacht als bij het Mensenrechtencomite\ Reden waarom het Europees Hof wellicht
terughoudend was.'"

Toch gebruikte het Mensenrechtencomite' in andere gevallen, die vergelijkbaar met of nog
ernstiger waren dan geconstateerde gevallen van foltering, niet uitdrukkelijk de term
foltering."* Het sprak van handelingen in strijd met artikel 7 en 10 lid 1 vanwege de
ondergane behandeling,'" 'severe treatment','*" 'ill-treatment'.'*' Gezien deze uit-

"*Zie McGoldrick 1991, p. 369.
""Mona tegen Uruguay, klacht 11/1977, A/35/40 (1980), Annex X, p. 132.
'"Burgos tegen Uruguay, klacht 52/1979, A/36/40 (1981), Annex XIX, p. 176; Acosta tegen Uruguay, klacht
162/1983, A/44/40 (1989), Annex X, sect. A, p. 183.
'"»Massera tegen Uruguay, klacht 5/1977, A/34/40, Annex VII, p. 124.
""Estrella tegen Uruguay, klacht 74/1980, A/38/40 (1983), Annex XII, p. 150. ' ' " ' • '•• ' •-
'"Muteba tegen Zaire, klacht 124/1982, A/39/40 (1984), Annex XIII, p. 182; Gilboa tegen Uruguay, klacht

147/1983. A/41/40 (1986), Annex VIII, sect. B, p. 128.
'"El-Megreisi tegen Libie, klacht 440/1990, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. T, p. 128.
'"Pratt en Morgan tegen Jamaica, klachten 210/1986 en 225/1987, A/44/40 (1989), Annex X, sect. F, p. 222.
'"Massera tegen Uruguay, klacht 5/1977, A/34/40, Annex VII, p. 124.
'"EHRM, Ierland tegen Verenigd Koninkrijk, arrest van 18 januari 1978, Series A, nr. 25 (1978), p. 99. ^
'"Zie McGoldrick 1991, p. 369.
'"Zie ook M.T. Kamminga, ft /A? £urop<?an Gwiwm'on on //uman /WgA« Su#?ci>n//y E^uißpof w Cop* wi/fl

Grow and Sy«*maric Wotorio/u? NQHR 2 (1994), p. 154-164.
'"Zie McGoldrick 1991, p. 369-370.
'"Lanza tegen Uruguay, klacht 8/1977, A/35/40 (1980), Annex VI, p. I l l ; Ramirez tegen Uruguay, klacht

4/1977, A/35/40 (1980), Annex VIII, p. 121.
'»Weinberger tegen Uruguay, klacht 28/1978, A/36/40 (1981), Annex IX, p. 114, § 16.
'"Izquierdo tegen Uruguay, klacht 73/1980, A/37/40 (1982), Annex XVII, p. 179, § 9; Conteris tegen Uruguay,

klacht 139/1983, A/40/40 (1985), Annex XI, p. 196, § 10.
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spraken stelt McGoldrick terecht dat het Mensenrechtencomit6 geen duidelijke lijn trekt in
zijn uitspraken ten aanzien van de omschrijving van foltering of het verschil tussen
foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.'"
Bij de totstandkoming van het IVBPR is ook niet gesproken over een onderscheid tussen
foltering en andere wrede behandelingen.'" Het Mensenrechtencomite zelf achtte een
duidelijke omschrijving en afbakening ook niet nodig, zoals het stelde in zijn 'general
comment' 20 bij artikel 7:

"The Covenant does not contain any definition of the concepts covered by article 7. nor does the
Committee consider it necessary to draw up a list of prohibited acts or to establish sharp distincti-
ons between the different kinds of punishment or treatment; the distinctions depend on the nature,
purpose and severity of the treatment applied."'"

Dat standpunt biedt voordeel. Het Mensenrechtencomite' kan vrijer interpreteren en zijn
handen zijn minder gebonden dan die van het Comiti tegen Foltering, gebunden als dat
orgaan is aan de precieze omschrijving van foltering in artikel 1 lid 1. Hierdoor hoeft het
Mensenrechtencomite niet aan te geven of er sprake is van foltering ofwel van wrede en
onmenselijke behandeling. Het kan eenvoudig constateren dat een bepaalde handeling in
strijd is met artikel 7 op zieh, zoals het ook dikwijls deed. ,, , -,,, :,,,.^ . . . . , .

3.3 'Lawful sanctions' : . ' • ., -. -.'•,•'.-,. . ' ' . ,.. , , . j .._•

De problematiek van de 'lawful sanctions' kwam in de praktijk ter sprake. Leden van het
Comit6 tastten aanvankelijk de opvattingen van staten af, vooral ook om eigen opvattingen
met betrekking tot 'lawful sanctions' te beproeven. Wei boog het Comitö zieh regelmatig
over de oplegging van concrete straffen. Voorzover deze straffen werden opgelegd in
overeenstemming met het nationaal recht, zouden deze straffen onder de uitzondering van
artikel 1 lid 1 laatste volzin kunnen worden gebracht, althans in de visie van enkele staten
betrokken bij de totstandkoming van het Verdrag. Pas in 1997 sprak het Comit6 zieh voor
het eerst duidelijk tegen lijfstraffen en daarmee tegen een mime interpretatie van 'lawful
sanctions' uit. ;,••. v ., . . . • • . : . - : •, • - • r

Al meteen bij de behandeling van het eerste rapport van Zweden'" beriep Zweden zieh
in verband met de mogelijke onmenselijke behandeling van gevangenen die in isolatiecel-
len werden geplaatst, op 'lawful sanctions'. '^ Het Comit6 liet na te reageren. Dat bleef
zo: leden van het Comite\ laat staan het Comite als geheel, waren terughoudend. Uitdruk-
kelijk kwam de terminologie van 'lawful sanctions' aan de orde bij de behandeling van het

'"McGoldrick 1991, p . 370-372.
'"Bossuyt 1987, p. 147-151. • ! •• • > ;
'"General comment 20, HRl/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30, § 4. ; ! ? • -
'^CAT/C/5/Add.l.
"'"In reply to the question whether isolation of a prisoner could be regarded as inhuman treatment [...], he

pointed out that according to article 1.1 of the Convention, the definition of torture did not include pain and
suffering arising from, inherent in, or incidental to lawful sanctions." CAT/C/SR.ll, § 35.
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rapport van Mexico.'" Artikel 1 van de Mexicaanse wetgeving voor de voorkoming en
bestraffing van foltering luidde:

Penalties or suffering which are simply and solely the consequence of legitimate sanctions or
inherent or incidental to such sanctions shall not be regarded as torture.'**

Het lid Khitrin vroeg wat onder 'legitimate sanctions' moest worden verstaan.'" De
delegatie ging daar echter niet op in en het Comite liet de zaak verder rüsten. Ook artikel
327 van het Franse wetboek van strafrecht liet ruimte. Doodslag en lichamelijke verwon-
dingen werden niet beschouwd als een misdrijf wanneer daarin is voorzien bij wet en de
straffen worden opgelegd door een bij wet ingestelde autoriteit.'*' Gil Lavedra vroeg om
nadere uitleg over de implementatie van deze bepaling in de praktijk,'-" maar hij kreeg
geen antwoord en daar liet het Comite het bij. Bij de behandeling van het initiele rapport
van China'" vroegen leden in verband met artikel 1 of lijfstraffen nog voorkwamen.'"
Het Comite kreeg daar geen duidelijk antwoord op.

Het Comite legde zieh zelfs niet toe op een nadere begripsafbakening toen staten hiertoe
een voorzetje gaven.'** Omdat sommige staten de bepaling over de 'lawful sanctions'
zouden kunnen gebruiken om wrede straffen op basis van nationaal recht op te leggen,
greep Zwitserland de behandeling van zijn rapport'" aan om het begrip 'lawful sancti-
ons' te verduidelijken. Het gaf uitdrukkelijk aan dat de Zwitserse regering alleen die straf-
fen als 'lawful sanctions' beschouwde die toegestaan waren onder nationaal en inter-
nationaal recht. Een straf als het afhakken van ledematen was dan ook niet 'lawful', omdat
dat een wrede en onmenselijke bestraffing was.'" Leden van het Comite zwegen. Stem-
den zij toe? Bij de behandeling van het rapport van Nederland'" vroeg Comit61id Cha-
net waarom Nederland het nodig vond een interpretatieve verklaring ten aanzien van
artikel 1 lid 1, laatste volzin, te maken. Dat de term 'lawful sanctions' ook naar het inter-
nationaal recht verwijst sprak, volgens Chanet, voor zieh en zo'n interpretatieve verkla-
ring was dus onnodig."* Dat was weer een opmerkelijk duidelijk standpunt, zij het van
slechts een lid van het Comite. Wellicht dat het Nederlands delegatielid daarom het
Comite vroeg zijn inzicht te geven over de vraag of het bepaalde vormen van lijfstraffen
of misschien zelfs elke lijfstraf vond vallen onder 'lawful sanctions'.'" Geen lid van het
Comite, laat staan het Comite als geheel, nam de gelegenheid daar inhoudelijk op in te

.-- • • - ; . ; • . ! • - • i : i m - " ' " i : - ' •••:.•"." - » • - . \ r . i -*."! ";f / ! : • " > V

'"CAT/C/5/Add,7. .. , • - : • . ' . - . s - a , ' ' ^ •? , . . - ; - A k .• ; A ••
'"CAT/C/Add.7, § 23. -
'"CAT/C/SR.16, § 3 4 . • • . .
"°CAT/C/5/Add.2, § 28.
'"CAT/C/SR.26, § 42.
'"CAT/C/7/Add.5. / " " "
" ' A / 4 5 / 4 4 . § 4 7 9 . • . i ' ' '"- ••• . / * . • • -

'"CAT7C/SR.28, § 11. * ''- -, y - : . •
' * C A T 7 C / 5 / A d d . l 7 . — -- • - . • - • . • • . . . - - V . , V - - " " - • ; , . .>• w - . . . ~ - - , • - 1 -

' " C A T / C / S R . 2 8 , § 1 1 . • . • • , • ' • •

' " C A T / C / 9 / A d d . l . .=.. w i : !'• . ^ • • . . . • • • » v , - . ; - / . - • . -.- ; •

' " C A T / C / S R . 4 6 , § 8 8 . : . . ' ; . • • •• V • • . • : * . - • • • , -

' " C A T / C / S R . 4 7 . § 8 1 . " - • - , . - • , ;. , - , . , _ . . . , . . - .
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gaan.'** Het Comite liet ook na te reageren toen de Chinese delegatie stelde dat "[...]
definitions of torture varied, so that what in the Chinese view was positive might be
considered negative elsewhere."'*' Het Comite greep deze opmerking niet aan om een
discussie over 'lawful sanctions' te starten. Dat deed het evenmin toen China tijdens de
behandeling van het tweede rapport aangaf dat het de aanbevelingen van het Comit6 'in
varying degrees' had geimplementeerd conform China's 'specific circumstances'.'"
Kortom, het Comite als geheel was terughoudend. Waarschijnlijk wilde het de kwestie nog
in het midden laten, althans niet uitdrukkelijk behandelen.

Ook al ontbraken fundamentele uitspraken over het begrip van 'lawful sanctions' in het
algemeen, toch gaven leden van het Comite in het kader van de rapportage bij tijd en
wijle aan dat bepaalde straffen, voorgeschreven op basis van nationaal recht, in strijd
werden geacht met het Verdrag. Comiteleden waren echter niet altijd even duidelijk en
consistent over de verdragsbepaling die in het geding was, artikel 1 (foltering) of artikel
16 (andere wrede, onmenselijke of onterende straf). Zo werd de oplegging van lijfstraffen,
relevant in verband met artikelen 1 en 16 en in verband met 'lawful sanctions', uiterst
kritisch bezien.'*' . . • , . . ,

Voor het eerst werd gevraagd over 'corporal punishment' bij de behandeling van het
rapport van Egypte.'** Het Comit61id Burns deed geen uitspraak over de vraag of
dergelijke straffen al dan niet in overeenstemming waren met het Verdrag.'** Bij de
behandeling van het rapport van Senegal'** bracht Burns 'corporal punishment' in
verband met artikel 16.'"" Ook het Nepalese lid Regmi bracht 'corporal punishment'
onder artikel 16 en merkte overigens op dat "[...] corporal punishment [...] constituted
cruel and inhuman punishment and was strictly prohibited by article 16 of the Conventi-
on."'** Bij de behandeling van het rapport van Afghanistan'** vroeg rapporteur Seren-
sen aan de Afghaanse delegatie of, gezien de voorrang van het Islamitische recht (dat lijf-
straffen in bepaalde gevallen voorschrijft), personen konden worden gestenigd, een hand
of voet konden worden afgezet en zweepslagen konden ondergaan. In het bijzonder wenste
Serensen te weten of Afghanistan deze straffen vond vallen onder 'pijn of leed slechts
voortvloeiend uit, inherent aan of samenhangend met wettige straffen'.'* Het antwoord
van de Afghaanse delegatie was vervolgens niet erg verhelderend. De delegatie legde uit
dat zweepslagen konden worden toegediend. Tegelijk was het Afghaanse rechtssysteem in

'*Voyame merkt op dat "The issue of corporal punishment had not yet been raised in the Committee, but it
would certainly be brought up in the future." CAT/C/SR.47 § 88 .,.. -..,,,-...
'"CAT/C/SR.51, §50. ' ' "
'«CAT/C/SR.251, §2 .
'"A/46/46, § 171; CAT/C/SR.130, § 33; CAT/C/SR.133/Add.2, § 2 (Comte als geheel); CAT/C/SR. 168, §

55.
"*CAT/C/5/Add.5. ' i . "
"'CAT/C/SR. 14, § 2 9 . . < . - • • . ' ' . • ; , . -
'"CAT/C/5/Add.l9. • ' - ' - K- , . -
'"CAT/C/SR.44, § 55. .-% j ; ••
'"CAT/C/SR.234, § 79. Zie ook: CAT/C/SR.235, § 57, onder punt E, 9 (Comite als geheel).
'"CAT/C/5/Add.31. Afghanistan heeft geen relevante voorbehouden bij het Verdrag gemaakt. Zie

CAT/C/2/Rev.4.
' " C A T / C / S R . 1 2 0 , f 6 . • • - • • " • • ,.;,-• „ : .;•; , . ; , ? : - -;..• ; .': -•; - . r .- .:. ; > - • ;•• / , . > . \ , '. > , v > - ._ ; •
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overeenstemming met intemationaal recht en met de S/ian'a.'" Het Comite kwam er
niet meer op terug en vroeg om een nieuw rapport waarin Afghanistan onder meer de
kwestie van de plaats van het Islamitisch recht in het Afghaans strafrecht diende te
behandelen. Afghanistan heeft nog niet aan het verzoek voldaan. a >^.- >. • ^

Ook andere straffen dan lijfstraffen baarden het Comite in verband met artikel 1 zorgen.
Zo spraken Comiteleden Burns en Dipanda Mouelle zieh in negatieve bewoordingen uit
over de wijze waarop de doodstraf werd toegepast in China.'^ In de conclusie werd
deze opvatting vervolgens gedragen door het Comite als geheel.'" Dipanda Mouelle was
voorts van mening dat de straf van levenslange dwangarbeid ('hard labour for life'): "[...]
might well constitute a form of torture.'"** Een enkele keer achtte een lid het opleggen
van de doodstraf een kwestie onder artikel 1 van het Verdrag. Burns merkte op:

"Although the application of the death penalty did not in itself constitute a violation of the
Convention, it was clearly evident that, in the spirit of article 1 thereof, capital punishment could
be imposed only for the most serious offences."'"

Dat biedt een interessant gezichtspunt, hoewel nog maar door een lid zo uitdrukkelijk naar
voren gebracht: kennelijk is de doodstraf niet zonder meer een 'lawful sanction' en is er
sprake van faltering wanneer de verhouding tussen ernst van het delict en de doodstraf
zoek is. In ieder geval moet het opleggen van de doodstraf in verhouding staan tot de
ernst van het begane strafbare feit, of de kwestie nu valt onder artikel 1 lid 1 (faltering) of
onder artikel 16 (wrede of onmenselijke bestraffing). De proportionaliteitseis is, gezien het
absoluut karakter van het folterverbod, niet in artikel 1 lid 1 van het Verdrag te vinden.
Deze eis hebben leden van het Comit6 wel diverse keren in verband met artikel 16 uitge-
sproken. '**

Het was onduidelijk wanneer het Comit6 wrede straffen vond vallen onder wrede, onmen-
selijke of onterende behandeling of bestraffing in het algemeen of onder faltering. De
keuze van artikel 1 of artikel 16 is voor het resultaat echter minder belangrijk. Kennelijk
sloot het Comit6 dergelijke straffen niet uit van de toepassing van het Verdrag, in ieder
geval niet van de toepassing van artikel 16. Daarmee impliceerde het Comite dat dergelij-
ke straffen niet onder een uitsluiting van 'lawful sanction' thuishoren, waarmee de
reikwijdte van 'lawful sanctions' leek te worden ingeperkt.

Aanvankelijk kregen de 'terloopse' opmerkingen van leden over de strijdigheid van
concrete straffen geen structured vervolg,'" maar er was een tendens waameembaar dat
het Comit6 als geheel lijfstraffen in het algemeen afwees, ondanks het ontbreken van een

'"CAT/C/SR.121, §21-27. . . . : ' '
'"CAT/C/SR.251, § 20 en 23. :• : • '
'»CAT/C/SR.254, § 2, onder punt D, 5 (Comte als geheel) en E, 4 (Comiti als geheel).
'"CAT/C/SR.44, § 37. Zie ook CAT/C/SR.50, § 35; CAT/C/SR.107, § 31, 36 en 39; CAT/C/SR.130, § 33;

A/47/44, § 288; A/48/44, § 400.
'"CAT7C/SR.251, § 2 0 . • - , . : , . . . ; ,
"*Zie hieronder, hoofdstuk 9, paragraaf 3.5.2.
'"CAT/C/SR.251, § 18; CAT/C/SR.44, § 30 en 37; CAT/C/SR.45, § 7, en 38; CAT/C/SR.65, § 26.
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duidelijk standpunt over de inhoud van de term 'lawful sanctions'. Bij de behandeling van
het rapport van Jordanie'** stelde het Comite:

"The Committee expresses concern about the continued application [...] of corporal punishment,
which could in itself contitute a violation of the terms of the Convention'" [...] The Committee
expects the Jordanian authorities to review their policy relating to corporal punishment."'"

Ook bij de behandeling van het rapport van het Verenigd Koninkrijk'*' was het Comit6
vrij duidelijk. Het Verenigd Koninkrijk werd opgeroepen:

"[to reconsider] corporal punishment with a view to determining if it should be abolished in those
dependencies that still retain it."'"

Pas met de behandeling van het initiele rapport van Namibie'" in 1997 gaf het Comit6
voor het eerst een ondubbelzinnige boodschap. Lijfstraffen moesten worden afgeschaft
ondanks nationale wetgeving die lijfstraffen toestond:

"The Committee recommends the prompt abolition of corporal punishment inasmuch as it is legally
still possible under the Prisons Act of 1959 and under the Criminal Procedure Act of 1977."'**

En, gezien het feit dat lijfstraffen werden toegestaan krachtens een nationale wet, maakte
het Comite uiteindelijk duidelijk dat dergelijke nationale wetgeving niet in overeenstem-
ming is met het Verdrag. Daarmee maakte het Comite tevens duidelijk dat 'lawful
sanctions' straffen zijn die in overeenstemming moeten zijn met nationaal alsmede
internationaal recht. Dat interaationaal recht verbood, naar de mening van het Comite\
lijfstraffen. Dit was een belangrijke boodschap. Wat bij de onderhandelingen en de
sluiting van het Verdrag onduidelijk bleef, maakte het Comit6 tegen Foltering, weliswaar
laat, duidelijk. , ., -., . . , . , , . ,

Vergelijken we de opstelling van het Comite tegen Foltering met het Mensenrechtencomite
dan moet worden geconstateerd dat het Comite tegen Foltering pas laat datgene deed wat
het Mensenrechtencomite al jaren eerder had gedaan. Individuele leden van het Mensen-
rechtencomite schroomden niet lijfstraffen af te wijzen, maar, zoals al geconstateerd,
schroomde het Mensenrechtencomite als geheel evenmin een duidelijke afwijzing van
dergelijke praktijken in een 'general comment' op te nemen. Al in 1982 stelde het vast dat
het verbod van foltering mede omvat lijfstraffen.'" Voorts liet het Mensenrechtencomite

'"CAT7C/SR.219, § 33, onder punt C, 5 (Comite als geheel). •-«-..
""CAT7C/SR.219, § 33, onder punt D, 5 (Comite als geheel).
'"CAT7C/25/Add.6. r».j--- :,- ••
'"CAT/C/SR.235, § 57, onder punt E, 9 (Comite als geheel). ... . '. - , . . .
'"CAT/C/28/Add.2.
"*CAT/C/SR.294/Add.l, §23, onder punt E, 9 (Comhi als geheel).
'"General comment 7, A/37/40, p. 94: "In the view of the Committee the prohibition must extend to corporal

punishment, including excessive chastisement as an educational or disciplinary measure." Bevestigd en uitgebreid
in general comment 20, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30: "In the Committee's view, moreover, the prohibition
must extend to corporal punishment, including excessive chastisement ordered as punishment for a crime or as an
educative or disciplinary measure."
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in zijn 'principal subjects of concern' en de 'concluding observations' bij het rapport van
Iran'" geen twijfel meer bestaan of het lijfstraffen afwijst:

"Furthermore, the Committee considers that the application of measures of punishment of extreme
severity, such as flogging, lapidation and amputation, is not compatible with the provisions of
a r t i c l e 7 o f t h e C o v e n a n t . [ . . . ] " ' " ^ ; . I Ü » W ! 1«*- '™ - v - •• ••••'* J - --•.••• " ' : •

3.4 Artikel Hid 2

Artikel 1 lid 2 kwam slechts eenmaal ter sprake. Het Zwitserse lid Voyame vroeg zieh bij
de behandeling van het rapport van Chili'** af of het Chileense voorbehoud'" bij dit
artikellid wel geoorloofd was."" Chili had de volgende verklaring afgelegd:

"The Government of Chile declares that, in its relations with American States that are parties to
the Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, it will apply that Convention in
cases where its provisions are incompatible with those of the present Convention.""'

Chili had in zijn rapport verklaard'" dat het a/fytf de voorkeur aan toepassing van de
Inter-Amerikaanse Conventie ter Voorkoming en Bestraffing van Foltering boven het
Verdrag tegen Foltering zou geven, ook al zouden de bepalingen van de Inter-Amerikaan-
se Conventie geen ruimer toepassingsgebied kennen. Dat zou dus betekenen dat het
toepassingsgebied van het Verdrag tegen Foltering zou kunnen worden beperkt door de
Inter-Amerikaanse Conventie. Voyame vond dat een verborgen voorbehoud en merkte op
dat het Verdrag alleen voorbehouden toestaat in bepaalde gevallen, maar geen voorbe-
houden van algemene strekking. Andere voorbehouden dan die voorbehouden waarin
uitdrukkelijk is voorzien in het Verdrag waren naar zijn mening dan ook niet toeges-
taan.'" De Chileense delegatie kwam slechts in algemene bewoordingen op de kwestie
terug'™ en leden van het Comitö kwamen er helemaal niet meer op terug. Chili trok op
7 September 1990 een aantal belangrijke voorbehouden in (waaronder het voorbehoud van
artikel 28 en het voorbehoud van 'considered obedience''"). Het voorbehoud in kwestie
bleef echter gehandhaafd. ' •-. '•*•

••/•,! 1 •'

' " I r a n is g e e n pa r t i j b i j h e t V e r d r a g l e g e n F o l t e r i n g . •..:- v . ;•
" " C C P R / C / 7 9 / A d d . 2 5 , § 1 1 . ••• - . . . ; - ..., . ^ •.- ? < •. • . •- T ' '

' " C A T / C / 7 / A d d . 2 . ' - • . - .

' "Ook Lijnzaad betitelt de Chileense verklaring als een voorbehoud. L. Lijnzaad, Reservations to UN-Human

Rights Treaties. Ratify and Ruin? (diss. Maastricht). Dordrecht: 1994, p. 375.
'"CAT/C/SR.40, § 36. •' :* . •ri- . . '
" 'CAT/C/2/Rev.3, p. 13. . . . . ' . , . A ,• ^. K • • . . . • •
' " C A T / C / 7 / A d d . 2 , § l ( c ) . •-•••--, ••' » • •:. "• ^ • •.. ^ . , r , j , W r T?' ' « . ••: t *

'"CAT/C/SR.40, § 36.
"•CAT/C/SR.41, § 5 .
'"Zie verder onder de behandeling van de praktijk van het Comiti bij artikel 2 lid 3, hieronder, hoofdstuk 9,

paragraaf 3.3.
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4 Slotbeschouwingen •• •: : -.ur-.-;

De verdragsomschrijving van foltering bood het Comitd een belangrijk aanknopingspunt
voor de dialoog met verdragspartijen. De opneming van een omschrijving van foltering in
het Verdrag bood een verdragsorgaan de mogelijkheid om er bij verdragspartijen op aan te
dringen eenzelfde algemeen aanvaarde omschrijving van de verboden handeling op te ne-
men in nationale wetgeving. Dat kan de implementatie, de communicatie en het toezicht
aanmerkelijk vereenvoudigen. Het Comite heeft het echter, na een aanvankelijk verschil
van mening, lange tijd slechts wmre/y* geacht dat verdragspartijen een omschrijving van
foltering of een specifieke strafbepaling van foltering in de nationale wetgeving opnemen.
Zolang de volgens nationale wetgeving verboden of strafbare handelingen overeenkomen
met de handelingen verboden volgens het Verdrag was het Comite tevreden. Heiaas ging
het vrij laat een stapje verder door precies te doen waar het Verdrag nu juist de mogelijk-
heid voor biedt. Pas vanaf eind 1994 ging het Comite er consequent bij verdragspartijen
op aandringen de verdragsomschrijving op zieh over te nemen, althans een omschrijving
van foltering in nationale wetgeving op te nemen die alle elementen van de verdrags-
omschrijving afdoende weerspiegelde. Daarmee kwam een voordeel dat het Verdrag bood
boven andere verdragen tot zijn recht.

De verdragsomschrijving had echter, wellicht door z'n gedetailleerdheid, ook haar
keerzijde. In beginsel moeten, wanneer staten op foltering worden aangesproken, alle
elementen van de verdragsomschrijving aanwezig zijn, wil er sprake zijn van foltering in
de zin van het Verdrag. Pas wanneer daar sprake van is zijn alle verdragsverplichtingen
van toepassing. Wanneer dat niet het geval is en er alleen sprake is van andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing zijn een beperkt aantal verdragsver-
plichtingen van toepassing."' Dat dat een nadeel kan zijn doet zieh gevoelen nu het
Mensenrechtencomite bij het IVBPR ook een uitvoerige praktijk heeft opgebouwd die
invulling geeft aan het begrip foltering en wrede en onmenselijke behandeling van artikel
7 van het IVBPR. Het Mensenrechtencomite heeft meer gelegenheid gehad en genomen
duidelijke uitspraken over de inhoud van foltering te doen, met name in het kader van de
individuele klachtenprocedure. Uit de uitspraken blijkt dat het hier en daar verder ging
dan het Comite tegen Foltering. Het Mensenrechtencomite bracht handelingen onder
foltering die eerder onder het begrip wrede of onmenselijke behandeling of bestraffing
zouden vallen. Meestal echter Het het Mensenrechtencomite zieh helemaal niet uit over de
vraag of het folterverbod of het verbod van een wrede en onmenselijke behandeling was
geschonden, maar constateerde een schending van artikel 7 IVBPR. Het Mensenrechten-
comite kent het voordeel dat het zo'n onderscheid ook niet hoeft te maken, omdat in de
betreffende bepaling beide verboden in 66n adem worden genoemd. Het Comit6 tegen
Foltering heeft het in zoverre lastiger, dat in het Verdrag tegen Foltering het onderscheid
wel wordt gemaakt en er aan dat onderscheid consequenties zijn verbonden.

Artikelen 1 tot en met IS roepen substantiate verplichtingen, en artikel 20 een belangrijke procedures
verplichting in het leven ten aanzien van foltering. Alleen artikelen 10, 11, 12, 13 en 16 roepen substantiate
verplichtingen in het leven ten aanzien van een wrede, onmenselijk of vernederende behandeling of bestraffing.
Zie artikel 16 van het Verdrag tegen Foltering. ,. . , , -, .. . , . . . - . - . - .
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De gedetailleerde omschrijving van foltering in het Verdrag droeg het gevaar in zieh de
handelingsvrijheid van het Comite te beperken. En inderdaad werden bepaalde elementen
van de omschrijving er niet duidelijker op. In plaats van de lijnen op het gebied van de
materie van het Verdrag te trekken voor andere verdragsorganen, waartoe het Comite
tegen Foltering natuurlijk bij uitstek was geroepen, moest het Comite zieh eerst van zijn
beperkingen ontdoen wilde het al voort kunnen bouwen op de praktijk van het Mensen-
rechtencomite. Daarbij waren leden aanvankelijk niet altijd even duidelijk en eenstemmig.
Pas met de 'concluding observations' klonk meer eenstemmigheid en leek het Comite zieh
wat los te maken van de gedetailleerde verdragstekst. Dat möge blijken uit het feit dat
Comiteleden, wanneer het gevallen van foltering onder de loep nam, niet een uitgebreid
onderzoek deed naar de vraag of alle elementen van foltering als omschreven in het
Verdrag zieh voordeden. Daarvan blijkt althans niets uit de officiele stukken. Zelfs in het
geval van de ad hoc rapportage van Israel, die de vraag of foltering in de zin van het
Verdrag zieh nu voordeed uitdrukkelijk opwierp, ging het Comite eenvoudigweg voorbij
aan de vraag en nam gewoon foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing aan. Dat is een positieve ontwikkeling.

Voorts was er een tendens dat het Comite verdragspartijen aansprak op het gedrag van
'non-state' actors. Volgens de verdragsomschrijving zouden ook die handelingen die een
verdragspartij tot op zekere hoogte gedoogt onder de verantwoordelijkheid van staten
vallen. Hoever dat gaat - er wordt gesproken van 'acquiescence' - is niet geheel duidelijk,
maar het Comite aarzelde niet verdragspartijen aan te spreken op het gedrag van particu-
lieren, wanneer het vermoedde dat de verdragspartij een zeker belang kan hebben bij dat
gedrag. Verdragspartijen aanvaardden zo'n 'uitbreiding' van de verdragsomschrijving in
het kader van de rapportageprocedure, aanvaardden vragen dienaangaande en antwoordden
daar op. Die tendens werd echter in de individuele klachtenprocedure omgekeerd. Het
Comitd nam zo'n uitbreiding, in ieder geval in verband met non-re/oM/emenf, niet aan. De
uitbreiding tot 'non-state actors' is dringend geboden, aangezien het Mensenrechtencomite
al lang er van uit ging dat de verdragspartij verantwoordelijk is voor het voorkomen van
foltering en wrede en onmenselijke behandeling, door wie ook gepleegd.

j'-jijtijJV'Tl". J

Tenslotte lag er de kwestie van de 'uitzondering' van de 'lawful sanctions'. Zoals boven is
geargumenteerd"' was er al weinig ruimte voor de interpretatie dat straffen slechts in
overeenstemming moeten zijn met nationaal recht en niet ook met het internationaal recht.
Het was aan het Comite daar ook een duidelijke uitspraak over te doen, nu het Verdrag
niet ondubbelzinnig was. In de praktijk toonden individuele Comiteleden al snel de wil om
tot een nadere afbakening van het begrip 'lawful sanctions' te komen, maar deze inspan-
ningen bloedden ook snel dood. Het Comit6 hield zieh niet meer zo bezig met het begrip
'lawful sanctions' in abstracte zin, maar bezag veeleer of concrete straffen door de beugel
kunnen. Pas de laatste tijd nam het Comit6 als geheel een duidelijk standpunt in: het achtte
lijfstraffen niet in overeenstemming met het Verdrag en de uitzondering van 'lawful
sanctions' was in deze niet van toepassing.

'"Zie hierboven, paragraaf 2.2.
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Kortom, weliswaar werkte de gedetailleerde omschrijving van foltering in artikel 1
beperkend en werden niet alle de elementen van de omschrijving duidelijker, het Comite'
zocht de ruimte. Het Comite gebruikte de omschrijving niet als internationale delictsom-
schrijving, waarvan alle elementen moeten worden vervuld, wanneer het staten aansprak
op folterpraktijken. De verdragsomschrijving van foltering was wel een dankbaar
implementatie-instrument wanneer het Comite staten aansprak op opneming van een
omschrijving van foltering in rationale wetgeving. Men kan zieh echter afvragen of het
uiteindelijk wel nodig was foltering zo gedetailleerd in het Verdrag te omschrijven, zeker
nu andere organen een praktijk op konden bouwen zonder te rade te gaan bij een om-
schrijving van foltering. Is het niet zo dat foltering gewoon te herkennen is, zelfs zonder
eerst bij een omschrijving van het begrip te rade te gaan?"*

De omschrijving van foltering, de spil van het Verdrag, kwam uiteraard pas tot zijn recht
met betrekking tot de bepalingen van het Verdrag die verdragspaitijen oproepen maatrege-
len te nemen. Of de beoordeling van de praktijk van het Comite met betrekking tot artikel
1 ook blijft staan in verband met de inhoudelijke implementatiebepalingen van het Verdrag
zal in volgende hoofdstukken worden bezien. '•" ' •--•;v•:•.'=: f<' tj-.";••:?;.' •-.'- ^ J •

- i • • ( . - '

A^*»>

. . • ' • ' > • * : •

Zo ook Alleweldt: "The concept of torture, in its core, needs no definition. Torture, be it performed by physi-
cal or modern psychological methods, is easily recognizable.' K. Alleweldt, Prowcn'on i4jaim/ Er^utoon

j o/rt« furopean Conv^wion on tfu/ran ÄIJAK, EJIL 4 (1993), p. 360-371 (363). Zie ook Serensen &
Genefke 1991, p. 12-18.
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Voorkoming van foltering en andere wrede, onmenselijke of
" r i .'i''̂ >T onterende behandeling of bestraffing -r ^.

1 Inleiding :

De verdragsbepalingen die in dit hoofdstuk worden besproken, verplichten verdragspartij-
en tot het nemen van algemene en specifieke maatregelen teneinde foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing te voorkomen. De verplich-
tingen zijn opgenomen in artikelen 2, 10, 11, 13 en 16. De specifiek te nemen maatrege-
len worden genoemd in artikelen 10, 11 en 13. De algemene verplichtingen treffen we aan
in artikelen 2 lid 1 (maatregelen tegen foltering) en 16 lid 1 (maatregelen tegen andere
wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing); de andere leden van
deze beide artikelen zullen ook in dit hoofdstuk worden behandeld, hoewel ze eigenlijk su;
generi.s zijn. Dit hoofdstuk volgt het stramien van hoofdstuk 8: het eerste onderdeel (para-
graaf 2) bespreekt de bepalingen van het Verdrag, het tweede onderdeel van dit hoofdstuk
(paragraaf 3) bespreekt de uitleg die het Comite gegeven heeft aan de bepalingen, waarbij
vergelijkingen worden getrokken met de praktijk van het Mensenrechtencomite\ Binnen
beide delen van het hoofdstuk zullen allereerst de algemene en specifieke maatregelen
tegen foltering worden besproken, te beginnen met de algemene verplichting van artikel 2.
Ieder onderdeel eindigt met de bespreking van artikel 16 en de praktijk van het Comite
daaronder. Deze bepaling ziet op het treffen van maatregelen tegen onmenselijke of verne-
derende behandeling of bestraffing.

2 De verdragsbepalingen

2.1 Algemene maatregelen tegen foltering: artikel 2 lid 1

Op grond van artikel 2 lid 1 zijn verdragspartijen gehouden doeltreffende wetgevende,
bestuurlijke, gerechtelijke of andere maatregelen ter voorkoming van foltering binnen elk
onder zijn rechtsmacht vallend gebied te nemen. De bepaling behelst de algemene
positieve verplichting de doeleinden van het Verdrag te verwezenlijken en daaimee
inbreuken te voorkomen op het recht gevrijwaard te zijn van foltering, een recht dat reeds
in andere verdragen vastlag. De bepaling kan worden beschouwd als een paraplu-artikel.
Veel bepalingen van het Verdrag zijn specifieke uitwerkingen van de algemene verplich-
ting van artikel 2 lid 1 maatregelen ter voorkoming van foltering te nemen. •

Hoe hard wilden opstellers de verplichting van artikel 2 lid 1 maken? Tijdens de onder-
handelingen over het Verdrag bleek de formulering dat staten 'undertake to «wure that
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torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment does not take place'
te ver gaan.' Er is slechts een inspanningsverplichting om foltering te voorkomen, staten
kunnen nu eenmaal niet garanderen dat foltering zieh niet voordoet, zo was de gedachte.*
Dat ging minder ver dan het IVBPR. Krachtens artikel 2 lid 1 IVBPR zijn verdragspartij-
en gehouden de individuele rechten van het Verdrag te verzekeren: 'to ensure'.

De wat zwakkere formulering in het Verdrag tegen Foltering betekent niet dat staten niet
gehouden zijn bepaalde resultaten te boeken. In ieder geval moeten maatregelen worden
genomen waarmee uiteindelijk foltering kän worden voorkomen, onder meer middels ver-
bodsbepalingen. Het Comite kan derhalve onderzoeken en uitspraken doen over de mate
waarin de maatregelen de verboden handelingen kunnen voorkomen, waarbij de vraag in
hoeverre de maatregelen de verboden handelingen daadwerkelijk /legten voorkomen een
toets is. Wanneer foltering geschiedt, zijn staten vervolgens gehouden andere doeltreffende
maatregelen te nemen,̂  hetgeen opnieuw een resultaatsverplichting inhoudt. Dat foltering
vöörkomt is op zieh geen schending van artikel 2 lid 1, het uitblijven van maatregelen
daartegen is dat wel.

Noch artikel 2 lid 1, noch enig ander verdragsartikel, rept dus van een verbod van
foltering, een verplichting het individueel recht te worden gevrijwaard van foltering (en
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing) te garanderen,
alsmede een belofte zieh te onthouden van inbreuken op dat recht. In geen van de voor-
stellen voor het Verdrag is een individueel recht gevrijwaard te zijn voor foltering of een
uitdrukkelijk verbod van foltering terug te vinden/ De /rarau* /?re/?ara/o/>ey reppen
evenmin van een discussie die daarover zou zijn gevoerd.' Een en ander roept de vraag
op of een individu wel bij het Comite aan het goede adres is met een klacht tegen een
staat over een ondergane foltering. Is de schending van een individueel recht te worden
gevrijwaard van foltering wel een schending door de verdragspartij van een van de
verplichtingen van het Verdrag? Het ligt voor de hand dat opstellers er van zijn uitgegaan
dat dat individueel recht impliciet in het Verdrag ligt. Zij hadden immers voor ogen een
rechtsregime tot stand te brengen dat het reeds bestaande verbod van foltering, alsmede
het recht gevrijwaard te zijn van foltering, zou uitwerken en versterken. Wellicht hebben
ze het daarom niet nodig geacht het al bestaande verbod te bevestigen en daarom ook niet
gedacht aan dit probleem. Ook Kooijmans gaat er van uit dat het recht niet te worden

J.H. Burgers en H. Danelius, The United Nations Convention against Torture. A Handbook on the Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Dordrecht: 1988, p. 47-49.
"A. Boulesbaa, 77ie /vitfurf o/r/if Qb/jjorio/K incurred fty Stor« t/nrfer -4/Tic/f 2 o//A? tW Convfn/ion /igai/u/

7bm/re, HRQ 12 (1990), p. 52-93 (62): "[...] the obligation of states in the Convention Against Torture is not
absolute. (...) The obligation is rather to lake steps to achieve reasonable results in the prevention of torture." Zie
ook p. 56: "Parties are liable only for the failure to implement the prescribed measures in the Convention which
are seen by the drafters as being reasonably likely to achieve results in the prevention of torture." Zie ook p. 60-
62 en p. 72-73. Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 47^*8 en 123: "It is sufficient that the State does what can
reasonably be expected from it in order to prevent such acts from occurring."
'Burgers & Danelius 1988, p. 123. • s ••-••
'Zie documenten E/CN.4/NGO/213, E/CN.4/1285, E/CN.4/WG.1/WP.1 en E/CN.4/1983/63.
'Burgers & Danelius 1988, p. 47-49.
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gefolterd "[...] obviously is taken for granted [...]".' Verder geeft hij een oplossing door
te stellen dat het recht geen folteringen te ondergaan impliciet is in de verplichting van
artikel 2 op grand waarvan staten alle maatregelen dienen te nemen teneinde foltering te
voorkomen.' Tenslotte zijn staten gehouden de maatregelen te nemen waartoe het Verdrag
duidelijk verplicht: het beginnen van een onderzoek, het vastzetten en vervolgen van
verdachten en het openstellen van procedures voor schadevergoeding,* waarop staten in
ieder geval op aanspreekbaar zijn.'

Het ware desalniettemin te verkiezen wanneer de opstellers van het Verdrag een bepaling
als artikel 3 van de VN-Verklaring tegen Foltering'° of artikel 7 IVBPR" opgenomen
zouden hebben. Met een dergelijke bepaling zou in ieder geval de discussie niet meer
hoeven te worden gevoerd of het verbod en het individueel recht wel opgenomen zijn in
het Verdrag.'* Bovendien zou het duidelijker zijn. Het ontbreken van zo'n verbod zou nu
kunnen impliceren dat een verdragspartij verantwoordelijkheid kan afwijzen en niet
aansprakelijk is, althans niet op grond van het Verdrag, voor ieder geva/ van foltering
onder zijn rechtsmacht. Zo'n Staat kan argumenteren dat hij maatregelen heeft genomen
teneinde redelijke resultaten te bereiken ter voorkoming van foltering, precies waartoe
artikel 2 lid 1 verplicht.

Zijn staten gehouden hun verplichtingen meteen te voldoen of is enig respijt gegund? Is er
ruimte voor 'progressive implementation'? Uit de /ravou* />re/?ara/o/>e.s blijkt niet dat aan
die mogelijkheid is gedacht. Met Boulesbaa ben ik van mening dat, indien daaraan wel
zou zijn gedacht en indien dat wel de bedoeling zou zijn geweest, dat weerspiegeld zou
zijn geweest in de fravaia preparafo/res.'^ Nu dat niet het geval is, dienen de verplich-
tingen meteen te worden geimplementeerd. Een en andere blijkt ook uit artikel 19 lid 1
van het Verdrag, op grond waarvan verdragspartijen verplicht zijn binnen een jaar na de

*P.H. Kooijmans, 77if Ban on 7Vvru/?. £*£a/ am/ Socio-Arfi'fiai/ fVoWwns, in: F. Matscher (ed.), Folterverbot
sowie Religions- und Gewissensfreiheil im Rechtsvergleich. The Prohibition of Torture and Freedom of Religion
and Conscience. Comparative Aspects. Kehl: 1990, p. 93-108 (95).
'Kooijmans 1990, p. 95.
'Artikelen 6, 7, 12, 13 en 14 van het Verdrag.
Tenslotte is, zo merkt Rodley terecht op, de Staat niet verschoond van aansprakelijkheid op grond van schending

van andere verdragen (zoals het IVBPR) of het intemationaal gewconterecht. N.S. Rodley, The Treatment of
Prisoners in International Law. Oxford: 1987, p. 96-99. Zie ook Th. van Boven, Survey o/ r/tf /»os/riv* / « w -
nanona/ i a w o / Wumon ÄigA«, in: K. Vasak (ed.). The International Dimensions of Human Rights. Vol. I.
Westport, Conn.: 1982, p. 106; Burgers & Danelius 1988, p. 1, 10-12 en 124. Op pagina 12 merken zij op:
"Nowadays it is the generally accepted view among international lawyers that the prohibition of torture has
developed into a rule of cu.«omary international law applying equally to States which are not parties to any of
these conventions." Zie voons J. Donnelly, 77if £m«rgin; /Mema/jono/ Ä^ime /4;ainj( 7Vwn««, NILR (1986),
p. 1-23, (3); Kooijmans 1990, p. 94-97; Th. Meron, Human Rights in International Strife. Cambridge: 1987, p.
52.
'"Artikel 3 van de VN-Verklaring tegen Foltering luidt: "No State may permit or tolerate torture or other cruel,

inhuman or degrading treatment or punishment."
"Artikel 7 IVBPR luidt: "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or

punishment [...]"
"Zo ook Boulesbaa 1990, p. 63. Hij acht het een gemis dat staten geen duidelijke belofte in het Verdrag hebben

gedaan geen foltering meer toe te passen.
"Boulesbaa 1990, p. 78.
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inwerkingtreding van het Verdrag voor betreffende verdragspartij te rapporteren over de
maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan zijn verdragsverplichtingen.'' '

Weliswaar zijn verdragspartijen gehouden meteen bij ratificatie effect te geven aan hun
verplichtingen, dat betekent echter weer niet dat verdragspartijen direct aansprakelijk
worden gehouden bij ratificatie, wanneer maatregelen nog niet effectief zijn. Enige
flexibiliteit is wenselijk. Enige flexibiliteit blijkt ook uit het gebruik van de reeds
aangehaalde formulering 'take [...] to prevent' in plaats van bijvoorbeeld 'secure ' ,
'ensure' of 'guarantee' Deze elasticiteit van de verplichting wijst er op dat staten zieh
enige ruimte wilden geven en aldus minder terughoudendheid hoefden te betrachten in
ratificatie van dit Verdrag.'* Deze elasticiteit betekent overigens niet dat staten geheel
vrij zijn. Integendeel, zoals al is opgemerkt, .staten zijn gehouden stappen te nemen
teneinde resultaten te bereiken in het voorkomen van foltering.

2 . 2 A r t i k e l 2 1 i d 2 •••'•'" •••"' - - - ^ ' = •••*••• < •— •- • . . . , - . . , , . < . . • , •

Artikel 2 lid 2 bepaalt dat geen enkele uitzonderlijke omstandigheid, ongeacht of het gaat
om een oorlogstoestand, een oorlogsdreiging, binnenlandse politieke onrust of welke
andere openbare noodsituatie ook, kan worden aangevoerd als rechtvaardiging voor folte-
ring. Het folterverbod is «o«/anrf^/«r, uitzonderingen zijn niet toegelaten. Daarmee wordt
het absoluut karakter van het folterverbod bevestigd. De situaties die in het artikel worden
genoemd zijn overigens niet uitputtend.'* Enkele andere mensenrechtenverdragen voor-
zien eveneens in het verbod bepaalde rechten te beperken of buiten werking te stellen op
grand van het zieh voordoen van uitzonderlijke omstandigheden." Opvallend is dat deze
verdragen verder gaan, aangezien deze het verbod van wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing in het algemeen als nofsfa/uir/e« aanmerken, terwijl het
Verdrag tegen Foltering daar niet van rept. ' >.•'•'•<-•••.-•-•• *• •'"*•• ^

2.3 Artikel 2 lid 3 '-.- :

Ook artikel 2 lid 3 benadrukt het absoluut karakter van het folterverbod. Een bevel van
een hoger geplaatste functionaris of overheidsinstantie mag niet worden aangevoerd als
rechtvaardiging voor foltering. De beginselen van Neurenberg stelden reeds vast dat
rejpo/ufeaf superior geen rechtvaardiging voor het plegen van ernstige internationale
misdaden, waaronder foltering, kan zijn.'* Met opneming van dit verbod is het beginsel

superior als rechtvaardiging voor het plegen van foltering voor het eerst

"Zie ook Boulesbaa 1990, p. 80. • :- - ..:•-• . '
"Zie ook Boulesbaa 1990, p. 60-61.
"Zie ook Boulesbaa 1990, p. 85-88.
"Zie bijvoorbeeld artikel 7 ;o 4 lid 2 IVBPR, artikel 3yo 15 lid 2 EVRM en artikel 5 lid 2yo 27 lid 2 ACRM.
"Het Handvest van het Internationaal Militair Tribunaal van Neurenberg schreef in artikel 8 voor: "The fact that

the Defendant acted pursuant to an order of his Government or of a superior shall not free him from responsibili-
ty, but may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that justice so requires."
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verworpen in een mensenrechtenverdrag." Wei werd bij de opstelling van het Verdrag al
de mogelijkheid besproken dat een bevel van hogerhand verzachtende omstandigheid kon
zijn die een lichtere straf zou rechtvaardigen, hetgeen redelijk lijkt gezien de druk waaraan
een ondergeschikte is onderworpen of zijn onwetendheid met het verbod van rcspo/ufear
jwpenor.^ Dat is bovendien in overeenstemming met artikel 8 van het Handvest van
Neurenberg en artikel 7 van het Statuut van het Joegoslavie Tribunaal.*' '•-». • »s ? .-. - »*

Het is overigens niet goed denkbaar dat artikel 2 lid 3 rechtstreeks werkt. De tekst van
artikel 2 lid 3 is daarvoor niet duidelijk genoeg geformuleerd: •-< * -• •* -.

An order from a superior officer or a public authority may not be invoted as a justification of
torture. . . .,.. , , ... , . ,-

Er valt niet in te zien dat iemand kan worden verboden zieh ergens op te beroepen. Wei
kan de rechter de bevoegdheid worden ontnomen om zo'n beroep te honoreren.^
Daarom ook zou het Comit6 staten moeten oproepen de strekking van de bepaling, die op
zieh duidelijk is, in nationale wetgeving vast te leggen. Artikel 8 van het Handvest van
Neurenberg biedt daarvoor nog steeds een goede formulering."
: ; • ' • ' • • . < h \ ; • . ! • / " v ? ? ; : i ( X ; ' ~ b : i _ . i r ; : i ; > " ! « . ' , ! • • : > : • ; » . . i . ^ - v - . > < - . ;•_•• ' > • . . ; ; • . . . , . • . . . . > , _ , . . _ - .. ,-••.,_;

2.4 Specifleke maatregelen tegen faltering: artikel 10 en 11 -

Artikel 10 lid 1 verplicht staten ervoor zorg te dragen dat in het curriculum van met
wetshandhaving belast personeel, van medisch personeel, van overheidsfunctionarissen en
van anderen die betrokken kunnen zijn bij de bewaking, ondervraging of behandeling van
gevangen genomen personen nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het verbod van
foltering. Artikel 10 lid 2 verplicht staten het verbod op te nemen in de voorschriften of
instructies. De opneming van categorieen van personen die onderricht dienen te krijgen is
niet limitatief. Ook andere personen die met de behandeling van gevangenen te maken
hebben zijn inbegrepen. Onderricht en voorlichting is niet beperkt tot officiele kanalen,
het dient ook te geschieden längs niet officiele weg, zoals niet-gouvernementele organisa-

Dit is een voor de hand liggende, maar belangrijke bepaling. Gevangenbewaarders en
politieambtenaren moeten immers bekend zijn met het verbod, willen zij zieh er aan

"Het is opmerkelijk dat het beginsel bijvoorbeeld niet in het Genocide-verdrag is opgenomen. *•'"*•
"Burgers & Danelius 1988, p. 124; Boulesbaa 1990, p. 88-92.
•'Artikel 7 lid 4 van het Statuut van het Joegoslavie-Tribunaal luidt: "The fact that an accused person acted

pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve him of criminal responsibility, but may be
considered in mitigation of punishment if the International Tribunal determines that justice so requires." S/25704,
§ 36, Annex (1993); S/25704/Add. 1 (1993). Zie uitgebreid over het beginsel van r«pomieaf f i fwior . en de
nuances in het verbod: L.S. Sunga, Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights
Violations. Dordrecht: 1992, p. 55-58.
"Aldus ook F.A. Egter van Wissekerke, D* i»p/?mfn/a/i> van A« fo/tfringsvwrfKi;. /n/frnarionoa/ versus

mmomw/ wra/mrt/, NJB 63 (1988), p. 113-117 (114).
"Zie hierboven, noot 18.
"Burgers & Danelius 1988, p. 141-142. : . •

212



Hoofdstuk 9 • . • • • Voorkoming van foltering

kunnen houden. Kennis van bijvoorbeeld de inhoud van artikel 2 lid 3 is een vereiste wil
de gedachte bij deze personen kunnen opkomen dat een bevel tot foltering afkomstig van
hogere autoriteiten kan worden genegeerd en zelfs niet mag worden opgevolgd. Het is
daarom van belang dat in de instructies ook de inhoud van artikel 2 lid 3 wordt opgeno-
men." De regeling van artikel 10 is niet alleen relevant in verband met foltering maar op
grond van artikel 16 lid 1 ook in verband met andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing.

Artikel 11 verplicht staten stelselmatig voorschriften, instructies, methoden en praktijken
voor ondervraging, alsmede regelingen voor de bewaking en behandeling van gevangen
genomen personen te bezien met het oog op de voorkoming van foltering, alsmede, op
grond van artikel 16 lid 1, van andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing. De plicht stelselmatig voorschriften te bezien houdt in dat staten de feitelijke
situatie doorlopend moeten volgen. Er is een verband tussen de verplichtingen van artikel
2 lid 1 en 11. Staten moeten op grond van artikel 11 controleren of de maatregelen die zij
op grond van artikel 2 lid 1 hebben genomen doeltreffend zijn. Bovendien zijn staten
gehouden, indien foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing voor blijkt te komen, in verband met artikel 10 het onderricht in dergelijke
voorschriften te verbeteren." Tevens vindt in artikel 11 de rapportageverplichting zijn
nationale pendant. • ,. ••••.- - - ... . • . - . _ . , . . , ,

2.5 Algemene maatregelen tegen andere wrede, onmenselijke of onterende behan-
deling of best raffing: artikel 16

Zoals inmiddels bekend zijn verdragspartijen niet alleen gehouden maatregelen te treffen
ter voorkoming van foltering, zij zijn ook gehouden maatregelen ter voorkoming van
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing te nemen. Artikel 16 lid 1
schrijft verdragspartijen voor andere vormen van wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffmg, die geen foltering inhouden zoals omschreven in artikel 1, te
voorkomen wanneer zulke handelingen worden gepleegd door of op aanstichten van dan
wel met instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere persoon die in
een officiele hoedanigheid handelt. Net als bij foltering zijn, hoewel dat niet uit de tekst
van het Verdrag blijkt, de slachtoffers van de behandeling als genoemd in artikel 16 alleen
die personen die door de autoriteiten feitelijk van hun vrijheid zijn ontnomen." Dat
betekent dat onder de verdragstekst niet valt bijvoorbeeld het optreden met de wapenstok
teneinde een demonstratie uiteen te slaan. Een uitdrukkelijk verbod van wrede, onmen-
selijke of onterende behandeling of bestraffing is, evenmin als een uitdrukkelijk folterver-
bod, niet opgenomen in het Verdrag. Een verschil tussen de termen wreed, onmenselijk en
vemederend in artikel 16 is niet aangelegd en blijkt evenmin uit de fravaia
De termen zijn niet, zoals wel de term foltering, omschreven.

"Burgers & Danelius 1988, p. 142-143.
"Burgers & Danelius 1988, p. 143-144.
"Zie Burgers & Danelius 1988, p. 120-121 en 149-150. • ' ' "v-J.V. ' -•»-.
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Een onderscheid tussen maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van faltering en
maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing is over het algemeen niet aan te geven. De maatregelen die
staten treffen zullen beogen beide kwaden te voorkomen. Dat ligt ook voor de hand,
omdat faltering immers een vorm is van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing. Dat blijkt uit het woordje 'andere ' in lid 1 van artikel 16. De scheiding in het
Verdrag tussen beide begrippen doet in dat licht kunstmatig aan. Zoals al eerder werd
geconstateerd kennen andere verdragen niet zo 'n scheiding. De scheiding in het Verdrag
tegen Foltering kwam ook ongewild voort uit de wens tot een omschrijving van faltering
te komen als onderscheiden van andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing en uit de wens zo 'n omschrijving in het Verdrag op te nemen. Bij de opstelling
van het Verdrag bleek het echter onmogelijk tot een omschrijving van andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing te komen.'*

In ieder geval moesten, nu foltering in artikel 1 van andere wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing in artikel 16 was losgemaakt, opstellers van het
Verdrag vaststellen welke verdragsverplichtingen toepasselijk zouden zijn in het geval van
foltering en welke in het geval van andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing. Elementen die het absoluut karakter van het folterverbod bevestigen,
artikelen 2 lid 2 en 2 lid 3, zijn niet uitdrukkelijk toepasselijk gemaakt op wrede, on-
menselijke of onterende behandeling of bestraffing in het algemeen. De verplichtingen
vervat in de artikelen 10, 11 , 12 en 13 zijn, zoals gezegd, wel van toepassing. Dat is in
vergelijking met de Verklaring tegen Foltering en eerdere mensenrechtenverdragen
summier. Het sluit overigens niet uit, gezien de woorden 'in particular' in artikel 16 lid 1,
die verwijzen naar de genoemde artikelen, dat de verplichtingen die uit de andere artikelen
volgen ook toepasselijk zouden zijn op wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing in de zin van artikel 1 6 . "

Tenslotte laat het Verdrag ingevolge artikel 16 lid 2 internationale instrumenten en
nationale bepalingen, die wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing
verbieden, met een ruimere strekking, onverlet. Dat geldt uiteraard ook voor internationa-
le instrumenten en nationale bepalingen, die foltering verbieden, aangezien foltering wordt
aangemerkt als een vorm van wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraf-
fing.

"Zie uitgebreid: Burgers & Danelius 1988, p. 70-71 en 92-96. Zie hierboven hoofdstuk 3, paragraaf 6.
•*Zie ook J. Voyame, Dai IWO-ÜperemJtommen gegen Fo/ttr und andere grausame, unme/tfcA/i'c/ie odw

e/niVrfri^nde ßf/iand/u/ig oder Srra/e, in: F. Matscher (ed.), Folterverbot sowie Religions- und Gewissensfreiheit
im Rechtsvergleich. The Prohibition of Torture and Freedom of Religion and Conscience. Comparative Aspects.
Kehl: 1990, p. 109-117 (113). Voyame gaat erg ver door zonder onderbouwing te stellen dat, muraris mura/idis
alle regeis van het Verdrag ook op wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van toepassing
zijn. Zie ook M.E. Tardu, 77ie C/m'/ed Narions Convenrion agamtf 7brrure and o/Aer CruW, /nnuman or Degra-
ding rreamiem or /»wiisAmem, NJIL 56 (1987), p. 303-321 (315).
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3 De praktijk van het Comite ,•;*;••- ;«»;, ; ;-i v ,- -,''"..i; «Ml: i ^ ", ^.. ;

3.1 Algemene maatregelen tegen foltering: artikel 2 lid 1 : .

Artikelen 2 lid 2 tot en met 15 kunnen worden beschouwd als / eg« j/rcc/a/ej van de /er
genera/(5 artikel 2 lid 1. Daarom zal de praktijk van het Comite alleen onder artikel 2 lid
1 worden behandeld wanneer het niet voor de hand ligt die praktijk onder een van de
overige artikelen, de /eges i^eda/ej , te behandelen. ••>r:-v<t*--ts!;<K«»/'r-;s :-.'.. it;-. • ?•':.>

Omdat 2 lid 1 een paraplu-artikel vormt, waar in feite de meeste andere bepalingen van
het Verdrag onder zouden kunnen worden gebracht kwam - vanzelfsprekend - de materie
van de bepaling zeer regelmatig aan de orde. Comiteieden vroegen in algemene zin welke
maatregelen, praktisch, administratief en wetgevend, ter voorkoming van foltering zijn
genomen, en ze vroegen of die maatregelen wel effectief zijn. Leden vroegen of er
überhaupt maatregelen zijn genomen om foltering te voorkomen. Zij benadrukten dat het
Verdrag niet alleen noopt tot het nemen van maatregelen, maar tot het nemen van

maatregelen.*' . .. ,.,^ . ... ,.. , .

Volgens de richtlijnen dienen verdragspartijen te rapporteren over een veelheid van
factoren die weliswaar niet direct foltering tot gevolg hebben, maar die van invloed
kunnen zijn op het nog steeds voorkomen van foltering. Het Comite ging op die factoren
in de dialoog met verdragspartijen uitvoerig in. Voyame wees al tijdens de eerste zitting
op het belang van een onderzoek naar deze factoren." Zo bood artikel 2 lid 1 het Comite
de gelegenheid betrokken te raken bij meer gebieden van het nationaal recht dan strikt op
basis van de verdragstekst zou worden verwacht. Dat is niet verwonderlijk. Er kan
immers al snel een samenhang zijn met voorkomen en het voorkomen van foltering:
onderdelen van een heel rechtssysteem van een staat kunnen foltering in de hand werken.
Wanneer er, bijvoorbeeld, niet-officiele plaatsen bestaan waar personen kunnen worden
vastgehouden, kan over die plaatsen ook moeilijker controle worden uitgeoefend teneinde
foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing te voor-
komen." Het lid Ben Ammar merkte op, na te hebben geconstateerd dat folterpraktijken
nog uitgebreid voorkomen, dat dit "[...] surely constituted an acknowledgement of failure
[...]"" Weliswaar werd niet van een schending van een verdragsverplichting gesproken,
toch gaf het Comit6 aan dat, gezien artikel 2 lid 1, verbeteringen mogelijk zijn. Het voor-
komen van foltering werd beschouwd als een aanwijzing voor onvoldoende nakoming van

"CAT/C/SR.12, § 22 en 24; CAT/C/SR.14, § 34; CAT/C/SR.32, § 24 en 27; CAT/C/SR.36, § 32 en 63;
CAT/C/SR.61, § 57; CAT/C/SR.77, § 22; CAT/C/SR.91, § 36, 43 en 49; CAT/C/SR.122, § 68;
CAT/C/SR.143/Add.2, § 39; CAT/C/SR.162, § 77; CAT/C/SR.193, § 44 en 46; CAT/C/SR.203, § 51. Zo had
Guatemala blijkens het rapport (CAT/C/12/Add.5 en 6, HRI/CORE/l/Add.48) een perfecte wetgeving, maar
lagen de Problemen in de implementatie ervan. CAT/C/SR.232, § 38 en 56. Zie ook de behandeling van het
rapport van Columbia (CAT/C/20/Add.4): CAT/C/SR.238, § 35; de 'concluding observations' bij het rapport
van Senegal (CAT/C/17/Add.l4): CAT/C/SR.249, §42. onder punt C (Comite als geheel).
"CAT/C/SR.14, §46.
"CAT/C/SR.14, § 44; CAT/C/SR.60, § 14; CAT/C/SR.101, § 21; CAT/C/SR.162, § 51.
"CAT/C/SR.131, §5 .
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artikel 2 lid 1. Derhalve wezen leden, wanneer foltering nog voorkomt, de Staat er op, op
grond van deze bepaling maatregelen te nemen.*

Het Comit6 maakte nauwelijks een onderscheid in de factoren die foltering en de factoren
die andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in de hand
werken. Zo vroegen leden over politieke delicten in de nationale wetgeving en de aan-
wezigheid van politieke gevangenen. De gedachtegang was wellicht dat de ervaring heeft
geleerd dat de aanwezigheid van politieke gevangenen in een Staat samen kan hangen met
het bestaan van folterpraktijken of praktijken van andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing. De vaagheid van de omschrijving van politiek delict zou politie
en wetshandhavers bovendien kunnen nopen tot het toepassen van oneigenlijke methoden
om bekentenissen af te dwingen. Voorts bezag het Comitö de noodtoestand in een staat
kritisch, aangezien deze foltering in de hand kan werken."

Een begin om foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing tegen te gaan, zo moedigde Serensen Guatemala aan, kunnen de autoriteiten al
maken door publiekelijk te erkennen dat foltering voorkomt, ondanks wetgevende
maatregelen die in overeenstemming zijn met het Verdrag.^ Vervolgens dient de rege-
ring blijk geven van een wil te veranderen door het doen uitgaan van een:

"[...] firm, clear message to all levels of authority - from the President, via the ministers, the
army, the police down to the policemen in the street - stating that torture and ill-treatment would
not be tolerated [...]"" _ __, _

Problemen doen zieh voor in staten waar de regering wel een verandering ten goede
nastreeft, maar niet bij machte is zulks ook door te voeren, aangezien allerlei gewapende
groeperingen optreden in desbetreffende staten. Zo uitte het Comite in verband met het
eerste rapport van Guatemala" zijn zorg over het gebrek aan gezag van de burgerlijke
regering over de militairen," over de vervlechting van het politie-apparaat met het
militaire apparaat,'*" over de grote hoeveelheid wapens in omloop onder de burgers,
waardoor de regering zelf onvoldoende gezag uit kan oefenen.'" Het Comite merkte in
zijn conclusies van het onderzoek naar systematische foltering in Egypte op dat de rege-
ring zieh dient in te zetten om te voorkomen dat de veiligheidstroepen een Staat binnen de
staat zouden vormen en zieh daarmee aan alle controle zouden onttrekken."

"CAT/C/SR.30, § 27; CAT/C/SR.50, § 26; CAT/C/SR.51, § 35; CAT/C/SR.95, § 31. Khitrin merkt op dat
"[...] the measures adopted by the Ukrainian parliament with a view to implementing the Convention against
Torture were totally unsatisfactory [...]" CAT/C/SR.125, § 11. Zie ook CAT/C/SR.167, § 31, onder punt 6
(Comit6 als geheel).
"CAT/C/SR.91, § 29-34 en 56; CAT/C/SR.92, § 55 en 67; CAT/C/SR.89, § 34; CAT/C/SR.101, § 21;

CAT/C/SR.170, § 12; CAT/C/SR.234. § 26, 32. 33, 53 en 74.
»CAT/C/SR.232, § 30. " . T » - . ; . . - : * - •.-' *t. .• » <'v- .'•
"CAT/C/SR.232, § 31. Zie ook CAT/C/SR.232, § 42, 44, 54 en 55. <•*'-•'.*> '• « > • • - . -~
»CAT/C/12/Add.5. CAT/C/Add.6, HRI/CORE/l/Add.47. • . , • . • • - . , • . „ • ' -:
"CAT/C/SR.232. § 4 5 . — , . . . • . . -
"CAT/C/SR.232, § 3 2 . : »;.
"CAT/C/SR.232, § 42 en 44. • - / > , , , : • :« . •- ' , , : • - .
"A/51/44, §212 .
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Over het algemeen ging het Comit6 tegen Foltering met betrekking tot artikel 2 lid 1
(alsmede de andere bepalingen gericht op het voorkomen van foltering en andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing) dezelfde weg als het Mensenrech-
tencomite. Het Mensenrechtencomit6 maakte reeds in een tweetal 'general comments'
duidelijk waarover staten gehouden zijn te rapporteren en welke maatregelen staten moeten
nemen in verband met artikelen 7 IVBPR (het verbod van foltering en wrede, onmenselij-
ke of onterende behandeling of bestraffing) en 10 IVBPR (de behandeling van gevange-
nen)." Zo bepaalde het Mensenrechtencomite in 'general comment' 20:

"The Committee notes that it is not sufficient for the implementation of article 7 to prohibit such
treatment or punishment or to make it a crime. States parties should inform the Committee of the
legislative, administrative, judicial and other measures they take to prevent and punish acts of
torture and cruel, inhuman and degrading treatment in any territory under their jurisdiction."**

Dit zijn vergelijkbare bewoordingen als artikelen 2 lid 1 en 16 lid 1 van het Verdrag tegen
Foltering. Hieronder zal worden bezien hoe het Comite tegen Foltering nader inhoud gaf
aan artikel 2 lid 1.

J.i .i Procesga/ianfifcs en de offtffamftgAft/en van

Aangezien foltering wordt opgelegd aan personen die van hun vrijheid zijn beroofd en
worden vervolgd voor enig feit, zag het Comite er op toe dat hun de bekende procesgaran-
ties worden geboden. Nu het Verdrag tegen Foltering niet van procesgaranties rept,
knoopten leden aan bij regels en beginselen die, onder meer, in het IVBPR zijn te vinden.
Het Mensenrechtencomit6 werkte deze regels en beginselen reeds uit in duidelijke 'general
comments'** en bevestigde deze in diverse uitspraken in het kader van de individuele
klachtenprocedure met betrekking tot foltering en wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing (artikel 7 IVBPR), procesgaranties (artikel 9 IVBPR) en de
menswaardige behandeling van gevangenen (artikel 10 IVBPR). Ook het Comit6 bevestig-
de dat een aantal fundamentele rechten van verdachten altijd moeten zijn gegarandeerd,
zonder welke foltering (alsmede andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling
eerder voor zouden komen): toegang tot een advocaat, inlichtingen aan familieleden,**

"General comment 20 bij artikel 7, HRl/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30; general comment 21 bij artikel 10.
HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 33.
"General comment 20 bij artikel 7, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30, § 8. Zie ook § 2: "The aim of the

provisions of article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights is to protect both the dignity
and the physical and mental integrity of the individual. It is the duty of the State party to afford everyone
protection through legislative and other measures as may be necessary against the acts prohibited by article 7,
whether inflicted by people acting in their official capacity, outside their official capacity or in a private capacity.
The prohibition in article 7 is complemented by the positive requirements of article 10, paragraph 1, of the
Covenant, which stipulates that 'All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with
respect for the inherent dignity of the human person'."
"General comment 8 bij artikel 9, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 8; general comment 20 bij artikel 7,

HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30; general comment 21 bij artikel 10, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 33.
"CAT/C/SR.51, § 34; CAT/C/SR.130, § 13; CAT/C/SR.201, § 16 en 26; CAT/C/SR.234, § 79.
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toegang tot een dokter naar keuze van de verdachte*' en mondelinge en schriftelijke
informatie omtrent zijn rechten.** Wanneer de verdachte wordt vastgezet, dan dient dat
laatste zelfs te gebeuren in een taal die hij begrijpt.'"

Voorts zagen leden er op toe dat de omstandigheden van vasthouding dusdanig zijn dat die
faltering niet in de hand werken. Het Comite gaf aan welke periode van vasthouding
excessief was, maar trok echter geen consistente lijn. 'Police custody' van vier tot zeven
dagen achtte het Comite te lang.** Vasthouding voor dertig dagen alvorens een rechter
wordt betrokken, zo merkte het Comite op in zijn conclusies van het vertrouwelijk onder-
zoek naar systematische faltering in Turkije, was te lang.*' Drie maanden tot twee jaar
was zeker te lang." De gedachte was dat dergelijke periodes te lang zijn, omdat gevan-
gen gewoonlijk worden gefolterd aan het begin van de detentie, zodat na zo'n periode
zichtbare sporen niet meer zijn te vinden." Het Comite sprak zieh kortom uit tegen lange
'police custody', niet zo zeer omdat een dergelijke vasthouding op zieh faltering of een
wrede behandeling in zou houden, maar omdat door de duur van vasthouding oncontro-
leerbaar is of faltering plaats geeft gevonden.** Reden waarom, wanneer op een of
andere manier personen door een publieke autoriteit worden vastgehouden, zo snel moge-
lijk ook een rechterlijke instantie bij die vasthouding moet worden betrokken.** Daarbij
is het instituut van /iaZ>«w corpus, de procedure die een persoon die door de autoriteiten
wordt vastgehouden kan starten teneinde een uitspraak te krijgen over de rechtmatigheid
van de detentie, een wenselijke procesgarantie.** Voorts dient een advocaat zo vroeg
mogelijk toegang te krijgen tot de verdachte.*' Burns, rapporteur voor het Verenigd
Koninkrijk**, gaf aan dat ook bij ondervraging van verdachten een advocaat aanwezig

"CAT/C/SR.50, § 21; CAT/C/SR.91, § 56; CAT/C/SR.201, § 16 en 26. Zie de conclusies van het Comite van
een vertrouwelijk onderzoek naar het voorkomen van systematische foltering in Turkije, A/48/44/Add.l, § 26.
"CAT/C/SR.162, § 52; CAT/C/SR.191. § 46; CAT/C/SR.203, § 37; CAT/C/SR.213, § 37, punt D (Comite als

geheel); CAT/C/SR.219, § 33, onder punt D, 3 (Comite als geheel); CAT/C/SR.234, § 54; CAT/C/SR.245, §
20 en 36; CAT/C/SR.247, § 37; CAT/C/SR.254, § 2, onder punt D. 7 (Comite als geheel) en E, 5 (Comite als
geheel); CAT/C/SR.256/Add.l, § 37, onder punt D (Comite als geheel); CAT/C/SR.266, § 48.
"CAT/C/SR.329, § 22, onder punt E, 17 (Comite als geheel).
"CAT/C/SR.102, § 44 en 57. Zie ook CAT/C/SR.211, § 55, onder punt D (Comite als geheel).
"A/48/44/Add.l, §25.
"CAT/C/SR.161, § 22 en 37, onder punt 4 (d) (Comite als geheel). Zie ook CAT/C/SR.163/Add.l, § 18 en

CAT/C/SR.170, § 2, onder punt 20 (Comite als geheel).
"CAT/C/SR.193, §63. - • .
"Zo ook in A/48/44/Add.l, § 25.
"CAT/C/SR.14, § 35; CAT/C/SR.90/Add.l, § 42 (Comite als geheel); CAT/C/SR.164, § 15; CAT/C/SR.165,
§ 21, onder punten 7 en 9 (Comite als geheel).
"CAT/C/SR.91, § 34; CAT/C/SR.101, § 13; CAT/C/SR.213, § 37, onder punt B (Comite als geheel);

CAT/C/SR.219, § 28; CAT/C/SR.238, § 35; CAT/C/SR.245, § 47; CAT/C/SR.246. § 17, onder punt E
(Comite als geheel); CAT/C/SR.251, § 15 en 17.
"CAT/C/SR.34, § 66, § 49.CAT/C/SR.53, § 34; CAT/C/SR.91, § 56; CAT/C/SR.91, § 56 en 62;

CAT/C/SR.92, § 68; CAT/C/SR.122. § 56; CAT/C/SR.130, § 13 en 28; CAT/C/SR.145, § 24; CAT/C/SR.182,
§ 22 en 26; CAT/C/SR.201, § 15 en 26; CAT/C/SR.235, § 57, onder punt C, 1 (Comite als geheel) en D, 8
(Comitf als geheel); CAT/C/SR.254, § 2, onder punt D, 7 (Comite als geheel) en E, 5 (Comite als geheel);
CAT/C/SR.256/Add.l, § 37, onder punt D (Comite als geheel). Zo ook in de conclusies van het Comite van een
vertrouwelijk onderzoek naar het voorkomen van systematische foltering in Turkije: A/48/44/Add.l, § 25.
"CAT/C/9/Add.6.
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hoort te zijn.** De vastgehouden persoon moet de mogelijkheid hebben een advocaat te
spreken zonder aanwezigheid van autoriteiten.* Daarbij moet er een stelsel bestaan van
gratis rechtsbijstand voor personen in 'police custody'." Het blinddoeken van een ver-
dachte tijdens ondervraging wees het Comite af."

Het Comit6 tegen Foltering maakte in drie 'conclusions and recommendations' over Israel
duidelijk dat zogenaamde 'moderate physical pressure' als methode van ondervraging
volstrekt onacceptabel is. Naar aanleiding van het initiele rapport van Israel concludeerde
het Comite:

"The Landau Commission Report, permitting as it does 'moderate physical pressure' as a lawful
mode of interrogation, is completely unacceptable to this Committee:

(a) As for the most part creating conditions leading to the risk of torture or cruel, or inhuman or
degrading treatment or punishment;

(b) By retaining in secret the crucial standards of interrogation to be applied in any case, such
secrecy being a further condition leading inevitably to some cases of ill-treatment contrary to the
Convention against Torture.""

Om met het laatste te beginnen: het is van belang dat het Comit6 vaststelde dat de
geheimhouding van de ondervragingsmethoden niet in overeenstemming is met het
Verdrag. Opmerkelijk is voorts dat het Comite aanvankelijk 'moderate physical pressure'
op zieh niet afwees, omdat het foltering of een andere wrede, onmenselijke of vemederen-
de behandeling zou inhouden, maar omdat 'moderate physical pressure' de situatie creeert
waaronder foltering en andere vormen van wrede behandeling kunnen gedijen. Het zou
voor een ondervrager immers verleidelijk zijn de grens tussen toelaatbaar en niet toelaat-
bare handelingen te overtreden: de verdachte zou wel eens zijn verzet op kunnen geven
met een beetje extra druk, zeker wanneer de ondervrager nauwelijks toezicht over zijn
handelingen hoeft te vrezen. Het is zelfs moeilijk, gezien de publieke druk waaraan de
opsporing bloot staat om het delict op te helderen, de grens niet te overschrijden."

Naar aanleiding van het al genoemde ad hoc rapport van Israel" kon het Comit6 tegen
Foltering dieper ingaan op 'moderate physical pressure'.** Nu stelde het Comit6 onder
meer vast dat bepaalde behandelingen, die door Israel als 'moderate physical pressure'
werden aangemerkt, foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing inhielden. Voorts bevestigde het Comit6 dat de regels met betrekking tot

"CAT/C/SR.92, § 62.
"CAT/C/SR.46, § 29; Conclusies van een vertrouwelijk onderzoek naar het voorkomen van systematische

foltering in Turkije: A/48/44/Add. 1, § 48 (c).
CAT/C/SR.89, § 55. Zo ook het Comite in zijn conclusies van een vertrouwelijk onderzoek naar het

voorkomen van systematische foltering in Turkije, A/48/44/Add. 1, § 48 (b).
Verslag van de resultaten van de werkzaamheden met betrekking tot een vertrouwelijk onderzoek naar

stelselmatige foltering in Turkije: A/48/44/Add. 1, § 48 (a).
"A/49/44, § 167-168.
"R. Huizenga en C. Ingelse, /s/o«7 en Aer VW-JbAenwdrag: manoeuv/vrcn fatten <fe *4p/vn, NJB 71 (1996), p.

931-932. . .
"CAT/C/33/Add.2/Rev.l. . . - . . . . . • • . . - . . .
"CAT/C/SR.295; CAT/C/SR.296 en CAT/C/SR.297/Add.l. .
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ondervragingstechnieken openbaar moesten worden gemaakt.*' Bij de behandeling van
het tweede periodieke rapport van Israel** herhaalde het Comite zijn aanbevelingen."

Diverse keren wezen leden van het Comit6 verdragspartijen er op dat gedetineerden red»
hebben op een medisch onderzoek, bij vasthouding, en op verzoek. Er moest voor worden
gewaakt dat gevangenen ook daadwerkelijk van dit recht gebruik konden maken. Dokters
kunnen immers sporen van foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behan-
deling of bestraffing constateren.™ In zijn conclusies van het vertrouwelijk onderzoek
naar systematische foltering in Turkije, merkte het Comite op dat:

. . . . - .̂  ,
"[...] persons in police custody should be able to request that a medical certificate be prepared by
a doctor of their choice in any circumstances, and it should be possible for that certificate to be
produced as evidence before the courts."" ,-. >..* '.<*:,:•::.'••">•• , . : , - ' ' :?..»t. J.••*(. ,-ins jr.-t r

Soms boog het Comit6 zieh ook over procesgaranties die niet direct relevant lijken te zijn
voor het voorkomen van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behande-
ling. Bums, rapporteur voor China^ besprak de Chinese regeling dat de verdediging in
een proces bewijsmateriaal aan moet dragen dat aantoont dat de verdachte unschuldig is,
het strafbare feit gering is en dat de straf licht dient te zijn of de verdachte niet strafbaar
is. Hij wees de delegatie er op dat zo'n regeling in strijd is met de presK/wprio mnocen-
riae," hetgeen uitgangspunt is in opsporing, onderzoek, vervolging en berechting. In dat
verband ook werd alleen een bekentenis onvoldoende voor veroordeling geacht." GU
Lavedra uitte zijn zorgen dat het zwijgen van een verdachte in het Verenigd Koninkrijk
kan worden geinterpreteerd als een beschuldiging van zichzelf. Dat is in strijd met het
recht van 'non-self-incrimination' als neergelegd in artikel 14 IVBPR, zo merkte hij op ."
Wordt een verdachte wel voor unschuldig gehouden totdat zijn schuld is bewezen?™
Deze vragen (en voorgaande vragen) wijzen op een verwachting bij het Comite dat de
beginselen van het IVBPR worden toegepast." Aldus werden allerlei bekende procesga-
ranties onder artikel 2 gebracht." -^ ' '"* - •; y •

Ook door eenzame opsluiting en met name opsluiting incom/nw/i<cado, waarbij de
gevangene van elk contact met de buitenwereld is afgesloten, blijken de omstandigheden te
worden geschapen personen aan foltering (of aan andere wrede, onmenselijke of onterende

"CAT/C/SR.296/Add.l, § 2, onder punt C, 8 (d) (Comite als geheel).
*"CAT/C/33/Add.3.
"CAT/C/SR.339, § 2, onder punt E, 11 en 12 (Comite als geheel).
™CAT/C/SR.46, § 34 en 104; CAT/C/SR.50, § 64; CAT/C/SR.59, § 14, 23 en 29; CAT/C/SR.60, § 44;

CAT/C/SR.91, §56.
"A/48/44/Add.l, §27. - , «.- :. uv>• *>-,;:-.: •• ;,.,„; .. - .
*CAT/C/20/Add.5. i-t.-,;-; ,,* .-,:• . . i .: "-.*;is*>-.A
"CAT/C/SR.251, § 19 en 36. Zie ook CAT/C/SR.234, § 69. .• . .. . >; • . .,.....,
»CAT/C/SR.91, §30.
"CAT/C/SR.92, § 59. Zie ook CAT/C/SR.30, § 13, 23-25; CAT/C/SR.92, § 62; CAT/C/SR. 13, § 33 en

CAT/C/SR.245, § 44; CAT/C/SR.234, § 66 en 69; CAT/C/SR.247, § 37. . . . . . . ,
"CAT/C/SR.93. §22. - . --•• ; '
"Zie verder CAT/C/SR.51, § 83, waar expliciet gevraagd wordt naar toepassing van deze beginselen. Zie ook

CAT/C/SR.34, § 71 (briefgeheim gevangenen en bezoekgaranties); en CAT/C/SR.95, § 95.
"CAT/C/SR.95, ! 48; CAT/C/SR.141, § 21; CAT/C/SR.247, § 37 (right to remain silent). . •
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behandeling of bestraffing) bloot te stellen." Leden wezen daarom eensgezind opsluiting
/nconi/ttwmcado af.*° Ook spraken leden zieh er regelmatig tegen uit, omdat het op zieh
al een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing zou opleveren.*'
Burns achtte de eenzame opsluiting van een gevangene gedurende een jaar "[...] highly
difficult to reconcile with the Convention's provisions."^ Khitrin achtte eenzame opslui-
ting op zieh zelfs een vorm van psychische foltering." Serensen achtte het in strijd met
de medische ethiek, indien artsen deelnemen aan de besluitvorming over het opleggen van
eenzame opsluiting.** Het Comite heeft nog geen gelegenheid gehad zieh over deze
kwestie uit te spreken in de individuele klachtenprocedure. Het lijkt ook niet voor de hand
te liggen dat een dergelijke klacht bij het Comite terecht zal komen, aangezien het Men-
senrechtencomite beter toegerust is dergelijke klachten te behandelen. Het Mensenrech-
tencomite Het zieh reeds in duidelijke negatieve bewoordingen uit over langdurige
eenzame opsluiting," alsmede over opsluiting (/icom/MM/i/cado.** En in enkele uitspra-
ken in de individuele klachtenprocedure achtte het een dergelijke behandeling op zieh een
wrede en onmenselijke behandeling.*'

5.7.2 De

Ook de rechterlijke macht is een factor van belang in de voorkoming van foltering (en
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing). Van belang is dat
rechters een onafhankelijke en onpartijdige positie in kunnen blijven nemen, met name ten
opzichte van die onderdelen van de overheid waar foltering van uitgaat of waardoor
foltering wordt gedoogd. Wanneer rechters naar goeddunken van de regering kunnen
worden aangesteld en ontslagen, zijn rechters gevoelig voor invloed van de regering. De
regering onwelgevallige uitspraken zullen in zo'n situatie niet snel worden gedaan.**
Hetzelfde geldt wanneer rechters kunnen worden beinvloed door personen en instanties die
belang hebben bij het in de doofpot stoppen van mensenrechtenschendingen. Daarom

"CAT/C/SR.12, § 40; CAT/C/SR.28, § 21; CAT/C/SR.31, § 61; CAT/C/SR.46. § 104; CAT/C/SR.52, § 52;
CAT/C/SR.145, § 2 4 .
"""Moreover, holding a detainee incommunicado was an invitation to commit torture." merkt Gil Lavedra op.

CAT/C/SR.193, § 48. Zie ook CAT/C/SR.234, § 29. Regmi gaat nog een stapje verder: "[...] torture was most
frequently practised during incommunicado detention, which should be made illegal." CAT/C/SR.234, § 79. Zie
ook CAT/C/SR.247, § 25. En volgens Burns bij de behandeling van het rapport van China (CAT/C/20/Add.5):
"The Committee had always affirmed that incommunicado detention was unacceptable and contrary to the
Convention in so far as it was during that period that most acts of torture were committed anywhere in the
world." CAT/C/SR.251, § 18. Zie voorts: CAT/C/SR.34, § 18; CAT/C/SR.50, § 14; CAT/C/SR.91, § 30;
CAT/C/SR.93, § 81; CAT/C/SR.130, § 13; CAT/C/SR.201, § 15; CAT/C/SR.234, § 29.
"Zie ook bij de behandeling van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, hieronder,

paragraaf 3.5.1.
"CAT/C/SR.193, § 8 3 .
"CAT/C/SR.59, § 3 1 . Zie hierboven, hoofdstuk 8, paragraaf 3.2.2. • r . .
"CAT/C/SR.94, § 16.

"The Committee notes that prolonged solitary confinement of the detained or imprisoned person may amount to
acts prohibited by article 7." General comment 20, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30, § 6.
""Provisions should also be made against incommunicado detention." General comment 20, HRl/GEN/1/Rev.l

(1994), p. 30, § 1 1 . , , . . , - . „ . . . . . .
"Zie hieronder bij de behandeling van artikel 16, paragraaf 3.5.1. ' ?.' > - ' a > ' • • J ; .•'<•• ; . ' '
"CAT/C/SR.14, § 6 5 . . • . •••->;;?• , : .,, , : . '
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benadrukten Comiteleden de scheiding der machten." Leden van het Comite wezen
voorts op het belang van de scheiding van de aanklagende en de rechtsprekende nineties:
zij kunnen niet in een hand liggen.* Ook de nineties van onderzoek en gevangenhouding
dienen gescheiden te worden gehouden."

Leden vroegen naar aanstelling van en toezicht op rechters." Het systeem waarin de
aanstelling van rechters iedere zeven jaar moet worden bevestigd "[...] appeared to fly in
the face of the principle of the independence of the judiciary."'* Ook anonieme rechters
vormen geen garantie voor de rechten van verdachten.** Aanwijzingen van het Afghaanse
leiderschap aan de rechterlijke macht dat werten die niet in overeenstemming zijn met
Islamitische voorschriften moeten worden afgeschaft en dat het recht in het licht van de
Islamitische beginselen moet worden uitgelegd deden Serensen twijfelen aan de onafhanke-
lijkheid van de rechterlijke macht in Afghanistan." Het bestaan van speciale rechtbanken
en procedures voor de berechting van leden van veiligheidstroepen en militairen baarde
Comiteleden zorgen. Regelmatig spraken zij zieh ertegen uit, omdat militairen daar een
'speciale' behandeling lijken te genieten.* In dat verband zocht het Comite informatie
over het bestaan van en de relaties tussen verschillende rechterlijke instanties, zoals gewo-
ne rechters, militaire rechtbanken en 'security courts'."

3.7.5 Doonvent/ng . . • > . . .•••... >•

Het nemen van doeltreffende maatregelen tegen foltering houdt ook in dat de verdragspar-
tij toepassing van verdragsbepalingen verzekert door op enigerlei wijze te voorzien in
doorwerking van de bepalingen. Dat kan door omzetting in nationale bepalingen of door
het de toekenning van directe werking aan de verdragsbepalingen. Het is een nationale
kwestie welke methode wordt gekozen. Het Comite probeerde zieh er van te verzekeren
dat het Verdrag in de rechtsorde van verdragspartijen zijn voile werking kan vinden, zeker
nu uit statenrapporten niet altijd even duidelijk was of en hoe het Verdrag doorwerkt."

"CAT/C/SR.34, § 17; CAT/C/SR.35, § 32; CAT/C/SR.36, § 16; CAT/C/SR.40, § 27; CAT/C/SR.46, § 49,
53 en 62; CAT/C/SR.50, § 44; CAT/C/SR.63, § 86, 95 en 96; CAT/C/SR.90/Add.l, § 42; CAT/C/SR.122, §
82; CAT/C/SR.130, § 35-36; CAT/C/SR.162, § 10, 11, 39, 63, 73 en 130; CAT/C/SR.165 (conclusies 7 en 9)
(Comitf als geheel).
"CAT/C/SR. 14, § 17 en 23; CAT/C/SR.44, § 39; CAT/C/SR.61, § 73; CAT/C/SR.161. 37, onder punt 4 (b)

(Comite' als geheel).
"CAT/C/SR.219, § 33, onder punt D, 5 (Comiti als geheel).
"CAT/C/SR. 14, § 65; CAT/C/SR.16, § 54; CAT/C/SR.50, § 17; CAT/C/SR.53, § 33; CAT/C/SR.61, § 35 en

81; CAT/C/SR.79, § 6; CAT/C/SR.89, § 13; CAT/C/SR.101, § 48; CAT/C/SR.109, § 37. In CAT/C/SR.165.
§ 21, onder punt 7 (Comitf als geheel).
"CAT/C/SR.193, § 56. Zie ook § 76.
"CAT/C/SR. 193, §60. '• •- - - '- -'• • • •
"CAT/C/SR.120, § 12.
«CAT/C/SR. 12, § 19; CAT/C/SR.60, § 28; CAT/C/SR.193, § 55 en 57; CAT/C/SR.219, § 33, onder punt D,

4 (Comite als geheel); CAT/C/SR.238, § 38; CAT/C/SR.242/Add.l, § 2, onder punt D, 11 (Comite" als geheel).
"CAT/C/SR.30, § 45; CAT/C/SR.51, § 40; CAT/C/SR.61, § 20, 23 en 32; CAT/C/SR.62, § 35;

CAT/C/SR.79. § 29; CAT/C/SR.101, § 12; CAT/C/SR. 107, § 30 en 36; CAT/C/SR.162, § 53.
"CAT/C/SR.l, § 23; CAT/C/SR.34, § 21, CAT/C/SR.35, § 13 en 33; CAT/C/SR.63, § 33, 57 en 58;

CAT/C/SR.122, § 7, 17 en 29-32; CAT/C/SR. 123, § 25.

222



Hoofdstuk 9 Voorkoming van foltering

Leden vroegen of en in hoeverre staten een monistisch of een dualistisch stelsel kennen.
Zij onderzochten voorts of gei'ncorporeerde verdragsbepalingen (middels directe werking
of omzetting) al dan niet opzij kunnen worden gezet door latere wetgeving, hetgeen
uiteraard niet de bedoeling is." Voyame wees er op dat "[...] the Convention, by virtue
of its superior legal authority, automatically overrode the laws.""* Dat standpunt zal
echter niet aanvaardbaar zijn voor staten die een dualistisch stelsel kennen.

Een enkele keer gaven leden zelf aan welke bepalingen zij al dan niet voor directe
werking in aanmerking vonden komen.'°' Ondanks een mogelijke directe werking,
vereist een aantal verdragsbepalingen dikwijls nog aanpassingswetgeving in de nationale
rechtsorde. Dat speelt met name op het gebied van het strafprocesrecht en de universele
rechtsmacht.""

Maar het vage artikel 332 van de Uruguayaanse grondwet was wel erg weinig basis voor
doorwerking van de verdragsbepalingen:

"Article 332 of the Constitution which stated that any lack of corresponding regulations [met het
Verdrag tegen Foltering, CI] would be made good by application of the basic features of analogous
laws, general principles of law, and generally accepted legal doctrine, was a very unusual provisi-
on.""»

Verder was een lid van het Comite van mening dat het toekennen van directe werking van
een multilateraal mensenrechtenverdrag als het Verdrag tegen Foltering zeker niet
afhankelijk kon worden gesteld van verdragsbepalingen "[...] being implemented by the
other party."'**

Verdragspartijen die kiezen voor de automatische incorporate van het monistisch stelsel,
moeten vaak nog nadere regelgeving aannemen teneinde het Verdrag zijn voile werking te
geven."* Zo is het van belang dat justitiabelen de bepalingen die voldoende duidelijk
zijn om hen rechten en plichten toe te kennen, rechtstreeks voor de nationale gerechten in
kunnen roepen."* Justitiabelen moeten dus wel van de bepalingen hebben gehoord. Dat

"CAT/C/SR.63, § 98; CAT/C/SR.75, § 51; CAT/C/SR.79, § 32; CAT/C/SR.89, § 12; CAT/C/SR.93, § 68;
CAT/C/SR.101, § 50; CAT/C/SR. 107, § 24; CAT/C/SR.110/Add.l, § 28; CAT/C/SR.120, § 11;
CAT/C/SR.123, § 25; CAT/C/SR. 141, § 54.
""CAT/C/SR.46, § 6 1 .
""Zie de opmerkingen terzake bij de behandeling van de verdragsbepalingen, loui'm.
"*Zie CAT/C/SR.36, § 23; CAT/C/SR.37, § 30; CAT/C/SR.40, § 41; CAT/C/SR.46, § 42; CAT/C/SR. 52, §

37 en CAT/C/SR.52, § 58, waar leden zelf van deze taakopvatting spreken; CAT/C/SR.59, § 25; CAT/C/SR.60,
§ 36; CAT/C/SR.61, § 84: de Hierarchie intemationaal recht boven nationaal recht moet duidelijk zijn;
CAT/C/SR.89, § 24; CAT/C/SR.122, § 7, 17, 21, 29 en 30 en CAT/C/SR.123, § 25 (Comite als geheel). Zo
ook in A/49/44, § 165: "There is real concern that no legal steps have been taken to implement domestically the
Convention against Torture. Thus, the Convention does not form part of the domestic law of Israel and its
provisions cannot be invoked in Israeli courts."
""CAT/C/SR.95, § 4. . . . . .. . . .
""CAT/C/SR.44, § 5 1 . • •. •• - i
'"CAT/C/SR. 14, § 37; CAT/C/SR.63, § 13; CAT/C/SR.167, § 31, onder punt 4 (Comite als geheel).
'"CAT/C/SR. 14, § 9; CAT/C/SR.28, § 57, 69, 73 en 76; CAT/C/SR.30, § 10; CAT/C/SR.34, § 21;

CAT/C/SR.52, § 26; CAT/C/SR.59, § 9, 25 en 33; CAT/C/SR.97, § 19 en 22; CAT/C/SR.141, § 74.
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geldt zowel voor de rechthebbenden als voor diegenen die inbreuk kunnen maken op de
rechten van Individuen."" Er kan niet worden volstaan met een verdragstekst; omzetting
in duidelijke nationale bepalingen en instructies is vereist. In dit verband is bijvoorbeeld
artikel 2 lid 3 van het Verdrag een belangrijke bepaling die zeker niet aan de aandacht van
rechtshandhavers en gevangenbewaarders mag ontsnappen. Directe inroepbaarheid van die
bepaling werd derhalve een wat onvoldoende basis geacht."" Uitermate tevreden waren
leden over verdragspartijen die een speciale wet aanvaardden om verdragsbepalingen, zelfs
nog woord voor woord, te implementeren."" .< •>-; rv; «-;•...-L••:*•.••. *V •''/•.'». »• a.**,.-.". •#•

Tenslotte zagen leden toe op de correcte doorwerking van de bepalingen in de afzonderlij-
ke deelstaten van federale staten. Wanneer op federaal niveau verdragsbepalingen door-
werken betekent dat immers nog niet dat ook de deelstaten zieh gebonden achten. Reden
waarom Comit61eden diverse malen vaststelden dat federale staten ook aanspreekbaar zijn
voor de naleving van de verdragsbepalingen door de afzonderlijke delen. Wanneer het
Verdrag rechtstreeks doorwerkt in de afzonderlijke delen is er geen probleem, wanneer
dat echter niet het geval is dienen de verdragsverplichtingen te worden omgezet in natio-
nale wetten die werken voor de afzonderlijke delen.'"

Kunnen de verplichtingen van artikel 2 lid 1 (en daarmee van een belangrijk deel van het
Verdrag) geleidelijk door verdragstaten worden verwezenlijkt? In het algemeen aanvaardde
het Comit6 dat niet. Zo verwierp het Comitö het argument dat de naleving van artikel 2
afhankelijk is van "[...] limited budgetary resources or limited professional awareness
among staff [...]".'" Ook het argument dat bepaalde nationale wetten, in strijd met de
verdragsbepalingen, afgekondigd waren voor de inwerkingtreding van het Verdrag voor de
Staat, werd niet geaccepteerd. De Staat dient er voor te zorgen dat wetgeving in overeen-
stemming met het Verdrag is alvorens te ratificeren, aldus Voyame."* Later echter gaf
Voyame aan: . . . . . . .

"The existing Government could not be seriously blamed, because it was quite clear that prison
conditions could not be changed overnight and that considerable financial investment was needed.
Nevertheless, the Romanian authorities should do everything they could to demonstrate their
intention to improve the situation."'" -., ... , •.,. .,-. , . ,-, • . , - > • ,•.-•

"""[...] but how, in practice, did judges, police officers, prison governors etc., have access to the texts of the
instruments concerned, which could hardly be their bedtime reading. Moreover, what happened in the event of a
discrepancy between national rules and international standards? While Luxembourg was a small country with a
high level of education, it was difficult to imagine that a police officer would ponder that question in a specific
situation." CAT/C/SR.107, § 15.
""CAT/C/SR.95, § 34. Zie ook de bespreking van de praktijk van het Comiti krachtens artikel 10, hieronder,

paragraaf3.4. u
"»CAT/C/SR.16, § 41; CAT/C/SR.46, § 97; CAT/C/SR.l l l , § 28. ,. • •»• ..i i«,t.j«,••..
"°CAT/C/SR.16. § 12; CAT/C/SR.30, § 17; CAT/C/SR.32, § 54, 61, 62 en 63; CAT/C/SR.33, § 52;

CAT/C/SR.95, § 74, 76, 92, 94 en 95.
'"CAT/C/SR.101. § 15. . . . . . . . . . . . . . .
'"CA17C/SR.102, § 5 2 . • . "' •" .- • • . ' . . .
'"CAT/C/SR.l l l , § 18. •: • • • . . ' ^ - - . /
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Kennelijk liet het ComitS toch een zekere speelruimte aan staten. Er kunnen omstan-
digheden zijn waardoor een staat - tijdelijk - een tekortschieten in de nakoming wordt
gelaten. De handeling van foltering zelf kan evenwel nooit worden gerechtvaardigd. Leden
van het Comite stelden: "Torture should be prohibited whatever the stage of development
of a country and whatever the nature of the offence being investigated.""''

rec/if

Zoals opgemerkt kan de vraag worden opgeworpen in hoeverre individuen kunnen klagen
bij het Comite over foltering nu in het Verdrag aan individuen niet een recht zou zijn
gegeven gevrijwaard te blijven van foltering.'" Dezelfde vraag kan voor wrede, onmen-
selijke of onterende behandeling of bestraffing in het algemeen worden opgeworpen.
Kooijmans suggereerde al dat het recht niet te worden gefolterd onder artikel 2 lid 1 zou
kunnen worden gebracht.'"

De bepaling over het individueel klachtrecht, artikel 22 lid 1, stelt onder meer dat kan
worden geklaagd over een schending van de bepalingen van het Verdrag. In de praktijk
werd in slechts weinig gevallen geklaagd over ondergane foltering en andere wrede, on-
menselijke of onterende behandeling of bestraffing als zodanig. Een aantal van de Wachten
werd niet-ontvankelijk verklaard omdat de nationale rechtsmiddelen niet waren uitge-
put.'" De vraag of het recht te worden gevrijwaard van foltering en andere wrede, on-
menselijke of onterende behandeling of bestraffing onder het Verdrag kan worden
gebracht kwam niet aan de orde. Een antwoord op de vraag of een individu kan klagen
over ondergane foltering gaf het Comite impliciet naar aanleiding van klacht L.B. tegen
Spanje."* De klager beweerde slachtoffer te zijn van een schending van artikel 1 van het
Verdrag tegen Foltering vanwege de onterende en vernederende behandeling die hij
ontving van Spaanse rechters en magistraten als vergelding voor het feit dat hij aanklach-
ten tegen hen had ingediend."' Het Comitd onderzocht of de beklaagde behandeling
inderdaad foltering inhield in de zin van artikel 1. Dat was niet het geval. Evenmin viel de
beklaagde behandeling onder artikel 16. Op grond van het misbruik maken van het recht
Wachten in te dienen (artikel 22, lid 2) werd de klacht rarione ma/enae niet-ontvankelijk
verklaard.™

Hieruit kan worden afgeleid dat het Comite klachten over schending van zo'n individueel
recht rarione mafen'ae niet afwijst. Het zou ook absurd zijn als een dergelijke klacht niet
zou worden ontvangen. Het individueel recht geen folteringen te ondergaan moet impliciet
worden geacht in de verplichting van artikel 2 om alle maatregelen te nemen teneinde

'"A/47/44, § 6 5 . . . .

'"Zie hierboven, paragraaf 2 .1 . : v i - , • , . ' , -
'"Kooijmans 1990, p. 95. .-,„•• • • • . , . > .
'"W.J. tegen Oostenrijk, klacht 5/1990, A/46/46, Annex VIII, p. 73, § 3-4; I.U.P. tegen Spanje, klacht 6/1990,

A/47/44, Annex V, p. 81 , § 3-4.

'"L.B. tegen Spanje, klacht 9/1991, A/47/44, Annex V, p. 82. :- • ., • . .... - .,
'"Uit de stukken blijkt niet wat die vemederende behandeling nu precies inhield. . - : • o . n"i ^
™L.B. tegen Spanje, klacht 9/1991, A/47/44, Annex V, p. 82, §3 -4 . ;•!-- ;••.-,.,; ;.?,:..,• ; „ :n •
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foltering te voorkomen. In de praktijk hoeft zo'n redenering over het algemeen niet te
worden opgezet. Een persoon, die aan foltering onderworpen is geweest, hoeft immers
niet noodzakelijk te klagen over schending van zijn individueel recht gevrijwaard te zijn
van foltering. Hij kan klagen over schending van verplichtingen in artikelen 12, 13, 14 en
15 (en mogelijk zelfs van artikelen 6 en 7): een onderzoek is uitgebleven, er is niet
voorzien in schadevergoeding, enzovoorts. Wanneer een persoon klaagt over foltering die
hij nog immer ondergaat is er geen twijfel dat hij over schending van artikel 2 lid 1 kan
klagen. Op dat moment immers moet de betrokken verdragspartij een dergelijke behande-
ling voorkomen. Op deze manieren zal het Comite ook, wanneer wordt geklaagd over
foltering (en over andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing)
sec, invulling kunnen geven aan het Verdrag.

3.2 Artikel 2 lid 2

Foltering kan onder geen omstandigheid worden gerechtvaardigd. AI bij de behandeling
van het eerste rapport van Mexico'^' hamerde Voyame er op dat het bestaan van interne
onlusten het gebruik van foltering niet rechtvaardigt, ook niet als de tegenstanders van de
betrokken verdragspartij zelf de mensenrechten sehenden.'" Bij de behandeling van het
eerste rapport van Argentinie'" kwam voor het eerst dit artikel 2 lid 2 uitvoerig ter
sprake.'" Het Comit6 nam de verbodsbepaling vrij mim. Comiteleden maakten zieh zor-
gen over de Argentijnse Ley de /"WH/O Fina/, waarin werd bepaald dat nog slechts binnen
zestig dagen na inwerkingtreding van de wet nieuwe strafrechtelijke procedures verband
houdend met de 'Vuile Oorlog' konden worden ingesteld. Daarna werd een punt achter
het verleden gezet: pw/i/o ./ma/. Weliswaar was deze wet in werking getreden v66r
inwerkingtreding voor Argentinie' van het Verdrag tegen Foltering, het weerhield leden
van het Comit6 er niet van de kwestie aan te kaarten. De wet zou immers niet in overeen-
stemming zijn met de verdragsrechtelijke uitsluiting van rechtvaardiging van foltering. De
Argentijnse delegatie antwoordde hier in vrij algemene zin op dat:

"[...] there had in fact been no amnesty in Argentina and [...] the so-called 'finality act' and the
'due obedience law' only had the effect of limiting penal proceedings against the individuals
responsible for political offences [...]"'**

Leden van het Comite kwamen hier echter niet meer op terug. Het is opmerkelijk dat het
Comit6 in zijn uitspraak naar aanleiding van de klachten O.R., M.M. en M.S. tegen
Argentinie wel duidelijk deze wet afwees.'-' Indieners beklaagden zieh namens hun
overleden familieleden over, onder meer, de afkondiging van de genoemde Ley rfe /^nto

Deze familieleden zouden in 1976 door de Argentijnse militaire autoriteiten zo

"'CAT/C/5 /Add .7 . • . . - • • > • ' ? • - .
'"CAT/C/SR.16, §59. ..-.,. -
'"CAT/C/5/Add.l2/Rev.l. > , - , . . .
'"CAT/C/SR.30, § 20, 23, 25 en 32. > - .,-\ <- /» '.-.-.-<; > ; . , . - -. ..
'»CAT/C/SR.31, §8 .
'"O.R., M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108. Zie

ook C. Flinterman, fttfifo ./ina/? NJCM-Bulletin 15 (1990), p. 379-388 (386). Zie ook de behandeling van deze
klachten hieronder, paragraaf 3.2, hoofdstuk 11, paragraaf 3.2.1, hoofdstuk 12, paragraaf 3.2.
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zwaar zijn gefolterd dat zij waren overleden. Toepassing van de desbetreffende wet in de
onderhavige gevallen zou in strijd komen met het Verdrag tegen Foltering.'" Formed
kon het Comite rarione /em/wris geen uitspraak doen, maar in een ofc/ter di'cfwm deed het
dat toch.'^ Wellicht dat de onervarenheid van het Comite verklaring is voor de terug-
houdende aanpak van Argentinie.

Later ging het Comite, gezien ook de genoemde individuele klachten tegen Argentinie,
voortvarender te werk.'" Het Comit6 benadrukte dat artikel 2 lid 2 geen uitzonderingen
toelaat en dat opneming van een bepaling in de nationale wet de voorkeur verdient. '*
Bij de behandeling van het eerste rapport van het Verenigd Koninkrijk toonden de
Comiteleden hun bezorgdheid over de beperkte procesgaranties die aan de verdachte
toekwamen in Noord-Ierland, alwaar de noodtoestand was afgekondigd."' Burns infor-
meerde bij de behandeling van het rapport van Algerije'" of tijdens een noodtoestand
het recht op communicatie met een advocaat en op behandeling van een arts wordt opge-
schort.'" De delegatie ging daar echter niet op in. Op een vraag van Chanet of in een
Algerijnse noodtoestand het folterverbod volgens de wettelijke regeling kon worden opge-
heven, antwoordde de delegatie dat dit niet het geval was. Dat betekende echter niet
automatisch, zo stelde de delegatie, dat foltering plaatsvindt.'" Het Comite liet na
opheldering over deze interessante omkering te vragen. ..:, -. s-.. ,,;i •,.; ,.

Hoe absoluut het folterverbod moet worden opgevat, maakte het Comite duidelijk tijdens
de behandeling van het initiele,'" het ad hoc rapport"* en het tweede rapport'" van
Israel. Het Comit6 sprak zieh onomwonden uit tegen het inroepen van het argument van
de noodsituatie of zelfbescherming teneinde met een minder kwaad (in dit geval zoge-
naamde 'moderate physical pressure' op een verdachte) een groter kwaad (bomaanslagen)
te voorkomen. "* Er zij aan herinnerd dat het Comite aanvankelijk in het midden liet of
'moderate physical pressure' moest worden aangemerkt als foltering. Het stelde 'slechts'
dat 'moderate physical pressure' de situatie voor foltering en andere wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing creeert."' Het Comite bevestigde met deze uit-

'"O.R., M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108, § 9.
'"O.R., M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108, § 9,

§7.3.
'"Zie ook de behandeling van het tweede rapport van Argentinie (CAT/C/17/Add.2) in A/48/44, § 113-114

(Comite als geheel).
'"Zie bijvoorbeeld A/48/44, § 52; CAT/C/SR.249, § 42, onder punt E (b) (Comite als geheel);

CAT/C/SR.294/Add.l, § 23, onder punt E, 1 (d) (Comite als geheel).
'"CAT/C/SR.91, §29 en 56; CAT/C/SR.92, §61, 64 en 67. . . • . . ; - • . . •
'"CAT/C/9/Add.5.
' " C A T / C / S R . 7 9 , § 2 4 . . • : - . - • , , • . . - ; • • > • . • • • : . - • . . , ,..

'"CAT/C/SR.80, § 32 en 33. • . - , • •
'"CAT/C/16/Add.4.
'*tAT/C/33/Add.2/Rev.l. • •
'"CAT/C/33/Add.3. • . , . - • •
'"A/49/44, § 167 (Comite als geheel): "It is a matter of deep concern that Israeli law pertaining to the defences

of 'superior orders' and 'necessity' are in clear breach of that country's obligations under article 2 of the
Convention." Zie ook CAT/C/SR.297/Add.l, § 2, onder punt B, 6 (Comite als geheel). Zie ook Ingelse &
Huizenga 1996, p. 931-932. Zie ook hierboven, hoofdstuk 8, paragraaf 3.3.
'"A/49/44, § 168 (Comite als geheel). . .: • : •
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spraak het absoluut karakter van het folterverbod, aangezien het ook argumenten als
noodsituatie reeds niet aanvaardde voor gedrag waarvan niet kon worden vastgesteld of het
foltering was.''** Bij de behandeling van het ad hoc rapport van Israel hield het Comite
Israel voor dat: .

• • -. .'.'•*:-,I:M- _ >>. a.:;. » •..-.- .••.

"[...] as a State party to the Convention against Torture Israel is precluded from raising before this
Committee exceptional circumstances as a justification for acts prohibited by article 1 of the Con-
vention."'*' ,_ ._, ., ';;;. .5,. (-:,.. ._,i- ;• *....-. . - .̂ ••,'/*• :,•;•: " •, . • , •- :.••„.•?">'•.-"";

Bij het rapport van Malta'" legde Zupancic de kwestie van noodsituatie en zelfverdedi-
ging uitdrukkelijk aan de Malteekse delegatie voor: . , ... .•-..,..,. ^ .... , •„.- ... ^

"[...] if a member of a terrorist organization known to have planted an explosive device were
captured, he wondered whether the police would be justified in torturing him to extract infor-
mation that would prevent disaster and save lives."'*'

De delegatie antwoordde dat dat niet het geval i s . ' " Overigens kwam artikel 2 lid 2
weinig ter sprake en leverde de rapportagepraktijk ten aanzien van de verplichting van
deze bepaling weinig nadere inzichten. Slechts eenmaal kwam in de onderzoeksprocedure
artikel 2 lid 2 ter sprake. Het Comite merkte in zijn conclusies van een vertrouwelijk
onderzoek naar systematische foltering in Egypte op, dat het voorkomen van terrorisme
geen argument voor Egypte kan vormen foltering te rechtvaardigen. '**

3.3 Artikel 2 lid 3 ' * ' ' ' • • • • • : • • • • - • • - - • . > n > , . , - ^ , ; : - . , • , ? « n

Artikel 2 lid 3 kwam in de uitspraak inzake de hierboven vermeldde Wachten O.R., M.M.
en M.S. tegen Argentinie aan de orde.'** De indieners beklaagden zieh over de Ley de
Ofced/enci'a Deft/da (naast de al genoemde Ley de Punfo F/na/)- Deze wet bepaalde dat
militairen die zieh op bevoegd gegeven bevelen konden beroepen geen straf voor, onder
meer, foltering opgelegd konden krijgen, waarbij bovendien tegenbewijs niet was toegela-
ten.'*' De 'duty of obedience' is de militaire plicht een bevel van een superieur op te

"°Bij de behandeling van het ad hoc rapport van Israel (CAT/C/33/Add.2/Rev.l) had het Comiti zieh een beter
oordeel kunnen vormen over de Israel's folterpraktijken. Dientengevolge hoefde het Comite' niet meer aan te
knopen bij het onduidelijke begrip van 'moderate physical pressure', maar kon het op basis van niet gouverne-
mentele informatie vaststellen welke ondervragingstechnieken Israel had gehameerd, en vaststellen dat deze
technieken foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing inhielden.
CAT/C/SR.297/Add.l, § 2 (Comite als geheel).
'•'CAT/C/SR.297/Add.l, § 2, onder punt B, 6 (Comite als geheel). Een en ander bevestigde het Comite in zijn

'conclusions and recommendations bij Israels tweede periodieke rapport: CAT/C/SR.339, § 2, onder punt D, 7
(Comit* als geheel). . • • . ,
'«CAT/C/12/Add,7. i.-i. ••*.' "̂
' « C A T / C / S R . 2 5 6 / A d d . l , § 3 1 . ; . . . - . ••••• . • •
'*«CAT/C/SR.256/Add.l, § 3 2 . .
'"A/51/44, p. 30, § 38. Zo ook CAT/C/SR.267, § 23, onder punt C, 2 (Comite als geheel).
'*O.R., M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108. Zie

ook de behandeling van deze klachten hierboven, paragraaf 3.2, hieronder, hoofdstuk 11, paragraaf 3.2.1, en
hoofdstuk 12, paragraaf 3.2.
'•'O.R., M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex v, p. 108, § 2.3.
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volgen, ongeacht de inhoud van het bevel. AI bij de behandeling van het eerste rapport
van Argentinie'** was deze wet uitvoerig ter sprake gekomen. Leden hadden kritische
vragen gesteld.'*' In de reactie van Argentinie vinden we de volgende passage:

"[...] the so-called 'finality act' and the 'due obedience law' [...] in no way established the
principle that the order of a superior could justify any act whatsoever. In fact, all unlawful acts
committed on the order of a superior remained unlawful."""

Het is natuurlijk wenselijk dat uit gedrag dat als 'unlawful' wordt aangemerkt, ook de
consequenties worden getrokken en er bijvoorbeeld bestraffing op een dergelijk gedrag
Staat. Bovendien is het net de kwestie wat 'unlawful' ten tijde van de 'Vuile Oorlog'
inhield. Geen lid van het Comite kwam er op terug, zoals hierboven al is aangegeven,
terwijl dit nu wel een punt is waar leden van het Comite nog hun afwijzing over konden
uitspreken. Bij de uitspraak op voornoemde klachten was het Comite duidelijker.
Weliswaar kon het Comite formed de Ley rfe OÄaäenc/a Dei/da niet beoordelen, toch
ging het er toe over een oordeel te vellen en maakte in het oM/er d/cfwwi duidelijk dat de
rechtvaardiging van 'due obedience' nooit in overeenstemming met het Verdrag kon
zijn.'"

Voorts kwam artikel 2 lid 3 alleen in rapportage uitgebreid in verband met de Zuid-
Amerikaanse 'duty of obedience' aan bod. Bij de behandeling van het eerste rapport van
Colombia'" kregen leden van het Comite de gelegenheid het absolute karakter van het
folterverbod in verband met artikel 2 lid 3 weer te benadrukken. Nadat andere leden al
kritische vragen aan de delegatie stelden over de toepassing van 'due obedience' in het
Colombiaanse recht'" merkte Voyame op dat:

"In his view, the fact that the Colombian Penal Code did not apply to serving military personnel
acting under orders could not be reconciled with the categorical provision in article 2, paragraph
3, of the Convention. His perplexity became even greater in view of the general principle enun-
ciated in article 29 of that Code (para. 42)" [Daarin Staat dat een strafwaardige handeling is ge-
rechtvaardigd indien die in overeenstemming is met een wettig bevel gegeven door het bevoegd
gezag in rechtsgeldige vorm. CI].'*

Bij de behandeling van het Chileense rapport'" kwam een voorbehoud dat Chili had
gemaakt bij bekrachtiging van het Verdrag aan de orde. Dat voorbehoud luidde als volgt.

"The instrument of ratification by the Government of Chile contains the following reservations:
(a) To article 2, paragraph 3, in so far as it modifies the principle of 'obedience upon reiteration'

contained in Chilean domestic law. The Government of Chile will apply the provisions of that
international norm to subordinate personnel governed by the Code of Military Justice, provided

" * C A T 7 C / 5 / A d d . l 2 / R e v . l . .v • . i - • . • • : ••• , . - . • ; ' • •" .

'•"CAT/C/SR.30. >•• ;. ; V . • ..-
'"CAT/C/SR.31, § 8 . • . , . . - , . • , *
"'O.R., M . M . en M.S . tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2 /1988 en 3 /1988 , A/45 /44 , Annex v, p. 108, § 9.
'"CAT/C/7 /Add. l .
'"CAT7C/SR.36, § 26 , 28 en 33 . •..*••• .••*,..: '-> •....- - > . . . ; " •'. •=- • •
'"CAT/C/SR.36, § 3 4 . • , v i
'*CAT/C/7/Add.2 . . - / • •. •
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that the order patently intended to lead to perpetration of the acts referred to in article 1 is not
insisted on by the superior officer after being challenged by his subordinate [...]"'*

Dit is het beginsel van 'considered obedience'. Een ondergeschikte heeft het recht en de
plicht bezwaren tegen een bevel, dat overduidelijk zal leiden tot het begaan van een
overtreding ('offence' in de Engelstalige tekst van de 'summary records''^), te uiten
tegen zijn meerdere die het bevel gaf. Die bezwaren moeten de redenen aangeven waarom
de uitvoering van het bevel tot overtreding zal leiden. Wanneer de meerdere het bevel
gestand houdt is de ondergeschikte verplicht het bevel uit te voeren. Wanneer de onderge-
schikte niet zijn bezwaren heeft geuit en de overtreding begaat, is hij aanspreekbaar voor
de overtreding (net als zijn meerdere). Alleen wanneer hij wel zijn bezwaren heeft geuit
wordt hij niet langer aanspreekbaar gehouden.'** Het beginsel van 'considered obedien-
ce' is overigens iets anders dan het beginsel van 'due obedience': een opgevolgd bevel van
hogerhand sluit iedere strafrechtelijke aansprakelijkheid uit. 'Due obedience' zou dus
impliciet een rechtvaardiging van foltering in kunnen houden. Dat is, zoals al aangegeven,
in ieder geval in strijd met artikel 2 lid 3. Met het maken van vermeld voorbehoud sloot
Chili de toepassing van artikel 2 lid 3 uit voor die gevallen waar het juist voor was
geschreven. Chili erkende daarmee dat het beginsel van 'considered obedience' niet in
overeenstemming is met artikel 2 lid 3 van het Verdrag, anders was immers een voorbe-
houd niet nodig geweest.'*'

Comiteleden suggereerden, ook in verband met de Chileense situatie, dat het voorbehoud
van 'considered obedience' niet in overeenstemming was met de verplichting in artikel 2
lid 3 van het Verdrag."" Heiaas gingen Comiteleden zelf niet dieper in op het al dan
niet strijdig karakter van het beginsel van 'considered obedience' met het Verdrag. Wel
sprak de Voorzitter de hoop uit dat de nieuwe regering van Chili het voorbehoud zou
intrekken.'" Bij de behandeling van het additionele rapport van Chili'" bleek dat de
nieuwe regering inderdaad alle Chileense voorbehouden had ingetrokken.'" Toch was
statenrapporteur Gil Lavedra niet helemaal tevreden. Bij de behandeling van het tweede
rapport van Chili'** merkte hij op dat de eis in het Chileens recht dat ondergeschikte
militairen absolute gehoorzaamheid zijn verschuldigd aan hun superieuren een onge-
oorloofde rechtvaardiging van foltering kan impliceren, wanneer een ondergeschikte foltert
op bevel van een superieur. De Chileense bepalingen "[...] were thus a clear violation of

'»CAT/C/2/Rev.3, p. 12. . . -
'"CAT/C/SR.41, §6 . • . ' . " ' . . • . '
'»CAT/C/SR.41, §6 . . . . . . . . . .j«.
'"Vreemd genoeg overigens past Chili, gezien dit voorbehoud, wel artikel 2 lid 3 toe in die gevallen, dat de

meerdere het bevel niet gestand houdt, en de ondergeschikte foltert vervolgens op eigen gezag. Daarvoor was de
bepaling nu juist m>» geschreven; er is immers geen bevel van hogerhand meer. Lijnzaad wijst hier al op. L.
Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties. Ratify and Ruin? (diss. Maastricht). Dordrecht/Bos-
ton/London: 1994, p. 375-376.
'"CAT/C/SR.40, § 10, 30 en 37.
'"CAT/C/SR.41, §39.
""CAT/C/7/Add.9.
'"CAT/C/SR.77, § 7; CAT/C/SR.78, § 3 en 7. Zie ook de behandeling van deze kwestie door Lijnzaad:

Lijnzaad 1994, p. 375-376.
"*CAT/C/20/Add.3.
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article 2, paragraph 3 of the Convention [...]"'". Bij het tweede rapport van Colombi-
a'" merkte Gil Lavedra op, opnieuw optredend als rapporteur, dat beroepsmilitairen in
Colombia waren uitgezonderd van het verbod van 'due obedience'. Deze militairen zouden
geen verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van enig bevel. Die verantwoorde-
lijkheid werd alleen door de superieur gedragen. "That article [...]" merkte Gil Lavedra
op, "clearly did not comply with the commitment Colombia had assumed under the
Convention."'"

Tijdens de behandeling van het rapport van de Tsjechische en Slowaakse Federale
Republiek'** vroeg Comite'lid Perlas aan de delegatie of ondergeschikten die, zoals de
nationale wet voorschrijft, een bevel te folteren weigerden uit te voeren, waren beschermd
tegen eventuele maatregelen van de hoger geplaatste. Dat is een belangrijke vraag.
Wanneer dat niet het geval zou zijn zou immers de ondergeschikte in een benarde situatie
komen wanneer hij het bevel zou weigeren uit te voeren. Het wordt dan wel uiterst
moeilijk voor de ondergeschikte het bevel niet uit te voeren.'^ Naar aanleiding van de
behandeling van het eerste rapport van Bulgarije'™ betwijfelde het lid Chanet of de Bul-
gaarse wetgeving wel in overeenstemming was met de eisen van het Verdrag. Deze wetge-
ving liet een zekere ruimte: wanneer een ondergeschikte een onrechtmatige handeling
verrichtte op bevel, terwijl hij zieh niet bewust was van de onrechtmatigheid van de han-
deling, kon hem de onrechtmatigheid niet worden verweten."' Zulke regeis zouden een
premie bieden op het onwetend houden van personeel. Het Comite ging niet in op de
kwestie in hoeverre zo'n situatie een 'extenuating factor' voor een lagere strafmaat voor
de ondergeschikte zou kunnen zijn. Deze kwestie kwam overigens ook niet aan de orde in
de praktijk van het Comite.

Af en toe, zo moet worden vastgesteld, was het Comite wat slordig. Zo is het de volgende
opmerking van de Finse delegatie ontschoten:

"In Finland, the fact of acting on orders from a superior could not, the courts had ruled, constitute
an excuse U/I/«J fnere tww a jpeci/ic /ega/ provision in r/w/ regard [cursivering CI]"'"

Geen lid kwam er op terug. Ook de lezing van de Poolse Politiewet door de Poolse
delegatie ontschoot het Comite. Alleen in het geval dat de ondergeschikte van het begaan
van een overtreding bewust was, wanneer hij een bevel opvolgde, zou de ondergeschikte
strafbaar zijn."' Helaas kwam geen lid van het Comit6 er op terug. Dat was ook al het

' " C A T / C / S R . 1 9 1 , § 2 2 . Zie ook § 38 en 5 2 . •: • • • . - . . . • .- - • ;
"*CAT/C/20/Add.4 . . • :. . ; .• , ,
' " C A T / C / S R . 2 3 8 , § 30 . . . , - ,
"*CAT/C/7 /Add . l 2 . . , , , . .
' " C A T / C / S R . 9 3 , § 4 2 . Zie ook C A T / C / S R . 1 0 1 , § 3 1 . • . .
"°CAT/C/5 /Add .28 . ,: . • - . • - • • . - . . • ' • . . ,

"'CAT/C/SR.97, § 42.
'"CAT/C/SR.66, § 27. Uit het Finse rapport (CAT/C/9/Add.4) blijkt overigens niet dat er een dergelijke

wetsbepaling zou bestaan in Finland.
'"CAT/C/SR.160, § 31; CAT/C/SR.161, § 19.
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geval bij de behandel ing van het initiele rapport van Wit rus land,"* waar vergelijkbare
wetgeving g o l d . " '

Een nationale bepaling die de doonverk ing en de voorrang van internationaal recht en dus
ook het Verdrag tegen Foltering regelt is onvoldoende teneinde naleving van artikel 2 lid 3
te garanderen. Zo moest Chil i , ondanks het intrekken van het voorbehoud, nog nadere
maatregelen treffen."* Een nationale wettelijke basis verdiende dr ingend de voor-
k e u r . " ' Er was twijfel of een ondergeschikte immers artikel 2 lid 3 als grond voor het
weigeren van het bevel zou inroepen of dat hij überhaupt van het Verdrag gehoord zou
hebben. '™ Bovendien is de positie van de ondergeschikte in z o ' n geval niet makkelijk,
zoals h ierboven al b l e e k . " '

3 . 4 Specifleke maatregelen tegen foltering: artikel 10 en 11 <:if r r ~ : E > - -» ^

Uit de behandeling van rapporten blijkt dat het Comite nadruk legde op de positieve
verplichtingen van artikelen 10 en 11 . De belangrijkste doelstelling van het Verdrag is
immers de voorkoming van schendingen van het folterverbod en niet het herstellen van
schade nadat schendingen hebben plaatsgehad. Met de bewustwording van het bestaan van
het verbod van foltering bij personen die anderen van hun vrijheid kunnen ontnemen
begint het voorkömen van foltering en andere wrede , onmenseli jke of onterende behan-
deling of bestraffing. Het Comite benadrukte keer op keer dat staten dat niet dienen te
onderschatten. '*" Zo achtten leden het van belang dat ondergeschikten bekend zijn met
het absoluut karakter van het folterverbod. Dat houdt dus tevens in dat het onderge-
schikten bekend is dat foltering op bevel nooit kan worden gerechtvaardigd gezien artikel
2 lid 3 . ' " Artikel 10 houdt tevens in dat verdragsparti jen verplicht zijn medisch perso-
neel te onderr ichten, aangezien dokters nogal eens betrokken zijn bij foltering, en opdat
dokters , juist ook in verband met artikel 3 van het Verdrag , gevallen van foltering kunnen

vv.--.v--:

"*CAT/C/5/Add.l4.
"'CAT/C/SR.33, § 13. De delegatie meldete dat een ondergeschikte vrijuit gaat als hij niet op de hoogte was van

de onrechtmatigheid van zijn daad, zonder dat het Comite er op in ging.
"»CAT/C/SR.78, § 3 en 7.
'"A/46/46, § 135 en 268; A/47/44, § 156 en 188; CAT/C/SR.191, § 38; CAT/C/SR.246, § 17, onder punt E

(Comite als geheel); CAT/C/SR.247, § 14; CAT/C/SR.249, § 42, onder punt E (c) (Comite als geheel). Bij de
behandeling van het rapport van Wit-Rusland (CAT/C/17/Add.6) ziet GU Lavedra kennelijk geen probleem bij de
doorwerking van artikel 2 lid 3 in de nationale rechtsorde. CAT/C/SR.132, § 49. Ben Ammar, co-rapporteur
voor het Hongaarse rapport (CAT/C/17/Add.8), betreurt het feit dat "[...] a simple regulation informed individu-
als that they might disobey any order constituting a crime." Een wet achtte hij beter. CAT/C/SR.141, § 75. Zie
ook CAT/C/SR.143, § 26. Zie voorts CAT/C/SR.275, § 24, onder punt D (c) en punt E (Comite als geheel).
"'CAT/C/SR.95, § 34 en 56.
"»Zie ook CAT/C/SR.93, § 42; CAT/C/SR.97, § 42; CAT/C/SR.101, § 31. Zie hierboven, paragraaf 2.3 en

3.2.
"°CAT/C/SR.213, § 37, onder punt D (Comite als geheel); CAT/C/SR.219, § 33, onder punt D, 9 en 10

(Comite als geheel); CAT/C/SR.228, § 19.
'"CAT/C/SR.201, § 11. • . : • , : • ••"
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herkennen. '** Ook ambtenaren van de douane en de vreemdelingendienst moeten op de
hoogte worden gebracht van artikel 3 . ' "

Rapporteur voor het rapport van Spanje"\ Gil Lavedra, koppelde de nakoming van
artikel 10 aan de middelen die een Staat heeft. In dit geval achtte hij nakoming van artikel
10 inadequaat "[...] for a country with Spain's resources."'" Ook werd het voortduren
van folterpraktijken in verband gebracht met gebrekkige nakoming van de verplichtingen
uit artikel 10. Wanneer folterpraktijken voortduren dienen onderricht en voorlichting in de
zin van artikel 10 te worden verbeterd.'** ^ O T p ^ n : >. . • .. ->- *•:-: • .•••.,-.

Met betrekking tot artikel 11 benadrukte het Comite dat de overheid toezicht dient uit te
oefenen op a//e plaatsen waar en op alle regels waaronder mensen kunnen worden vast-
gehouden. Dat dient systematisch te gebeuren.'" Controles van gevangenissen dienen
het liefst onaangekondigd plaats te vinden.'** Het Comite was in dit verband te spreken
over de aanwezigheid van en het toezicht op gevangenissen door het Internationale Comite
van het Rode Kruis'** of andere niet-gouvernementele organisaties"" of onafhankelijke
nationale mensenrechtencommissies."' Het toezicht moet in ieder geval los staan van
politie en justitie."* Dergelijke zaken kaartte ook het Mensenrechtencomite al aan. Zo
wees het staten in twee 'general comments' in vergelijkbare bewoordingen op het belang
van toezicht en onderricht."*

Het Comite tegen Foltering vroeg regelmatig of gevangenisregels in overeenstemming
waren met de 'Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners'. Comiteleden
achtten toepassing van deze regels van belang.'** Zo duidelijk als het Mensenrechtenco-
mite was het Comite tegen Foltering echter nog niet. Het Mensenrechtencomite sprak in
de individuele klachtenprocedure en een 'general comment' al uit dat de omstandigheden

'"CAT/C/SR.12, § 15; CAT/C/SR.14, § 41; CAT/C/SR.19, § 31; CAT/C/SR.32, § 16; CAT/C/SR.34, § 20;
CAT/C/SR.36, § 10; CAT/C/SR.46, § 80; CAT/C/SR.46, § 22; CAT/C/SR.59, § 16; CAT/C/SR.61, § 51;
CAT/C/SR.91, § 38; CAT/C/SR.92, § 65; CAT/C/SR.95, § 41; CAT/C/SR.90/Add.l. § 41; CAT/C/SR.182, §
28, onder punt 10 (Comite als geheel); CAT/C/SR.184, § 43, onder punt 4.3 (Comite als geheel);
CAT/C/SR.191, § 47; CAT/C/SR.201, § 36; CAT/C/SR.215. § 34 en 36, onder punt E, 5 (Comite als geheel);
CAT/C/SR.266, § 49; CAT/C/SR.267, § 23, onder punt E, 3 (Comite als geheel).
"»CAT/C/SR.197, § 23; CAT/C/SR.201, § 12; CAT/C/SR.235, § 57, onder punt E, 4 (Comite als geheel).
'"CAT/C/17/Add.lO.
'"CAT/C/SR.145, § 5 . ... • . ;
'"CAT/C/SR.89, § 6 0 ; CAT/C/SR. 112, §41 (Comite als geheel). '
'"CAT/C/SR.30, § 22 en 23; CAT/C/SR.158, § 55; CAT/C/SR.167, § 31, onder punt 6 (Comite als geheel);

CAT/C/SR. 170, § 2, onder punt 19 (Comitg als geheel).
'"CAT/C/SR.95, § 7; CAT/C/SR.96, § 18. ' . - - • - • ._
'"CAT/C/SR.40, § 9 en 42; CAT/C/SR. 120, § 24. • *
""CAT/C/SR.195, § 39; CAT/C/SR.232, § 21.
'"Zie de conclusies van het Comite van een vertrouwelijk onderzoek naar het voorkomen van systematische

foltering in Turkije. A/48/44/Add.l, § 47.
'"CAT/C/SR.267, § 23, onder punt E, 4 (Comite als geheel).
'"General comment 20, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30, § 10 en 11; general comment 21, HRI/GEN/1/Rev.l

(1994), p. 33, § 6 en 7.
'"CAT/C/SR.30, § 57; CAT/C/SR.34, § 31; CAT/C/SR.35, § 30; CAT/C/SR.40, § 29; CAT/C/SR.61, § 33;

CAT/C/SR.63, § 19; CAT/C/SR.91, § 48; CAT/C/SR.93, § 40 en 98; CAT/C/SR.97, § 32; CAT/C/SR.234, §
67.
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van gevangenhouding in het algemeen in overeenstemming moeten zijn met de 'Standard
Minimum Rules'. Afhankelijk van het niveau van ontwikkeling in een staat, neigde het
Mensenrechtencomite er naar staten enige ruimte te geven, maar de belangrijkste normen
moeten altijd worden nageleefd.'" sJ ••<..;.. . "Mü^r.-.«•(• ..,,:'>,! ; ' :».o . .-. ./wf;

iji »;;.'•»'V ji".V.!;;,£s;.«i, (?...- -.>;.'J: ijfe^--'A •" "IV. :.r5i> i '..": -JTiti.

3.5 Algemene maatregelen tegen andere wrede, onmenselijke of onterende be-
handeling of bestraffing: artikel 16

In de praktijk van het Comite in verband met artikel 16 duiken twee vragen op. Allereerst
speelt de vraag welke maatregelen ter voorkoming van wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing staten volgens het Comite dienden te nemen. Deze vraag is in
feite grotendeels al behandeld in verband met artikel 2 lid 1. De te nemen maatregelen
tegen foltering, zoals het voorzien in procesgaranties, zijn over het algemeen uiteraard ook
gericht tegen andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Een
onderscheid tussen de maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van foltering en de
maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing in het algemeen is in de praktijk niet altijd te maken. Ook het
Comiti maakte dat onderscheid zelf nauwelijks.'*'

Ten tweede speelt de vraag hoe het Comite uj'r/eg gaf aan het begrip wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing. Artikel 16 nodigt daartoe uit, aangezien het
begrip wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing geen gedetailleerde
formulering als die van foltering in artikel 1 kent. Dat is niet noodzakelijk een gemis,
omdat een definitie juist beperkend kan werken. Het Comite nam dan ook de houding 'I
know it when I see it' aan en merkte bepaalde concrete praktijken aan als zijnde wrede,
onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen.

Toch achtte Burns een nadere precisering van het begrip wenselijk. Hij was te spreken
over de Australische omschrijving van de handelingen die onder de uitdrukking wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing vallen:'"

"Australia understands that the acts or conduct encompassed by the expression 'cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment' would entail some lesser degree or severity than those more
properly called torture, but would nevertheless be inconsistent with the inherent dignity and rights
of the person. The expression encompasses such acts as excessive punishments out of proportion to
the crime committed or treatment which grossly humiliates and debases a person.""*

'"Mukong legen Kameroen, klacht 458/1991, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. A, p. 171, § 9.3. In
'general comment' 21 gee ft het Mensenrechtencomite uitdrukking van zijn wens dat staten de 'Standard Minimum
Rules' toepassen. Voorts laat het Mensenrechtencomite weten dat een minimum aan menselijkheid en waardigheid
altijd gegarandeerd moet worden: "Treating all persons deprived of their liberty with humanity and with respect
for their dignity is a fundamental and universally applicable rule. Consequently, the application of this rule, as a
minimum, cannot be dependent on the material resources available in the State party." General comment 21,
HRl/GEN/1/Rev.l (1994), p. 33, §4.
"*Zo kwamen deze maatregelen ook al aan de orde in paragraaf 3.1, hierboven.
'"CAT/C/SR.95, § 83.
"«CAT/C/9/Add.8, § 132.
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De bewoordingen van artikel 16 lijken een rechtstreekse inroepbaarheid door individuen
uit te sluiten.'" In de praktijk zag het Comite tegen Foltering geen bezwaar in het
ontvangen van klachten over /o/tering, terwijl het verbod van foltering zelf al helemaal
niet uitdrukkelijk in het Verdrag wordt genoemd. Kennelijk achtte het Comite de verplich-
tingen van artikelen 1 en 2 van het Verdrag zo duidelijk en onvoorwaardelijk dat
individuen daar het recht aan kunnen ontlenen te worden gevrijwaard van foltering. Niet
valt in te zien waarom deze redenering niet ook zou opgaan voor artikel 16 6n waarom
artikel 16 niet rechtstreeks voor de nationale rechter zou kunnen worden ingeroepen.
Bovendien hoeft het ontbreken van een recht gevrijwaard te zijn van wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing geen beperking te zijn voor personen om te klagen
over een dergelijke behandeling. Een persoon hoeft niet noodzakelijk te klagen over
schending van zijn individueel recht gevrijwaard van wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing te zijn. Hij kan klagen over schending van artikelen 12 en 13:
hij heeft geen klacht kunnen indienen en een onpartijdig onderzoek is uitgebleven.
Wanneer een persoon klaagt over wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing die hij nog immer ondergaat ligt het voor de hand dat hij over schending van
artikel 16 kan klagen. Op dat moment immers moet een Staat een dergelijke behandeling
voorkomen krachtens artikel 16.*°°

3.5.7 Omtfandig/iftten van

Het Comite achtte eenzame opsluiting en met name opsluiting mcowimumawfo (waarbij de
gevangene van ieder contact met de buitenwereld en de medegevangenen is afgesloten) een
punt van zorg onder artikel 16. Zoals hierboven al is behandeld achtte het Comite een
dergelijke opsluiting ook in strijd met artikel 2 lid 1, omdat omstandigheden blijken te
worden geschapen personen aan foltering bloot te stellen.™' Uiteraard geldt hetzelfde
voor andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.^

In deze paragraaf wordt ingegaan op de opvatting van het Comit6 dat een dergelijke
opsluiting op z/cfee/f al wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing kan
inhouden. Al bij de behandeling van het eerste rapport (Zweden)™' werd de vraag op-
geworpen of eenzame opsluiting wel in overeenstemming was met de verplichting uit
artikel 16.*°* Aanvankelijk leken leden het voorkomen van eenzame opsluiting niet

'"Zo was Chanet, tevens lid van het Comite tegen Foltering, van mening dat artikel 16 niet geschürt was om
rechtstreeks te worden ingeroepen voor de nationale rechter. Er Staat immers dat 'Each State Party shall
undertake to prevent'. Er Staat niet dat verdragspanijen een dergelijke behandeling dienen te verbieden. C.
Chanet, La Convention rf« Afan'oru (Ali« conrre /a Fo/Ture « Xu/r» ft/it« OH TraiVfrnen« Cn/e/j, /n/tumairu
OM D^raaan«, AFDI 30 (1984), p. 625-636 (631). / .-; • -.;
**Zie ook de opmerkingen terzake onder artikel 2 lid 1, hierboven, paragraaf 2.1. en 3.1.
*'Zie hierboven, paragraaf 3.1.1.
"CAT/C/SR.12, § 40; CAT/C/SR.28, § 21; CAT/C/SR.31, § 61; CAT/C/SR.46, § 104; CAT/C/SR.52. § 52;

CAT/C/SR.145, § 2 4 .
"'CAT/C/5/Add.l.
**CAT/C/SR.1O, § 34. . . .
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uitdrukkelijk af te keuren,** maar allengs klonk met eenstemmigheid dat een dergelijke
behandeling strijd met artikel 16 oplevert.^

Ook het Mensenrechtencomite stelde, zoals al is opgemerkt,'"" duidelijk dat de omstan-
digheden van gevangenhouding in overeenstemming moeten zijn met de 'Standard Mini-
mum Rules'.^** Voorts wees het in een 'general comment' en in een aantal individuele
zaken al eenzame opsluiting en opsluiting mcomffiM/i/cado af, omdat deze een wrede en
onmenselijke behandeling inhouden.** In een enkele zaak achtte het Mensenrechtenco-
mit6 een vasthouding incom/num'cado voor drie jaar, na welke periode de vrouw van
klager pas een bezoek mocht afleggen, gevolgd door opnieuw een lange vasthouding
incom/nKmottfo op een onbekende plek, zelfs wrede en onmenselijke behandeling en folte-
ring.»»

Voor het Comite tegen Foltering vormden ook andere omstandigheden van gevangenhou-
ding een punt van zorg. In de beginfase in 1989 werd nog gesuggereerd dat een overvolle
gevangenis op zichzelf al een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

""CAT/C/SR.12, § 40 en 44; CAT/C/SR.28, § 18 en 56; CAT/C/SR.34. § 69: CAT/C/SR.35. § 29.
**CAT/C/SR.29, § 73 en 77; CAT/C/SR.59, § 31; CAT/C/SR.101, § 19; CAT/C/SR.178/Add.2, § 2 (Comite

als geheel); CAT/C/SR.193, § 83; CAT/C/SR.219, § 33, onder punt C, 4 (Comite als geheel); CAT/C/SR.228,
§ 32; CAT/C/SR.65, § 41. Hier had ook het Mensenrechtencomite de betreffende Staat al op gewezen.
CAT/C/SR.92, § 49: "Mr. Khitrin [...] still had the impression that the United Kingdom did not observe the
basic obligations of the Convention, particularly with regard to the treatment of prisoners, as evidenced by the
number of persons held incommunicado in inhuman conditions and the particularly high suicide rates in prisons."
Zie ook CAT/C/SR.234, § 34; CAT/C/SR.235, § 57, onder punt B, 13 (Comite als geheel) en punt D, 3
(Comity als geheel). ... . ... , ,, ... . ., .-. .
*"Zie hierboven, paragraaf 3.1.1.
™Mukong tegen Kameroen, klacht 458/1991, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. AA, p. 171, § 9.3. In

general comment 21 geeft het Mensenrechtencomite uitdrukking van zijn wens dat staten de 'Standard Minimum
Rules' toepassen. Voorts laat het Mensenrechtencomite weten dat een minimum aan menselijkheid en waardigheid
altijd gegarandeerd moet worden: "Treating all persons deprived of their liberty with humanity and with respect
for their dignity is a fundamental and universally applicable rule. Consequently, the application of this rule, as a
minimum, cannot be dependent on the material resources available in the State party." General comment 21,
HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 33, § 4.
'""Provisions should also be made against incommunicado detention." General comment 20, HRI/GEN/1/Rev.l

(1994), p. 30, § 11. "The Committee notes that prolonged solitary confinement of the detained or imprisoned
person may amount to acts prohibited by article 7." General comment 20, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30, § 6.
Zie ook general comment 21, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 33, § 12; Acosta tegen Uruguay, klacht 162/1983,
A/44/40 (1989), Annex X, sect. A, p. 183; El-Megreisi tegen Libie, klacht 440/1990, A/49/40, Vol. II (1994),
Annex IX, sect. T. p. 128; Mukong tegen Kameroen, klacht 458/1991, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect.
AA, p. 171. Deze klachten betroffen over het algemeen schending van artikelen 7 alsmede 10 lid 1 IVBPR. In
andere klachten wees het Mensenrechtencomite opsluiting incommunicado af omdat deze strijdig was met artikel
10 lid 1 alleen. Zie D. McGoldrick, The Human Rights Committee. Its Role in the Development of the
International Covenant on Civil and Political Rights. Oxford: 1991, p. 378-379.

"°E1-Megreisi tegen Libie, klacht 440/1990, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. T, p. 128, § 5.4:
"Moreover, the Committee notes, from the information before it, that Mohammed El-Megreisi was detained
incommunicado for more than three years, until April 1992, when he was allowed a visit by his wife, and that
after that date he has again been detained incommunicado and in a secret location. Having regard to these facts,
the Committee finds that Mr. Mohammed Bashir El-Megreisi, by being subjected to prolonged incommunicado
detention in an unknown location, is the victim of torture and cruel and inhuman treatment, in violation of
articles 7 and 10, paragraph 1, of the Covenant." : .;- • '
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kan betekenen voor de gevangenen.*" Later, in 1993, suggereerden leden van het
Comit6: -,.-_>. «v .̂j .-.; ,-w- -j> -7*:v.;i**w:-?p, -fa VJ^ . 'a t ,

"[...] that the conditions of detention in Spanish prisons could sometimes be likened to cruel or
inhuman treatment and mentioned in this connection the sanitary conditions, lack of ventilation and
prison overcrowding, the repeated measures of prolonged isolation, holding suspect incommunica-
do for five days, frequent transfers from one prison to another, which made visits by relatives
difficult, and the arbitrary classification of detainees in the 'first degree' category when they had
not yet been charged."*" -~ • - ..̂ . ...,.

De overvolle vluchtelingenkampen van Vietnamezen in Hong Kong konden strijd
opleveren met artikel 16, aldus het Comite\*" Comitelid Ben Ammar uitte zijn zorgen
over de situatie in Marokkaanse gevangenissen.*''' Het Comite was positief over de toe-
passing van het 'normality principle' in Finse gevangenissen. volgens welk beginsel de
omstandigheden in gevangenissen zo veel mogelijk moeten lijken op die in de maat-
schappij in het algemeen.*" Tenslotte constateerde het Comite dat een discriminatoire
behandeling op grond van ras door de autoriteiten, in het bijzonder door politie en gevan-
genispersoneel een vernederende behandeling inhoudt.^'* Dit kwam het Comitö overi-
gens op een reprimande van Italie" te staan, omdat de Italiaanse regering meende dat het
Comite\ door zieh over vermeende rassendiscriminatie uit te spreken, buiten zijn mandaat

3.5.2 '

De kwestie of bepaalde straffen al of niet in overeenstemming zijn met het Verdrag werd
al aan de orde gesteld in verband met artikel 1 lid 1, laatste volzin. Het was daar de vraag
of bepaalde wrede straffen ofwel foltering opleverden ofwel uitgesloten waren van
toepassing van het Verdrag, omdat de straffen 'lawful sanctions' waren. Uiteraard valt
niet iedere wrede straf onder de verdragsomschrijving van foltering, ook indien de tweede
volzin van artikel 1 lid 1 eng zou worden geinterpreteerd. Het is immers denkbaar dat een
straf niet zo'n hevig leed en pijn veroorzaakt dat er sprake zou zijn van foltering in de zin
van artikel 1 lid 1. Een dergelijke straf kan dan nog wel onder artikel 16 vallen. Voorzo-
ver een en ander niet al aan de orde kwam in het vorige hoofdstuk worden hier nog enkele
opmerkingen gemaakt.

" ' C A T / C / S R . 1 6 , § 1 6 . . i , . . ' - 'r ' . . . \ , . / - -...Ö-,..'•-.. . • "•>-tsi-'-r V " , i •• • - • ' '
' " A / 4 8 / 4 4 , § 4 4 0 . " - • ' • • , . , . , , , „ .;. /• . . ...

^CAT/C/SR.235, § 57, ender punt C, 3 (Comitf als geheel).
"""[Djeprivauon of food, other than bread, for three days, prolonged spells in darkness behind closed doors and

windows, the use of chains and corporal punishment, and other forms of harassment and ill-treatment [...]".
CAT/C/SR.2O3, § 55.
"'CA17C/SR.250, § 28, onder punt B, 5 (Comite als geheel).
'"CAT/C/SR.215, § 36, onder punt C en D (Comite als geheel); CAT/C/SR.234, § 57; CAT/C/SR.235, § 57,

onder punt D, 10 (Comite als geheel); CAT/C/SR.249, § 23 en 27.
'"CAT/C/SR.240, § 58-73.
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In verband met artikel 16 achtte het Comite sommige straffen en omstandigheden van
bestraffing dubieus uit de aard van de straf, zoals lijfstraffen en de doodstraf, maar ook
omdat de proportionaliteit tussen de ernst van het gepleegde feit en de opgelegde straf
zoek is. Zo achtte het Comite de doodstraf voor een delict als valsheid in geschrifte buiten
proportie.^" Voorts wees het Comite, na een aanvankelijke aarzeling, lijfstraffen af.*"
Het Comite liet zieh niet uit over lijfstraffen die op basis van nationaal recht werden
opgelegd. Ook lieten individuele Comiteleden zieh uit over lijfstraffen waar de overheid
niet bij is betrokken. Zo achtte Khitrin het nog voorkomen van lijfstraffen op prive-scho-
len 'disturbing'."" Ook het opleggen van lijfstraffen aan kinderen door hun ouders was
punt van zorg."' Het is juist dat het Comite staten ook aansprak op gedragingen die
meer in de priv6-sfeer liggen. Hetgeen is opgemerkt bij foltering geldt ook voor andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing: een verdragspartij is aan-
spreekbaar waar het dergelijk handelen van prive-personen gedoogt. Artikel 16 lid 1 biedt
immers die ruimte aan het Comite.

Ook waren leden van het Comit6 van mening dat dwangarbeid "[...] might well constitute
a form of torture."^ Hoewel de betiteling foltering wat ver gaat - en overigens weer
eens toont dat leden het ook niet zo nauw namen met een precieze definiering - zou
dwangarbeid in ieder geval als wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraf-
fing kunnen worden beschouwd.™ In de beginfase van het werk van het Comite sugge-
reerden leden terecht dat levenslange opsluiting wrede, onmenselijke of onterende behan-
deling of bestraffing zou zijn."" Hier zou het Comite zieh eens uitdrukkelijk over uit
kunnen spreken. Helaas deed het dat niet.

3.5.5 D

Een opmerkelijke ontwikkeling in de praktijk van het Comite in verband met artikel 16
betreft de opvattingen die individuele leden gaven over de doodstraf. Meermalen sugge-

'"CAT/C/SR.130, § 33 (Dipanda Mouelle). Blijkens het jaarverslag vormde diezelfde passage de mening van
'leden': "In connection with article 16 [...t]hey noted that economic crimes were punishable by death under the
Libyan Penal Code and they observed that such a penalty seemed to be out of proportion to the nature of the
crime." A/48/44, § 194. Khitrin achtte levenslang voor verkrachting niet in overeenstemming met het Verdrag,
omdat zo'n straf wreed en niet-proportioneel is. CAT/C/SR.96, § 63.
'"CAT/C/SR.44, § 55; CAT/C/SR.95, § 76; CAT/C/SR.203, § 55. Ook merkte het Comite als geheel op dat

lijfstraffen strijd op kunnen leveren met het Verdrag, en niet vielen onder de uitzondering van 'lawful sanctions
van artikel 1 lid 1. CAT/C/SR.219, § 33, onder punt C, 5 (Comite als geheel) en D. 6 (Comite als geheel): "The
Committee expects the Jordanian authorities to review their policy relating to corporal punishment." Regmi
merkte op dat "[...] corporal punishment [...] constituted cruel and inhuman punishment and was strictly
prohibited by article 16 of the Convention." CAT/C/SR.234, § 79. Zie ook CAT/C/SR.235, § 57, onder punt E,
9 (Comite als geheel); CAT/C/SR.294/Add.l, § 23, onder punt E, 10 (Comite als geheel): "The Committee
recommends the prompt abolition of corporal punishment inasmuch as it is legally still possible under the Prisons
Act of 1959 and under the Criminal Procedure Act of 1977." Zie hierboven, hoofdstuk 8, paragraaf 3.3.
"°CAT/C/SR.92, § 52. Zie ook CAT/C/SR.95, § 76.
"'CAT/C/SR.139, §31.
"*CAT/C/SR.44, § 37. Zie ook CAT/C/SR.50, § 35; CAT/C/SR.107, § 31, 36 en 39 en CAT/C/SR.130, § 33.
'"Zie ook A/47/44, § 288; A/48/44, § 400.
""CAT/C/SR.14, § 68; CAT/C/SR.28, § 74; A/45/44, § 122.
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reerden leden dat het voltrekken van de doodstraf op zieh al niet in overeenstemming is
met het Verdrag,*" althans dat afschaffing van de doodstraf wordt verwelkomd."'
Sarensen suggereerde een Staat de doodstraf af te schaffen teneinde de "[...] Penal Code
in line with the spirit and the letter of the Convention [...]" te brengen."' Chanet vond
het argument dat Oekrai'ne de doodstraf handhaaft, omdat de bevolking dat zo wil, niet
houdbaar."* Het Comite sprak bij de 'conclusions and recommendations' na de behan-
deling van het rapport van Jordanie"' zijn zorg uit:

"The Committee expresses concern about the continued application of the death penalty [...],
which could in itself constitute a violation of the terms of the Convention."""

Comit61id Regmi dacht namens allen te spreken toen hij de delegatie van de Republiek
Korea voorhield:

"Since all agreed that the death penalty was a cruel, inhuman or degrading punishment he
requested the Government of the Republic of Korea to abolish it. "*" .

Deze opvatting werd overigens niet door het Comite geheel uitgesproken. Een duidelijke
consensus onder de leden over de geoorloofdheid van de oplegging van de doodstraf op
zichzelf was er niet. Voyame merkte op:

"[...] since execution was not considered by the Convention as constituting inhuman treatment, the
question at issue was whether the time or circumstances of the execution were inhuman."*"

Dat is klare taal. Hoe de leden ook over de doodstraf mochten denken, volgens Voyame
kon het Comite zieh niet over de doodstraf zelf buigen, aangezien het Verdrag formed
deze materie niet bestrijkt. Waarom dat zo is, blijkt niet uit de opmerking van Voyame.
Wellicht bedoelde hij dat artikel 1 lid 1, laatste volzin, de doodstraf uitsluit van de
definitie van foltering en daarmee tevens van het begrip wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing. De doodstraf zou immers kunnen worden aangemerkt als een
'lawful sanction'. Daarbij moet worden opgemerkt dat het intemationaal recht de
doodstraf niet verbiedt. Het IVBPR maakt voor die landen die de doodstraf niet afschaf-
ten, onder voorwaarden een uitzondering op het recht op leven in. Zo mögen deze staten
krachtens artikel 6 lid 2 IVBPR alleen voor de ernstigste misdaden, overeenkomstig de
wet, de doodstraf opleggen. De doodstraf kan alleen voltrokken worden na een onherroe-
pelijk vonnis van een bevoegde rechter. De doodstraf kan niet worden voltrokken aan

'"CAT/C/SR.162, § 67; CAT/C/SR.44, § 17; CAT/C/SR.79, § 24 en 34.
""CAT7C/SR.108, § 26; CAT/C/SR.U2, § 45; CAT/C/SR.122, § 17; CAT/C/SR.160, § 27; CAT/C/SR.215, f

36, onder punt B (Comiti als geheel); CAT/C/SR.256/Add.l, § 37, onder punt B (Comite als geheel).
*' CAT/C/SR.44, § 30.
"tAT/C/SR.52, §43. • ' . ., •
*'CAT/C/16/Add.5. . . - . • • - . •
""CAT/C/SR.29, § 33, onder punt C, 5 (Comite als geheel). • - J . . *•
"'CAT/C/SR.266, § 44.
""CAT7C/SR.45, § 38. rv i .. • •• .
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personen jonger dan 18 en aan zwangere vrouwen."-* Als het uitgangspunt dus is dat
'lawful' verwijst naar internationaal recht dan is de doodstraf in de landen waar deze straf
nog niet is afgeschaft en voorzover de oplegging van de doodstraf aan de voorwaarden van
het IVBPR voldoet, in overeenstemming met het internationaal recht en daarmee met het
Verdrag tegen Foltering. Dat belette leden allerminst bij de behandeling van bijna elk
rapport kritische vragen te stellen aan staten over het nog vöörkomen van de dood-
straf."* •.• • ••• . ' -' y..-.;.•;<,-< ; r M i ' A c / v;Si -:M j ; . - j /

In het algemeen volgden de leden van het Comit6 het IVBPR en de praktijk van het
Mensenrechtencomite terzake. Het Mensenrechtencomite gaf in een aantal zaken aan dat
bepaalde vormen of omstandigheden van voltrekking van de doodstraf een wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing inhouden. In de zaak Lubuto tegen
Zambia achtte het Mensenrechtencomite de oplegging van de doodstraf voor een gewapen-
de beroving met verzwarende omstandigheden in strijd met het IVBPR, daarbij onder
meer overwegend dat er geen doden of gewonden waren gevallen."* Wanneer procesga-
ranties in de zin van artikel 14 IVBPR niet in acht zijn genomen was de oplegging van de
doodstraf ook in strijd met artikel 6 lid 2 IVBPR."* In diverse zaken stelde het Mensen-
rechtencomite vast dat 'death row' op zichzelf geen wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing opleverde, maar wel als daar bijkomende omstandigheden
zijn/" zoals de uitzonderlijk lange duur op 'death row', de vernederende behandeling
ondergaan en de mentale toestand van betrokkene."* Wanneer dan de doodstraf wordt

"'Artikel 6 lid 2 IVBPR schrijft voor: "In countries that have not abolished the death penalty, sentence of death
may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the
commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final
judgement of a competent court."
"*Zie ook uitvoerig over 'lawful sanctions', hierboven, hoofdstuk 8, paragraaf 2.2 en 3.3. ' * ' -"•" ^ ''-•
"'Lubuto tegen Zambia, klacht 390/1990, CCPR/C/55/D/390/1990/Rev.l (1995).
"*Aldus het Mensenrechtencomite in de zaak Wright en Harvey tegen Jamaica, klacht 459/1991,

CCPR/C/55/D/459/1991. Zie ook general comment 6. HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 6.
"'Francis tegen Jamaica, klacht 606/1994, CCPR/C/54/D/606/1994 (1995). Zie verder de zaken Pratt en

Morgan tegen Jamaica, klacht 210/1986 en 225/1987, A/44/40 (1989), Annex X, sect. F, p. 222; Griffiths tegen
Jamaica, klacht 274/1988, CCPR/C/47/D/274/1988; Martin tegen Jamaica, klacht 317/1988,
CCPR/C/47/D/317/1988; Stephens tegen Jamaica, klacht 373/1989, CCPR/C/55/D/373/1989 (1995); Lubuto
tegen Zambia, klacht 390/1990, CCPR/C/55/D/390/1990/Rev.l (1995); Champagnie, Palmer en Chisholm tegen
Jamaica, klacht 445/1991, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. V, p. 136; Graham en Morrison tegen
Jamaica, klacht 461/1991, CCPR/C/56/D/461/1991; G. en A. Peart tegen Jamaica, klachten 464/1991 en
482/1991, CCPR/C/54/D/464/1991 en CCPR/C/54/D/482/1991; Rogers tegen Jamaica, klacht 494/1992,
CCPR/C/53/D/494/1992 (1995); Chaplin tegen Jamaica, klacht 596/1994, CCPR/C/55/D/596/1994 (1995);
Adams tegen Jamaica, klacht 607/1994, CCPR/C/58/D/607/1994 (19%).
"•Zo bijvoorbeeld in de zaak Francis tegen Jamaica, klacht 606/1994, CCPR/C/54/D/606/1994 (1995), § 9.1 en

9.2: "With regard to the 'death row phenomenon', the Committee reaffirms its well established jurisprudence that
prolonged delays in the execution of a sentence of death do not per se constitute cruel, inhuman or degrading
treatment. On the other hand, each case must be considered on its own merits, bearing in mind the imputability
of delays in the administration of justice on the State party, the specific conditions of imprisonment in the par-
ticular penitentiary and their psychological impact on the person concerned. [...] In the instant case, the
Committee finds that the failure of the Jamaican Court of Appeal to issue a written judgment over a period of
more than 13 years, despite repeated requests on Mr. Francis' behalf, must be attributed to the State party-
Whereas the psychological tension created by prolonged detention on death row may affect persons in different
degrees, the evidence before the Committee in this case, including the author's confused and incoherent corres-
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opgelegd, dan dient dat op een manier te gebeuren die het minst mogelijke lichamelijke en
geestelijke leed veroorzaakt, aldus het Mensenrechtencomite in een aantal uitspraken"*
en in twee 'general comments'.""

Ook binnen het Comite tegen Foltering was er consensus dat omstandigheden en tijd van
voltrekking van de doodstraf een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraf-
fing kunnen opleveren. De voltrekking van de doodstraf op een vrouw die net een kind ter
wereld heeft gebracht werd beschouwd als een wrede, onmenselijke of onterende bestraf-
fing.^' Ook een lang uitgestelde uitvoering van het doodvonnis zou een wrede, onmen-
selijke of onterende behandeling of bestraffing kunnen opleveren,"^ met name wanneer
de voltrekking van het vonnis dan plotseling, bijna onaangekondigd, komt.*" Dat gold
ook voor openbare executies."* Comitelid Burns achtte, wanneer tegen de uitspraak van
een rechter waarin de doodstraf wordt opgelegd, geen beroep mogelijk is, strijd met
artikel 16 aanwezig. Daarbij is het interessant dat hij "[...] summary trials without basic
safeguards [...]" op zichzelf al in strijd achtte met artikel 16."' Bij de behandeling van
het tweede rapport van China^ merkte Burns, nu optredend als rapporteur, weer op:

"Although the application of the death penalty did not in itself constitute a violation of the Conven-
tion, it was clearly evident that, in the spirit of article 1 thereof, capital punishment could be
imposed only for the most serious offences.""' . . ..

Voor het geval daarover nog misverstand mocht bestaan, merkte Burns bij de behandeling
van het rapport van Senegal"* op dat: "Extrajudicial executions were contrary to article
16 [...]".*" Ook het Comite als geheel uitte zijn zorgen over buitengerechtelijke execu-

pondence with the Committee, indicates that his mental health seriously deteriorated during incarceration on death
row. Taking into consideration the author's description of the prison conditions, including his allegations about
regular beatings inflicted upon him by warders, as well as the ridicule and strain to which he was subjected
during the five days he spent in the death cell awaiting execution in February 1988, which the State party has not
effectively contested, the Committee concludes that these circumstances reveal a violation of Jamaica's obligations
under articles 7 and 10, paragraph 1, of the Covenant."
" 'Ng tegen Canada, klacht 469/1991, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. CC, p. 189, § 16.4, waar het

Mensenrechtencomite verstikking door gas in strijd met het IVBPR achtte. Zie voorts Kindler tegen Canada,
klacht 470/1991, CCPR/C/48/D/470/1991 (1993), § 15.3: "In determining whether, in a particular case, the
imposition of capital punishment could constitute a violation of article 7, the Committee will have regard to the
relevant personal factors regarding the author, the specific conditions of detention on death row, and whether the
proposed method of execution is particularly abhorrent." Zie ook Cox tegen Canada, Wacht 539/1993,
CCPR/C/52/D/539/1993, (1994), § 17.3. Het Mensenrechtencomiie achtte de toediening van een dodelijke
injectie niet in strijd met het IVBPR.
"""[...] the death penalty [...] must be carried out in such a way as to cause the least possible physical and

mental suffering." General comment 20, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30, § 6. Zie ook de uitgebreide general
comment met betrekking tot artikel 6, het recht op leven: HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p . 6.
" 'CAT/C/SR.44, § 36; CAT/C/SR.45, § 38; CAT/C/SR.47, § 37 en 43 .
™CAT/C/SR.51, § 3 7 en 40. . ;:>• •;•. . '• > > . / .'
">CAT/C/SR.143/Add.2, § 3 0 ; A/48/44, § 4 0 5 . i , / f .- ' . . . •
"CA17C/SR.120, §6;CAT/C/SR.13O, § 3 3 . . \ .V">.- •.•-;**» ,.,=*•.?<•• v ^ 3 - ' ••..-.."•:" " . > '
" ' C A T / C / S R . 1 6 2 , § 6 7 . • , - , . ^ • . < - ? • V . ^ . - J • ' . t..j :?t:, . • - : . . « . • / •

"«CAT/C/20/Add.5.
"'CAT/C/SR.251, § 20. In vergelijkbare zin: CAT/C/SR.287, § 28, onder punt C, 11 (Comite als geheel).
"*CAT/C/17/Add.l4, HRI/CORE/l/Add.51.
^CAT/C/SR.247, §31 . ' ' ' • •• -.
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ties."" Voorts uitte Burns zijn zorgen over de omstandigheden waaronder executies
worden voltrokken: ... , : „.»...—....„.••;..,- ,. ... i*. ,,^, .. ...... .-„,.., .... -.,

"[...] the Committee might be seriously disturbed at the way in which executions were carried out.
They apparantly took place in public and the condemned persons were paraded in chains.""'

En verder:

"[...] the practice [...] of chaining persons condemned to death until they were executed could,
like the other circumstances surrounding the execution, constitute cruel and degrading treatment
under article 16 of the Convention. "^

Deze mening werd bevestigd in de'conclusions and recommendations': ' ' *

"Methods of execution of prisoners sentenced to death should be brought into conformity with ar-
ticle 16 of the Convention against Torture.""' re •'-• '•« •".:̂

Uit de passage 'in conformity with' blijkt dat het Comite de doodstraf op zieh niet in strijd
met artikel 16 achtte. Kortom, een doodstraf in overeenstemming met artikel 16 werd
mogelijk geacht.

• • • • ; ' . . I J . - . ' X • ; < ; • , » j ; . y * - i v . • • ; • •:•>•£>

Leden stelden tenslotte vragen over de mogelijkheid van uitlevering naar staten waar de
persoon in kwestie gerede kans loopt de doodstraf te krijgen.^ In het bijzonder zou dat
in strijd kunnen komen met artikel 16 wanneer - opnieuw - de omstandigheden van
voltrekking van de doodstraf op zieh al een wrede, onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing op zouden leveren.*"

Terecht achtten enkele Comiteleden de behandeling van psychiatrische patienten ook
binnen het toepassingsgebied van artikel 16 vallen. Er werden kritische vragen gesteld
over het regime in inrichtingen voor geestelijk gestoorden, de toepassing van electroshock-
therapie en de herziening van besluiten ten aanzien van de opsluiting van geestelijk
gestoorden."* Het is echter opvallend dat het Comite als geheel niet op de kwestie in
ging. Een enkele keer werd voorts gevraagd of slavernij en slavenhandel nog voorkwa-
men.*" Sorensen en Chanet achtten de omstandigheden waaronder asielzoekers verblij-
ven en de wachttijd voor een besluit in hun zaak tevens aandachtspunten onder artikel

"°CAT/C/SR.273, § 33, onder punt D, 4 (Comit« als geheel). , • . •• •
"'CAT/C/SR.251, § 2 0 . - -.;. >u-», , . .• • • :«• .«..
^CAT/C/SR.251, § 20. Zie ook Dipanda Mouelle in CAT/C/SR.251, § 23.
"'CAT/C/SR.254, § 2, onder punt D, 5 (Comite als geheel) en punt E, 3 (Comit£ als geheel).
"«A/46746, § 164; A/47/44, § 319; A/48/44, § 396; CAT/C/SR.203, § 24.
"'CAT/C/SR.139, § 27. Zie ook bij de behandeling van artikel 3 hieronder, hoofdstuk 10, paragraaf 3.2.
"«CAT/C/SR.10, § 3 3 ; CAT/C/SR.95, § 92; CAT/C/SR.95, § 8 0 . r, . , ... - . . . . .
^CAT/C/SR.34, § 29. .
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16."* Het gebruik van gummiknuppels, zoals in gevangenissen, was een punt van
zorg."' Het gebruik van de zogenaamde 'leg lock' door de Deense politic-** achtte het
Comite een wrede, onmenselijke of onterende praktijk.-*' Burns merkte in dit verband
op dat het boeien van een persoon achter zijn rug en het daarbij omhoog duwen van de
armen aanzienlijke, tijdelijke of permanente, zenuwbeschadigingen kan veroorzaken. Hij
wees de delegatie er op dat het een 'painful and brutal act by the police' was, die alleen in
uitzonderlijke omstandigheden mocht worden toegepast.^ Daarmee is gesuggereerd dat
het verbod van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing grijze
gebieden kent en niet zo absoluut is als het folterverbod.

Ook het gebruik van plastic kogels voor het verspreiden van vreedzame demonstraties had
de aandacht van het Comite.^" Regmi achtte het gebruik van vuurwapens door de
politie, ook in uitzonderlijke en nauw omschreven gevallen, wanneer er geen andere
middelen meer werken, niet in overeenstemming met artikel 16.-** Bij de behandeling
van het rapport van het Verenigd Koninkrijk^ suggereerde co-rapporteur Burns dat
"[...] slapping on the head above the hairline and abusive language [...]" tijdens onder-
vraging in strijd met artikel 16 zouden zijn."* Het gebruik van politiegeweld dat niet in
het kader van vrijheidsbeneming plaatsvindt was overigens niet een onderwerp van artikel
16, noch van het Verdrag, aldus Burgers en Danelius. Slachtoffers van handelingen
waarnaar wordt verwezen in artikel 16 (gelijk artikel 1 voor slachtoffers van foltering)
waren personen die van hun vrijheid waren beroofd."' Het is opmerkelijk dat het
Comite zieh er desalniettemin mee bezighield. Terecht interpreteerde het Comite het
Verdrag niet te beperkt. • . .

Het Comite tegen Foltering boog zieh weinig over de problematiek van de verdwijning
van personen.'** Het Mensenrechtencomite daarentegen bracht in enkele individuele
klachten een verband aan tussen verdwijningen van personen en het verbod van wrede en

""CAT/C/SR.63, § 28 (Serensen), en § 35 (Chanet).
"'CAT/C/SR.97, § 32, 48 en 54.
"""The leg-lock position, used by Danish police during arrest and sometimes transportation, involves

handcuffing a person behind the back, then bending both legs at the knee, wedging one foot against the opposite
knee and placing the other foot up under the handcuffs. It is an extremely painful position and many victims have
sustained injuries ranging from abrasions to the wrists to nerve damage resulting in pain, numbness and tingling
in the shoulders, arms, hands or fingers, sometimes lasting for months. According to the information available to
Amnesty International, this form of restraint is not used by police in any other country in Western Europe."
Amnesty International, Police Ill-treatment in Denmark. A Summary of Amnesty International's Concerns. AI
Index: EUR 18/02/94.
*'CAT/C/SR.229/Add.2, § 2, onder C (Comite als geheel). Zie ook CAT/C/SR.228, § 32. El Ibrashi uitte

reeds zijn zorgen, maar wees de methode niet direct af. CAT/C/SR.228, § 21. Burns keurde deze praktijk af.
CAT/C/SR.228, § 35. Denemarken benenne bij de behandeling van zijn volgende rapport dat de 'leg lock' was
afgeschaft. CAT/C/SR.288, § 18-20.
^CAT/C/SR.228, § 36. . . . . . .
^CAT/C/SR.234, § 36; CAT/C/SR.235, § 57, onder punt D, 6 (Comite als geheel). . ••=.
^CAT/C/SR.253, §21 . . ; - • . • • ; : . ; ... v. , .•..,. ,.:
*"CAT/C/25/Add.6. . . . . . .
**CAT/C/SR.234, §27. " * . . . : .'•
"'Burgers & Danelius 1988, p. 149-150. Zie ook hierboven, hoofdstuk 8, paragraaf 2.1. , .
'"Wei in CAT/C/SR.273, § 33, onder punt D, 4 (Comite als geheel). . > • .,. -
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voorkomen, die mogelijkheid niet onbenut mögen laten.'

Ook artikel 3 van het Verdrag bevat een van de meer speeifieke uitwerkingen van de
algemene verplichting van artikel 2 maatregelen te nemen foltering te voorkomen.
Aangezien de praktijk van het Comite krachtens artikel 3 tamelijk uitgebreid is te noemen,
verdient deze praktijk behandeling in een separaat hoofdstuk.

2 De verdragsbepaling - .- :

A r t i k e l 3 b e p a a l t : ' ' " • • • • • " • ' ••••• '•••

1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there
are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
2. For the purposes of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall
take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State
concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights. .,

Het Verdrag tegen Foltering formuleert als eerste Verdrag uitdrukkelijk bij dreiging van
foltering het verbod van re/ow/emen/. Artikel 3 vindt alleen toepassing wanneer de persoon
onderworpen dreigt te worden aan foltering en niet aan andere wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing. Met het uit elkaar trekken van het verbod van
foltering en het verbod van andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of

'J.H. Burgers en H. Danelius, The United Nations Convention against Torture. A Handbook on the Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Dordrecht: 1988, p. 125-126.
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bestraffing in het Verdrag, en met het wegnemen van een verwijzing naar wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in de definitiebepaling van het
Verdrag, werd ook het bredere begrip van wrede, onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing uit artikel 3 weggelaten. Evenmin werd in artikel 16 de verplichting van
artikel 3 van toepassing verklaard op wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of
bestraffing, hetgeen wel gebeurde met de verplichtingen van artikel 10, 11, 12 en 13.* Er
zij aan herinnerd dat onder het EVRM en het IVBPR staten onder omstandigheden een
persoon niet terug mögen sturen naar een andere Staat wanneer de persoon het gevaar
loopt daar te worden onderworpen aan een wrede, onmenselijke of vernederende behande-
ling of bestraffing.' Wel gaat het Verdrag tegen Foltering verder dan de VN-Verklaring
tegen Foltering, die geen verbod van re/oK/emeW bij dreigende foltering formuleerde.

Voorts zou de formulering van artikel 3 yo 1 impliceren dat er geen verbod van
menr is naar een Staat waar betreffende persoon gerede kans loopt te worden onderworpen
aan foltering door andere actoren dan de ontvangende Staat. De term 'torture' in artikel 3
verwijst immers naar de verdragsomschrijving van foltering in artikel 1. Artikel 1
omschrijft foltering als afkomstig van de overheid. Zoals al eerder opgemerkt kennen het
EVRM en het IVBPR niet zo'n duidelijk onderscheid tussen foltering afkomstig van de
Staat en foltering afkomstig van andere actoren: elke foltering is verboden. Waarschijnlijk
hebben opstellers van het Verdrag tegen Foltering de consequentie van het opnemen van
een beperkte omschrijving van foltering in het Verdrag over het hoofd gezien. Gezien doel
en strekking van het Verdrag moet er naar mijn mening van uit worden gegaan dat artikel
3 inhoudt een verbod van terugsturen naar een staat waar een persoon gerede kans loopt te
worden onderworpen aan foltering, van wie oo£ /naar q/fcwurig.

Uit de rravawx pr^parafo/res blijkt dat de opstellers de mogelijkheid open hebben
gehouden dat artikel 3 in strijd komt met een uitleveringsverdrag met een staat, die zelf
geen partij is bij het Verdrag tegen Foltering. Dan moet zo'n staat, zo werd overwogen,
die de mogelijkheid tot uitlevering in dergelijke gevallen wil behouden, een voorbehoud
terzake bij artikel 3 lid 1 maken.* Zo'n voorbehoud moet naar mijn mening ingevolge
artikel 19 onder c van het Weens Verdragenverdrag als niet verenigbaar met doel en
strekking van het Verdrag tegen Foltering worden aangemerkt. Het verbod een persoon te
onderwerpen aan foltering is een regel van i«s cogevw, die v66r dient te gaan op de ver-
plichting van de staat personen uit te leveren. Opstellers hadden dat echter wel duidelijk
moeten maken. Bij de behandeling van de praktijk van het Comite wordt hier op terug
gekomen. '

'Zie E/CN.4/1285. Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 47, 70-71, 74, 80, 85 en 95-96.
'Burgers & Danelius, p. 125. Zie ook J.B. Mus, Verdragsconflicten voor de Nederlandse rechter (diss. Utrecht).

Utrecht: 1995, p. 195. Zie ook hierboven, hoofdstuk 3, paragraaf 4.5.
'"Some delegations indicated that their States might wish, at the time of signature or ratification of the Conventi-

on or accession thereto, to declare that they did not consider themselves bound by Article 3 of the Convention, in
so far as that article might not be compatible with obligations towards States not Party to the Convention under
extradition treaties concluded before the date of the signature of the Convention." E/CN.4/1367, § 18 en
E/CN.4/1984/72, § 12. Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 126-127.
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In dit hoofdstuk wordt de rol van het Comitö tegen Foltering bestudeerd in de uitleg van
artikel 3 van het Verdrag. Op grond van artikel 3 verplichten verdragspartijen zieh geen
persoon uit te zetten, terug te zenden naar of uit te leveren aan een andere Staat wanneer
er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat hij daar gevaar zou lopen te worden onder-
worpen aan foltering. Het gaat hier dus om de bescherming van 61ke persoon die op welke
wijze dan ook dreigt te worden verwijderd naar een dergelijke Staat. Bijzonder aan artikel
3 is dat deze bepaling is gericht op het voorkomen van foltering zoals dat dreigt plaats te
vinden fty een dercfe staa/, ^M/ten de rechtsmacht van de betrokken verdragspartij. De
gedachte is dat verdragspartijen, wanneer zij de mogelijkheid hebben foltering eiders te
voorkomen, die mogelijkheid niet onbenut mögen laten.'

Ook artikel 3 van het Verdrag bevat een van de meer specifieke uitwerkingen van de
algemene verplichting van artikel 2 maatregelen te nemen foltering te voorkomen.
Aangezien de praktijk van het Comitö krachtens artikel 3 tamelijk uitgebreid is te noemen,
verdient deze praktijk behandeling in een separaat hoofdstuk.

2 De verdragsbepaling ' '"' ' ;

Artikel 3 bepaalt: ' ' ' ' " " -

1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there
are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
2. For the purposes of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall
take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State
concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights.

Het Verdrag tegen Foltering formuleert als eerste Verdrag uitdrukkelijk bij dreiging van
foltering het verbod van re/bM/emenf. Artikel 3 vindt alleen toepassing wanneer de persoon
onderworpen dreigt te worden aan foltering en niet aan andere wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing. Met het uit elkaar trekken van het verbod van
foltering en het verbod van andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of

'j.H. Burgers en H. Danelius, The United Nations Convention against Torture. A Handbook on the Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Dordrecht: 1988, p. 125-126.
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bestraffing in het Verdrag, en met het wegnemen van een verwijzing naar wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in de definitiebepaling van het
Verdrag, werd ook het bredere begrip van wrede, onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing uit artikel 3 weggelaten. Evenmin werd in artikel 16 de verplichting van
artikel 3 van toepassing verklaard op wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of
bestraffing, hetgeen wel gebeurde met de verplichtingen van artikel 10, 11, 12 en 13.^ Er
zij aan herinnerd dat onder het EVRM en het IVBPR staten onder omstandigheden een
persoon niet terug mögen sturen naar een andere staat wanneer de persoon het gevaar
loopt daar te worden onderworpen aan een wrede, onmenselijke of vernederende behande-
ling of bestraffing.* Wel gaat het Verdrag tegen Foltering verder dan de VN-Verklaring
tegen Foltering, die geen verbod van re/ÖM/evnenr bij dreigende foltering formuleerde.

Voorts zou de formulering van artikel 3 y'o 1 impliceren dat er geen verbod van re/ow/e-
m n̂f is naar een staat waar betreffende persoon gerede kans loopt te worden onderworpen
aan foltering door andere actoren dan de ontvangende staat. De term 'torture' in artikel 3
verwijst immers naar de verdragsomschrijving van foltering in artikel 1. Artikel 1
omschrijft foltering als afkomstig van de overheid. Zoals al eerder opgemerkt kennen het
EVRM en het IVBPR niet zo'n duidelijk onderscheid tussen foltering afkomstig van de
staat en foltering afkomstig van andere actoren: elke foltering is verboden. Waarschijnlijk
hebben opstellers van het Verdrag tegen Foltering de consequentie van het opnemen van
een beperkte omschrijving van foltering in het Verdrag over het hoofd gezien. Gezien doel
en strekking van het Verdrag moet er naar mijn mening van uit worden gegaan dat artikel
3 inhoudt een verbod van terugsturen naar een staat waar een persoon gerede kans loopt te
worden onderworpen aan foltering, van wie oo/fc maar a/fcwurig.

Uit de rravajur />re/?arafoj>es blijkt dat de opstellers de mogelijkheid open hebben
gehouden dat artikel 3 in strijd komt met een uitleveringsverdrag met een staat, die zelf
geen partij is bij het Verdrag tegen Foltering. Dan moet zo'n staat, zo werd overwogen,
die de mogelijkheid tot uitlevering in dergelijke gevallen wil behouden, een voorbehoud
terzake bij artikel 3 lid 1 maken.* Zo'n voorbehoud moet naar mijn mening ingevolge
artikel 19 onder c van het Weens Verdragenverdrag als niet verenigbaar met doel en
strekking van het Verdrag tegen Foltering worden aangemerkt. Het verbod een persoon te
onderwerpen aan foltering is een regel van /us cogms, die voör dient te gaan op de ver-
plichting van de staat personen uit te leveren. Opstellers hadden dat echter wel duidelijk
moeten maken. Bij de behandeling van de praktijk van het Comite wordt hier op terug
gekomen.

'Zie E/CN.4/1285. Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 47, 70-71, 74, 80, 85 en 95-96.
'Burgers & Danelius, p. 125. Zie ook J.B. Mus, Verdragsconflicten voor de Nederlandse rechter (diss. Utrecht).

Utrecht: 1995, p. 195. Zie ook hierboven, hoofdstuk 3, paragraaf 4.5.
"Some delegations indicated that their States might wish, at the time of signature or ratification of the Conventi-

on or accession thereto, to declare that they did not consider themselves bound by Article 3 of the Convention, in
so far as that article might not be compatible with obligations towards States not Party to the Convention under
extradition treaties concluded before the date of the signature of the Convention." E/CN.4/1367, § 18 en
E/CN.4/1984/72, § 12. Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 126-127. ..- . . .
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Artikel 3 lid 2 schrijft voor dat bij het vaststellen of er redenen zijn dat een persoon aan
foltering dreigt te worden onderworpen na re/ou/em^n/, de bevoegde autoriteiten rekening
dienen te houden met alle van belang zijnde overwegingen, waaronder, indien van toepas-
sing, het bestaan in de betrokken staat van een samenhangend patroon van grove, flagrante
of massale schendingen van mensenrechten.' Deze vrij objectief vast te stellen grand
hoeft niet de enige of doorslaggevende reden te zijn om niet terug te sturen. Zelfs zonder
het bestaan van een samenhangend patroon van grove, flagrante of massale schendingen
van mensenrechten kan een staat verplicht zijn een persoon niet terug te sturen. Toch is
het ook goed mogelijk dat een staat uitlevert naar een staat waar de mensenrechtensituatie
siecht is, wanneer de persoon zelf niet een persoonlijk risico loopt te worden gefolterd.'
Wei is het bestaan van een samenhangend patroon van grove, flagrante of massale schen-
dingen van mensenrechten een goede reden voor staten wantrouwen te koesteren.' Het
ligt in deze overigens niet voor de hand volledig bewijs te eisen van de feiten, aangezien
dat meestal een onmogelijke taak is voor betrokkene.*

Het is onduidelijk of een verdragspartij op grand van artikel 3 is gehouden ook het
uitzettingsbeleid van de staat waarnaar een persoon mogelijk wordt teruggestuurd in de
beschouwing te betrekken. Dat is met name van belang, wanneer de tweede staat zelf geen
partij is bij het Verdrag en dus niet is gebonden aan de verplichting van artikel 3. De
teruggestuurde zou dan via de achterdeur toch kunnen worden gestuurd naar de derde staat
waar foltering dreigt. Ook is het onduidelijk in hoeverre bij de beoordeling van de al of
niet uitzetting van een persoon een dreigende vervolging wegens politieke overtuiging of
activiteiten - een indicatie dat deze persoon wel eens aan foltering kan worden onderwor-
pen' - een overweging behoort te zijn.'° Wellicht biedt de praktijk van het Comite
duidelijkheid.

- ' . " • . - • • " 7 . ,

'De formulering werd ook gebmikt in resoluties 1235 en 1503, waarmee de ECOSOC respeclievelijk de
Commissie voor de Rechten van de Mens en de Subcommissie de bevoegdheid verleende onderzoek te doen naar
situaties waaruit een samenhangend patroon van grove, flagrante of massale schendingen van mensenrechten
blijkt. Gezien de overeenkomstige formulering is het mogelijk dat de opstellers oog hebben gehad op de praküjk
krachtens beide resoluties. E/Res/1235 (XLII) (1967). E/Res/1503 (XLVIII) (1970).
Tardu lijkt een andere mening toegedaan. Hij stelt dat het Verdrag niet eist dat er een duidelijk gevaar aan folte-

ring onderworpen te worden voor een persoon. Alleen het bestaan van een samenhangend patroon van grove,
flagrante of massale schendingen van mensenrechten. M.E. Tardu, 77ie C/mied" Min'on* Convention again»
7brtwr a/w< of/ier On«/, /nAuma/i or Degrading rrcaftnen/ or funüAminr, NJIL 56 (1987), p. 307-308 (313).
Dat blijkt echter niet uit de tekst. Ook de praktijk leert, zoals zal blijken, anders.
'C. Chanet, t o Conven/ion d « Mwi'o/u C m « confr? /a 7brTure « Mu/r« /fein« OM 7raH*mentt Oueis,

/n/wmainj OM DegrodanK, AFDI 30 (1984), p. 625-636 (631).
"Burgers & Danelius 1988, p. 127-128.
*Zie M. de Blois, Het Recht op Persoonlijke IntegTiteit in het Internationale Recht (diss. Leiden). Leiden: 1989,

p. 252.
'"In de rechtspraak van het EHRM is bovendien vastgesteld dat uitlevering wegens een dreigende vervolging

wegens een politieke overtuiging die kan leiden tot een disproportionele bestraffing een schending van artikel 3
EVRM kan opleveren. Zie De Blois 1989, p. 254-255.
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3 D e p r a k t i j k v a n h e t Comite" ~, . .^r* >^H • - - ^ - T S T K « • , - » . , « ^ 1 ^Ü M i ^ H» <i(

3 .7

Het Comite tegen Foltering heeft in korte tijd een relatief groot aantal individuele klachten
over artikel 3 ontvangen, waardoor het in de gelegenheid kwam een uitgebreide praktijk
op te bouwen en een aantal interessante uitspraken te doen." Tot eind 1997 behandelde
het ComitS 26 klachten met betrekking tot artikel 3. De andere bepalingen van het
Verdrag kwamen maar sporadisch in de individuele klachtenprocedure aan de orde.'* In
1993 gaf het Comit6 zijn eerste uitspraak in een artikel 3 zaak. Een Zai'rese vluchteling
beklaagde zieh over schending van het Verdrag door Zwitserland nu hij een reeel gevaar
zou lopen aan foltering te worden onderworpen indien hij zou worden teruggestuurd naar
Zaire." Hij voerde als bewijs aan het bestaan in Zaire van een samenhangend patroon
van grove, flagrante of massale schendingen van mensenrechten. Hij stelde dat deze
vaststelling al voldoende gegronde redenen in de zin van artikel 3 lid 1 zouden vormen
hem niet terug te sturen. Daarnaast voerde hij aan dat hij ook persoonlijk een risico zou
lopen te worden onderworpen aan foltering, aangezien hij lid was van een oppositiebewe-
ging en al eens eerder aan foltering was onderworpen. Het aangevoerde bewijs achtte
Zwitserland echter niet overtuigend. Wanneer het Comite op basis van dat 'bewijs', zo
stelde Zwitserland, de klacht zou toewijzen zou het Comite" de deur open zetten naar
misbruik van artikel 3 van het Verdrag. Daarmee werd de toon gezet voor de behandeling
van dergelijke klachten in deze procedure. Latere klachten volgden alle een vergelijkbaar
stramien, zoals hieronder uiteengezet zal worden.

Alvorens het Comite" tot behandeling van dergelijke klachten overging verzocht het
betrokken verdragspartijen over het algemeen de klager in ieder geval niet terug te sturen
zolang de procedure voor het Comit6 liep. Verdragspartijen voldeden aan dergelijke
verzoeken.'* .„'' '"" ' .' ' '

5.7.7 'Aft'mmw/n

Al in een vroeg stadium ontwikkelde het Comite\ gezien het groot aantal klachten, het
beleid om al in de ontvankelijkheidsfase vast te stellen of de klager genoegzaam feiten had
gesteld en onderbouwing had geboden, dat de klacht enige kans kon hebben gegrond te
zijn en derhalve kon kwalificeren voor inhoudelijke behandeling. In een aantal zaken
stelde het Comite' vast dat een klacht 'kennelijk ongegrond' was, wanneer klager het
gevaar dat hij persoonlijk zou lopen onvoldoende had onderbouwd. Dit kwam aan de orde

" • < ' • • " - ' l i t • - * / v ' l ; . . - - • ' ! : - . • • i i , • i t « i - ; - ^ . ; ; . ' : ' i : » j ! f - y • • - . • > ."••* i ' r f ' ; • . . .

"Zie voor een kort overzicht van enkele relevante zaken ook: M. Nowak, i/ni/«d
Tbnure a/irf ProA/Wrion o/Äe/ou/fTOW, NQHR 14 (1996), p. 435-437. . . ,
"Zie hoofdstuk 7, paragraaf 2.3 hierboven. , v . i ..,..,,• »: . , .; . ., •
"Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, § 3.1.
"Zie hierboven, hoofdstuk 7, paragraaf 2.2. Dat verzoek werd echter niet gedaan in het geval van E.A. tegen

Zwitserland, klacht 28/1995, CAT/C/19/D/28/1995, § 4.2. Uit de stukken blijkt niet waarom het Comite tegen
Foltering dat verzoek aan Zwitserland niet deed.
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in de klacht van X tegen Zwitserland." Het argument van de klager dat het bestaan in de
Staat in kwestie, Zaire, van een samenhangend patroon van grove, flagrante of massale
schendingen van mensenrechten al voldoende reden voor de Zwitserse autoriteiten moet
zijn hem niet terug te sturen, overtuigde het Comite niet. Klager voerde verder aan dat hij
geen identiteitspapieren had, lid was van de in Zaire als subversieve politieke partij te
boek staande UDPS. Verder zou het indienen van een asielverzoek al worden beschouwd
als een subversieve daad. . . . . . . .

Het Comite achtte deze gestelde feiten echter onvoldoende om te kwalificeren voor
inhoudelijke behandeling van de klacht:

"The Committee has examined the claims submitted by the author and observes that his account
lacks the minimum substantiation that would render the communication compatible with article 22
of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punish-
ment. ""

Het Comitö verklaarde de klacht niet-ontvankelijk. Ook in de klacht van Y tegen Zwitser-
land achtte het Comite de klacht onvoldoende onderbouwd. Inderdaad gaf de klager alleen
aan dat hij lid was geweest van de UDPS en dat hij aan een demonstrate deel had
genomen, die uiteen werd geslagen, waarna hij werd gevangen gezet en mishandeld. Hij
droeg voor een en ander echter geen enkel bewijs aan en Zwitserland erkende deze feiten
niet. Het Comite besloot hetzelfde als in de zaak X tegen Zwitserland: niet-ontvanke-
lijk."

Kennelijk maakt het Comit6 inhoudelijke overwegingen in de ontvankelijkheidsfase. Dat
betekent allerminst dat, wanneer de klacht de toets van 'kennelijk gegrond' in de ontvan-
kelijkheidsfase is gepasseerd, de klacht ook altijd gegrond zal blijken in de inhoudelijke
fase. Zo werd de klacht van X tegen Nederland in de inhoudelijke fase behandeld, maar
vond het Comit6 uiteindelijk geen schending van artikel 3.'*

Ook achtte het Comite de klacht van een Algerijnse asielzoeker ingediend door een niet-
gouvernementele organisatie tegen Spanje niet voldoende onderbouwd, omdat, onder
meer, was gebleken dat pas na het doorlopen van de nationale rechtsgang het argument
van dreiging van foltering werd gemaakt door klager. Bovendien kon betrokkene geen
enkel bewijs overleggen voor deze dreiging."

"The Committee notes that throughout a year of proceedings in Spain, X's representatives based
their arguments solely on asylum and did not invoke the right protected by article 3 of the
Convention. Nor did they present the Committee with serious grounds for believing that X risked
being tortured if he was expelled to Algeria. It is not alleged that X was detained or tortured in
Algeria before leaving for Morocco and Spain; it is not indicated precisely what he did in FIS to

"X tegen Zwitserland, klacht 17/1994, A/50/44, Annex V, p. 57.
"X tegen Zwitserland, klacht 17/1994, A/50/44, Annex V, p. 57, § 4.2.
"X tegen Zwitserland, klacht 17/1994, A/50/44, Annex V, p. 57, § 4.2 en 5. Zie ook X en Y tegen Nederland,

klacht 31/1995, A/51/44, Annex V, p. 62.
"X tegen Nederland, klacht 36/1995, A/51/44, Annex V, p. 76, § 8.
"Comision Espanola de Ayuda al Refiigiado tegen Spanje, klacht 23/1995, A/51/44, Annex V, p. 55.
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justify his fear of being tortured. [...] On the contrary, X said in his first statement to the Melilla
authorities, with a lawyer and interpreter present, that his intention was to seek work in Germany,
and the truthfulness of that statement was not questioned during the asylum proceedings in
S p a i n . " * > •;... ; . ,...,, :,,,..... . . . . . . . , , , . . . . , . . . . • . ' , ' .

De klacht werd niet-ontvankelijk verklaard. Zoals hieronder nog zal worden uitgewerkt,
koos het Comite weliswaar als uitgangspunt de veiligheid van de persoon in kwestie, ook
al zou kunnen worden getwijfeld aan de door de klager gepresenteerde feiten, een geringe
onderbouwing van de dreiging, zeker als die wordt betwist door de Staat of niet eerder
was aangekaart, aanvaardde het Comite niet. - ................ ... ,... -

3.7.2 Bevvy's , . . ' , . - • - . . - • •h .- ' . . . . : . . ;

Waar het Comite tegen Foltering moet beoordelen of er een bepaald risico bestaat, moet
het de betrokken klager en verdragspartij duidelijk zijn welke bewijslastverdeling het
Comite hanteert. Het Comite onderzocht of er afdoende feiten en omstandigheden blijken
op basis waarvan gesteld kan worden dat er een dreiging van foltering is. In dat verband
overwoog het Comite:

"The Committee considers that, even if there are doubts about the facts adduced by the author, it
must ensure that his security is not endangered."^'

Een vergelijkbare overweging maakte het Comitd in de zaak Khan tegen Canada:"

"The Committee notes that some of the author's claims and corrobating evidence have been
submitted only after his refugee claim had been refused by the Refugee Board and deportation
procedures had been initiated; the Committee, however, considers that, even if there could be
some doubts about the facts as adduced by the author, it must ensure that his security is not
endangered."" •

Omdat het, zo stelde het Comit6, uitermate moeilijk is te bewijzen dat iemand is gefol-
terd, eiste het geen hard bewijs maar zocht het Comite het veeleer in een combinatie van
aanwijzingen. Daarbij diende betrokkene het voordeel van de twijfel te krijgen. De ratio
was dat de veiligheid van de persoon in kwestie voorop stond.^ Zo achtte Comite het
weliswaar mogelijk te twijfelen over een aantal feiten zoals deze door de klager waren
geschetst, het erkende tegelijkertijd, en dat is nieuw, dat enige verwarring bij slachtoffers
van foltering niet vreemd was. Dit werd bevestigd in de uitspraak Kisoki tegen Zwe-
den:"

*Comisi6n Espaflola de Ayuda al Refiigiado tegen Spanje, klacht 23/1995, A/51/44, Annex V, p. 55, § 7.4.
''Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, §9.2.
"Khan tegen Canada, klacht 15/1994, A/50/44, Annex V, p. 46.
"Khan tegen Canada, klacht 15/1994, A/50/44, Annex V, p. 46, § 12.3.
"C. Ingelse, A. Smeulers, Fundam«i/W<? /tediwn. i/i'/kvermg «i <fe Afaferfamir« focA/fr, NJB 72 (1997), p.
16-18 (17). Zie echter General Comment by the Committee against Torture on the Implementation of article 3 in
the context of article 22 of the Convention against Torture, A/53/44, Annex IX. Zie nader hieronder, paragraaf
3.1.4.
*Kisold tegen Zweden, klacht 41/1996, A/51/44, Annex V, p. 81.
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"[...] the Committee considers that complete accuracy is seldom to be expected by victims of
torture [... S]uch inconsistencies as may exist in the author's presentation of the facts are not
material and do not raise doubts about the general veracity of the author's claims."* ..... . .„ ,̂

Dat is een verstandige ovenveging van het Comite'. Het Comite voorkwam daarmee een
jurisprudentie die voornamelijk op de betrouwbaarheid van de betrokkene zou moeten
steunen. Over het algemeen moesten klagers wel enige feiten of omstandigheden aanvoe-
ren, die niet inconsistent zijn, althans niet worden weersproken door de verdragspartij."
Wanneer een klager a//een maar een inconsistent verhaal had, nam het Comite niet
zomaar aan dat inconsistenties voortkomen uit verwarring door eerder ondergane foltering.
Daarvoor moesten enige aanwijzingen bestaan, zoals een medisch onderbouwd betoog dat
betrokkene is gefolterd en leidt aan 'post-traumatic stress disorder', een aandoening die
het gevolg kan zijn van foltering.** . . . . . . v*; .1;

Femhout merkt op dat het er op lijkt dat het Comite tegen Foltering in zijn beoordeling of
het terugsturen van een vluchteling in strijd zou zijn met artikel 3, een volgende
bewijslastverdeling tussen de betrokken klager en de verdragspartij hanteert. Waar de
algemene mensenrechtensituatie in een Staat siecht is en de gestelde persoonskenmerken
van betrokken klagers een signalement voor foltering inhouden, wordt het gevaar te
worden onderworpen aan foltering door het Comite verondersteld, en rust het bewijs van
het tegendeel bij de verdragspartij. Waar de mensenrechtensituatie niet zonder meer siecht
is, schuift de bewijslast meer naar de betrokken klager. Hij moet aannemelijk maken dat
hij persoonlijk een gevaar loopt. Deze bewijslast is echter niet zwaar."

van

Wanneer een klacht inhoudelijk werd behandeld gaf het Comite" aan hoe het tot een
vaststelling van dreiging van foltering kwam. Wat zijn de 'substantial grounds' van artikel
3 lid 1? Het Comite legde artikel 3 uit en ontwikkelde bruikbare criteria dreiging te
beoordelen. Meegewogen werden, als voorgeschreven in artikel 3 lid 2, aanwijzingen voor
het bestaan van een algemeen patroon van mensenrechtenschendingen in het land waar
naartoe uitgezet of uitgeleverd zou worden: de objectieve toets. Aangezien het er om gaat
te onderzoeken of de betrokkene ook persoonlijk een risico loopt, vormt zo'n algemeen
patroon van mensenrechtenschendingen op zichzelf onvoldoende grondslag, maar wel een
aanwijzing. Er moeten echter bijkomende aanwijzingen zijn, waarover hieronder meer,
waaruit blijkt dat betrokkene ook pmoon/Z/Jt risico loopt. Het Comite zocht de aan-
nemelijkheid van een dreiging van foltering in een combinatie van aanwijzingen. . ^

"Kisoki tegen Zweden, klacht 41/1996, A/51/44, p. 81, § 9.3. Zie ook Alan tegen Zwitserland, klacht 21/1995,
A/51/44, Annex V, p. 68, § 11.3; I.A.O. tegen Zweden, klacht 65/1997, A/53/44, Annex 10. p. 82, § 14.3.
"Zoals 'ethnic background' en 'detention history' in klacht 13/1993, Mutombo tegen Zwitserland, A/49/44,

Annex V, p. 45, § 9.4. Zo ook in klacht 21/1995, Alan tegen Zwitserland, A/51/44, Annex V, p. 68, § 11.3.
Zie R. Femhout, Atoo/ to)' Comj'/e' fegen fb/fering, S mei 7996, Aim «gen Zwi'ttertand, NJCM-Bulletin 22
(1997), p. 1102-1106(1103).
"X tegen Zwitserland, klacht 38/1995, A/52/44, Annex V, p. 80, § 10.4; I.A.O. tegen Zweden, klacht

65/1997, A/53/44, Annex 10, p. 82, § 14.3.
"Zie Femhout 1997, p. 1104. . - c. • .-,-,•., . . • • . ;..-, .-•--,.
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De afwezigheid van een samenhangend patroon van grove, flagrante of massale schen-
dingen van mensenrechten betekende aan de andere kant ook weer niet dat een persoon
niet het gevaar loopt bij terugkeer aan foltering te worden onderworpen.*" Overigens
sprak het Comite zieh in de individuele klachtenprocedure nog niet uit over de inhoud van
een samenhangend patroon van grove flagrante of massale schendingen van mensenrech-
ten. Daarvoor zou het te rade kunnen gaan bij zijn eigen uitspraak over het systematisch
voorkomen van foltering in het kader van de onderzoeksprocedure van artikel 20.^' In
het geval van Mutombo, als geciteerd, toetste het Comite aan de objeetieve toets. Het
Comite achtte op basis van onder meer rapporten van de Speciale Rapporteurs en Werk-
groepen van de Commissie voor de Rechten van de Mens 'a consistent pattern of gross,
flagrant or mass violations of human rights' aanwezig. Dat lag ook voor de hand, want de
terminologie van artikel 3 lid 2 komt uit de sfeer van de Werkgroepen en Speciale
Rapporteurs van de Commissie voor de Rechten van de Mens.

Opmerkelijk is dat het Comite niet de mogelijkheid heeft aangegrepen artikel 3 toe te
passen wanneer (dreigende) foltering afkomstig is van 'non-state actors'. Integendeel, het
Comite verwijst naar de omschrijving van foltering in artikel 1 en vervolgt: ., •-. > \ v

"The Committee considers that the issue whether the State party has an obligation to refrain from
expelling a person who might risk pain or suffering inflicted by a non-governmental entity, without
the consent or acquiescence of the Government, falls outside the scope of article 3 of the
Convention."" „ - - , - . - • ..• • • - . . • • , . •

Het Comite stelde vast dat dreiging van foltering in de zin van artikel 3 alleen inhoudt
dreiging van foltering afkomstig van of met instemming van de overheid in de derde Staat.
Dat is inderdaad conform de letter van het Verdrag, maar wel betreurenswaardig letterlijk.
Het Comite bevestigde deze uitleg in zijn eerste 'general comment'."

Voorts achtte het Comit6 in het geval Mutombo, als eerder aangehaald, voldoende
gronden aanwezig om aan te nemen dat er ook een persoonlijk gevaar voor de klager was.

• - . ( :

"Zo bijvoorbeeld in klacht 13/1993, Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, §
9.3: "The Committee must decide, pursuant to paragraph 1 of article 3, whether there are substantial grounds for
believing that Mr. Mutombo would be in danger of being subjected to torture. In reaching this conclusion, the
Committee must take into account all relevant considerations, pursuant to paragraph 2 of article 3, including the
existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights. The aim of the determinati-
on, however, is to establish whether the individual concerned would be personally at risk of being subjected to
torture in the country to which he would return. It follows that the existence of a consistent pattern of gross,
flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for deter-
mining that a person would be in danger of being subjected to torture upon his return to that country; additional
grounds must exist that indicate that the individual concerned would be personally at risk. Similarly, the absence
of a consistent pattern of gross violations of human rights does not mean that a person cannot be considered to be
in danger of being subjected to torture in his specific circumstances."

"Zie bierboven, hoofdstuk 6, paragraaf 3. •; - . •> • . - . „ * < ; * *
"G.R.B. tegen Zweden, klacht 83/1997, A/53/44, Annex X, p. 92, § 6.5. ; < . , . , . « . , . . <-
"Zie ook hieronder, paragraaf 3.1.4. ;-*.•-, : ,.*••• .i ..,;,/
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Daarbij speelde de combinatie van de volgende factoren: de etnische achtergrond en poli-
tieke binding van de klager, het feit dat klager al eens gevangen was geweest, desertie,
clandestien vertrek uit de Staat in kwestie en het indienen van een asielaanvraag in een
andere Staat, hetgeen in de Staat van herkomst als laster werd aangemerkt." Daarbij kon
klager medische stukken en andere documenten overleggen om te tonen dat hij had
vastgezeten en was gefolterd, alvorens te vluchten uit het voormalige Zaire." ;;;•;

Ook in andere zaken constateerde het Comite meer relevante - algemene en persoonlijke -
omstandigheden. Zo overwoog het in zijn uitspraak inzake Khan tegen Canada'* dat er
bewijs was dat foltering veel werd toegepast op politiek andersdenkenden in Pakistan,
alsmede tegen gevangenen. Verder waren er Sterke aanwijzingen dat klager persoonlijk
risico liep: hij was politiek andersdenkend, hij was daarom reeds aangeklaagd, kon een
arrestatiebevel tonen, moest voor de rechter verschijnen en hij was al eens eerder
gefolterd, hetgeen hij met medische stukken kon onderbouwen." Ook de situatie van
Kisoki" baarde het Comite zorgen: zij was lid van de al genoemde UDPS in Zaire, maar
zij beweerde en Zweden, de aangeklaagde Staat in kwestie, had dat niet betwist, een ac/ie/
lid van de UDPS te zijn. Verder was haar man de persoonlijk secretaris van een van de
leiders van de UDPS, had zij al gevangen gezeten vanwege haar politieke activiteiten en
was ze nog steeds actief in de partij. Het Comite overwoog daarom ook dat het niet de
situatie van terugkerende vluchtelingen in het algemeen in beschouwing moest nemen,
maar de situatie van terugkerende vluchtelingen die politiek actief waren (geweest) in de
oppositie tegen Mobutu. De laatsten liepen, blijkens een rapport van de UNHCR,
inderdaad gevaar."

In de zaak Aemei tegen Zwitserland* bevestigde het Comite uitdrukkelijk dat bij de
vaststelling of er een risico bestaat, de activiteiten van betrokkene buiten Iran, waarnaar
hij dreigde te worden teruggestuurd, in de overwegingen moeten worden betrokken:

"[I]n fact, the wording of article 3, does not distinguish between the commission of acts, which
might later expose the applicant to the risk of torture, in the country of origin or in the receiving
country. In other words, even if the activities of which the author is accused in Iran were
insufficient for article 3 to apply, his subsequent activities in the receiving country could prove
sufficient for application of that article."*'

Het Comite baseerde zieh met name op activiteiten die Aemei had ontplooid, nadat hij
Iran had verlaten. Aemei was in Zwitserland lid van de APHO, een politieke organisatie,

"Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45. § 9.4.
"Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, § 2.4 en 7.5.
"Khan tegen Canada, klacht 15/1994, A/50/44, Annex V, p. 46.
"Khan tegen Canada, klacht 15/1994, A/50/44, Annex V, p. 46, § 12.3. ••«••"
"Kisoki tegen Zweden, klacht 41/1996, A/51/44, Annex V, p. 81. - •
"Kisoki legen Zweden, klacht 41/1996, A/51/44, Annex V, p. 81, §9.5.
«Aemei tegen Zwitserland, klacht 34/1995, A/52/44, Annex V, p. 71.
"Aemei tegen Zwitserland, klacht 34/1995, A/52/44, Annex V, p. 71. § 9.5.
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die in Iran verboden was. Als lid van deze organisatie was hij in Zwitserland reeds
bedreigd door Iraners die banden hadden met de Iraanse autoriteiten."

In de zaak Alan tegen Zwitserland'" achtte het Comit6 een scala aan factoren relevant: de
Koerdische achtergrond van betrokkene, zijn politieke binding, het feit dat betrokkene
gevangen had gezeten en binnen het land verbannen was geweest en dat hij nog steeds in
de gaten werd gehouden. Voorts werden zijn familie en buren lastig gevallen door de
autoriteiten, was zijn geboortedorp verwoest en, nu er aanwijzingen waren dat de politie
hem zocht, was er geen andere veilige plek voor hem in Turkije.** Gezamenlijk boden
deze factoren voldoende grondslag betrokkene niet terug te sturen. In de zaak X tegen
Nederland daarentegen vond het Comit6 onvoldoende gronden. Weliswaar nam het Comit6
aan dat de klager was mishandeld tijdens detentie in het voormalig Zaire, maar hij niet dat
hij in een daaropvolgende detentieperiode was gemarteld. Bovendien was hij slechts kort
gevangen geweest, was hij niet politiek actief en waren er geen aanwijzingen dat hij
gezocht werd door de autoriteiten.*'

Kortom, omdat het uitermate moeilijk is te bewijzen dat iemand gefolterd is, eiste het
Comite geen hard bewijs maar zocht het Comit6 het veeleer in een combinatie van aanwij-
zingen. Eerder ondergane foltering en activiteiten in organisaties waarvan bekend is dat
leden van dergelijke organisaties door de autoriteiten worden onderdrukt of gefolterd,
vormen daarbij belangrijke aanwijzingen.''*

In de zaak Mutombo overwoog het Comite' naast hetgeen hierboven werd vermeid nog als
een bijkomende grond dat het verwijderen naar de Staat in kwestie de consequentie zou
hebben dat de klager niet meer de juridische mogelijkheid zou hebben zieh tot het Comit6
voor bescherming te wenden:

"Moreover, the Committee considers that, in view of the fact that Zaire is not a party to the
Convention, the author would be in danger, in the event of expulsion to Zaire, not only of being
subjected to torture but of no longer having the legal possibility of applying to the Committee for
protection.""

"Aemei tegen Zwitserland, klacht 34/1995, A/52/44, Annex V, p. 71, § 9.7. Zie ook General Comment by the
Committee against Torture on the Implementation of article 3 in the context of article 22 of ihe Convention
against Torture, A/53/44, Annex IX, § 7 en 8. Zie nader hieronder, paragraaf 3.I.4.
"Alan tegen Zwitserland, klacht 21/1995, A/51/44, Annex V, p. 68.
"Alan tegen Zwitserland, klacht 21/1995, A/51/44, Annex V, p. 68, § 11.3 en 11.4. -
"X tegen Nederland, klacht 36/1995, A/51/44, Annex V, p. 76, § 8.
"Zie ook X tegen Zwitserland, klacht 38/1995, A/52/44, Annex V, p. 80, § 10.5; P.Q.L. tegen Canada, klacht

57<1996, CAT/C/19/D/57/1996, § 10.4. Zie ook General Comment by the Committee against Torture on the
Implementation of article 3 in the context of article 22 of the Convention against Torture, A/53/44, Annex IX, §
8 (e). Zie nader hieronder, paragraaf 3.1.4.
"Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, § 9.6.
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Dat is interessant, omdat van deze grond nergens in het Verdrag wordt gerept. Het
Comite" hield zo goed doel en strekking van het Verdrag in het oog. Het verdragsregime
en dus ook het Comite beschermen personen zodra zij onder dat regime vallen. Valt een
persoon er eenmaal onder dan hebben verdragspartijen kennelijk een verplichting een
persoon die gerede kans loopt elders te worden onderworpen aan foltering niet de bescher-
ming van het verdragsregime en de bescherming van het ComitS te laten verliezen.''* Nu
ligt de vraag voor de hand of een staat wel lean terugsturen, wanneer de ontvangende Staat
w61 partij is bij het Verdrag en ook het individueel klachtrecht heeft erkend. De bescher-
ming van het Verdrag en het Comit6 is immers in het land van ontvangst aanwezig. Neen,
zo besloot het Comite in de zaak Alan tegen Zwitserland:

"The Committee regretfully notes [...] that practice of torture is still systematic in Turkey, as
attested to in the Committee's findings in its inquiry under article 20 of the Convention [...] The
Committee observes that the main aim and purpose of the Convention is to preven/ torture, not to
redress torture once it has occurred, and finds that the fact that Turkey is a party to the Conventi-
on and has recognized the Committee's competence under article 22, does not, in the circumstan-
ces of the instant case, constitute a sufficient guarantee for the author's security."*'

Uit deze overtuigende passage blijkt opnieuw dat voorkoming van foltering het doel is van
het Verdrag en dat het belang van de klager voorop staat.

Na de omstandigheden te hebben ovenvogen, trok het Comit6 vervolgens de consequentie.
Als voorbeeld wordt de zaak Mutombo aangehaald:

"[...] in the present circumstances, his return to Zaire would have the foreseeable and necessary
consequence of exposing him to a real risk of being detained and tortured."™ - . . . .

Dreiging van foltering houdt in de voorzienbare en noodzakelijke consequentie dat zieh
een reeel risico voor zal doen dat betrokkene aan foltering zal worden ontworpen als
gevolg van het terugsturen." Het is een wat omslachtige formulering. Overigens voorzag
het Comite' tevens een risico dat betrokkene vastgezet zou worden. Dat is op zieh geen
risico in het Verdrag voorzien op basis waarvan een persoon niet kan worden terugge-
stuurd. Waarschijnlijk moet het 'detained' worden opgevat in het kader van foltering en

"DU was ook een overweging in de zaak Khan tegen Canada, klacht 15/1994, A/50/44, Annex V, p. 46, §
12.5. Een vergelijkbare situatie werd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens beoordeeld. EHRM,
zaak Cruz Varaz e.a., beslissing van 20 maart 1991, Series A, nr. 201 (1991). In dat geval acntte het Hof dat
door uitzetting de mogelijkheid voor het individu een verzoekschrift in te dienen op grond van artikel 25 lid 1
van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens niet wezenlijk werd beperkt.
"Alan tegen Zwitserland, klacht 21/1995, A/51/44, Annex V, p. 68, § 11.5. »-,..,.• . •.••.•..•->-: ,•
»Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, §9.4. •
"Het Mensenrechtencomite ontwikkelde de toets 'necessary and foreseeable". Zie hieronder, paragraaf 3.1.5. In

latere zaken koos het Comite tegen Foltering een andere, maar vergelijkbare formulering. Zie bijvoorbeeld klacht
Kisoki tegen Zweden, klacht 41/1996, A/51/44, Annex V, p. 81, § 9.6: "In the circumstances, the Committee
considers that substantial grounds exist for believing that the author would be in danger of being subjected to
torture i f returned to Za ire ." . -.» ; , , HJ , . _ •• ..-,: •
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heeft de passage geen zelfstandige betekenis. In latere zaken kwam die ook niet meer
terug.

In een latere zaak^lichtte het Comite toe wat nu moet worden verstaan onder 'the
foreseeable and necessary consequence of exposing him to a real risk of being tortured'.
Het Comite wees de Stelling van Zwitserland van de hand, dat het gevaar voor betrokke-
ne: "[...] must be serious ("substantial") in the sense of being highly likely to occur.""
Het Comite was van mening dat de term 'substantial grounds' van artikel 3 lid 1 wel meer
dan de enkele mogelijkheid van foltering inhouden, maar niet 'highly likely to occur': •-*.;

"The Committee has noted the State party's argument that the danger to an individual must be
serious ('substantial') in the sense of being highly likely to occur. The Committee does not accept
this interpretation and is of the view that 'substantial grounds' in article 3 re^u/re more r/uzn a
fftfre possii»/7//y [cursivering CI] of torture but do not need to be highly likely to occur to satisfy
that provision's conditions."**

Aangezien het verbod van artikel 3 absoluut is, mag de aard van de activiteiten van de
betrokkene op het grondgebied van de verdragspartij geen overweging vormen voor de
verdragspartij, betrokkene wel terug te sturen." Evenmin mögen eerdere activiteiten van
betrokkene, waardoor de uitzonderingsbepaling van artikel IF van het Vluchtelingenver-
drag** van toepassing zou kunnen zijn, relevant zijn in de beoordeling of een persoon die
foltering boven het hoofd hangt kan worden teruggesruurd." De consequentie van

"E.A. tegen Zwitserland, klacht 28/1995, CAT/C/19/D/28/1995.
"E.A. tegen Zwitserland, klacht 28/1995, CAT/C/19/D/28/1995, § 11.3.
"E.A. tegen Zwitserland, klacht 28/1995, CAT/C/19/D/28/1995, § 11.3. Zie ook R. Bruin, More Man a

pottiM/iy. Äiiico^roepen. A« Com/f̂  Mgen /o/wnng en aV fcwi/s&uf, Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht
(1998), p. 145-150 (147). Bruin is van mening dat bet criterium dat het Comite in deze laatste zaak aanlegde,
zachter is dan het criterium dat het Comiti in zijn eerste zaak, Mutombo tegen Zwitserland, aanlegde. Naar mijn
mening blijkt dat niet uit een vergelijking van beide zaken. Bruin vergelijkt 'more than a mere possibility of
torture' van de laatste zaak met een schending als 'the foreseeable and necessary consequence' van een uitzetting,
als vermeld zou zijn in de zaak Mutombo tegen Zwitserland. In zo'n vergelijking is het eerste criterium natuurlijk
zachter. De lezing van de zaak Mutombo tegen Zwiserland klopt echter niet. Hij had moeten vergelijken: 'more
than a mere possibility of torture" van de laatste zaak met "the foreseeable and necessary consequence of
exposing him to a rea/ mit [cursivering CI] of being (...) tortured." Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993,
A/49/44, Annex V, p. 45, § 9.4. Ook het criterium van de zaak Mutombo tegen Zwitserland was dus al zacht.
Dreiging van foltering houdt in de voorzienbare en noodzakelijke consequentie dat zieh een reeel risico voor zal
doen dat betrokkene aan foltering zal worden ontworpen als gevolg van de uitzetting.
"Zie bijvoorbeeld klacht 34/1995, Aemei tegen Zwitserland, A/52/44, Annex V, p. 71, § 9.8; klacht 39/19%,

Paez tegen Zweden, A/52/44, Annex V, p. 86, § 14.5.
"Convention relating tot the Status of Refugees, aangenomen 28 juli 1951 (Trb. 1954, 88 en 1957, 21). Artikel
IF bepaalt:
"The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons
for considering that:
(a) He has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the
international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;
(b) He has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that
country as a refugee;
(c) He has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations."
"Paez tegen Zweden, klacht 39/1996, A/52/44, Annex V, p. 86, § 14.4.
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vaststelling van dreiging van foltering laat geen ruimte voor een belangenafweging, maar
is absoluut: er kan niet worden teruggestuurd.**

Een uitspraak van het Comite dat artikel 3 is geschonden heeft het karakter van een
verklaring voor recht. Zo'n uitspraak heeft geen invloed op de besluitvorming van de
nationale autoriteiten over toekenning van enige vreemdelingenstatus, zoals het toekennen
van asiel. Wei moet de verdragspartij in overeenstemming met artikel 3 oplossingen
vinden. Zo zou de verdragspartij het besluit kunnen nemen de betrokkene tijdelijk toe te
laten, maar ook kan het een andere Staat bereid vinden betrokkene op te nemen met de
verzekering dat hij niet wordt teruggestuurd naar een staat waar hij gevaar loopt te worden
onderworpen aan foltering." • J S n- -m»; -o •.->;•• ;<,• ^ m r « . .

Opmerkelijk is dat, technisch gesproken, een verdragspartij artikel 3 alleen zou kunnen
sehenden wanneer het in feite overgaat tot terugzenden van de klager. Dan is het echter al
te laat om een schending te voorkomen. Voor alle zuiverheid daarom constateerde het
Comite tegen Foltering, wanneer nog niet is teruggesruurd, niet een schending, maar het
stelde slechts vast dat een schending plaats zal hebben wanneer wordt teruggesruurd:

"The Committee therefore concludes that the expulsion or return of the author to Zaire in the
prevailing circumstances would constitute a violation of article 3 of the Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment."*

Dat ligt voor de hand: de voorzienbaarheid van het gevolg betekent dat er een verplichting
is datgene te doen om dat gevolg te voorkomen, ook al zou dat gevolg zieh, zou de staat
zijn verplichting sehenden, pas later voordoen. En dat is een reden om niet terug te
sturen:

"In the light of the above, the Committee is of the view that, in the prevailing circumstances, the
State party has an obligation to refrain from expelling Balabou Mutombo to Zaire, or to any other
country where he runs a real risk of being expelled or returned to Zaire or of being subjected to
torture.""

Niet alleen was Zwitserland verplicht Mutombo niet terug te sturen naar Zaire zelf of
enige andere staat waar het risico te worden onderworpen aan foltering bestond, maar ook
kon Zwitserland Mutombo niet naar een andere staat sturen waar Mutombo het risico zou
lopen te worden teruggestuurd naar Zaire. Dat is een logische, maar belangrijke bevesti-

™Zie ook R. Bruin, 77ie European Commission v«mr rte Commffe« vlgaintf rorTKre. Oiw a/n'*e/ i f van A«
Wucft«/m£«ivenfrag, Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht, (1997), p. 755-761 (761). Bruin merkt op dat
daarom de rechtsgang voor het Comit6 tegen Foltering valt te verkiezen boven de rechtsgang naar de Europese
Commissie voor de Rechten van de Mens: "Het Comite tegen Foltering wenst uit te sluiten dat de asielzoeker een
behandeling in strijd met artikel 3 zal ondergaan. De Europese Commissie [daarentegen] lijkt de belangen van de
ontvangende staten te laten prevaleren."
"Aemei tegen Zwitserland, klacht 34/1995, A/52/44, Annex V, p. 71, § 11. Zie ook P.Q.L. tegen Canada,

klacht 57/1996, CAT/C/19/D/57/1996, § 10.5.
"Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, §9.7.
"Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, § 10.
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ging van de reikwijdte van de verplichting van artikel 3, die overigens niet meer in latere
uitspraken van het Comite is aan te treffen. Het tegendeel overigens ook niet.
«•.:•:• 7 •:•••-• .: .• i r . * - , . . « • • . ; : - x r ; > • : • / : • > y > q p ' n » * « . T - - > , , f ' « O V ; v , * • ; • , » • * • • V - 4 + 0 1

*•!«**';}*'; »3v--'»1

5.7.4 'Genera/ com/nen/' over arti'te/ 5: eew samenvafri/ig va/i de prafay/t . /: t ..•¥«. *>

Naar aanleiding van het hoge aantal individuele klachten met betrekking tot artikel 3 nam
het Comite tegen Foltering in november 1998 zijn eerste 'general comment' aan." Deze
'general comment' bevestigde de jurisprudence van het Comite krachtens artikel 3 en vatte
die samen.

In deze 'general comment' houdt het Comite de potentiele klager voor dat alleen een
/?rmuz /ode klacht ontvankelijk kan zijn. Vervolgens dient er voldoende feitelijke
grondslag te bestaan voor een eventuele toepassing van artikel 3, waardoor de verdrags-
partij is geroepen van repliek te dienen. Slechts een theoretische mogelijkheid of een
vermoeden van een risico van foltering is onvoldoende, maar een klager hoeft ook niet
aannemelijk te maken dat de foltering hoogst waarschijnlijk is. Voorts geeft het Comite
aan welke informatie voor een inschatting van het bestaan van een dreiging van foltering
onder meer terzake doet. Heeft de klager eerder foltering ondergaan, is dat met medische
verklaringen te staven, was of is de klager betrokken bij politieke activiteiten waardoor hij
een bijzonder risico zou lopen, zijn er gegevens omtrent de betrouwbaarheid van de
klager, is het relaas van de klager consistent? ... . . . . ? , ,>, ;•* v. . .

In de 'general comment' ontbreken echter belangrijke overwegingen die het Comite eerder
wel in de individuele klachtenprocedure maakte: de veiligheid van de klager staat voorop,
inconsistenties in het relaas van de klager zijn niet vreemd bij slachtoffers van foltering,
en bij rwijfel over het relaas dient de klager het voordeel van de twijfel te krijgen." Het
lijkt of het Comit6 enigszins terug wilde komen van zijn praktijk, gezien het hoge aantal
klachten met betrekking tot artikel 3 . " Het hoge aantal klachten mag echter geen reden
vormen om de bescherming van artikel 3 te beperken. •

Tenslotte waarschuwt het Comit6 in zijn 'general comment' dat het geen beroepsorgaan is,
en dat het gewicht geeft aan feitelijke vaststellingen door de organen van verdragspartijen
zelf. Het Comite acht zieh echter niet gebunden aan die vaststellingen en heeft de
bevoegdheid zelfstandig de feiten vast te stellen en te waarderen.

General Comment by the Committee against Torture on the Implementation of ankle 3 in the context of article
22 of the Convention against Torture, A/53/44, Annex IX. Zie verder A/53/44, § 258. Zie ook de bespreking
van de bevoegdheid van verdiagsorganen om 'general comments' op te stellen. Zie hierboven, hoofdstuk 6, para-

f 6
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"Zie noot 23, 25 en 26.
"Zie hierboven, hoofdstuk 7, paragraaf 2.3.
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Eenbeperking, ookal blijkend uit de individueleklachtenprocedure, isdeuitsluiting vantoepas-
sing van artikel 3, wanneer (dreigende) foltering afkomstig is van 'non-state ac-
to r s ' . " Het is verdragspartijen op grond van het Verdrag dus niet verboden een persoon
te sturen naar een staat waar foltering dreigt van andere entiteiten dan de Staat. Er moet
op worden gewezen dat de overheid van een Staat foltering door 'non-state actors' kan
gedogen en er niet serieus tegen optreedt. Deze 'general comment' en de praktijk van de
individuele klachtenprocedure sluiten naar mijn mening niet uit dat dergelijk situaties nog
immer binnen het bereik van de omschrijving van foltering van artikel 1 van het Verdrag
komen. Het Comite zal in voorkomende gevallen dan ook moeten oordelen. y,. ••.•!.*••;'

5.7.5 //er MevwenrecAtencom/f^ over non-re/oK/emenr <•••:•:>'• '".;: •-,;»;<,:

Inmiddels heeft het Comit6 tegen Foltering een belangwekkende jurisprudentie inzake
artikel 3 opgebouwd. Een bestudering van uitspraken van het Mensenrechtencomite leert
dat dit Comite en het Comite tegen Foltering een vergelijkbare, maar niet helemaal
gelijkvormige jurisprudentie kennen. Een integrale vergelijking is echter lastig, aangezien
kJachten over dreigende foltering bij het Comite tegen Foltering terechtkwamen en niet bij
het Mensenrechtencomite. Achtergrond daarvan is vermoedelijk dat in het Verdrag tegen
Foltering uitdrukkelijk het verbod van re/oHfemen/ bij dreigende foltering is geformuleerd.
Toch erkende het Mensenrechtencomite het verbod van no« re/oMfemenf in een aantal
situaties. Het verbod van non re/on/emen/ bij dreigende foltering is niet als zodanig in de
tekst van het IVBPR te vinden. Het Mensenrechtencomite stelde echter in een 'general
comment' uitdrukkelijk dat:

"In the view of the Committee, States parties must not expose individuals to the danger of torture
or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment upon return to another country by way of
their extradition, expulsion or refoulement."" . .iv ,• _..•.:•-•. : . 'JIY. ?•.;.•;. .."';> ;::f< :''..>•:

Daarmee maakte het duidelijk dat niet alleen bij dreiging van foltering, maar ook bij
dreiging van andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing,
terugzending uit den boze is. Voorts is in deze 'general comment' niet de beperking te
vinden als wel blijkt uit de 'general comment' en uit de praktijk van het Comite tegen
Foltering." Hoogstwaarschijnlijk acht het Mensenrechtencomite het sturen van een
persoon naar een staat waar de persoon foltering van 'non-state actors' moet vrezen, niet
in overeenstemming met het IVBPR.

"General Comment by the Committee against Torture on the Implementation of article 3 in the context of article
22 of the Convention against Torture, A/53/44, Annex IX: "1. Article 3 is confined in its application to cases
where there are substantial grounds for believing that the author would be in danger of being subjected to torture
as defined in article 1 of the Convention. [...]
3. Pursuant to article 1, the criterion, mentioned in article 3, paragraph 2, of 'a consistent pattern of gross,
flagrant or mass violations of human rights' refers only to violations by or at the instigation of or with the
consent of a public official or other person acting in an official capacity."
"General comment 20, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30, § 9.
"Zie hierboven, paragraaf 3.1.3 en 3.1.4. • . • • • - • ..
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Aanvankelijk had het beginsel van no« re/ou/em^n/ in de individuele klachtenprocedure

nog niet duidelijk post gevat.** Voorts sprak het Mensenrechtencomite zieh - net als de

Europese Commissie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens*' - in het kader

van de behandeling van individuele klachten over /ion re/ow/emenr uit. Er speelde geen

dreiging van foltering, maar dreiging van de doodstraf.™ Hier moet er aan worden herin-

nerd dat het Mensenrechtencomite oordeelde dat de doodstraf, onder omstandigheden,

strijd kan opleveren met artikel 7 IVBPR, het verbod van foltering en wrede, onmenselij-

ke of onterende behandeling of bestraffing. Het opleggen van de doodstraf op zieh is

echter niet onverkort in strijd met het IVBPR."

In verband met het uitleveren van de klager naar een Staat waar een wrede oplegging van
de doodstraf dreigde, onderzocht het Mensenrechtencomitö:

' S A ' , . • ? : ; > • > : . M - v ;

"[.••] whether by extraditing Mr. Ng to the United States, Canada exposed him to a real risk of a
violation of his rights under the Covenant. [...] A State party to the Covenant must ensure that it
carries out all its other legal commitments in a manner consistent with the Covenant. The starting
point for consideration of this issue must be the State party's obligation, under article 2, paragraph
1, of the Covenant, namely, to ensure to all individuals within its territory and subject to its
jurisdiction the rights recognized in the Covenant."" ., ,

Een 'real risk' is aanwezig, aldus het Mensenrechtencomite\ wanneer het handelen van

een staat het 'necessary and foreseeable' gevolg heeft dat individuele rechten van een

persoon worden geschonden in een andere staat. De eerste staat schendt dan zelf dat door

het IVBPR toegekende recht." Daarmee gaf het Mensenrechtencomite al de grondslag op

basis waarvan in beginsel ook klachten over re/ÖM/emen/ bij dreigende foltering kunnen

worden ontvangen. , • • - , ' .

"Zie M.F. tegen Nederland, klacht 173/1984, A/40/40 (1985), Annex XIII, p. 213. Zie ook M. Nowak, CW-
Wuman Ä/gAtt Cömranee. Survey o/Decuio/u given up «// /«/> 7989, HRLJ 11 (1990), p. 139-149.
"EHRM, zaak Soering, arrest van 7 juli 1989, Series A, nr. 161 (1989), p. 34-35. '
™Zie Ng tegen Canada, klacht 469/1991, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. CC, p. 189; Kindler tegen

Canada, klacht 470/1991, CCPR/C/48/D/470/1991 (1993); Cox tegen Canada, klacht 539/1993,
CCPR/C/52/D/539/1993 (1994).
"Zo ook in de aangehaalde zaken: Ng tegen Canada, klacht 469/1991, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect.

CC, p. 189, § 16.4, waar het Mensenrechtencomiti verstikking door gas in strijd met het IVBPR achrte. Kindler
tegen Canada, klacht 470/1991, CCPR/C/48/D/470/1991 (1993), § 15.3: "In determining whether, in a particular
case, the imposition of capital punishment could constitute a violation of article 7, the Committee will have
regard to the relevant personal factors regarding the author, the specific conditions of detention on death row,
and whether the proposed method of execution is particularly abhorrent." Cox tegen Canada, klacht 539/1993,
CCPR/C/52/D/539/1993, (1994), waarbij het Mensenrechtencomite de toediening van een dodelijke injectie in
overeenstemming met het IVBPR achtte. Zie ook twee genereal comments van het Mensenrechtencomiti; "[...]
the death penalty [...] must be carried out in such a way as to cause the least possible physical and mental
suffering." General comment 20, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30, § 6. Zie ook de uitgebreide General comment
met betrekking tot artikel 6, het recht op leven. HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 6. Zie ook hierboven, hoofdstuk 9,
paragraaf 3.5.3.
"Ng tegen Canada, klacht 469/1991, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. CC, p. 189, § 14.1.
"Zie Ng tegen Canada, klacht 469/1991, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. CC, p. 189, § 15.1; Kindler

tegen Canada, klacht 470/1991, CCPR/C/48/D/470/1991 (1993), §6.2. -
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Bovendien erkende het Mensenrechtencomite dat ook het recht op familieleven van artikel
17 en 23 IVBPR en het recht op bewegingsvrijheid van artikel 12 IVBPR de mogelijkheid
van staten beperken personen uit te zetten.™ Voorts zijn alle rechten van het IVBPR
uitdrukkelijk onderworpen aan het beginsel van non-discriminatie van artikel 26 IVBPR,
aan de verplichting van artikel 2 lid 3 een doeltreffend rechtsmiddel aan individuen een te
bieden teneinde een individueel recht hersteld of verzekerd te zien. Bovendien kan het
Mensenrechtencomite op basis van het IVBPR bescherming bieden van aanverwante
rechten, zoals het recht op een rechtsmiddel en een eerlijk proces. Tenslotte ligt het in de
lijn van de praktijk van het Mensenrechtencomitö dat het verbod van «on re/ow/emenf met
het Tweede Protocol bij het IVBPR inzake de afschaffing van de Doodstraf zal worden
uitgebreid." Partijen bij dat Tweede Protocol moeten garanderen dat een ieder in zijn
rechtsmacht niet aan de doodstraf wordt onderworpen." Dat zou tevens betekenen dat zij
gehouden zijn een persoon niet uit te leveren aan een staat waar hij grote kans loopt aan
de doodstraf te worden onderworpen, ongeacht omstandigheden en de wijze van voltrek-
king van de doodstraf. Dat gaat verder dan de reeds bestaande praktijk van het Mensen-
rechtencomite: een verbod van re/ou/em^nr naar een staat waar een persoon het risico
loopt te worden onderworpen aan wrede en onmenselijke omstandigheden

met de oplegging van de doodstraf.

Zou het Mensenrechtencomite, indien het de Wachten die bij het Comite tegen Foltering
kwamen zou hebben behandeld, tot dezelfde uitspraken zijn gekomen? Dat is nog moeilijk
vast te stellen, omdat klachten over dreigende foltering nog niet door het Mensenrechten-
comitö werden behandeld. E6n klacht die bij het Comite tegen Foltering werd afgewezen
zou vermoedelijk meer succes bij het Mensenrechtencomite hebben gehad. De klacht werd
afgewezen, omdat de dreigende foltering niet van een overheid afkomstig was, en daar
achtte het Comit6 tegen Foltering, gezien de omschrijving van foltering in artikel 1 van
het Verdrag, zieh niet bevoegd." Het Mensenrechtencomite vindt echter niet een zelfde
beperking, zoals aan het begin van deze paragraaf werd opgemerkt.

Wei is opmerkelijk dat de toets die het Mensenrechtencomite aanlegde voor het vaststellen
van dreiging van schending van de rechten van het IVBPR zwaarder lijkt te zijn dan die
geformuleerd door het Comit6 tegen Foltering. Het Mensenrechtencomite beoordeelde de
dreiging van een schending van artikel 7 IVBPR door middel van de toets 'necessary and
foreseeable'. In de genoemde zaken Kindler, Ng en Cox tegen Canada toetste het
Mensenrechtencomit6 of uitlevering inderdaad nootfeaifce/yifc een wrede, onmenselijke of
vernederende behandeling of bestraffing tot gevolg zou hebben. Weliswaar formuleerde
ook het Comit6 tegen Foltering een 'necessary and foreseeable' toets, maar met een
verschil: • . . . .

"Stewart tegen Canada, klacht 539/1994, CCPR/C/56/D/538 (1996), § 12.10.
"Tweede Protocol bij het IVBPR inzake de afschaffing van de Doodstraf. New York, 15 december 1989 (Trb.
1990, 125).
"Artikel 1 lid 1 van het Tweede Protocol bij het IVBPR bepaalt: "No one within the jurisdiction of a State Party

to the Present Protocol shall be executed."
"G.R.B. tegen Zweden, klacht 83/1997, A/53/44, Annex X, p. 92, § 6.5. Zie voorts hierboven, paragraaf 3.1.3

en 3.1.4.

262



Hoofdstuk 10 Non-refoulement

"[...] in the present circumstances, his return to Zaire would have the foreseeable and necessary
consequence of exposing him to a real risk of being detained and tortured."™

De toets houdt een noodzakelijk en te voorzien gevolg in dat zieh een ris/co zal voordoen.
Het is een vreemde constructie, maar wel ruimer dan hetgeen het Mensenrechtencomite'
uitsprak. In latere uitspraken gebruikte het Comite tegen Foltering overigens een eenvou-
diger maar vagere formulering:

"In the circumstances, the Committee considers that substantial grounds exist for believing that the
author would be in danger of being subjected to torture if returned to Zaire."™

In praktijk komt het er op neer dat in de gevallen waar het Comit6 tegen Foltering
afwees uitlevering uua/3cAi/#i/i/& tot foltering zou leiden, maar dat was niet
het geval. In de gevallen waar het Mensenrechtencomite re/bu/emenr afwees

was de bevreesde en verboden behandeling welhaast een noodzakelijk voorzienbaar gevolg
van uitlevering. Dat zou kunnen betekenen dat het Comite tegen Foltering in de beoor-
deling van het n'j/co ruimhartiger was en de drempel bij het Mensenrechtencomit6 hoger
lag. Een andere verklaring ligt echter meer voor de hand. De vermeende ruimhartigheid
van het Comite tegen Foltering hangt vermoedelijk samen met de situatie die het ter
beoordeling had. Met een eventueel voornemen de klager te onderwerpen aan foltering
lopen ontvangende staten niet te koop. Een beoordeling dat foltering dreigt is daarom al
niet met zoveel zekerheid te geven. Reden waarom een verdragsorgaan in de beoordeling
van het risico van foltering ruimhartig moet zijn. Waar, zoals het Mensenrechtencomite'
ter beoordeling had, een wrede en onmenselijke oplegging van de doodstraf bij uitlevering
van de klager voor de hand ligt, kan juist weer een vrij harde toets worden aangelegd. Dit
vermoeden kan echter niet door de praktijk worden bevestigd, omdat vergelijkbare zaken
met betrekking tot re/oK/eme/ir bij dreigende foltering zoals ontvangen door het Comit6
tegen Foltering nog niet ter beoordeling van het Mensenrechtencomite' zijn geweest.

Voorts kan het Mensenrechtencomite zieh uitspreken over dreiging van schending van
andere individuele rechten van het IVBPR, zoals opgemerkt, hetgeen aanzienlijke ruimte
biedt. Het Comitö tegen Foltering is daarentegen minder toegerust te oordelen over het
terugsturen naar een staat waar een schending van andere rechten dan het folterverbod
dreigt. Zelfs is het minder toegerust een dreiging van schending van het verbod van
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing te beoordelen, ondanks
artikel 16. Artikel 3 van het Verdrag spreekt immers over foltering alleen. Waar meer
dreigt dan alleen foltering, of waar de dreiging van foltering afkomstig is van een andere
instantie dan de overheid zou een individu beter af kunnen zijn bij het Mensenrechtenco-
mite'.*' Wel zijn er aanwijzingen dat het Comit6 tegen Foltering ook een klacht dat een
persoon bij uitzetting gevaar loopt te worden onderworpen aan een wrede, onmenselijke of
vernederende behandeling of bestraffing zou beoordelen. In de rapportageprocedure
stelden leden dikwijls vragen over de mogelijkheid van uitlevering naar staten waar de

"Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, § 9.4.
"Kisoki tegen Zweden, klacht 41/19%, A/51/44, Annex V, p. 81, § 9.6.
^". Clark en S. Aiken, /nttmariona/ //u/nan Ä/gntt i a w and Z^ga/ fem«di« in Eiputa'on: Progr«^ am/ Som«

femam/ng /»ro«<mu wirft 5p<?ci'a/fe/erenc« to Gjnada, NQHR 4 (1997), p. 429-455.
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gewenst, aangezien, zoals opgemerkt, het Mensenrechtencomite' wel now-re/ÖM/emenf in
verband met wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing beoordeel-

Iliopoulos uitte terecht haar bezorgdheid over de mogelijkheid een persoon terug te zenden
naar een staat, die zelf geen partij is bij het Verdrag tegen Foltering en dus niet is
gebonden aan het verbod van re/ow/ewien/ van artikel 3."** De consequentie van het
terugsturen kan zijn dat de persoon gevaar loopt door de derde staat te worden gestuurd
naar de staat waar uiteindelijk de foltering dreigt. In de klachtenprocedure maakte het
Comite al duidelijk dat dat niet de bedoeling is.'"' •'-•-• • » . / . ' < • . •• ; .••:?##

Voorts beval het Comite in zijn 'conclusions and recommendations' Namibie aan in
overeenstemming met artikel 3 goede procedures in te richten, opdat vluchtelingen,
wanneer zij niet kunnen worden teruggestuurd bij dreigende foltering, een verblijfstitel
kunnen krijgen."* Dat gaat verder dan hetgeen het Comite overwoog in de klachtenpro-
cedure: ook kan een andere staat bereid worden gevonden een vluchteling op te nemen
met de verzekering dat hij niet wordt teruggestuurd naar een staat waar hij gevaar loopt te
worden onderworpen aan foltering."" Beide mogelijkheden moeten in overeenstemming
met artikel 3 worden geacht.

•!• .- ' . . - - • - . - . • : . , V f ^ < » < . , * , . • , ; - > v „ • . /

Kortom, het Comite tegen Foltering benadrukte dat het verbod van artikel 3 absoluut is en
dat de bepaling naast negatieve, ook positieve verplichtingen inhoudt.

4 Slotbeschouwingen

Door de individuele Wachten over schending van artikel 3 kwam het Comite tegen
Foltering in de gelegenheid nader inhoud aan artikel 3 te geven. Het Comite ontwikkelde
bruikbare criteria om dreiging van foltering te beoordelen. Resumerend volgden de
uitspraken van het Comitö tegen Foltering met betrekking tot artikel 3 alle een zelfde
stramien. Het Comite deed een globale inhoudelijke toets in de ontvankelijkheidsfase en
toetste integraal in de inhoudelijke fase of een persoon gerede kans loopt aan foltering te
worden onderworpen, wanneer hij wordt teruggestuurd. Het bestaan van een samenhan-
gend patroon van grove, flagrante of massale schendingen van mensenrechten, zoals
genoemd in lid 2, is een belangrijke aanwijzing, maar geen co/u/i'rio sine <7aa «on voor het
aanwezig zijn van 'gegronde redenen'. Er moeten bijkomende aanwijzingen zijn, waaruit
blijkt dat betrokkene ook persoonlijk risico loopt. Het reeds gefolterd zijn is 66n van de
mogelijke, maar niet noodzakelijke aanwijzingen. Het politiek actief zijn en het behoren
tot een (vervolgde) etnische minderheid zijn andere aanwijzingen. Omdat het, zo stelde het
Comite\ uitermate moeilijk is te bewijzen dat iemand is gefolterd, laat staan dat hij dreigt
te worden gefolterd, eiste het geen hard bewijs maar zocht het Comit6 het veeleer in een

""Zie hierboven, paragraaf 3.1.5.
'"CAT/C/SR.197, § 4 1 .
"»Mutombo tegen Zwitserland, klacht 13/1993, A/49/44, Annex V, p. 45, § 10.
"*CAT/C/SR.294/Add.l, § 23, onder punt E, 9 (Comite als geheel).
""Aemei tegen Zwitserland. klacht 34/1995, A/52/44, Annex V, p. 71, § 11. Zie hierboven, paragraaf 3.1.4.
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combinatie van aanwijzingen, waarbij betrokkene het voordeel van de twijfel dient te krij-
gen. De ratio is dat de veiligheid van de persoon in kwestie voorop staat. Inconsistenties
in het verhaal van een klager accepteerde het Comite, maar een geringe feitelijke onder-
bouwing bracht de klager terug naar het land van herkomst. Deze laatste overwegingen
werden echter niet aangetroffen in de eerste 'general comment' van het Comite.

Het Mensenrechtencomite erkende het verbod van /•e/oKfemenf bij dreiging van foltering
en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in een 'general comment'.
Voorts leert een vergelijking van de praktijk van individuele klachten bij het Comite tegen
Foltering met de praktijk bij het Mensenrechtencomite dat het laatste waarschijnlijk een
zelfde beschermingsniveau zou bieden als het Comite tegen Foltering inzake re/outem£nf
bij dreigende foltering, behalve wanneer de dreigende foltering afkomstig was van andere
instanties dan een overheid. Het Mensenrechtencomite zou vermoedelijk bescherming
bieden, terwijl het Comite tegen Foltering zieh niet bevoegd achtte daarover te oordelen.
Hier deed de beperkende verdragsomschrijving van foltering zieh gevoelen.

Over het algemeen echter lagen de uitspraken van het Comite tegen Foltering in de lijn
van die van het Mensenrechtencomite. Opgemerkt moet echter worden dat het mandaat
van het Comite tegen Foltering beperkt is tot het oordelen over dreigende foltering. Het is
niet duidelijk of het Comite zieh kan uitspreken over dreiging van inbreuk op het verbod
van wrede of onmenselijke behandeling of bestraffing en andere individuele rechten van
het IVBPR, waarover het Mensenrechtencomite wel kan oordelen. Het Mensenrechtenco-
mite kent de beperkingen van het Verdrag tegen Foltering niet. Het heeft op basis van het
IVBPR uitdrukkelijk de mogelijkheid andere individuele rechten van klagers te betrekken
in zijn oordeel, dan alleen het verbod van re/ou/emen/ bij dreiging van foltering. Het kan
voorts bescherming bieden van aanverwante rechten, zoals het recht op een rechtsmiddel
en een eerlijk proces.

Uit de rapportagepraktijk blijkt dat het Comite tegen Foltering zijn mandaat al wat oprekte
en dichter bij de praktijk van het Mensenrechtencomite kwam. Het Comite achtte het
vooruitzicht van de oplegging van de doodstraf, althans de onmenselijke omstandigheden
die gepaard gaan met de voltrekking van de doodstraf, een reden een persoon niet terug te
sturen. Artikel 3 bevat voorts naast negatieve, ook positieve verplichtingen. Het Comite
bevestigde het absolute karakter van het verbod van

Vastgesteld moet worden dat het Comite tegen Foltering een uitgebreide praktijk ontwik-
kelde krachtens artikel 3 van het Verdrag en duidelijke uitspraken in de individuele
klachtenprocedure bood inzake het verbod van re/ÖM/emen/ bij dreigende foltering. Toch
zou het Mensenrechtencomite, had het de klachten die bij het Comite tegen Foltering
waren gekomen ontvangen, tenminste tot een zelfde resultaat zijn gekomen.
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strafrechtelijke handhaving
, oö »it:.

1 Inleiding " ' ' "

Het Verdrag tegen Foltering voorziet in een stelsel van bepalingen die de strafbaarstelling
en de strafrechtelijke handhaving van het folterverbod beogen. Het Verdrag merkt
foltering als een gedraging aan waarop zware straffen moeten worden gesteld. Verdrags-
partijen worden uitdrukkelijk verplicht daders van foltering te vervolgen. Het Verdrag
voorziet tevens, als eerste mensenrechtenverdrag, in universele rechtsmacht met betrek-
king tot het delict foltering. Daarmee wordt het belang van de aanpak van foltering
bevestigd. Het stelsel is geinspireerd door diverse eerdere verdragen tegen vliegtuigka-
ping, gijzeling en de bescherming van diplomaten.'

Uitgangspunt is artikel 7 lid 1: verdragspartijen zijn gehouden verdachten van foltering,
die zieh bevinden op zijn grondgebied, over te dragen aan de vervolgende instanties met
het oog op vervolging, tenzij wordt uitgeleverd aan een staat die zelf zal vervolgen. Niet
genoeg kan worden benadrukt dat de plicht" tot vervolging van artikel 7 lid 1 centraal
staat, dat die vervolging iedere verdachte van foltering moet treffen, ongeacht status. De
ratio van het Verdrag is immers dat verdachten van foltering geen 'safe-haven' dienen te
vinden en dat een verdachte van foltering altijd en overal vervolging moet vrezen. Tenein-
de te kunnen vervolgen dienen staten de benodigde maatregelen te nemen, waarvoor, naast
artikel 7 lid 1 zelf, reeds in artikel 2 lid 1 de grondslag kan worden gevonden. Een aantal
specifiek noodzakelijk te nemen maatregelen worden genoemd in artikelen 4 \ 5*, 6 en
7,' 8 en 9.* Deze bepalingen verplichten staten foltering strafbaar te stellen in hun
nationale wetgeving. Verdragspartijen dienen rechtsmacht, inclusief universele rechtsmacht
te scheppen voor het delict foltering. Bovendien moeten zij een systeem van a«/ rferfere
awl y'i«#care in wetgeving realiseren. De bepalingen staan in dienst van de plicht tot

'Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, Den Haag, 16 december 1970, artikel 7, 10
ILM 133 (1971); Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation,
Montreal, 23 September 1971, artikel 7, 10 ILM 1151; Convention on the Prevention and Punishment of Crimes
against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, 14 december 1973, artikel 7, A/Res/3166
(1974); International Convention against the Taking of Hostages, 4 december 1979, artikel 8 lid 1, 18 ILM 1456
(1979). Zie ook J.H. Burgers en H. Danelius, The United Nations Convention against Torture. A Handbook on
the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Dordrecht:
1988, p. 130-137.
'Dat hier sprake is van een plicht tot vervolging zal nader worden uiteengezet in paragraaf 2.3.3 hieronder.
'Zie hieronder, paragraaf 2.1.
'Zie hieronder, paragraaf 2.2. .
'Zie hieronder, paragraaf 2.3. . . ...
'Zie hieronder, paragraaf 2.5. •
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vervolging van artikel 7 lid 1. Het zou daarom ook logischer zijn geweest artikel 7 lid 1
vooraan te plaatsen en de uitwerkingen in artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 daarop te laten
volgen. Voorts moeten artikelen 12 en 13 worden genoemd.' Op basis van deze bepalin-
gen is een verdragspartij gehouden onderzoek te doen, wanneer er redelijke gronden zijn
dat foltering zieh heeft voorgedaan in een gebied onder zijn rechtsmacht.

In dit hoofdstuk bespreek ik allereerst de verdragsbepalingen 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Vervol-
gens behandel ik de praktijk van het Comit6 tegen Foltering in de uitleg van deze
bepalingen, waarna, naar aanleiding van deze Studie, enkele slotbeschouwingen volgen.

• •"..'-.iHi l UrtKU»:^ ?.*•'•• .-V|fc»!f J- S^si;.jaff!;.?K-.r.l'*.-. -jit}*]

2 De verdragsbepalingen

2.1 Strafbaarstelling: artikel 4 •;; :,xs,?«a- t-*a»;ia ",«; . i f iofi«;^ •>» gnfl.-'o:

Op grond van artikel 4 dienen verdragspartijen er zorg voor te dragen dat alle vormen van
foltering krachtens nationaal strafrecht strafbaar zijn. Hetzelfde geldt voor poging tot
foltering en voor medeplichtigheid of deelneming aan foltering. Onder medeplichtigheid of
deelneming aan foltering wordt ook de opdracht tot foltering verstaan. Volgens Burgers en
Danelius verplicht het Verdrag niet tot opneming in het nationaal strafrecht van een
specifiek, apart delict dat corresponded! met de definitie van foltering in artikel 1 van het
Verdrag. Wei moeten handelingen die foltering opleveren in de zin van het Verdrag
strafbaar zijn. Foltering, aldus Burgers en Danelius, zou bijvoorbeeld onder mishandeling
of machtsmisbruik kunnen vallen.®

Artikel 4 lid 2 schrijft voor dat verdragspartijen deze delicten strafbaar stellen met pas-
sende straffen, waarbij rekening wordt gehouden met de ernst van het delict. Burgers en
Danelius merken op dat, nu geen strafmaat is gegeven, het redelijk is de straf voor het
gronddelict foltering op het niveau te stellen van de straffen voor de ernstigste nationale
delicten.' Gedacht moet worden aan delicten die de menselijke gezondheid of leven
ernstig bedreigen, zoals moord.

2.2 Vestigine van Strafrechtsmacht: artikel 5 ' • • ' • ' - -

Artikel 5 lid 1 schrijft iedere verdragspartij voor de eventueel noodzakelijke maatregelen
tot vestiging van rechtsmacht ten aanzien van de in artikel 4 bedoelde delicten te nemen.
Die plicht rust op de Staat wanneer de delicten worden gepleegd onder zijn rechtsmacht of
aan boord van een schip of luchtvaartuig dat in de desbetreffende Staat is geregistreerd of
wanneer de verdachte onderdaan van die Staat is. In dat laatste geval dienen staten rechts-
macht te scheppen, gezien de bewoordingen van het Verdrag, indien de Staat zulks
passend acht. Dit is dus een bevoegdheid en geen plicht. De rechtsmacht dient voorts te

' . " " . f C ! : v l t •> - • ' - < > 1 * " ' - ' • : • : • ! ; > V , . • . . "• ; " " i ! T ' . , < . i * - . * ' . $ V i . : ) , . 5 '

Zie hieronder, paragraaf 2.6. . : . > : , - • , • • - . . • ••'->,; ••. f-;̂ *,- •-,. !•.••.:««; • « « , » • . ) •
'Burgers & Danelius 1988, p. 129-130. , <;«-„. •.-.: ,• . •: •. *. ^ . K ' h ' j - i ; , « , « * * f c v ' v - v ^ ;
*Burgers & Danelius 1988, p. 129. ..-.•:• •• > ; ;•. ..-'.-•.•. - : . < • . •.; v . • -.,- „;,. .
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worden gevestigd over e/)t territorium van de Staat, dus niet alleen over de territoriale
Staat binnen zijn grenzen, maar ook over gebieden die bezet zijn en over overzeese
gebiedsdelen.'°

Artikel 5 lid 2 vormt de hoeksteen van de universaliteit van de strafrechtelijke reactie. De
bepaling verplicht iedere verdragspartij universele rechtsmacht over het delict foltering in
zijn nationale wetgeving op te nemen, voor situaties dat een verdachte zieh op zijn grond-
gebied bevindt en hem niet ingevolge artikel 8 uitlevert aan een van de in het eerste lid
van artikel 5 genoemde staten. In het Duits wordt wel gesproken van het We/frec/ittpri/i-
Z/p." De gedachte dat universele rechtsmacht moest worden opgenomen in het Verdrag
hing samen met het karakter van foltering. Foltering in de zin van het Verdrag is niet
denkbaar zonder de betrokkenheid van de overheid. Dientengevolge komt er van nationale
berechting vaak niets terecht. De gedachte was dat de betrokkenheid van de overheid bij
foltering de doorbreking door andere staten rechtvaardigt van de soevereiniteit in
strafvervolging. Waar een overheid foltering gedoogt, moeten er immers bij uitstek
mogelijkheden zijn foltering aan te pakken. Het Verdrag tegen Foltering biedt andere
verdragspartijen daarom de grondslag om de vervolgingslacune in staten waar niet tegen
foltering wordt opgetreden, op te vullen: verdragspartijen mögen zelf tot vervolging over
gaan, waar verdachten van foltering opduiken op nun grondgebied.'*
- • • • - - - . • • - - • . > . •• • • , . , ; ; . : .• • ; - „ - . . . w y ; s r . ; , - , : • < ; , - . « . . ; » . - , : « ' . ]

- •••-.- • ~ -;i :• t r - i i . - . , * • : i - > - j i

2.2.7 /te/Jhv/Kfre van um'vme/e

Zs an ik / 5 /W 2 5/ecAw ve/p/ic/itend nuren

De gedachte van universele rechtsmacht als verwoord in het Verdrag is duidelijk, maar de
bewoordingen van artikel 5 lid 2 roepen een vraag over de reikwijdte op:

Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction
over such offences in cases where the alleged offender is present in any territory under its
jurisdiction and it does not extradite him pursuant to article 8 /o a/iy 0/ r/ie Sfa/« wmion«/ m

/ o/fAjj arr/c/e. [cursivering CI]"

Op basis van de tekst kan worden vastgesteld dat het Verdrag verplicht tot vestiging van
universele rechtsmacht over foltering voor situaties waar de mogelijkheid bestaat dat

'"Burgers & Danelius 1988, p. 131-132.
"Zie R. Marx, tfonvenrion der Vereinten Mir/onen gegen fb/fer unrf andere

BeftanaVung odfrSrra/i», Zeitschrift für Rechtspolitik 19 (1986). p. 81-85 (83).
"Burgers & Danelius 1988, p. 132: "[T)he general purpose of the Convenrion [is] to make it possible in all

situations to prosecute torturers." In vergelijkbare zin: A.H.J. Swart, De berechting van internationale
misdrijven. Deventer: 1996, p. 23-24.
"In de Franse versie vinden we dezelfde formulering: "Tout Etat Partie prend egalement les mesures nicessaires

pour 6tablir sa competence aux fins de connaitre desdites infractions dans le cas oü I'auteur presume de celles-ci
se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et oü ledit Etat ne l'extrade pas, conformement ä Particle 8, vers
Tun des Etats visis au paragraphe 1 du present article." Evenzeer in de Spaanse versie: "Todo Estado Parte
tomarä asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdieeiön sobre estos delitos en los casos en que el
presunto delincuente se halle en cualquier lerritorio bajo su jurisdieeiön y dicho Estado no conceda la extradicion,
con arreglo al articulo 8, a ninguno de los Estados previstos en el parrafo 1 del presence articulo."

270



Hoofdstuk 11 De strafrechtelijke handhaving

uitlevering ingevolge artikel 8 wordt verzocht door een andere ve/tfragsparti/, die rechts-
macht in de zin van artikel 5 lid 1 heeft. Het is de vraag of partijen op basis van het
Verdrag verplicht zijn rechtsmacht te vestigen over foltering voor de situaties waar een
staat mW-verdragspartij de mogelijkheid heeft uitlevering te verzoeken en rechtsmacht zou
hebben. Oftewel, bestaat de verplichting tot vestiging van universele rechtsmacht van het
Verdrag alleen in wederkerigheid op basis van het Verdrag tegen Foltering en vallen
onderdanen van niet-verdragspartijen niet onder de reikwijdte van het Verdrag? In het
algemeen is dat in het verdragsrecht niet ongewoon.'* In een verdrag gericht tegen
foltering waarbij overheden zijn betrokken is dat echter ongewoon.

Het is niet goed voorstelbaar dat opstellers van het Verdrag zo'n beperkte verplichting tot
vestiging van universele rechtsmacht voor ogen hadden. Vermoedelijk is onbewust een
beperkte formulering in het Verdrag gekomen. De opstellers kopieerden eenvoudig de for-
mulering van verdragen tegen vliegtuigkaping en bescherming van internationaal be-
schermde personen. Zij hebben toen waarschijnlijk over het hoofd gezien dat de bruik-
baarheid van het stelsel varieert naar gelang het onderwerp van het verdrag. Misdrijven
tegen diplomaten, vliegtuigkaping en gijzeling zijn van een ander karakter dan foltering
door overheden. De aanpak van de eerste misdrijven was een erkend algemeen belang van
alle staten. Het betrof geen misdrijven die staten zelf gedogen of waar staten enig belang
bij hadden. Daarentegen is foltering, gezien de omschrijving in het Verdrag tegen Fol-
tering, een misdrijf afkomstig van staten zelf." Uit de frava«* /?re/>ara/0j>« blijkt niet
dat de consequentie als versehenen in de verdragstekst is overwogen, maar evenmin blijkt
uitdrukkelijk dat opstellers van het Verdrag een vergaande universele rechtsmacht
beoogden. Het zou echter voor de hand hebben gelegen dat dit onderwerp, wanneer het ter
sprake zou zijn gekomen, discussie zou hebben gegeven. Het is daarom goed mogelijk dat
opstellers er eenvoudigweg niet aan hebben gedacht."

Bovendien zouden de opstellers met de gekozen formulering een ander, meer voor de hand
liggend doel hebben gehad. De verwijzing in artikel 5 lid 2 naar 'any States mentioned in
paragraph 1 of this article' zou slechts bedoeld zijn om aan te geven dat er gronden zijn
op basis waarvan andere staten, ongeac/ir of deze staten nu verdragspartijen zijn of niet,
rechtsmacht kunnen hebben, waarmee een verdragspartij die universele rechtsmacht
vestigde, heeft rekening te houden. In artikel 5 lid 2 is namelijk, naast de universele
rechtsmacht, de gedachte van au? andere au/ yiu/icare als opgenomen in artikel 7,
uitgewerkt. Daarmee wordt bedoeld dat een Staat verplicht is een verdachte van een
bepaald delict ofwel te vervolgen en te berechten ofwel uit te leveren aan een andere Staat
die zelf overgaat tot vervolging en berechting van de verdachte. In verband met dat
beginsel moest op een eenvoudige wijze worden verwezen naar de andere titeis van
rechtsmacht waardoor andere staten zouden betrokken zijn. Een eenvoudige manier om dat

"Zie anikelen 34-38 van het Weens Verdragenverdrag.
Schutte waarschuwde al in 1981 voor het verschil in uirwerking van het opnemen van dezelfde bepalingen van

universele rechtsmacht in de diverse verdragen die verschillende typen misdaden trachten aan te pakken. J.J.E.
Schutte, £n/orcem«j/ m«j.surM in in/erruKiona/ crimi'na/ bw, Revue Internationale de Droit Penal, 52 (1981) p.
441-453 (442-443).
"Zie de totstandkomingsgeschiedenis van de bepalingen van universele rechtsmacht: Burgers & Danelius 1988,

P- 35-36, 38, 57-60, 72-73, 78-80, 85, 94-95 en 130-133.
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uit te drukken was een verwijzing naar lid 1 alwaar die titeis werden genoemd. Daarbij is
over het hoofd gezien dat gelijk de werking van universele rechtsmacht kon worden
beperkt tot verdragspartijen.

Die beperking zou ook ernstig tekort doen aan de geest van het Verdrag tegen Foltering.
Doel was een grondslag te scheppen om in alle omstandigheden foltering strafrechtelijk
aan te kunnen pakken, juist omdat sommige staten zelf foltering niet aanpakken. Het is
natuurlijk te verwachten dat staten, die foltering gedogen, geen partij zouden worden bij
een Verdrag dat andere staten de bevoegdheid zou geven verdachten van foltering
afkomstig uit deze 'gedoogstaten' strafrechtelijk te vervolgen. Bij een beperkte interpreta-
tie van de universele rechtsmacht zouden verdachten van foltering door 'gedoogstaten' nog
steeds een hand boven het hoofd worden gehouden. Juist tegenover verdachten van
foltering uit deze staten zou het Verdrag zijn werking moeten vinden."

Het ligt voor de hand dat de beperkende consequenties in de formulering van artikel 5 lid
2 niet waren voorzien of bedoeld. Toch kan op dit punt discussie bestaan. Het is tenslotte
niet mogelijk vast te stellen wat de verdragopstellers zouden hebben bedoeld als het punt
van de uitgebreide of beperkte rechtsmacht aan de orde zou zijn gekomen. Ik aarzel
daarom ook om te concluderen dat een verdragspartij die nalaat de uitgebreide universele
rechtsmacht te vestigen een verdragsverplichting schendt. Ook aan algemeen volkenrecht
kan zo'n verplichting tot vestiging van universele rechtsmacht niet worden ontleend.'® Zo
is er al onvoldoende statenpraktijk, zodat aan het vereiste van een consistente staten-
praktijk om te kunnen spreken van een intemationaal gewoonterechtelijke verplichting,
niet wordt voldaan."

to/ ve\sf/gj>ig van

Een andere vraag is of staten wel ftevoegrf zijn een uitgebreide universele rechtsmacht te
vestigen, los van enig Verdrag. Een antwoord op deze vraag is dan tevens een antwoord
op de vraag of staten bevoegd zijn rechtsmacht te vestigen, die ook verdachten van
foltering afkomstig uit niet-verdragspartijen zou treffen. Het voorafgaande bood al enkele
vingerwijzingen.

Opstellers van het Verdrag zagen geen beperkingen voor zo'n bevoegdheid. Op grond van
artikel 5 lid 3 worden verdragspartijen vrij geacht een ruimere strafrechtsmacht overeen-

"Zo ook de opmerking van de delegatie van de Verenigde Staten: 'Replying to the Argentine delegation he
stated that such jurisdiction was intended primarily to deal with situations where torture is a State policy and,
therefore, the State in question does not, by definition, prosecute its officials who conduct torture. For the
international community to leave enforcement of the convention to such a State would be essentially a formula for
doing nothing. Therefore in such cases universal jurisdiction would be the most effective weapon against torture
which could be brought to bear." Burgers & Danelius 1988, p. 78-79.
"Zie Swart 1996, p. 13-21; Th. Meron, //iwrrMriona/ Crimimj/iattion o / / /wmfl / j4freci7i«, AJIL 89 (1995), p.

554-577 (568-574); L.S. Sunga, Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights
Violations. Dordrecht: 1992, p. 114. Zie daarentegen ook M.C. Bassiouni, Crimes Against Humanity in
International Criminal Law. Dordrecht: 1992, p. 500-502 en 510-527. , . . . , . . . . . . *,:
"Swan 1996, p. 17-19. ' ;
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komstig het nationale recht te vestigen.^ Schutte werpt echter nog tegen dat de uitoefe-
ning van zo'n rechtsmacht in strijd zou komen met het beginsel nu//wm crime« s/ne

,̂ ' zoals onder meer neergelegd in artikel 15 lid 1 van het IVBPR:

No one shall be held guilty of any criminal offence on account of an act or omission which did not
constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was commit-
ted.

Voorts zou tegen zo'n bevoegdheid kunnen worden aangevoerd dat de vervolging
krachtens universele rechtsmacht van een verdachte van foltering die onderdaan is van een
Staat die geen partij is bij het Verdrag, een inbreuk op de soevereiniteit van die staat zou
opleveren.

. . j , : - . ; : - : • ; • , • . ' " • " • ' . • • . , • • : - ' . - . ' - - f . t ; - - j - ' - ' ! ; * ' - i t i ; - r - . ' • ' • • - . • " ' . . « - ; • ^ . . - . - • • ' • ' . ••• . ' . • • ; . . .•• : • > ; .

De eerste uitspraak van het Joegoslavie" Tribunaal inzake Tadic verwerpt beide argumen-
ten. Er is geen strijd met het beginsel «w//um crime« s/ne /ege wanneer betreffende
misdaden zonder rwi/fe/ reeds deel uitmaken van het volkenrecht, zo stelde het Tribunaal
vast.^ Misdaden tegen de menselijkheid, waaronder foltering valt, waren reeds internati-
onale misdaden, ruim voor de oprichting van het Joegoslavie' Tribunaal, en wel op basis
van gewoonterecht." Bovendien hebben staten foltering vaak al geincorporeerd in hun
eigen strafwetgeving, hoewel niet altijd onder dezelfde naam." Uit die vaststelling
vloeien twee gevolgtrekkingen voort. Allereerst is er bij foltering geen sprake van strijd
met het beginsel «w/Zum crime« s//ie /ege. Ten tweede zijn staten vrij universele rechts-
macht onafhankelijk van het Verdrag uit te oefenen over verdachten, omdat zo'n uitoefe-
ning geen inbreuk zou maken in de soevereiniteit van andere staten, omdat het delict,
international als het is, niet meer geacht kan zijn binnen de exc/ws/eve rechtsmacht van
staten te vallen:

"Zo koos Nederland voor een onbeperkte universele rechtsmacht. Artikel 5 Uitvoeringswet Folteringsverdrag
(Staatsblad 1988, 478) bepaalt: "De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zieh buiten Nederland aan
een van de in de anikelen 1 en 2 omschreven misdrijven [i.e. foltering. CI] schuldig maakt."
"Schutte 1981, p. 441-453 (451). Swart gaat er van uit dat foltering niet een misdrijf is dat de dader rechtstreeks

krachtens algemeen volkenrecht, los van het Verdrag tegen Foltering, strafrechtelijk verantwoordelijk zou maken.
Ook zijn Stelling impliceert dat hij strijd met het beginsel nu//«m crime» «he /ege in zo'n situatie aanwezig acht.
Swan 1996, p. 8-9, 22. enparcim. Zie ook Sunga 1992, p. 80-86.
"ICTFY (Joegoslavie-Tribunaal), zaak No. IT-94-1-T van 10 augustus 1995 (Tadic-zaak): "72. In his Report,

the Secretary-General states that 'the application of the principle nullum crimen sine lege requires that the
International Tribunal should apply rules of international humanitarian law which are beyond any doubt part of
customary law'. (S/25704, para. 34.)"
"ICTFY (Joegoslavie-Tribunaal), zaak No. IT-94-1-T van 10 augustus 1995 (Tadic-zaak): "44. (...) The crimes

with which the accused is charged form part of customary international law and existed well before the
establishment of the International Tribunal ( . . .] ." En verder: "76. There is no question but that crimes against
humanity form part of customary international law. They found expression in Article 6(c) of the Nuremberg
Charter of 8 August 1945, Article II(lXc) of Law No. 10 of the Control Council for Germany of 20 December
1945 and Article 5(c) of the Tokyo Charter of 26 April 1946, three major documents promulgated in the
aftermath of World War II."

"ICTFY (Joegoslavie-Tribunaal), zaak No. IT-94-1-T van 10 augustus 1995 (Tadic-zaak): "73. Additional
support for the finding that there is no violation of the principle of nullum crimen sine lege is that by incorpora-
ting the prohibitory norms of common Article 3 into its national law, the former Yugoslavia has criminalized
these offences [...)"
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"If the Security Council in its informed wisdom, acting well within its powers pursuant to Article
39 and 41 under Chapter VII of the Charter, creates the International Tribunal to share the burden
of bringing perpetrators of universal crimes to justice, the Trial Chamber can see no invasion into
a State's jurisdiction because, as it has been rightly argued on behalf of the Prosecutor, r/iey were

cn'/ne? HvV/i/n j/i£ etc/ity/ ve yumd/cfton of any (/tt/jv/'rfua/ S/ate [•••]' ^ [cursivering CI].

Voorts is een argument aan het concept van /us cogens en verplichtingen erga o m m te
ontlenen. Er bestaan bepaalde normen van zo'n gewicht voor de internationale gemeen-
schap dat staten daaraan gebonden worden geacht, ongeacht een duidelijke instemming.
Daarmee is een hierarchie van normen in het internationaal recht erkend.-* Er bestaat
geen algemene overeenstemming over de verzameling normen van dat hogere type, wel is
er overeenstemming dat het verbod van foltering er onder valt." Meron is van mening
dat foltering en andere misdaden tegen de menselijkheid moeten worden aangemerkt als:

"[...] crimes yure genft'wm [. Therefore all states have the right to try the perpetrators. This right
can be seen as an analogue, mum/« mu/an<fl5, of the prerogative of all states to invoke obligations
ergo om/ier against states that violate the basic rights of the human person."** .,

Kortom, staten zijn vrij universele rechtsmacht over foltering te vestigen, los van enig
verdrag. Uiteraard hebben staten wel rekening te houden met een wens tot uitoefening van
rechtsmacht door staten die een sterkere titel voor uitoefening van rechtsmacht hebben,
bijvoorbeeld de Staat waar de verdachte zijn daden pleegde of waarvan de verdachte
onderdaan is. Het beginsel auf aWere au/ yuaVcare, zoals ook opgenomen in het Verdrag
tegen Foltering, biedt die correctie.

Deze vaststelling biedt gelijk een antwoord op een laatste vraag in dit verband. Het is de
vraag of universele rechtsmacht in de zin van artikel 5 lid 2 ook van toepassing is op een
verdachte afkomstig uit een verdragstaat, die zijn daad pleegde op een moment dat die
laatste Staat nog mef had geratificeerd. Het bezwaar is dat zo'n vestiging en uitoefening
van universele rechtsmacht in strijd zou komen met het beginsel nu//um crime/i sine
/ege." Hierboven werd besproken of staten zijn gehouden, op basis van het Verdrag,
universele rechtsmacht te vestigen over een verdachte afkomstig uit een staat die geen
partij is bij het Verdrag. De vraag nu aan de orde is een andere. De staat uit welke de
verdachte van foltering afkomstig is, was geen partij op het moment dat de verdachte zijn
daad pleegde. Echter, op een later moment is de desbetreffende staat inmiddels wel partij
bij het Verdrag, en oefent een andere verdragspartij universele rechtsmacht over de
betreffende verdachte uit.

Zoals reeds opgemerkt, is volgens de uitspraak van het Joegoslavie Tribunaal inzake Tadic
geen strijd met het beginsel nu//um cn'me/i .sme fege aanwezig te achten. Dan is er ook

"ICTFY (Joegoslavie-Tribunaal), zaak No. IT-94-1-T van 10 augustus 1995 (Tadic-zaak), § 44.
•'Zie ook artikel 53 en 64 Weens Verdragenverdrag.
"Internationaal Gerechtshof, Barcelona Traction Light and Power Co. (Belgie tegen Spanje), ICJ Reports

(1970), § 32 en 33. Zie ook Restatement of the Law. The Foreign Relations Law of the United States (1987),
Vol. 2, p. 174-175, § 702.
"Meron 1995, p. 576. • , - , • •
"Schutte 1981, p. 451.
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geen reden artikel 5 lid 2 zo te interpreteren dat een vermeende strijd met het beginsel er
niet is. Kortom, verdragspartijen zijn verplicht rechtsmacht te vestigen over het delict
foltering, ook als dat delict is gepleegd door een verdachte afkomstig uit een andere
verdragspartij die het Verdrag ten tijde van de daad nog niet had geratificeerd.

•' . ' o r r v / •

Verdragspartijen zijn verplicht universele rechtsmacht in de zin van artikel 7 jo 5 lid 2 van
het Verdrag tegen Foltering te vestigen en uit te oefenen over het delict foltering, wanneer
een verdachte opduikt op het grondgebied, wie de verdachte ook is. Het is twijfelachtig of
deze verplichting beperkt is en slechts bestaat in wederkerigheid tussen verdragspartijen.
Er is voorts onvoldoende basis in het volkenrecht om een ve/p/icMng aan te nemen om
universele rechtsmacht te vestigen, los van het Verdrag tegen Foltering. Wei bestaat er,
op basis van algemeen volkenrecht en op basis van het Verdrag, zo'n ^evoegd/ie/d.
Vastgesteld werd dat de vestiging en uitoefening van universele rechtsmacht, los van de
verplichting uit het Verdrag, niet strijdig is met het beginsel n«//wm cn/nen si«£ /ege,
omdat foltering al een internationale misdaad was, onafhankelijk van het Verdrag.
Evenmin levert de uitoefening van universele rechtsmacht voor het delict foltering een
inbreuk in de soevereiniteit van een staat op. Nu geen strijd met internationaal recht
aanwezig is, zijn verdragspartijen gehouden rechtsmacht te vestigen over het delict
foltering gepleegd door een verdachte, ook wanneer deze afkomstig is uit een staat die het
Verdrag ten tijde van de daad nog niet had geratificeerd. . .

Het is beslist wenselijk dat het Comite duidelijk maakt dat de implementatie van univer-
sele rechtsmacht verdachten van foltering afkomstig uit staten die geen verdragspartij zijn
niet moet ontzien. Het is aan het Comite er bij staten op aan te dringen, voorzover in
nationale wetgeving hiaten zijn gebleven, duidelijkheid te brengen, zo nodig met verwij-
zing naar de bevoegdheid van artikel 5 lid 3 tot vestiging van een uitgebreide universele
rechtsmacht.

2.3 Uitoefening van strafrechtsmacht: artikelen 6 en 7

2.3.7 Voor/o/7/̂ e Aec/ite/iis van de ver<iac/ite en voor/op/g

Verdragspartijen zijn niet alleen gehouden rechtsmacht over het delict foltering middels
nationale wetgeving te vestigen, zij moeten vervolging en berechting ook in de praktijk ten
uitvoer leggen. Artikelen 6 en 7 verplichten verdragspartijen concrete maatregelen te
nemen. Artikel 6 lid 1 schrijft voor dat, wanneer een verdachte van foltering zieh op het
grondgebied van de staat bevindt, deze in hechtenis wordt genomen of dat andere
wettelijke maatregelen worden getroffen teneinde zijn aanwezigheid te waarborgen. Staten
hebben een zekere beoordelingsvrijheid om vast te stellen of de omstandigheden voorlopi-
ge hechtenis rechtvaardigen. Die beoordeling zal mede afhankelijk zijn van nationale
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regels op het gebied van bewijs.^ In ieder geval zal moeten worden nagegaan of voldaan
is aan een geval en een grond vereist bij de toepassing van vrijheidsbenemende dwangmid-
delen.

Uit artikel 6 lid 2 blijkt dat verdragspartijen zijn gehouden onmiddellijk een voorlopig
onderzoek naar de feiten in te stellen. Deze verplichting geldt met name als de Staat zelf
de vervolging ter hand neemt. Wanneer immers een verdachte wordt uitgeleverd, zal de
om uitlevering verzoekende staat zo'n onderzoek over het algemeen uitvoeren.^' Ingevol-
ge lid 3 dient aan een ieder die zieh in hechtenis bevindt, hulp te worden geboden om zieh
onmiddellijk in verbinding te stellen met de dichtstbijzijnde bevoegde vertegenwoordiger
van de staat waarvan hij onderdaan is. Op grond van artikel 6 lid 4 dient de verdragspartij
onmiddellijk de in artikel 5 lid 1 bedoelde staten in kennis te stellen van de hechtenis en
van de omstandigheden die hechtenis rechtvaardigen. Deze plicht geldt ongeacht of de
staat zal vervolgen of uitleveren. De verdragspartij die het voorlopige onderzoek verricht,
brengt onverwijld verslag uit van zijn bevindingen aan de genoemde staten en deelt mede
of hij voornemens is zijn rechtsmacht uit te oefenen.

' 2 i P ' . t i n t * ; • • • ' . ' ; ~ r ' ;•-.• ^ - . :, , , - a >

2.5.2 Vera>/gmg en a

De centrale bepaling van het stelsel, artikel 7 lid 1, dient haar praktische uitwerking te
vinden, wanneer een verdachte van foltering is aangetroffen. Verdragspartijen dienen,
wanneer de verdachte niet wordt uitgeleverd, de zaak over te dragen aan de vervolgende
instanties met het oog op vervolging. Burgers en Danelius vermelden dat de tekst van
artikel 7 lid 1 alsmede de informatieplicht van artikel 6 lid 4 er op wijzen dat vervolging
pas kan plaatsvinden nadat uitlevering is uitgebleven (wanneer een verzoek daartoe niet
wordt ingewilligd of wanneer geen verzoek is gedaan)." Dat is slechts bedoeld om
verdragspartijen de tijd te bieden om uitleveringsverzoeken af te wachten en daar over te
beslissen. Desnoods kan een verdragspartij om opheldering vragen aan staten die mogelijk
geinteresseerd zouden zijn een verzoek te doen. Natuurlijk kan niet eindeloos de beslissing
tot vervolging over te gaan worden uitgesteld, omdat - of onder het voorwendsel dat - nog
een verzoek tot uitlevering zou kunnen worden gedaan.

De bedoeling van de bepaling is uitdrukkelijk niet dat verdragspartijen de vervolging
afhankelijk maken van uitleveringsverzoeken. Verdragspartijen motten tot vervolging
overgaan, /e/iz// een andere staat om uitlevering (met het oog op vervolging) verzoekt. In
dat laatste geval moet de verdragspartij besluiten al of niet op dat verzoek in te gaan. Uit
de bewoordingen van artikel 7 ('if it does not extradite him') blijkt niet dat staten verplicht
zijn uit te leveren, wanneer daar een verzoek toe is gekomen." Wanneer geen uitleve-
ringsverzoek is gedaan of de staat besluit niet op een uitleveringsverzoek in te gaan is de

-•.-;£'•

" B u r g e r s & D a n e l i u s 1 9 8 8 , p . 1 3 4 . • • >' ' . - ; • : ': •-..• :.•• ;;•

" B u r g e r s & D a n e l i u s 1 9 8 8 , p . 1 3 5 . • - ' •" ' '• * •••'•' ••"•'•"

"Burgers & Danelius 1988, p. 137. Zo ook A.H. Klip, Srra/fcfcAw/i/*? micn> op enurig? sc/i«idin£M von
fwnwirw/»«! in n« fcui/fn/and, in: C.H. Brants, C. Kelk en M. Moerings (red.): Er is meer. Opstellen over
mensenrechten in internationaal en nationaal perspectief. Deventer: 1996, p. 93-106 (100).
"Aldus ook Burgers & Danelius 1988, p. 133, 137 en 139.
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consequentie dat de zaak wordt overgedragen aan de vervolgende instanties. Daar is geen
beleidsruimte meer: overdracht dient altijd plaats te vinden." Deze overdracht vindt
gezien artikel 7 lid 1 plaats "for the purpose of prosecution". De Spaanse tekst spreekt
van: "a efectos de enjuiciamiento". De Franse tekst spreekt van: "pour l'exercice de
l'action p6nale". Het is duidelijk: de overdracht heeft als doel de vervolging en eventuele
bestraffing van degene die verdacht wordt van foltering.

Artikel 7 lid 3 verplicht staten aan ieder tegen wie een vervolging aanhangig wordt
gemaakt in verband met een van de in artikel 4 bedoelde delicten in alle fasen van de
procedure een billijke behandeling te waarborgen. Dat betekent dat de toepasselijke
procesgaranties die een staat hanteert en ook, indien de Staat partij is bij het IVBPR,
artikelen 9, 10, 14 en 15 van het IVBPR uiteraard gelden voor een verdachte van fol-
tering."

Verder dienen de maatstaven voor de bewijsvoering vereist voor vervolging en veroorde-
ling in geen enkel opzicht minder strikt te worden aangelegd dan die welke gelden in de
gevallen als bedoeld in artikel 5, eerste lid. Artikel 7 lid 2 maakt duidelijk dat de
opstellers niet de bedoeling hadden verdachten op basis van onvoldoende of gebrekkig
bewijs te vervolgen, hoewel bewijs wellicht moeilijker te vergären is in verband met de
mogelijk geringe bereidwilligheid van de staat waar foltering is begaan mee te werken aan
een onderzoek.'"'

2.3.3 /Vic/if rof vervo/giwg • L

Het is niet reeel te verwachten, wanneer een verdachte van foltering is aangetroffen, dat
deze ook altijd zal worden vervolgd. Het is immers denkbaar dat er onvoldoende bewijs is
of dat vervolging in strijd komt met het beginsel ne Ms /n /item. Artikel 7 lid 2 bepaalt dat
de vervolgende instantie zijn beslissing al dan niet te vervolgen neemt op dezelfde wijze
als in het geval van een gewoon delict van ernstige aard krachtens de wetgeving van die
staat. Dat laat aan opportuniteitsoverwegingen enige ruimte," maar die zijn gelijk gebon-
den aan grenzen: de vervolgende instantie dient zijn beslissing af te stemmen op de vraag
hoe zij bij overeenkomstige ernstige misdrijven pleegt te oordelen. Foltering is een zwaar
misdrijf. Vergelijkbare delicten zijn moord, doodslag en zware mishandeling, zodat niet
goed in te zien dat op basis van opportuniteitsoverwegingen wordt afgezien van vervolging
wegens foltering. _ * '"; . ' " ," ' " ^ - - -. - - ^ .; >

Is het denkbaar dat staten, die een dusdanige invulling geven aan het legaliteitsbeginsel dat
zij gehouden zijn bij een reeele verdenking over te gaan tot vervolging, strenger zullen
vervolgen dan staten die de mogelijkheid hebben op basis van opportuniteitsoverwegingen

"Burgers & Danelius 1988, p. 133 en 137. , • , , . > . . ••
"Burgers & Danelius 1988, p. 138. , . •
"Burgers & Danelius 1988, p. 138.
"Bij de opstelling van het Verdrag is dit voor lief genomen. C. Chanet, La Convsn/ion </« Afario« t / m « con/reg g g

to Torture e» Xu<r« />rin« o« 7"rai7em^«i Cmefa, /«Aumaifw ou D^raiianM, AFDI 30 (1984), p. 625-636 (629);
Burgers & Danelius 1988, p. 62-63 en 78-80.

277



Hoofdstuk 11 "' •—*•• " De strafrechtelijke handhaving

een keuze te maken tussen al of niet vervolgen? Naar mijn mening niet. De redenen op
basis waarvan een rechter in een Staat die het legaliteitsbeginsel in vervolging kent, niet
tot berechting zou kunnen komen, zijn dezelfde op basis waarvan een officier van justitie
met opportuniteitsruimte niet tot vervolging zou over gaan. Er is bijvoorbeeld onvoldoen-
de bewijs, het feit is verjaard of er is strijd met het beginsel ne ft« m idem."
Verdragspartijen kunnen zieh in ieder geval niet achter het opportuniteitsbeginsel verschui-
len op een manier die het doel van het Verdrag zou frustreren." Een en ander vindt ook
steun in artikel 2 lid 1, dat staten oproept <foe//rig0fe/ufe maatregelen, waaronder rechterlij-
ke maatregelen, tegen foltering te nemen. Het resultaat bij een reele verdenking van
foltering zal bij beide stelsels in de praktijk niet tot grote verschillen leiden.

2.J.4 /mmunite/r van Aoge

Er moet voorts van worden uitgegaan dat er evenmin ruimte is af te zien van vervolging
van buitenlandse ambtsdragers, hoe hoog ook, ten gevolge van het bestaan van strafrechte-
lijke immuniteiten.*° Het Handvest en het Tribunaal van Neurenberg stelden al vast dat
in geval van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid hoogste gezagsdragers
een beroep op immuniteit niet toekomt.'" Het Statuut van het Joegoslavie-Tribunaal
bevestigde dat.** Voorts zijn schrijvers - weliswaar op verschillende gronden - er over
eens dat het in strijd met de logica zou zijn aan te nemen dat de internationale rechtsorde
personen strafrechtelijke immuniteit verleent voor handelingen die lijnrecht ingaan tegen

"De Nederlandse wetgeving bevat geen aanwijzingen omtrent de concrete vervolging. Uitvoeringswet
Folteringsverdrag (Staatsblad 1988, 478). Zie ook C. Ingelse en H. van der Wilt, De Zaa* Pi/iocA«. Ovw
£/mvmf/< y«n*/icn> f/i /fo//amis« änMpen/mVf, Nederlands Juristenblad 71 (1996), p. 280-285. De mening
verwoord door Klip dat de opportuniteitsruimte 'op zijn Nederlands' moet worden genomen acht ik dan ook
onjuist. Klip 1996, p. 104-105. Zie ook M. de Blois, Het Recht op Persoonlijke Integriteit in het Internationale
Recht (diss. Leiden). Leiden: 1989, p. 282-283.

"Zie ook Schutte 1981, p. 431-432.
"Ingelse & Van der Wilt 1996, p. 281-282. Zie ook M.T. Kamminga, PmocAff ft«of*/ Afca>rto/i0\ Nederlands

Juristenblad 69 (1994), p. 1211; M.T. Kamminga en M.E.M. Tijssen, PmocAf/, AWer/anrf, <?n A« VW-Verdra^
W*«i Fo/ttWtf, NJCM-Bulletin 20 (1995), p. 986-995.
"Artikel 7 van het Handvest van Neurenberg bepaalt: "The official position of Defendants, whether as heads of

State, or responsible officials in Govemement departments, shall not be considered as freeing them from
responsibility, or mitigating punishment." Zie ook ftineip/M o/ /n/ f nia/iona/ t a w rccognÜAf m »Af CAartfr o/
//if Mirnftf r£ THfrurui/ ana" m /Af /uagmf/tf o / /Af 7Vi6una/, Princip/fs / <£ ///, Yearbook of the International
Law Commission (1950), Vol. II, p. 374-375. Deze beginselen zijn bevestigd in resoluties van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties: A/64/Add.l (1946), p. 188; A/1316 (1950). In de VS is een beginsel van
non-immuniteit voor schendingen van het internationaal recht erkend in uitspraken van de hoogste rechter en in
de wetgeving. Zie A. Bianchi, Denying S/a/f /mmumry /o VTotoors o/Human Äi'gAw, Austrian Journal of Public
and International Law 46 (1994), p. 195-229 (201); C.E. Hickey, Ato/f: 77if Dic/a/or, Drags and D/p/omacy fty
/fufiermenf: Hfad-ö/-S/a/f /mOTu/iifv m (/m/fd S/a/M v. Atorffga, Connecticut Journal of International Law 4
(1989), p. 729-765.

"Artikel 7 lid 2 van het Statuut van het Joegoslavie-Tribunaal luidt: "The official position of any accused
person, whether as Head of State or Government or as a responsible Government official, shall not relieve such
person of criminal responsibility nor mitigate punishment." S/25704, § 36, Annex (1993); en S/25704/Add.l
(1993).
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de grondslagen van dezelfde rechtsorde.^ Deze redenering gaat bij uitstek op in het
geval van foltering in de zin van het Verdrag tegen Foltering. Dit Verdrag staat in een
verhelderend contrast met de vaagheid van immuniteit. Foltering kan alleen, volgens de
verdragsomschrijving, afkomstig zijn van Staatsorganen. Uiteindelijk is foltering ook de
verantwoordelijkheid van de hoogste gezagdrager." Het Verdrag bevestigt dat dit ge-
bruik van Staatsmacht in strijd is met internationaal recht en zet er een rem op door vast te
stellen dat individuen die zieh aan foltering schuldig maken strafbaar zijn en berecht
moeten worden, onder andere door vestiging van universele rechtsmacht. Dit laatste,
omdat foltering een beleid is van een staat en zo'n staat over het algemeen niet over zal
gaan tot vervolging van overheidsfunctionarissen. Juist voor dergelijke situaties is een
internationale garantie geschapen.'" Het zou volstrekt afbreuk doen aan doel en strekking
van het Verdrag indien de verboden uitoefening van Staatsmacht achteraf door een im-
muniteitsbepaling zou worden gedekt, aangezien in dat geval de mogelijkheden om
schending van de norm te sanctioneren zouden worden geblokkeerd. Voorzover al enige
strafrechtelijke immuniteit voor een staatshoofd voor de nationale rechter bestaat, gaat dat
in het geval van foltering in de zin van het Verdrag niet op.

Zoals reeds eerder in dit verband is betoogd,** is een Sterke contra-indicatie aan het con-
cept van J'WJ cogens en verplichtingen erga om«« te ontlenen. Daarmee is een hierarchie
van normen in het intemationaal recht erkend.'" Internationaalrechtelijke bepalingen in
strijd met deze hogere normen, zijn nietig.'" Weliswaar is er geen algemene overeen-
stemming over de verzameling normen van dat hogere type, wel is er overeenstemming
dat het verbod van foltering er onder valt.'" Het Verdrag tegen Foltering is een uitwer-
king van dat verbod. De strafrechtelijke immuniteit van staatshoofden behoort daarentegen
zeker niet tot iMJ coger«.* . ,. • ,.•<* —

"Zie Bianchi 1994, p. 200; I. Brownlie, Principles of Public International Law. Oxford 1990, p. 326; M. Her-
degen, Die 4cA/u/ig ,/re/mfer tfoneiKrecn/e a/s Sc/irante naftona/er Srra/gewa/(, Zeitschrift für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht 47 (1987), p. 221-242 (224); Hickey 1989, p. 738; J.L. Mallory, Auo/Wn;
rte Con/iision over tfead o/S/a/e //nmuniry: 77ie De/fnea" Äign/ o/A3n#r, Columbia Law Review 86 (1986), p.
169-197 (179). Zie ook Swart 1996, p. 7-8; M.C. Bassiouni, p. 466-467.
"Burgers & Danelius 1988, p. 119-121 en 129-130.
"Bij totstandkoming van het Verdrag tegen Foltering is de uitoefening van universele rechtsmacht op het regime

zelf, met inbegrip van de dictators, voor ogen gehouden. Burgers & Danelius 1988, p. 58; M.E. Tardu, 77ie
t/ni'Jed Atoio/u Convention aga/ntf 7bm/re and o/Aer CraW, /nAuman or Degrading 7reamiem or Punisnm««,
NJIL 56 (1987), p. 303-321 (313).
"Ingelse & Van der Wut 1996, p. 282.

Zie Bianchi 1994, p. 219: "Reliance on the hierarchy of norms in the international legal system is a viable ar-
gument to assert non-immunity for major violations of international human rights."
"Zie ook artikel 53 en 64 Weens Verdragenverdrag.
"Internationaal Gerechtshof, Barcelona Traction Light and Power Co. (Belgie tegen Spanje), ICJ Reports

(1970), § 32 en 33. Zie ook Restatement of the Law. The Foreign Relations Law of the United States (1987),
Vol. 2, p. 174-175, § 702.

Zie Bianchi 1994, p. 223: "Many, if not all, would agree that the protection or violation of some fundamental
human rights may be included in any of the three categories [i.e. Internationale misdaden, iiu cozens en normen
«r?a omnes. CI]. Hardly anyone would say so with respect to state immunity. Therefore, as a matter of
hierarchical order, rules on immunity could never be deemed to prevail over international human rights norms."
Zie ook Hickey 1989, p. 763. .-
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va/i

Commentaar op de uitwerking van stelsels van universele rechtsmacht kwam van de kam
van de reeds aangehaalde Schutte" en Swart." Schutte merkt op dat de bepalingen van
universele rechtsmacht in dergelijke verdragen" geen duidelijkheid bieden over zoge-
naamde 'mock trials': een verdachte van foltering is vervolgd, maar heeft een ongebrui-
kelijk läge straf of vrijwel direct gratie of amnestie gekregen. Gesteid kan worden dat
vervolging niet gericht bleek te zijn op werkelijke bestraffmg. De vraag is dan of een
nieuwe vervolging in een andere Staat waar de verdachte opduikt in strijd is met het
beginsel n£ to M üfem, zoals onder meer neergelegd in artikel 14 lid 7 IVBPR.** Het
Statuut voor het Joegoslavie Tribunaal kent voor dergelijke situaties de mogelijkheid dat
alsnog de verdachte voor het Tribunaal wordt vervolgd." Wellicht biedt artikel 2 lid 1
van het Verdrag aanknopingspunten om dergelijke problemen op een zelfde manier aan te
pakken. Verdragspartijen zijn gehouden doeltreffende maatregelen tegen foltering te
nemen. Vervolgingen die niet gericht zijn op werkelijke berechting en bestraffing zijn niet
doeltreffend te noemen. Het ligt dan in de ratio van het Verdrag andere verdragspartijen
bevoegd te achten te vervolgen onder universele rechtsmacht, zonder dat dat strijd op zou
leveren met het beginsel ne Ws m ü/em, omdat in eerste instantie geen sprake was van een
werkelijke vervolging.

Voorts ziet Schutte procedurele tekortkomingen. Hij vraagt zieh af waarom een staat
gehouden zou moeten zijn een voortvluchtige, die reeds veroordeeld is in een andere staat,
opnieuw te vervolgen.^ Dat is inderdaad merkwaardig. Het ligt veeleer voor de hand dat
de ze staat de fcniu'rvoer/egging van de straf overneemt, dan welk overgaat tot uitlevering.
Een regeling van overdracht van tenuitvoerlegging van straffen ontbreekt echter in het
Verdrag.

Evenmin biedt het Verdrag duidelijkheid, wanneer een verdachte van foltering opduikt in
een Staat en in de Staat van oorsprong niet meer zou kunnen worden vervolgd, omdat daar
het delict verjaard is." Voorlopig is er nog geen antwoord. Het is aan het Comit6 tegen
Foltering enige duidelijkheid te scheppen.

•; , - • • * > • . , : • : ? : • • : , • • " : ;•• f . - »

"Schürte 1981, p. 4 4 M 5 3 . - ' •- «• . 1 « •«•.<•.• •/ . . . —.- fr.-, feu .- 7 / i .
" S w a r t 1 9 9 6 . - ' • • " • • • • - • • • - - " " • • - • • * • < • • • • • . - ^ » - - ^

"De verdragen genoemd in noot 2 hierboven.
"Schutte 1981, p. 432. Artikel 14 lid 7 IVBPR luidt: "No one shall be liable to be tried or punished again for an

offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal
procedure of each country."
"Artikel 10 lid 2 van het Statuut van het Joegoslavie-Tribunaal luidt:

"A person who has been tried by a national court for acts constituting serious violations of international
humanitarian law may be subsequently tried by the International Tribunal only if:
(a) the act for which he or she was tried was characterized as an ordinary crime; or
(b) the national court proceedings were not impartial or independent, were designed to shield the accused from
international criminal responsibility, or the case was not diligently prosecuted." S/25704, § 36, Annex (1993);
S/25704/Add.l (1993).
"Schutte 1981, p. 449.
"Schutte 1981, p. 432. • ' > -v.
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Kortom, Schutte vindt dat dit verdrag te weinig gedetailleerd is, waardoor nog wat
principiele vragen open blijven. Het is juist dat opstellers niet in detail de procedurele
consequenties overzagen van de vestiging en uitoefening van universele rechtsmacht. Er
was tenslotte nog weinig praktijkervaring opgedaan met het beginsel van universele
rechtsmacht en auf dedere a«/ yadicare. Naar mijn mening kunnen oplossingen worden
gevonden in de geest van het Verdrag en met behulp van artikel 2 lid 1. Nu het de straf-
baarheid van personen betreft, moet natuurlijk wel in nationale wetgeving de nodige
duidelijkheid worden gebracht. Het is aan het Comite tegen Foltering daar, zo nodig, bij
verdragspartijen op aan te dringen.

Een punt van kritiek van Swart is dat het praktisch niet doenlijk zou zijn voor rationale
vervolgingsinstanties onderzoek en vervolging te doen naar situaties en verdachten buiten
de landsgrenzen. Bovendien zouden staten wegens te verwachten politieke repercussies
afzien van vervolging op basis van het universaliteitsbeginsel.^ Hij concludeert dan ook
dat:

"de verplichting een persoon zelf te berechten of uit te leveren niet een echte oplossing biedt als
het er om gaat, lacunes in de repressie van volkenrechtelijke misdrijven te dichten die vallen
wanneer de primair voor berechting verantwoordelijke Staat daartoe niet bereid is. Veel meer dan
toevalstreffers zijn van dit 'systeem' niet te verwachten.""

Naar mijn mening stelt Swart te hoge eisen aan dergelijke stelsels. Hij lijkt er vanuit te
gaan dat staten met universele rechtsmacht en au/ derfere aM/y'urf/care een sluitend stelsel
tot stand dachten te brengen, waarin ze niet zijn geslaagd. Naar mijn mening hebben
staten gedaan wat ze op dat moment konden: het net rond verdachten van foltering en
rond staten die deze verdachten vrijuit laten gaan, aantrekken. Swart's kritische noten zijn
tot op zekere hoogte terecht, maar impliceren allerminst dat dergelijke stelsels zonder
waarde zijn. Dat staten thans niet geneigd zijn universele rechtsmacht ten voile te benutten
of eenvoudigweg daar niet toe in staat zijn wil niet zeggen dat de omstandigheden veran-
deren en staten wel daartoe bereid geraken. Wanneer het zover is, is het goed dat staten
de juridische handvatten ter beschikking staan. Bovendien is het beter te werken met een
gebrekkig systeem, dan met helemaal geen systeem. Er zij aan herinnerd dat de bepalin-
gen van universele rechtsmacht van de vier Geneefse verdragen en het Protocol decennia-
lang een slapend bestaan leidden. Dat veranderde toen de politieke siruatie wijzigde. Met
de oprichting van het Joegoslavie- en Rwanda-Tribunaal won de gedachte van de universe-
le rechtsmacht aanmerkelijk aan kracht. Niet alleen verstevigden staten nationale wetge-
ving terzake, leverden staten verdachten uit aan deze tribunalen, ook werden de relevante
bepalingen van de Rode Kruisverdragen 'ontdekt' en aangegrepen om verdachten van oor-
logsmidaden uit andere staten te vervolgen voor nationale rechters.*° Ik ben het met

Swan 19%, p. 24-26 en 44. Ook Meron is van mening dat: "(T]he record of national prosecutions of violators
of such international norms as the grave breaches of the Geneva Conventions is disappointing, even when the
obligation to prosecute or extradite violators is unequivocal." Meron 1995, p. 555.
"Swart 1996, p. 26.
"Zie de uitgebreide literatuur terzake: Fawcett, 7Äe E/cAman/i G J Ä , BYIL 38 (1962), p. 181-215; M.

Holdgaard Bukh, ftrvecuft'on ße/orf Dam'jA Coum o/ foreigners Siu/>ec/ea" o/ ftrioiu Victorious o/ //u/nan
% or //«/nanHarian Law, European Review of Public Law 6 (1994), p. 339-352; M.T. Karaminga, t/mvena/

o/Graw //uman Äig/itt CJÖWrc«.- fttffm^ rtf /"rincip/f w Pracnce, Mensenrechten: Jaarboek van het
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Swart eens dat een internationale strafrechtspraak te verkiezen ware,*' maar wanneer dat
nog niet voorhanden is, moeten we roeien met de riemen die we hebben.

2.5 Uitlevering en internationale rechtshulp: artikelen 8 en 9 - ' ~:v <:.f:.%

Artikel 8 is een technische uitwerking van de mogelijkheid een verdachte van foltenng uit
te leveren wanneer daartoe een verzoek wordt gedaan. Het doel van deze bepaling is te
voorkomen dat uitlevering niet mogelijk is, omdat, bijvoorbeeld, een staat uitlevering
afhankelijk stelt van een verdrag terzake en de staat die om uitlevering verzoekt niet is
verbonden aan deze staat door een uitleveringsverdrag. Voor dergelijke lacunes in uit-
l e v e r i n g s r e c h t b i e d t a r t i k e l 8 o p l o s s i n g e n . . •> • •'. • r . / - • ••-. ' . ,- i-j*;•<•.• •:*.• ^ ••

Zo schrijft artikel 8 lid 1 voor dat de in artikel 4 bedoelde delicten in alle tussen verdrags-
partijen bij het Verdrag tegen Foltering bestaande uitleveringsverdragen geacht moet zijn
opgenomen als delicten waarvoor uitlevering kan worden toegestaan. Verder verbinden
staten zieh ertoe, in alle tussen hen te sluiten uitleveringsverdragen deze delicten op te
nemen als delicten waarvoor uitlevering kan worden toegestaan. Lid 2 schrijft voor dat de
staat het Verdrag als rechtsbasis voor uitlevering met betrekking tot foltering kan gebrui-
ken, indien een staat uitlevering afhankelijk stelt van het bestaan van een verdrag en een
verzoek om uitlevering ontvangt van een andere verdragspartij, waarmee hij overigens
geen uitleveringsverdrag heeft. Lid 3 bepaalt dat verdragspartijen, die uitlevering niet af-
hankelijk stellen van het bestaan van een verdrag, onderling foltering erkennen als een
delict waarvoor uitlevering kan worden toegestaan, behoudens de bij de wetgeving van de
aangezochte staat bepaalde voorwaarden.

Artikel 8 lid 4 geeft aan dat foltering, ten behoeve van uitlevering tussen verdragspartijen
wordt behandeld alsof zij niet alleen is gepleegd op het grondgebied van de staat waar zij
feitelijk is gepleegd, maar ook op het grondgebied van de staat die rechtsmacht dient te
vestigen overeenkomstig artikel 5 lid 1. Deze bepaling heeft tot doel staten, die uitlevering
normaal afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de verdachte een feit heeft gepleegd dat
strafbaar is in zowel de verzoekende als de verzochte staat (de voorwaarde van de

Interuniversitair Centrum Mensenrechten. Antwerpen: 1995-19%, p. 485-491; R. Maison, L « pre/ruers cai
d'app/ican'on des rfü/Muirioru /?e"na/es des Convfnrionj de Ge/ifvf par / « y'un'idic/ionj /n/eraes, European Journal
of International Law 6 (1995), p. 260-273; Meron 1995; L. Reydams, {/n/versa/ Juris/icr/on over ,4wori'ie.s in
Attenda: 77ieory ara/ /Vuc/ice, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 4 (1996), p.
18-47; H. Roggeman, 5rra/vervo/^ung von ßattanitriegjverirecnen au/grun<i dei We/rrec/iMprmzip - em /l i iweg?
Neue Juristische Wochenschrift 47 (1994), p. 1436-1439; R. Wolfrum, 77ie Dercn/ra/i'zed /»rosecMffon o/
/n/ema/iona/ QflWic« -Arou^n Nariona/ CourM, IYHR 24 (1995), p. 183-199. Van Wolfrum is de term
'decentralized prosecution of international offences through national courts' afkomstig. Deze term impliceert dat
nationale gerechten vervolgen op basis van een hoger gezag. Ook in Nederland is het belang van universele
rechtsmacht bevestigd. Zie tenslotte Hoge Raad 11 november 1997, NJ 1998, 463 (Knesevic). Zie de bespreking
van R. van Eist, De zao* Darco Xn«evi'c; rec/ifjmacn/ over ,/oeso.s/avi.sdie en andere oui/en/amlie oor/o^/ra>
dflrfigers, NJB 73 (1998), p. 1587-1593. Zie ook G.L. Coolen, ft de ra7iMi>e recn'er ftevoegd tennis fe nemen
van oorio^CTii'idn/ven ge/>/eegd m Ae< voorma/i'g 7oe^oii>vie? Militair Rechtelijk Tijdschrift 88 (1995), p. 65-67;
G.L. Coolen, Ato^maato.- oorio^nuidri/ven ^ep/ee^d in Ae» voonna/i^ /oegartavie, Militair Rechtelijk Tijdschrift
88(1995), p. 104-106.
"Swan 1996, p. 26-34.
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zogenaamde dubbele strafbaarheid) kunnen uitleveren wanneer die voorwaarde materieel
niet is vervuld." Dat zal met name spelen, wanneer een staat om uitlevering van een van
zijn onderdanen verzoekt die verdacht is van foltering niet gepleegd op het grondgebied
van de verzoekende staat, maar van een andere staat. . . . . . . ... .............

Artikel 9 tenslotte bepaalt dat verdragspartijen elkaar de grootst mogelijke mate van
rechtshulp verlenen in verband met vervolgingen van foltering. Daarbij hoort ook het ver-
strekken van alle bewijsmateriaal. Lid 2 verplicht verdragspartijen zieh te kwijten van hun
verplichtingen ingevolge het eerste lid in overeenstemming met eventueel tussen hen be-
staande verdragen inzake wederzijdse rechtshulp. Het recht van de verzoekende staat
bepaalt in deze de toelaatbaarheid van bewijsmateriaal. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat
een staat verplicht is bewijsmateriaal te leveren dat in de desbetreffende staat zelf on-
toelaatbaar bewijsmateriaal wordt geacht." Uiteraard worden hieraan grenzen gesteld
door artikel 15: verklaringen die onder foltering zijn afgelegd kunnen niet als bewijs
worden aanvaard.

2.6 Onderzock: artikelen 12 en 13 >T * JA _ •.;. J.

Alvorens een verdachte van foltering kan worden aangewezen zal over het algemeen eerst
onderzoek naar mogelijke gevallen van foltering moeten worden uitgevoerd. Artikelen 12
en 13 verplichten verdragspartijen er zorg voor te dragen dat de bevoegde autoriteiten een
onverwijld en onpartijdig onderzoek instellen, wanneer er redelijke gronden zijn om aan te
nemen dat in enig gebied onder zijn rechtsmacht foltering heeft plaatsgehad. Een belang-
rijk verschil met de onderzoeksverplichting van artikel 6 lid 2 is dat het onderzoek van
artikel 12 en 13 plaats dient te vinden owgeac/rt het bekend zijn of aanwezig zijn van een
verdachte.

Artikel 13 verplicht verdragspartijen in het bijzonder te garanderen dat slachtoffers van
foltering een klacht kunnen indienen bij de bevoegde autoriteiten. Maatregelen dienen te
worden genomen teneinde te verzekeren dat de klager en eventuele getuigen worden be-
schermd tegen intimidatie. Het klachtrecht van artikel 13 komt nader aan de orde in het
volgende hoofdstuk, dat de bescherming van slachtoffers van foltering behandelt. In deze
paragraaf wordt het onderzoek besproken waartoe staten op basis van artikel 12 en 13
verplicht zijn. Artikelen 12 en 13 hebben niet alleen betrekking op onderzoek naar
foltering. Er is een verruiming op grond van artikel 16 lid 1: artikelen 12 en 13 zijn
tevens van toepassing op wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Burgers en Danelius benadrukken dat iedere verdragspartij in ieder geval gehouden is ex
Oj0?c/0 een onderzoek uit te voeren wanneer een persoon beweert te zijn onderworpen aan
foltering en er een redelijk vermoeden is. De indiening van een klacht op zieh is al een
belangrijke aanwijzing voor foltering. Daarom al moet de klacht serieus worden onder-
zocht en kan de klacht niet worden verworpen, tenzij op grond van betrouwbare gegevens

"Chanet 1984, p. 630; Burgers & Danelius 1988, p. 140. • • • « •
"Burgers & Danelius 1988, p. 141. . • ,
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blijkt dat de klacht niet gegrond is.** Dit lijkt een omkering van de bewijslast te implice-
ren. De fravaju: preparato/r« bieden verder nauwelijks inzicht in de bewijsproblemen die
bij een onderzoek naar foltering kunnen opduiken: als een slachtoffer al een klacht heeft
ingediend, kan hij aarzelen het hele verhaal uit de doeken te doen uit angst voor represail-
les. Verder zijn er meestal geen getuigen bij foltering. Ook komt het voor dat hogere
gezagsdragers niet op de hoogte zijn van foltering. Tenslotte kunnen sporen van foltering
op het lichaam verdwijnen, terwijl sommige foltermethoden in het geheel geen sporen ach-
terlaten."

De verplichting een onderzoek in te stellen in de zin van artikel 12 bestaat onafhankelijk
van de indiening van een klacht in de zin van artikel 13. Dat ligt ook wel voor de hand.
Een slachtoffer van foltering of wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing zal vaak niet in staat zijn een klacht in te dienen. De enige eis die wordt
gesteld is dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat foltering of wrede, onmense-
lijke of onterende behandeling of bestraffing heeft plaatsgehad. Vanzelfsprekend dient
onderzoek onpartijdig te zijn. Dat betekent dat het onderzoek niet kan worden uitgevoerd
door dezelfde instantie als onder welke mogelijk de foltering of wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing heeft plaatsgehad.^

3 D e p r a k t y k v a n h e t C o m i t £ *>.,-•'•> ,•.»*•;•???•;•%/». ':».'•: »-it >i y ^ : . .-••{<>

" • • - • . . • - . J i i v . ' .• I f « . ••? T " ; < ^ & T i " n : " i r ^ t " 1 . *'-• •:

3.1 Strafbaarstelling: artikel 4 . ... ' .r • l.̂  i.s^ ;v ,ffeis!j,;r. ; v i 5> - , n
' ••• ' • • . . . . . . ; ^ . i , j i , ^ , , • - : « - - • . . ^ • . • ; • - ;

3.7.7 Fo/ten'ng afa aparte aW/cWOffwc/in/vmg y a . . i- -„.. •»•:

Het Comite benadrukte dat handelingen die foltering opleveren in de zin van het Verdrag
strafbaar moeten zijn in het nationale strafrecht. Gezien het verband tussen artikel 1 en
artikel 4 van het Verdrag is de discussie over het opnemen van een delictsomschrijving
foltering in de nationale strafwet niet goed te scheiden van de discussie over het opnemen
van een defmitie van foltering in nationale wetgeving. Het Verdrag voorziet zelf niet in
een straf en in (de soort, mate en hoogte) strafoplegging." Dat betekent dat voor de
volle werking van artikel 4, ook al kent een staat de mogelijkheid van doorwerking van
bepalingen van internationaal recht, nog specifieke maatregelen moeten worden geno-
men.** Dit werd voor het eerst door Chanet onder woorden gebracht tijdens de behande-
ling van het rapport van Zwitserland." . • •• • ' , • ; > '•• •; i ' •;<••,

"Burgers & Danelius 1988, p. 145.
"Zie daarover R.St.J. Macdonald, /n/fraano/ia/ /^vAiMn'o/u ^^aiar/ Torture and OrA r̂ Fomir o/

or ftmw/im«w, in: Y. Dinstein (ed.), International Law at a Time of Perplexity. Essays in Honour of
Shabtai Rosenne. Dordrecht: 1989, p. 385-406 (404-406).
"Burgers & Danelius 1988, p. 144-145.
"CAT/C/SR.28, § 15. Zie ook CAT/C/SR.30, § 60; CAT/C/SR.50, § 62; CAT/C/SR.51, § 31; CAT/C/SR.60,
§ 33; CAT/C/SR.79, § 7 en 9; CAT/C/SR.89, § 22; CAT/C/SR. 107, § 16 en 42; CAT/C/SR.109, § 17;
CAT/C/SR.160, § 51; CAT/C/SR.191, § 65; CAT/C/SR.203, § 19; CAT/C/SR.245, § 24.
"CAT/C/SR.63, § 33. ..
" C A T / C / 5 / A d d . l 7 . :• ; *•'. . •• • • •
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"The Convention was, however, not entirely self-executing, and she was thinking in particular of
its articles 4, 5, 10 and 11."™

Het vergrijp, zoals dat in het Verdrag wordt gevonden, moet op Sen of andere manier
gekoppeld zijn aan een nationale bepaling die straf oplegt.

Leden van het Comite stelden de vraag of staten foltering op zichzelf strafbaar stellen
ofwel de verboden handeling onderbrengen in traditionele delictsomschrijvingen van het
nationaal strafrecht." Zupancic was van mening dat foltering niet onder traditionele
omschrijvingen als mishandeling of misbruik van bevoegdheid kon worden gebracht,
o m d a t : ., , . ' . . . - ; r - - V v V . • , , ; . e - v ^ > . * - - : W-•••=•,•. ; T •> - .f- •.,•>, :-;. • i^rt -^ io l

"[...] an obligation was involved to punish those responsible for such offences [i.e. foltering. CI]
more severely because of their responsibilities."^

Comiteieden gaven daarom bepaald de voorkeur aan de opneming van een delict foltering
met een bijbehorende straf in de nationale strafwetgeving zelf." Verdragspartijen die
foltering niet definieren of het delict foltering niet kennen in het nationale recht werden
met het probleem geconfronteerd over welk delict zij rechtsmacht moeten vestigen en op
grond waarvan zij tot vervolging kunnen overgaan van personen die elders foltering
hebben gepleegd. Ook om die reden gaven leden de voorkeur aan opneming van een
delictsomschrijving in de nationale wetgeving die foltering strafbaar steh.'*

Weliswaar is aanvankelijk al een voorkeur voor opneming van een delictsomschrijving
foltering in nationale wetgeving te bespeuren, gedurende geruime tijd waren de leden
allerminst eensluidend." Wei ging het ComitS er in de loop der tijd meer en meer bij
staten op aandringen een delictsomschrijving foltering op te nemen in de nationale straf-

t e AT/C/SR. 63, § 33. Zie ook Chanet in CAT/C/SR.64, § 27.
"CAT/C/SR.12, § 17, 36, 40 en 47; CAT/C/SR.16, § 26, 41 en 42.
"CAT/C/SR.291, §25 .
"CAT/C/SR.29, § 25; CAT/C/SR.35, § 36; CAT7C/SR.60, § 33. 36 en 40; CAT/C/SR.79, § 9;

CAT/C/SR.89, § 22.
"CAT/C/SR. 122, § 23; CAT/C/SR.123, § 26; CAT/C/SR.247, § 29; CAT/C/SR.249, § 32 en 42, onder punt

E (a) (Comite als geheel); CAT/C/SR.251, § 8. Burns merkt in CAT/C/SR.253, § 4 op: "Croatia could not
therefore properly perform its obligations under articles 3, 5 and 7 of the Convention." Bij de behandeling van
het rapport van de Nederlandse Antillen (CAT/C/9/Add.2) en Aruba (CAT/C/9/Add.3) wijzen leden op het
belang van een nauwkeurige definitie van foltering in het nationaal recht en van de classificatie van foltering als
een misdrijf (A/46/46, § 163). Leden achten een aparte delictsomschrijving in het Arubaans recht wenselijk
CAT/C/SR.63, § 94 en 99. Zo ook bij de behandeling van het rapport van Finland (CAT/C/9/Add.4). A/46/46,
§ 189. Zie ook de bespreking van dit rapport onder anikel 1 in hoofdstuk 8, paragraaf 3.1, hierboven. Zie ook
de conclusies van het Comite bij de behandeling van het rapport van Chili (CAT/C/7/Add.9): A/46/46, § 262
(Comiti als geheel). Zie ook de conclusies bij de behandeling van het rapport van Tsjechoslowakije
(CAT/C/7/Add.l2): A/47/44, § 147 (Comiti als geheel). Zo ook de opmerkingen bij de behandeling van het
rapport van Uruguay (CAT/C/5/Add.27 en 30). A/47/44, § 167.
"CAT/C/SR.34, § 21, 25, 37 en CAT/C/SR.35, § 36; CAT/C/SR.101, § 17 en 51; CAT/C/SR. 109, § 16, 17

en 18; CAT/C/SR.215, § 33 en 36, onder punt E (ComitS als geheel); CAT/C/SR.219, § 33, onder punt D
(Comite als geheel). 3; CAT/C/SR.249, § 29; CAT/C/SR.249, § 42, onder punt E (a) (Comic* als geheel);
CAT/C/SR.253, § 4; CAT/C/SR.238, § 43. ' . ; • ! : ..•.<•.. . ,: ,- ,.• ; . . ,
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wet.'* Ook deed het Comit6 deze suggestie aan verdragspartijen die geen praktijk van
foltering kennen. Wellicht deden ze die suggestie om andere, meer problematische staten
over te halen ook het delict op te nemen in de nationale strafwetgeving.^ Voorts zagen
leden van het Comit6 er op toe dat de delictsomschrijving van foltering in het nationale
recht overeenstemde met foltering in de zin van het Verdrag.™ In de 'conclusions and
recommendations' bij het rapport van de Russische Federatie" liet het Comite er geen
twijfel meer over bestaan: het opnemen van een delict foltering die de verdragsomschrij-
ving dekt merkte het Comit6 aan als een verrate van het Verdrag.^ In zijn 'conclusions
and recommendations' bij het rapport van Namibie*' achtte het Comite het ontbreken van
een nauwkeurige omschrijving van foltering en het ontbreken van een strafoplegging voor
foltering strijdig met het beginsel ««//um crimevi s/ne fege." In zijn 'conclusions and
recommendations' bij datzelfde rapport gaf het Comite' zelfs zeer gedetailleerde aanwijzin-
gen wat er in een nieuw aan te nemen wet tegen foltering opgenomen moest worden."

Kortom, weliswaar lijkt het Comit6 niet uitdrukkelijk van mening dat de verdragsrech-
telijke omschrijving van foltering exact moet worden overgenomen in de nationale
strafwetten, staten moeten wel een delictsomschrijving die foltering strafbaar steh
opnemen in nationale wetgeving die de verdragsomschrijving dekt. ; , , .^

"CAT/C/SR.191, § 51; CAT/C/SR.197, § 18; CAT/C/SR.203, § 47; CAT/C/SR.213, § 37, onder punt D
(Comite als geheel). CAT/C/SR.228, § 30 en 31; CAT/C/SR. 232, § 39; CAT/C/SR.234, § 41; CAT/C/SR.246,
§ 17, onder punt D (Comite als geheel); CAT/C/SR.250, § 28, onder punt C, 9 (Comite als geheel) en D
(Comite als geheel). 13; CAT/C/SR.253, § 4 en 20; CAT/C/SR.254, § 2, onder punt D, 2 (Comite als geheel)
en E, 1 (Comite als geheel); CAT/C/SR.254, § 42, onder punt D (Comite als geheel) en E (Comite als geheel).
CAT/C/SR.264, § 14; CAT/C/SR.265, § 37; CAT/C/SR.266, § 33 en 36; CAT/C/SR.267, § 23, onder punt D,
1 (Comite als geheel) en E, 1 (Comite als geheel); CAT/C/SR.275, § 24, onder punt D (b) (Comite als geheel),
en E. CAT/C/SR.279, § 40, onder punt E, 3 (Comite als geheel); CAT/C/SR.287, § 28, onder punt C, 10
(Comit* als geheel) en D, 18 (Comite als geheel). CAT/C/SR.292, § 2, onder punt C, 1 (Comite als geheel), en
E, 1 (Comit6 als geheel). Zie ook hierboven, hoofdstuk 8, paragraaf 3.1.
"Zie ook de bespreking van het Finse rapport onder artikel 1. Zie hoofdstuk 8, paragraaf 3.1 hierboven. Zie

ook A/48/44, § 87 (Comite als geheel): "The Committee recommended that Norway should include a definition
of torture in its domestic law and that it should explicitly characterize torture as a crime; that would make it
possible to solve problems relating to universal jurisdiction. Another solution, equally acceptable, would be to
make the Convention pan of Norwegian law." Zo ook A/48/44, § 371; "[...] it was asked whether Sweden
would not reconsider the possibility of introducing into its Penal Code a specific definition of torture as such a
step would assist in clarifying the practice and punishment of torture and in the collection of reliable statistical
data on the practice of torture." Zie ook de 'conclusions and recommendations' bij het derde rapport van
Denemarken (CAT/C/34/Add.3); CAT/C/SR.288, § 33 (Comite als geheel).
'«CAT/C/SR. 131, § 2; CAT/C/SR.160, § 40 en 70; CAT/C/SR.164, § 13, 24 en 49; CAT/C/SR. 165, § 21,

onder punt 8 (Comite als geheel); CAT/C/SR. 166, § 23 en 37; CAT/C/SR. 170, § 17 (aanbeveling van het
Comitl). Cyprus wordt door de rapporteur geprezen voor het opnemen van de definitie van foltering van artikel 1
lid 1 van het Verdrag in de nationale strafwetgeving, zodat foltering een aparte strafbare categorie is.
CAT/C/SR. 168, § 8 .

™CAT/C/17/Add,15.
"CAT/C/SR.268, § 2, onder punt D, 12 (a) (Comite als geheel). Zie ook de 'conclusions and recommendations'

bij het rapport van Polen (CAT/C/25/Add.9): CAT/C/SR.279, § 2, onder punt D, 5 (Comite als geheel) en E. 9
(Comite als geheel).
•'CAT/C/28/Add.2. . . , . . , . . . . .
"CAT/C/SR.294/Add.l, § 2 3 , onder punt D, 1 (Comite als geheel). v
"CAT/C/SR.294/Add.l, § 23, onder punt E (Comite als geheel). Zie ook de "conclusions and recommendations'

bij het rapport van Paraguay (CAT/C/29/Add. 1): CAT/C/SR.292, § 2, onder punt E, 1 (Comite als geheel).
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Artikel 4 lid 1 jo artikel 1 lid 1 maakt duidelijk in hoeverre en in welke mate opdrachtge-
vers strafbaar zijn. Aldus valt het geven van een opdracht tot folteren onder mede-
plichtigheid of deelneming in de zin van artikel 4 lid 1.** Een enkele keer komt het bij
de behandeling van rapporten aan de orde." Medeplichtigheid of deelneming aan folte-
ring geldt volgens leden van het Comite in ieder geval ook voor artsen die er bij betrok-
ken zijn geweest.** Aangezien strafbaarheid geldt voor foltering in de zin van artikel 1
lid 1 betekent dat uiteraard ook dat psychologische foltering strafbaar is. Het Comit6 ziet
daar op toe.*' Comit61eden vroegen of ambtenaren of militairen speciale straffen voor
handelingen die foltering opleveren in de zin van het Verdrag krijgen of dat zij onder
hetzelfde statuut als burgers worden aangemerkt.®* Leden merkten op dat op grond van
artikel 4 van het Verdrag ook poging tot foltering strafbaar dient te zijn gesteld.**
Tenslotte merkte het Comit6 in zijn 'conclusions and recommendations' bij het derde
rapport van Oekraine* op dat ook bepalingen in nationale strafwetgeving moesten
worden opgenomen die de oplegging van onmenselijke en onterende bestraffing strafbaar
stelden." Dat is opmerkelijk, aangezien artikel 4 alleen verdragspartijen verplicht
foltering strafbaar te stellen. Deze mening van het Comit6 werd overigens niet meer
aangetroffen. . , . . . • . • ....- , ... . . . . .. ••-„

5.7.2 &ra/maa/: artiM 4 /W 2
.-• . f - . - i - . v - i r f . ' - . - , r •• . • . . . • . " . . - • • . . • •• '

Een vraag die voorts bespreking behoeft is wat het Comit6 een voldoende hoge straf in de
zin van artikel 4 lid 2 achtte. Leden gaven opnieuw een diversiteit aan meningen. Toch is
een bandbreedte vast te stellen binnen welke een vrijheidsbenemende straf voor het
gronddelict foltering volgens Comiteleden behoort te liggen. Die straf ligt ergens tussen
honderdvijftig Libische ponden (te licht)*' en de doodstraf (te zwaar)." Straffen moeten
in verhouding staan tot de ernst van het strafbare gedrag, maar ook in verhouding tot
andere straffen die de nationale strafwet voor vergelijkbare delicten oplegt.*' Leden
waren duidelijk over zeer körte straffen van enkele dagen tot twee jaar: die zijn onvol-
doende.^ Ook drie jaar en langer werd regelmatig onvoldoende geacht.* Er werd zelfs

"Zie ook Burgers & Danelius 1988, p. 130. •-
"CAT/C/SR.93, § 42; CAT/C/SR.247, § 16.
"CAT/C/SR.77, § 28; CAT/C/SR.105, § 5.
"Zie bijvoorbeeld CAT/C/SR.107, § 42; CAT/C/SR.130, § 27, 29, 32 en 45; CAT/C/SR.143/Add.2, § 17;

CAT/C/SR.247, § 13. Zie ook de opmerkingen terzake bij de behandeling van de rapportage onder artikel 1 lid
1, hoofdstuk 8, paragraaf 3.2 hierboven.
"CAT/C/SR.10, § 28; CAT/C/SR.12, § 7; CAT/C/SR.28, § 31; CAT/C/SR.32, § 19; CAT/C/SR.40. § 17.;

CAT/C/SR.46, § 45; CAT/C/SR.47, § 43.
"CAT/C/SR.65, § 45 (Gil Lavedra); CAT/C/SR.75, § 36 (Serensen); CAT/C/SR.247, § 16 (Iliopoulos).
"CAT/C/34/Add.l.
""Provisions on criminal responsibility for the imposition of inhuman and degrading punishment are also

lacking." CAT/C/SR.287, § 28, onder punt C, 10 (Comite als geheel).
"CAT/C/SR.93, §74. - ' »
"CAT/C/SR.79, § 24 en 34
"CAT/C/SR.34, § 25 en 63; CAT/C/SR.145, § 3 en 13; CAT/C/SR.158, § 14. . . .
"Minimaal eenenzestig dagen voor mishandeling aan een oor of vinger werd onvoldoende geacht.

CAT/C/SR.40, § 25. Voyame achtte een maximale straf van 16 maanden in Uruguayaans recht voor mentale
foltering erg mild. CAT/C/SR.95, § 54. "[T]hree months to one year or three months to three years, were not
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gesuggereerd dat in het algemeen straffen voor foltering van "[...] 3, 7 or 10 years'
imprisonment [...] did not seem to be very heavy.""

Serensen, optredend als rapporteur voor het rapport van de Tsjechische en Slowaakse
Federale Republiek**, was van mening dat foltering het zwaarst van alle delicten moest
worden gestraft." Volgens Diaz Palacios, rapporteur voor het rapport van Chili"*
moest, in vergelijking tot 'normale' doodslag, foltering de dood ten gevolge hebbend als
verzwarende omstandigheid van doodslag worden beschouwd en dus dienovereenkomstig
zwaarder worden bestraft."" Drie tot tien jaar straf werd in dergelijke gevallen te weinig
geacht."" Te zware straffen wenste het Comite ook niet. Een levenslange gevan-
genisstraf voor foltering zou een grote psychologische druk op een officier van justitie
kunnen liggen, waardoor vervolgende en rechterlijke instanties wel eens terughoudend
kunnen zijn in de vervolging.'"

Het Comite als geheel deed geen uitspraken over de strafmaat voor foltering, wel is op
basis van de individuele opinies van leden een bandbreedte aan te geven: de strafmaat
voor het gronddelict foltering dient een vrijheidsbeneming te zijn voor een periode tussen
de zes en twintig jaar.

3.2 Vestiging en uitoefening van strafrechtsmacht: artikelen 5, 6 en 7

In siniaties van immuniteiten, amnestie en 'impunity' begon het Comit6 zieh op kritische
wijze uit te spreken over het ongestraft blijven van foltering.'"* In zulke situaties dient

severe enough to serve as a deterrent." CAT/C/SR.61, § 25. Zie ook CAT/C/SR.215, § 32 en 36, onder punt D
(Comite als geheel). Een tot drie jaar werd onvoldoende geacht. CAT/C/SR.37, § 27. Zie ook CAT/C/SR.95, §
54. Serensen achtte een straf van maximaal twee jaar voor foltering onvoldoende. CAT/C/SR.10, § 23. Een
aparte strafmaat voor militairen, die er op neerkomt dat militairen aanmerkelijk licht kunnen worden gestraft, was
niet in overeenstemming met het Verdrag. CAT/C/SR.238, § 28 en 67; CAT/C/SR.242/Add.l, § 2, onder punt
D, 11 (Comite als geheel) en E, 15 (Comite als geheel).
**"[...] the penalty was three years' imprisonment: that did not appear to show that torture was regarded as

particularly serious [...]" CAT/C/SR.51, § 31. Ook vijf jaar gevangenisstraf werd onvoldoende geacht.
CAT/C/SR.78, § 4 en 40. Maximaal drie jaar, met eventuele verlenging tot acht jaar in geval van verzwarende
omstandigheden, was onvoldoende. CAT/C/SR.141, § 66 (Mikhailov). Zie ook A/48/44, § 345.
"CAT/C/SR.50, § 32 en 39. ' • - ^ 3
"CAT/C/7/Add.l2. • C -
"CAT/C/SR.93. § 7 5 . ' "
' ° ° C A T / C / 7 / A d d . 9 . • ' - ' • - • •'•*• "• — - » • ' ' v ' - •<'• V J U ' - - • ;.-;. ",. •• •• •: .

' » ' C A T / C / S R . 7 8 , § 2 8 . . . . . . :i,- -.«-.•f.-i>>.OS / ; ? ' ' • - .,.....* ,,v<,«, .:•• -•• •, ;• : . v ' . * v

""CAT/C/SR.130, § 10. . . . ;-'...=-• ,-f-"
"^AT/C/SR.234, § 4 1 , 51 en 76. >•' - 3 -' - '*•'• '
">^AT/C/SR.77, § 22; CAT/C/SR.79, § 4 en 26; CAT/C/SR.122, § 78; CAT/C/SR.130, § 88 en 93;

CAT/C/SR.131, § 7; CAT/C/SR.141, § 24; CAT/C/SR. 158. § 36 en 39; CAT/C/SR.162, § 56; CAT/C/SR.164,
$ 19; CAT/C/SR. 165, § 5; CAT/C/SR. 166, § 41, 52, 53 en 59; CAT/C/SR. 193, § 44; CAT/C/SR.232, § 34;
CAT/C/SR.234, § 59; CAT/C/SR.234, § 37; CAT/C/SR.249, § 42, onder punt E (Comite als geheel);
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bet Verdrag voor te gaan boven nationale wetten die een vorm van straffeloosheid bie-
den."" Het Comite liet zieh echter weinig uit over de aanpak van concrete verdachten.

In zijn conclusies van een vertrouwelijk onderzoek naar het voorkomen van systematische
foltering in Turkije, merkte het Comit.6 op dat:

"[...] penalties imposed by the courts should not be nullified by means of administrative promoti-
ons [Bijvoorbeeld promotie van de verdachte van foltering naar een hogere rang, als compensatie
voor een bestraffing. CI]. It further considers that the scale of penalties for acts of torture should
be clearly reassessed by the legislature. Torturers should not feel that they are in a position of
virtual immunity from the law.""* . •

Het Comite als geheel benadrukte de laatste tijd in zijn conclusies steeds vaker dat die
personen die het plegen van foltering op hun geweten hebben niet ongestraft kunnen blij-
ven.'<"

In zijn uitspraak inzake de reeds besproken individuele klachten van O.R., M.M. en M.S.
tegen Argentinie bevestigde het Comite het belang van vervolging en bestraffing."* De
indieners beklaagden zieh overigens niet over schending van artikelen 4, 5, 6 of 7, maar
over het uitblijven van onderzoek. Het Comite besteedde ruim aandacht aan de kwestie
van 'impunity'. '* Het achtte dat zelfs zo belangrijk dat het. ofschoon de klachten niet-
ontvankelijk waren en er daarom geen ruimte was een inhoudelijke uitspraak te doen, de
plicht tot vervolging en berechting in een oft/rer d/cta/n benadrukte:

"Thus, even before the entry into force of the Convention against Torture, there existed a general
rule of international law which should oblige all States to take effective measures to prevent torture

CAT/C/SR.267, § 23, onder punt D, 4 (Comite als geheel); CAT/C/SR.279, § 2, onder punt E, 13 (Comite als
geheel). Ook in zijn conclusies van een vertrouwelijk onderzoek naar het voorkomen van systematische foltering
in Egypte bevestigt het Comite dat. A/51/44, § 206, 207 en 222.
'"CAT/C/SR.247, § 20.
"*A/48/44/Add.l, §35.
""CAT/C/SR.131/Add.2, § 21; CAT/C/SR. 146/Add.2, § 2; CAT/C/SR.161, § 2; CAT/C/SR.167, § 31, onder

punt 5 (Comite als geheel); CAT/C/SR. 170, § 2, onder punt 22 (Comite als geheel); CAT/C/SR.242/Add. 1, § 2,
onder punt C (Comit6 als geheel). 7 en E, 15 (Comiti als geheel). Zie ook het voorgestelde 'basic principle' in
het rapport van de Speciale Rapporteur van de Subcommissie inzake Voorkoming van Discriminatie en
Bescherming van Minderheden, Th. van Boven; E/CN.4/Sub.2/1993/8, p. 56, § 137, onder punt 5: "Reparation
for certain gross violations of human rights that amount to crimes under international law includes a duty to
prosecute and punish perpetrators. Impunity is in conflict with this principle." Zie ook de recentere concept-
versie van de 'basic principles', waar de gedachte is uitgewerkt. E/CN.4/1997/104, Annex.
""O.R., M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V.p. 108. Zie C.

Flinterman, /»unto ./Ina/? NJCM-Bulletin 15 (1990), p. 379-388. Zie ook de bespreking van deze zaak in
hoofdstuk 9, paragrafen 3.2 en 3.3 hierboven. Zie ook hieronder, hoofdstuk 12, paragraaf 3.2.1.
"*Het is zeer de vraag of het Verdrag voor een klacht over schending van artikelen 5, 6, en 7 ruimte biedt. Zie

ook hieronder, hoofdstuk 12, paragraaf 3.1. In onderhavige zaak beklaagden indieners zieh over schending van
artikelen 2, 10, 13, 16, 19 en 20 van het Verdrag. t .,„ . .
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and to punish acts of torture. In this context, it would seem that Argentine Act No. 23,521 on 'due
obedience' pardons the acts of torture that occurred during the 'dirty war'."""

Na geconstateerd te hebben dat het Comite zieh niet kon uitspreken vervolgde het Comite:

"The Committee notes that, as a result, many persons who committed acts of torture remain
unpunished, including the 39 senior officers pardoned by the decree of the President of Argentina
on 6 October 1989, who were to have been tried by the civil courts. This policy is in stark
contrast to the attitude of the State towards the victims of the 'dirty war' of 1976-1983."'"

De kwestie van immuniteit van de hoogste ambtsdragers kwam naar voren toen het
Chileense ex-staatshoofd Pinochet zieh in november 1998 in het Verenigd Koninkrijk
waagde. De doortastende Spaanse onderzoeksrechter Garzon verzocht onmiddellijk het
Verenigd Koninkrijk om uitlevering van de ex-dictator in verband met, onder meer,
medeplichtigheid aan foltering op Spaanse Staatsbürgers. De onderzoeksrechter achtte zieh
derhalve bevoegd op grond van het passief personaliteitsbeginsel, zoals onder meer
verwoord in artikel 5 lid 1, onder c van het Verdrag tegen Foltering. Pinochet werd door
de Britse autoriteiten vastgezet en er ontspon zieh een lange juridische strijd. Het Comite
tegen Foltering was dit keer alerter dan in 1994, toen Pinochet in Nederland opdook."^
Buiten alle toezichtsprocedures om verwelkomden de leden de Britse zaak."^ Het toeval
wilde dat juist die week het Comite het derde periodieke rapport van het Verenigd
Koninkrijk behandelde."'' Tijdens de behandeling van het rapport wees het Comite im-
muniteiten, juist ook die van (ex-)staatshoofden uitdrukkelijk van de hand:

"In the Committtee's view, that paragraph [/'.e. artikel 5 lid 2 van het Verdrag tegen Foltering. CI]
conferred on States parties universal jurisdiction over torturers present in their territory, whether
former heads of State or not [...]"'"

In dat verband wees het Comite in zijn 'conclusions and recommendations' de toepassing
van de Britse 'State Immunity Act 1978' boven de verplichtingen van het Verdrag af. Het
was niet aan de verdragspartij deze wet aan te voeren als reden waarom het Verdrag tegen
Foltering geen toepassing zou kunnen vinden."* Het is belangrijk dat het Comite hier
twijfels, voorzover die nog mochten bestaan, over de toepassing van immuniteiten ten
aanzien van de hoogste ambtsdragers heeft weggenomen.'" Het Britse 'House of Lords'
deed dat in meerderheid vervolgens ook, waarbij die meerderheid onder meer gronden

"°O.R., M.M. en M.S. tegen Argentina, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108, §
7.2. Het Comitl constateerde vervolgens dat zijn bevoegdheid met betrekking tot individuele klachten gebonden is
aan artikel 22 van het Verdrag, zodat het zieh alleen kon uitspreken over schendingen van het Verdrag, en niet
van het internationaal recht in het algemeen.
"'O.R., M.M. en M.S. tegen Argentina, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108, § 9.
"'Ingelse & Van der Wilt 1996.
'"CAT/C/SR.345, § 24-33.
'"CAT/C/44/Add. 1. Het is opmerkelijk dat dat nu juist in die week samenviel. Staten dienen eens in de vier een

npport in, dat door het Comitg wordt behandeld. Zie artikel 19 lid 1 van het Verdrag.
'"CAT/C/SR.354, § 39.
'"CAT/C/SR.360, § 11, onder punt D ( 0 en E (b) (Comit* als geheel). Verwezen werd naar artikel 4 tot 7 van

het Verdrag tegen Foltering en artikel 27 van het Weens Verdragenverdrag. ^
'"Zie hierboven, paragraaf 2.3.4. - ••
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ontleende aan het Verdrag tegen Foltering, zoals ook vermeld in paragraaf 2.3.4 van dit
hoofdstuk."* Dit waren de juiste besluiten. Zij bevestigen dat de vervolging van
foltering uitgaande van de overheid nooit afgeschermd kan zijn met immuniteiten.
Daarmee wordt ook een belangrijk beginsel bevestigd: waar een Staat zelf niet verdachten
kan of wil vervolgen voor misdaden in strijd met het internationaal recht, verkrijgen
andere staten het vervolgingsrecht. - - • - -. —•-.- •• ,,

Het Verdrag rept niet uitdrukkelijk van een verplichting ook tot fterecAri/ig over te gaan,
maar deze verplichting maakt impliciet deel uit van het Verdrag. Rapporteur Gil Lavedra
benadrukte voor alle duidelijkheid bij de behandeling van het rapport van Columbia'"
dat onder artikelen 5 en 8 (s/c) verdragspartijen gehouden zijn (wanneer zij niet tot
uitlevering overgaan) niet alleen te vervolgen, maar ook te

n o ; > • ' : ' ' - " • ' • ; :" ' v f o v * 2 » s •-»- i« .• • -'S*.-'';•••-" .?•.'{.• . > • : . : .

Artikel 7 lid 2 laat aan de autoriteiten wel een discretionaire bevoegdheid al dan niet tot
vervolging van verdachten van foltering over te gaan, maar, zoals opgemerkt, hebben ze
deze discretionaire bevoegdheid op gelijke wijze als met betrekking tot de vervolging van
andere, nationale, delicten van vergelijkbare ernst. Comitelid Khitrin liet zieh hierover bij
de behandeling van het eerste rapport van Nederland'"" uit. Hij merkte op dat de be-
voegdheid niet te vervolgen om 'reasons of public interest' vooralsnog erg vaag was.'*'
Ook andere leden van het Comite deelden die zorg, gezien het jaarverslag:

"They [i.e. de leden, CI] also wished for information on the expediency principle in the country's
legislation and the implication that the Public Prosecution Department could decide not to
prosecute certain cases for reasons of public interest."'"

Dat is inderdaad een vage en te ruime omschrijving van die bevoegdheid. De Nederlandse
delegatie antwoordde:

'"House of Lords 25 November 1998, Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and
others EX Parte Pinochet, Regina v. Evans and another and the Commissioner of Police for the Metropolis and
others EX Pane Pinochet. Zie voor de meerderheidsopvatting: Lord Nicholls, Lord Steyn, waarbij Lord Hoffman
zieh aansloot. Lord Nicholls: "But international law has made plain that certain types of conduct, including
torture and hostage-taking, are not acceptable conduct on the part of anyone. This applies as much to heads of
state, or even so, as it does to everyone else; the contrary would make a mockery of international law." En
verder: "Acts of torture and hostage-taking, outlawed as they are by international law, cannot be attributed to the
state to the exclusion of personal liability. Torture is defined in the torture convention [...) and in the United
Kingdom legislation [...] as a crime committed by public officials and persons acting in a public capacity. [...] It
is not consistent with the existence of these crimes that former officials, however senior, should be immune from
prosecution outside their own jurisdictions." Het House of Lords besloot enkele weken later echter dat deze
uitspraak geen stand kon houden, aangezien een van de rechtsprekende Lords banden had met Amnesty
International. Deze organisatie had belang en was betrokken in de procedure. Het House of Lords besloot dat de
zaak opnieuw moest worden bekeken. •

'"CAT/C/20/Add.4.
'*CAT/C/9/Add.l. . .- - . . - , < • •
"'CAT/C/SR.46, § 99. Zie ook Ben Ammar in CAT/C/SR.128, § 33.
'"A/45/44, § 440.
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"States could rely on the principle of expediency, if that was a basic principle of their legal
system. Nevertheless, [the Netherlands delegation] could not imagine any case where prosecution
of torture would be excluded on such grounds."'-"

Daarmee gaf Nederland zelf aan dat de manoevreermimte van het Openbaar Ministerie op
basis van het opportuniteitsbeginsel in gevallen van vervolging van foltering heel klein is.
Maar in de praktijk bleek deze ruimte niet zo klein, dat zij de/acfo non-existent was. In
1995 rapporteerde Nederland voor de tweede maal.'" Minder bekend dan Pinochet's
reis naar het Verenigd Koninkrijk in 1998 is zijn reis onder valse naam naar Nederland in
1994.'" Het Nederlands Openbaar Ministerie, het opportuniteitsbeginsel in gedachten,
zag destijds af van vervolging. Kennelijk zat Nederland wel met Pinochet in de maag (hij
was inmiddels gevlogen): nog tijdens de mondelinge behandeling van het rapport legde de
Nederlandse delegatie de kwestie aan het Comite voor. Het Comite vroeg op grond van
welke overwegingen niet was overgegaan tot vervolging.'^ De delegatie zette de argu-
menten uiteen: het Openbaar Ministerie had een vervolging overwogen en had besloten
hiervan af te zien, aangezien een succesvolle vervolging onwaarschijnlijk leek:

"One reason might have been that General Pinochet enjoyed immunity from prosecution in Chile.
The gathering of evidence might have been almost impossible as General Pinochet was still in
public service as a very high senior officer in Chile."'"

Het Openbaar Ministerie voorzag bewijsproblemen en overwoog dat het om die reden
moest afzien van vervolging. Daarmee zou Nederland aan de verplichtingen ex artikelen 6
en 7 hebben voldaan.'" De delegatie vroeg het Comite vervolgens zijn mening te geven
over de handelswijze van Nederland.'" Het Comite wilde zieh daar kennelijk niet over
uitlaten en volstond in zijn 'concluding observations' met een verzoek aan Nederland om
'additional information' over de redenen waarom de officier af had gezien van vervolging.
Dat is curieus, aangezien de delegatie precies die informatie reeds tijdens de zitting had

' " C A T / C / S R . 4 7 , § 6 7 . • - ' i ? ? ^ v , , . - . . . " • : . ; •• V - T V - : •-.«-<?:«;.,- : , •• •

' " C A T / C / 2 5 / A d d . l . •• • •• ' • ' - ' • < . • > - - . : — . . . . - . • - , • . . . • . , • . - . . • . - : , . . - . • / • •

'"Overigens betwijfel ik of dat de reden was dat de Nederlandse autoriteiten niet over gingen tot vervolging. Het
is goed mogelijk dat de Nederlandse autoriteiten zieh met het geval Pinochet geen raad wisten en zieh liever van
de zaak afzijdig hielden teneinde geen slapende honden wakker te maken of een diplomatieke rel te ontketenen.
Het is ook goed mogelijk dat de juridische mogelijkheden van het Verdrag legen Foltering nun niet bekend
waren. Zie uitgebreid Ingelse & Van der Wilt 19%.
'"Vermoedelijk is deze informatie aan te treffen in CAT/C/SR.209 of 210. Het is echter opmerkelijk dat precies

deze twee 'summary record missen. Ik baseer me daarom op persberichten: Press Release HR/4133, 26 April
1995. Een enkel lid van het Comite stelt als antwoord op de vraag van de delegatie: "Torturers should be taken
to court." Press Release HR/4131, 26 April 1995. Een ander lid geeft aan dat staten slechts verplicht zijn de
mogelijkheid van vervolging te ovenvegen. Press Release HR/4131, 26 April 1995.
'"CAT/C/SR.211, §28. . . . , -
'"CAT/C/SR.211, §27-28.
'""[The Netherlands delegation] would welcome the views of members on the issues raised by General

Pinochet's visit, as those issues might be of interest to other countries. In particular, he welcomed Mr. Yakovlevs
suggestion that the Committee might wish to consider the case in closed session." CAT/C/SR.211, § 29.
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verstrekt.'" Nederland stuurde uiteindelijk uitleg, gelijk aan de uitleg de delegatie al
verstrekte tijdens de mondelinge behandeling van het rapport. <.'**; ̂ Vn •• " •- >••"

Bij het tweede rapport van Frankrijk'-" bevestigde het Comit6 zijn standpunt omtrent het
opportuniteitsbeginsel. Het uitte zijn zorgen over: •,•;- .•.-•••••-•.-- • - , , . , - - -

"The system of 'appropriateness of prosecution', leaving public prosecutors free to decide not to
prosecute perpetrators of torture, nor even to order an inquiry, which is clearly in conflict with the
provisions of article 12 of the Convention."'"

Het is overigens opmerkelijk dat het Comity in dit verband slechts artikel 12 noemt. *J-t

Kortom, in algemene zin bevestigden leden van het Comit6 dat de ruimte om niet te
vervolgen klein is, zoals dat ook uit het Verdrag blijkt. Verdragspartijen moeten voor
vervolging zorgdragen, tenzij - uiteraard - op voorhand duidelijk is dat er niet voldoende
bewijs ligt. Aanvankelijk was het Comit6 in een concreet geval terughoudend. Mogelijk
gaat het Comite zieh activistischer opstellen.

Voorts vroegen Comitileden regelmatig naar de mogelijkheid of een particulier, bijvoor-
beeld wanneer de openbare aanklager niet overgaat tot vervolging, zelf als aanklager kan
optreden. De mogelijkheid een klacht in te dienen of, als slachtoffer, zelf een procedure te
starten, eventueel zelfs tegen rechters die niet tot berechting van verdachten van foltering
overgaan, achtte het Comit6 wenselijk.'" De vraag of een slachtoffer ook i/uftvtfuee/
rec/ir heeft op vervolging van zijn folteraar, wordt behandeld in het volgende hoofdstuk,
in verband met artikel 14 van het Verdrag.'*

over verai/ging en ierec/i»>i^ van /o/iering .' < '

Vervolging en berechting van daders van foltering trok ook de aandacht van het Mensen-
rechtencomite, voornamelijk naar aanleiding van de rapportage van staten die een klimaat
van straffeloosheid kennen. '" Voorts was het onderwerp van een 'general comment':

"[...] did the public prosecutor in fact initiate an investigation and prosecution against General Pinochet while
he was within the jurisdiction of the Netherlands? If the answer is yes, what in fact were the reasons for non-
prosecution?" CAT/C/SR.211, § 55, punt E (Comiti als geheel). - r . - •• • .• - • • . .
'"CAT7C/17/Add.l8.
'"CAT7C/SR.323, § 2, onder punt D, 2 (ComitS als geheel). Zie ook onder punt E, 4 (Comite als geheel).
'"A/46/46, § 244; CAT/C/SR.10, § 26; CAT/C/SR.18, § 14; CAT/C/SR.30, § 13; CAT/C/SR.32, § 28;

CAT/C/SR.34, § 30; CAT/C/SR.46, § 20 en 27; CAT/C/SR.59, § 35; CAT/C/SR.143, § 11; CAT/C/SR.191, {
53; CAT/C/SR.201, § 30; CAT/C/SR.294/Add. 1, § 23, onder punt E, 11 (Comite als geheel).
'"Zie hieronder, hoofdstuk 12, paragraaf 3.2.
'"Zie bijvoorbeeld Comments on Argentina, CCPR/C/79/Add.46 (1995); Comments on Guatemala,

CCPR/C/79/Add.63 (1996); Comments on Latvia, CCPR/C/79/Add.53 (1995); Comments on Peru,
CCPR/C/79/Add,67 (1996); Comments on Morocco, CCPR/C/79/Add.44 (1994); Comments on Senegal.
CCPR/C/79/Add.lO (1992); Comments on Uruguay, CCPR/C/79/Add.l9 (1993); Comments on Egypt,
CCPR/C/79/Add.23 (1993).
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"The Committee has noted that some States have granted amnesty in respect of acts of torture.
Amnesties are generally incompatible with the duty of States to investigate such acts; to guarantee
freedom from such acts within their jurisdiction; and to ensure that they do not occur in the future.
States may not deprive individuals of the right to an effective remedy, including compensation and
such full rehabilitation as may be possible."'*

Daarnaast sprak het Mensenrechtencomite zieh in enkele individuele zaken uit over de
verantwoordelijkheid van de Staat voor onderzoek naar gevallen van foltering en voor
opsporing, vervolging en bestraffing van de daders.'" Zo gedetailleerd als het Comite
tegen Foltering in de rapportageprocedure over de implementatie van strafrechtelijke
maatregelen tegen foltering, was het Mensenrechtencomite niet. Dat ligt ook voor de
hand: het Mensenrechtencomite houdt zieh bezig met veel meer dan alleen foltering. Over
universele rechtsmacht en het beginsel van UM/ stetere aw/ y'i«flcare\ onderwerp van de
volgende paragraaf, Het het Mensenrechtencomite zieh in het geheel niet uit.

3.2.2 ^

De eerder vermelde zaak van Pinochet in Nederland betreft bij uitstek de regeling van de
universele rechtsmacht. Terecht achtte het Comite universele rechtsmacht een funda-
menteel onderdeel van het Verdrag en geen abstract vraagstuk. Folteraars moeten tot
'outlaws' worden gemaakt, waar zij zieh ook maar bevinden."* Toch kwam deze
kwestie in de praktijk slechts in vier gevallen concreet naar voren: in de reeds besproken
gevallen van Pinochet in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk, in het geval van Avril,
voormalig dictator van Hai'ti, en in een geval in Schotland. ,. ,•, <.., :-„•-: • ; iju ••

De zaak Avril kwam ter sprake bij de behandeling van het tweede rapport van Colum-
bia."' Avril had daar een veilig heenkomen gezocht. Comitelid Bums wees de Colombi-
aanse delegatie er op dat Avril werd gezocht door de Verenigde Staten en dat hij zieh
mogelijk schuldig had gemaakt aan foltering. Hij drukte de delegatie op het hart dat
Columbia zijn verdragsverplichtingen naleeft.'*' De delegatie antwoordde dat de autori-
teiten geen officiele informatie hadden dat Avril werd gezocht voor foltering. Pas nu, voor

'"General comment 20, HRl/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30, § 15. Zie ook § 13: "States parties should indicate
when presenting their reports the provisions of their criminal law which penalize torture and cruel, inhuman and
degrading treatment or punishment, specifying the penalties applicable to such acts, whether committed by public
officials or other persons acting on behalf of the State, or by private persons. Those who violate article 7,
whether by encouraging, ordering, tolerating or perpetrating prohibited acts, must be held responsible.
Consequently, those who have refused to obey orders must not be punished or subjected to any adverse
treatment."
'"Bijvoorbeeld in Massiotti en Baritussio tegen Uruguay, klacht 25/1978, A/37/40 (1982), Annex XVIII, p. 187;

Muteba tegen Zaire, klacht 124/1982, A/39/40 (1984), Annex XIII. p. 182; Penarrieta « a/, tegen Bolivia, klacht
176/1984, A/43/40 (1988), Annex VII, sect. C, p. 199; Rodriguez tegen Uruguay, klacht 322/1988, A/49/40,
Vol. II (1994), Annex IX, sect. B, p. 5, § 12.4. Zie ook het rapport van Van Boven: E/CN.4/Sub.2/1993/8, §
54-58.
'"CAT/C/SR.17, § 25 en 27; CAT/C/SR.245, § 18, 27 en 42; CAT/C/SR.268, § 2, onder punt D, 12 0)

(Comite als geheel).
'»CAT/C/20/Add.4. . .. . . . . . . . . . . . .
'«CAT/C/SR.239, § 45. - • • • -•<:>•• *»' f- *••">..
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het Comite, werd de delegatie met deze informatie geconfronteerd. De delegatie zegde toe
deze informatie aan de regering over te brengen: Columbia zou zieh van zijn verdragsver-
plichtingen kwijten.'"' Toch Het de opstelling van het Comit6 te wensen over, omdat het
in zijn 'concluding observations' naliet Columbia aan te sporen tot het starten van een
onderzoek, naliet Columbia te verzoeken nader te rapporteren'^ en ook later niet meer
op de zaak werd teruggekomen.

Het Comite werd, zoals gezien, in 1998 weer met de ex-dictator Pinochet geconfronteerd,
toen deze zieh in het Verenigd Koninkrijk begaf en daar werd vastgezet. Het Spaanse
uitleveringsverzoek in deze zaak Pinochet werd gegrond op het passief personaliteitsbegin-
sel, in verband met, onder meer, foltering op Spaanse Staatsbürgers. Het Comit6 tegen
Foltering drong er echter bij het Verenigd Koninkrijk op aan de zaak ook onder universele
rechtsmacht van het Verdrag te onderzoeken, voor het geval de uitlevering aan Spanje
geen doorgang zou vinden. '**

Van de vierde zaak werd kort melding gemaakt door Comit61id Burns. Schotland
vervolgde een persoon van het Afrikaanse continent, die verdacht werd van foltering in
Noord-Afrika. Het betrof, naar zijn weten, de eerste keer dat het Verdrag tegen Foltering
als grondslag diende een persoon te vervolgen wegens foltering in een andere Staat.''"

Het Comite' hield zieh in het algemeen echter in meer abstracte zin met universele rechts-
macht bezig. Het bevestigde dat de verplichting tot het in hechtenis nemen en tot het doen
van een voorlopig onderzoek niet afhankelijk kan worden gesteld van een verzoek om
uitlevering van de Staat die de persoon in kwestie wenst te vervolgen. De verplichting
houdt juist in de persoon in hechtenis te nemen en een voorlopig onderzoek in te stellen
epdar de om uitlevering verzoekende Staat de gelegenheid heeft zo'n verzoek te doen, dan
wel voldoende informatie te verkrijgen om zelf over te gaan tot vervolging.'*' Leden
benadrukten dat de uitoefening van universele rechtsmacht evenmin afhankelijk kan
worden gesteld van het bestaan van strafbaarheid van foltering onder de wet van de Staat
waar foltering heeft plaatsgevonden.'** .

Comitöleden stelden in verband met het re/o«/em«i/-verbod van artikel 3 en de verplich-
ting tot vervolging of uitlevering van artikelen 5 yo 7 verdragspartijen voor een dilemma.
Hoe dient een staat te handelen in het geval dat een verdachte van foltering zieh onder zijn
rechtsmacht bevindt en deze verdachte zelf het risico loopt aan foltering te worden onder-
worpen in de om uitlevering verzoekende staat? Natuurlijk is het op grond van artikel 3
niet de bedoeling dat deze persoon wordt teruggestuurd. Anderzijds kan de niet-uitlevering
ook weer niet betekenen dat de persoon vervolging zou ontlopen. Dat zou kunnen
inhouden - Comiteleden stelden dat overigens niet uitdrukkelijk vast - dat de staat, onder

• » • - • ? ' • > ? • T v "• ; " f . t r - v • ; / . • ( • » • * - . - v ' • : * ' ; " i - • >•"' • •<•• - • ' - u - T * «••'

" ' C A T 7 C / S R . 2 3 9 , § 4 7 . * " , ' ; - . * > • •.•- . • ' :
' " C A T / C / S R . 2 4 2 / A d d . l . - ••• " - - -' •>•• ' •'•• ' - • ' - - " V - • ' ' ' -
"'CAT/C/SR.360, § 1 1 , onder punt E (f) (Comitf als geheel). Zie ook CAT/C/SR.354, J 39, 40, 46en 48. » r:
'"CAT/C/SR.345, §24.
'«CAT/C/SR.78, § 41; CAT/C/SR.158, § 68; CAT/C/SR.247, § 17. Volgens de fravai« />r<<paratoir« is de

volgorde andersom: pas een onderzoek nadat duidelijk is dat niet uitgeleverd zal worden.
'"CAT7C/SR.93, $ 27. • • < M i rfi.?:- ; . V A -
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wiens rechtsmacht de verdachte van foltering zieh bevindt, nu hij niet mag uitleveren, zelf
verplicht is tot vervolging over te gaan.'*'

Zoals hierboven besproken'** zou de verdragstekst van artikel 5 lid 2 op een beperkte
verplichting tot uitoefening van universele rechtsmacht wijzen. Artikel 5 lid 2 zou alleen
verplichten tot het vestigen van een stelsel van universele rechtsmacht in wederkerigheid
tussen verdragspartijen. Het Comite ging niet op deze problematiek in. Aangezien staten
over het algemeen het systeem van universele rechtsmacht in wetgeving zo implementeren,
dat doel en strekking van het Verdrag wel tot uitdrukking komen, en dus verder gaan dan
een letterlijke lezing van de verdragstekst van artikel 5 lid 2 vereist, is hiertoe voor het
Comite ook geen aanleiding geweest.

Het Comit6 tegen Foltering vroeg nauwelijks informatie over concrete actie van verdrags-
partijen. Het valt, kortom, op dat het Comite weliswaar waarde hecht aan de implementa-
tie van het stelsel van universele rechtsmacht in nationale wetgeving, maar zieh in
concrete situaties terughoudend opstelde. Het is wenselijk dat het Comitö zieh wat
activistischer opstelt. Wellicht komt hier na de zaak Pinochet in het Verenigd Koninkrijk
verandering in. , , „ ,.. . . v"-

3.3 Uitlevering en internationale rechtshulp: artikelen 8 en 9 .K ;'•:.; . ' . : - :A

In de praktijk waren Pinochet en Avril de enige twee gevallen van potentiele uitoefening
van universele rechtsmacht op basis van het Verdrag tegen Foltering. Verdragspartijen
deden dientengevolge geen praktische ervaringen op met betrekking tot de toepassing van
artikelen 8 en 9. De praktijk van het Comite krachtens artikel 8 beperkte zieh dan ook
voornamelijk tot het vragen of de verdragspartijen, op een van de wijzen voorgeschreven
in artikel 8, foltering als een delict beschouwden waarvoor uitlevering kan worden ver-
zecht.'*'

Gil Lavedra en Dipanda Mouelle benadrukten dat uitlevering niet afhankelijk kan zijn van
enige wederkerigheid."" "The offence of torture was always extraditable, whether or not
a treaty existed."'" Verder merkte Burns, co-rapporteur voor het rapport van Afghani-
stan'", op dat de nationale bepaling "[...] 'No citizen of the Republic of Afghanistan
shall be extradited to a foreign State' [was] in clear breach of article 8, paragraphs 1 and
2, of the Convention."'^ Inderdaad is uit de tekst van artikel 8 niet te ontlenen dat
verdragspartijen onderdanen niet hoeven uit te leveren. Wel druist het in tegen de praktijk

'"CAT/C/SR.14. § 29; CAT/C/SR.16, § 13 en 48; CAT/C/SR.17, § 25; CAT/C/SR.26, § 51; CAT/C/SR.30,
J 51; CAT/C/SR.32, § 15 en 19; CAT/C/SR. 107, § 33. Hier wordt uitdrukkelijk uitgesproken dat artikel 7 van
het Verdrag in verband met artikel 3 moet worden gelezen. CAT/C/SR. 122, § 23.
"*Zie hierboven, paragraaf 2.2.1.
'«CAT/C/SR.17, § 98; CAT/C/SR.32, § 55; CAT/C/SR.34, § 26; CAT/C/SR.36, § 23; CAT/C/SR.46, § 111;

CAT/C/SR. 101, § 34; CAT/C/SR. 132, § 59.
'"CAT/C/SR.232, § 40 en 65.
'"CAT/C/SR.238, § 32. . •- '-...<,:•• ^,J • ..; • - .,
' * C A T / C / 5 / A d d . 3 1 . . ' • . ; •.,:•-. J M •• •• <;, • . • . • • • < . . ; - • • • . ' - '

' " C A T / C / S R . 1 2 0 , § 1 4 . - ' - . . . - • : , . • ;--
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dat veel staten eigen onderdanen niet uitleveren."* Het gaat mijns inziens te ver te stel-
len dat de weigering eigen onderdanen uit te leveren in strijd met het Verdrag zou komen.
Wei is een verdragspartij natuurlijk gehouden, indien niet tegemoet wordt gekomen aan
het verzoek tot uitlevering in verband met foltering, zelf tot vervolging van de verdachte
over te gaan.

De praktijk van het Comit6 met betrekking tot artikel 9 beperkte zieh tot het vragen van
infbrmatie aan staten. Leden van het Comite benadrukten dat de toepassing van artikel 9
niet afhankelijk mag worden gesteld van het bestaan van rechtshulpverdragen, zoals uit de
bewoordingen van artikel 9 lid 2 ('any treaties on mutual judicial assistance that may exist
between them') zou blijken. Indien er geen verdragen zijn is samenwerking op het gebied
van vervolging van de in artikel 4 bedoelde delicten geboden op basis van het Verdrag
zelf.'" Enige discretionaire bevoegdheid in deze is niet in overeenstemming met artikel
9 . '* Voyame vond het wenselijk dat, indien niet voorzien is in rechtstreekse door-
werking van het Verdrag in de nationale rechtsorde, enige rechtsbasis in het nationaal
recht werd geschapen.'" Verder achtte hij het alleen ter beschikking stellen van getuigen
onvoldoende. Artikel 9 houdt immers de verplichting in elkander rfe groom moge/(/'te
mare van rechtshulp te verschaffen.'^ Dat houdt niet alleen in het ter beschikking stellen
van getuigen, maar ook het verstrekken van documenten en, mede in verband met
artikelen 12 en 13, het doen van een nader onderzoek. ., ^ • ,. .,.= ••

3.4 Onderzoek: artikelen 12 en 13

Met betrekking tot de verplichting een onderzoek te starten in de zin van artikelen 12 en
13 beperkte de praktijk van het Comiti zieh aanvankelijk tot het inwinnen van informatie
omtrent de implementatie van de verdragsbepalingen in wet- en regelgeving. Maar ook
hier ging het Comite, uiteraard in verband met de artikelen 4 en 7 van het Verdrag, er
meer en meer bij verdragspartijen op aandringen onderzoek te starten naar vermeende
folterpraktijken."' Voorts geeft de praktijk van het Comite enig inzicht in de uitleg die
het Comite gaf aan deze verdragsbepalingen. Zo spreekt het natuurlijk voor zieh - maar
het Comit6 wees er toch maar op - dat de instantie die een onderzoek instelt naar een be-
weerd geval van foltering niet dezelfde instantie kan zijn als onder wiens verantwoor-
delijkheid foltering plaats zou hebben gevonden."° Zou dat anders zijn dan zou er geen

'"Burgers & Danelius 1988, p. 132.
"'CAT/C/SR.32, § 65; CAT/C/SR.34, § 72; CAT/C/SR.35, § 38; CAT/C/SR.36, § 35; CAT/C/SR.37, § 30;

CAT/C/SR.65, § 62; CAT/C/SR.89, § 59; CAT/C/SR.97, § 69; CAT/C/SR. 169, § 35, onder punt 5 (c) (Comite
als geheel), alwaar het Comite in een aanbeveling opmerkt dat "The requirement of reciprocity in the Conventi-
ons [...] is somewhat cryptic and this could be revisited in the periodic report and clarified." * ; . . -••
'"CAT/C/SR.34, § 39 en 72; CAT/C/SR.35, § 38; CAT/C/SR.123, § 15. „, ,:- •;./"<•
' " C A T / C / S R . 4 0 , § 4 1 . • • ' • . . . < ! . • • ' : , - • • * • • ? . * • •

"»CAT/C/SR.32, § 64 en CAT/C/5/Add.l5, § 22.
'"CAT/C/SR.279, § 2, onder punt E, 13 (Comite als geheel), en § 40, onder punt E, 8 (Comite als geheel);

CAT/C/SR.289, § 32, onder punt D, 4 (Comite als geheel), en E, 2 (Comite als geheel); CAT/C/SR.294/Add. 1,
§ 23, onder punt E, 7 (Comite als geheel).
'"CAT/C/SR. 16, § 25; CAT/C/SR.97, § 57; CAT/C/SR.101, § 27; CAT/C/SR.lll, § 48; CAT/C/SR.126, §

24; CAT/C/SR. 169, § 35, onder punt 5 (a) (Comite als geheel); CAT/C/SR.228, § 14 en 24.
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sprake kunnen zijn van een onafhankelijk onderzoek in de zin van de artikelen 12 en
13.'*' Regelmatig werd gevraagd naar onafhankelijkheid, precieze taken en effect van
uitspraken van onderzoekscommissies.'" Het bestaan van een onafhankelijk orgaan als
een ombudsman of een nationale commissie voor de mensenrechten, die onderzoek naar
mensenrechtenschendingen in kunnen stellen, werd gunstig beoordeeld.'*'

In zijn conclusies van een vertrouwelijk onderzoek naar het voorkomen van systematische
foltering in Turkije, suggereerde het Comite hoe zo'n commissie er uit ziet:

"An independent commission might be established, under the aegis of the Ministry for Human
Rights, comprising members of the professions concerned (lawyers and doctors) and representa-
tives of non-governmental organisations, together with eminent national figures recognized as
having campaigned against this evil. The commission would have access to any detention or
interrogation centre it wished to visit. Its responsibilities would include regular and frequent visits
to all places of detention, particularly those under the authority of the Ministry of the Interior,
meeting persons held in custody in those places, consulting prison registers, receiving complaints
of torture and transmitting them to the prosecutor's office. Its reports would be publicized and it
would play an advisory and initiatory role in the drafting of any parliamentary bill concerning
action to combat torture."'" — .

Staten zijn verplicht gevallen van foltering te onderzoeken. Artikelen 6 lid 2, 12 en 13
laten geen ruimte voor een discretionaire bevoegdheid.'" Het is niet de bedoeling dat
een klacht van een slachtoffer een sine <?««/ won voor een onderzoek is. Ook los van een
klacht moet een onderzoek worden gestart en worden vervolgd.'** Serensen merkte op
dat "[...] allegations emanating from a respected non-governmental organization certainly
constituted 'reasonable ground' [...]" in de zin van artikel 12 . ' " Chanet en Voyame
vonden dat iedere 'alleged case of torture' al voldoende grond was voor het in gang zetten
van een onderzoek.'** Voyame bracht deze verplichting zelfs in verband met de ver-
plichting uit artikel 2 lid 2. Geen enkele uitzonderlijke omstandigheid kan worden aan-
gevoerd als rechtvaardiging voor foltering, zodat verdragspartijen beslist niet te makkelijk
er van uit kunnen gaan dat onderzoek niet nodig is.'** Het Comit6 achtte het in het
algemeen niet zijn taak te onderzoeken of er bewijs voor foltering was, omdat het Comit6
dat niet kan achterhalen. Wei toetste het Comite bewijzen marginaal door te bezien of een
staat een onverwijld en onafhankelijk onderzoek uitvoerde, er sprake was van enig
medisch toezicht en het individu de mogelijkheid had rechtsherstel te krijgen.'™ Voorts

'"Zie ook CAT/C/SR.145, § 10 en CAT/C/SR.165, § 21, onder punt 9 (Comite als geheel).
'"CAT7C/SR.14, § 62; CAT/C/SR.30, § 12; CAT/C/SR.60, § 35; CAT/C/SR.61, § 17; CAT/C/SR.63, § 35;

CAT/C/SR.79, § 4; CAT/C/SR.191, 5 27 en 60; CAT/C/SR.213, § 37, onder punt B (Comite als geheel);
CAT/C/SR.247, § 11.
'"CAT/C/SR.292, § 2, onder punt E, 2 (Comite als geheel); CAT/C/SR.294/Add.l, § 23, onder punt E, 4

(Comit£ als geheel).
"«A/48/44/Add.l, §47 .
'"CAT/C/SR.145, § 10 en CAT/C/SR.168, § 40; CAT/C/SR.273, § 33, onder punt E, 5 (Comite als geheel).
'"CAT/C/SR.247, § 32, 39 en 41; CAT/C/SR.249, § 42, onder punt E (Comite als geheel).
""CAT/C/SR.44, § 32.
"•CAT/C/SR.102, §47 en 54. • ^ • : . '
'"CAT/C/SR.102, §54 .
'™Zie nader hieronder, hoofdstuk 11, paragraaf 3.1. -«••-"•'.. :• •• - • "i ' :.
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zijn verdragspartijen verplicht de resultaten van een onderzoek openbaar te maken.'"
Recentelijk begon het Comite staten bovendien aan te bevelen resultaten van onderzoek
naar gevallen van "ill-treatment" te overleggen aan het Comite.'"

Slechts tweemaal verschafte het Comite naar aanleiding van een individuele klacht nader
inzicht in artikel 12 en 13. '" Het stelde vast welke termijn te lang was voor het in gang
zetten van een onderzoek in de zin van deze bepalingen. De klager in de zaak Halimi-
Nedzibi tegen Oostenrijk beweerde na een arrestatie te zijn mishandeld, geslagen en gefol-
terd. Bovendien beweerde hij dat hij daardoor voor hem belastende verklaringen had
afgelegd. De Staat in kwestie, Oostenrijk, zou niet direct na zijn klacht hierover een
onderzoek zijn gestart. Voor het Comite' beklaagde hij zieh er nu over dat Oostenrijk daar-
door handelde in strijd met artikel 12. "^ Het Comit6 besloot dat een vertraging van
vijftien maanden alvorens een onderzoek naar de zaak werd gestart, onredelijk lang is en
niet in overeenstemming met de eis van artikel 12. Het Comite stelde een schending van
artikel 12 vast en verzocht Oostenrijk "[...] to ensure that similar violations do not occur
in the future."'"

Zoals hierboven al opgemerkt boog ook het Mensenrechtencomite zieh over het uitblijven
van onderzoek naar gevallen van foltering.'™

Slotbeschouwingen •*.,

Het Verdrag tegen Foltering biedt op het gebied van de strafrechtelijke reactie op foltering
in vergelijking met andere mensenrechtenverdragen belangrijke nieuwe aanknopingspun-
ten. Op dit gebied had het Comite tegen Foltering echter luider van zieh moeten laten
spreken.

Uitgangspunt van de strafrechtelijke reactie is de vervolgingsplicht van artikel 7 lid 1.
Alvorens rechtens te kunnen overgaan tot vervolging voor foltering dienen staten nationale
wetgeving daarvoor in te hebben gericht. Strafbaarstelling van foltering is nodig. Na een
ambivalente beginperiode benadrukte het Comite' inmiddels dat, ten eerste, in de nationale
strafwet een zelfstandige delictsomschrijving die foltering strafbaar steh, moet worden op-

"'CAT/C/SR.245, § 37; CAT/C/SR.273, § 33, onder punt E, 5 (Comite als geheel).
'"CAT/C/SR.267, § 23, onder punt E, 5 (Comite" als geheel); CAT/C/SR.294/Add.l, § 23, onder punt E, 7

(Comite als geheel).
'"Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40; Blanco Abad tegen Spanje, klacht

59/1996, A/53/44 (1998), Annex X, p. 66.
'"Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40. Het is opmerkelijk dat klager niet

eveneens artikel 13 inriep, aangezien dat, voor wat betreff het onderzoek, in feite hetzelfde bepaalt. Voor wat
betreft eventuele strijd met artikel 15 zij verwezen naar de behandeling van de praktijk van het Comiti onder ar-
tikel 15. Zie hieronder, hoofdstuk 11.
'"Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40, § 15.
'"Zie hierboven, paragraaf 3.2.1. Zie ook enkele klachten: Valcada tegen Uruguay, klacht 9/1977, A/35/40

(1980), Annex V, p. 107; Stephens tegen Jamaica, klacht 373/1989, CCPR/C/55/D/373/1989 (1995), § 9.2: het
Mensenrechtencomite stelde een schending van artikel 7 vast, nu de verdragspartij na had gelaten een onderzoek
uit te voeren.
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genomen, dat, ten tweede, dient te corresponderen met artikel 1 70 artikel 4 van het
Verdrag. Waar Burgers en Danelius nog opmerkten dat faltering ook onder zware mishan-
deling te brengen zou zijn'" liet het Comite die zienswijze varen. Voorts bevestigt de
praktijk onder artikel 4 lid 2 de verdragstekst: het Comite vond dat foltering met de
hoogste nationale straffen dient te worden bedreigd, vergelijkbaar met moord, doodslag en
zware mishandeling.

Verdragspartijen moeten niet alleen wet- en regelgeving in overeenstemming met het
Verdrag hebben, zij moeten ook in de praktijk naar en vervolging van foltering starten. In
de loop der tijd ging het Comite hier meer en meer op aandringen. Waar verdachten van
foltering worden aangetroffen, moeten zij worden aangehouden en vervolgd. Artikel 7 lid
2 laat aan de autoriteiten een discretionaire bevoegdheid al dan niet tot vervolging van een
verdachte van foltering over te gaan. Het Comite bevestigde in abstracte zin dat de
bevoegdheid zeker niet onbeperkt discretionair is en zieh niet slechts op grond van het
nationale recht laat vaststellen. De discretionaire bevoegdheid kan in ieder geval niet zover
gaan dat zij die zieh hebben schuldig gemaakt aan foltering, ongestraft blijven. Het
Comite vond dat er mogelijkheden voor een individu moeten bestaan, een klacht in te
dienen of een procedure te starten tegen aanklagers, die niet tot vervolging van verdachten
van foltering overgaan. Desnoods moet er een mogelijkheid bestaan dat het slachtoffer zelf
degene die wordt verdacht van foltering, aan kan klagen. <.

De universele rechtsmacht is een gebied waar het Comite een rol bij uitstek heeft, al was
het maar omdat geen rivaliteit van het Mensenrechtencomite of enig ander verdragsorgaan
is te verwachten. Het is namelijk niet te verwachten dat andere Organen op korte termijn
zieh dergelijke bevoegdheden aanmeten, omdat de desbetreffende verdragen daar nu
eenmaal niet in voorzien. De ve/p//c/iw>ig universele rechtsmacht te vestigen moet immers
uitdrukkelijk verdragsrechtelijk vastliggen.

Het Comite besteedde nauwelijks aandacht aan de beperking die kan blijken uit de tekst
van de bepalingen van universele rechtsmacht. Er was ook weinig aanleiding toe: ver-
dragspartijen zijn vrij een ruimere universele rechtsmacht in te voeren en over het
algemeen implementeerden verdragspartijen de bepalingen niet in beperkte zin. Daarmee
werd een deel van de kritiek op de procedurele tekortkomingen van de bepalingen van
universele rechtsmacht van het Verdrag ondervangen. Ook andere kritiekpunten op
universele rechtsmacht in het algemeen werden besproken. Zo zou vervolging op basis van
universele rechtsmacht geen haalbare zaak zijn. Hoewel veel van de kritiek tot op zekere
hoogte terecht werd opgeworpen, kan reeds nu worden vastgesteld dat de praktijk de
kritiek tenminste relativeerde. Universele rechtsmacht, hoewel nog pril, heeft een solide
basis gekregen in nationale wetgeving. Bovendien bleken staten op basis van universele
rechtsmacht in het algemeen, die reeds lang ongebruikt in wetgeving aanwezig was, enkele
vervolgingen te zijn gestart. De tekenen zijn gunstig. Uitgezonderd een bekende vervol-
ging steunden de vervolgingen echter niet op universele rechtsmacht van het Verdrag
tegen Foltering, maar op andere bepalingen.

'"Burgers & Danelius 1988. p. 129.
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Dat neemt niet weg dat het toezicht op naleving van de bepalingen van universele
rechtsmacht van het Verdrag tegen Foltering zou kunnen verbeteren. Ondanks, of
misschien wel vanwege de potentie van de bepalingen van universele rechtsmacht, stelde
het Comite tegen Foltering zieh terughoudend op. Hierdoor zouden staten de indruk
kunnen krijgen dat het wel meevalt met de noodzaak iedere verdachte van foltering op de
hielen te zitten. Toegegeven moet worden dat geen overspannen verwachtingen kunnen
worden gekoesterd. De praktijk heeft daar ook weinig aanleiding toe gegeven. De aanpak
van verdachten van foltering op basis van universele rechtsmacht van het Verdrag stond
nauwelijks op de agenda van het Comit6 of van verdragspartijen. Een probleem daarbij is
dat er nagenoeg geen infrastructuur bestaat voor informatie over verdachten van foltering.
Nationale en internationale politiediensten zien het verzamelen van dergelijke informatie
helaas nog niet als hun taak, laat staan dat dergelijke informatie het Comite bereikt. Het
Comite hield zieh dan ook voomamelijk in meer abstracte zin bezig met het systeem van
universele rechtsmacht en aitf <fatere a«/ yud/care. Slechts vier gevallen van potentiele
uitoefening van universele rechtsmacht deden zieh voor en werden door het Comite be-
schouwd. Dat is een mager resultaat. Het is niet goed voor te stellen dat deze twee
verdachten van foltering in de afgelopen tien jaar de enige waren die opdoken op het
grondgebied van een andere verdragstaat. Mogelijk dat de recente zaak van Pinochet in
het Verenigd Koninkrijk een omslag was.

Het verdient aanbeveling dat het Comite meer nadruk legt op het stelsel van vervolging,
daarbij inbegrepen universele vervolging. Het zou met dat doel ook informatie kunnen
uitwisselen met de enkele niet-gouvernementele organisaties die het initieren van onder-
zoek en vervolging van verdachten van foltering als doelstelling hebben, zoals het Britse
Redress"* en het Amerikaanse Center for Justice and Accountability'", dat wordt
gesponsord door Amnesty International USA. Wanneer blijkt dat in een staat geen verant-
woordelijkheid voor vervolging en berechting van verdachten van foltering wordt
genomen, is het de verantwoordelijkheid van het Comite zulks te constateren en de
desbetreffende staat op zijn verplichtingen te wijzen. Voorts moet het Comite andere ver-
dragspartijen er op wijzen dat, nu in de desbetreffende staat verdachten van het plegen van
foltering kennelijk niet worden vervolgd, andere verdragspartijen hun
verantwoordelijkheid moeten nemen. Niet genoeg kan worden benadrukt dat dat nu juist
de ratio was achter opneming van het stelsel van universele rechtsmacht in het Verdrag.

Daarom zou het Comite, wellicht middels een 'general comment', moet bevestigen dat
slechts het vestigen van universele rechtsmacht niet afdoende is. Verdragspartijen moeten
universele rechtsmacht «/foe/ene/i, conform artikel 7 van het Verdrag. Het Comite moet
staten er op wijzen dat verdachten van foltering moeten worden vervolgd, wanneer zij op
het grondgebied van een van de verdragstaten opduiken. Dat geldt met name wanneer in
de staat van de verdachte een klimaat van 'impunity' heerst. Meer in het bijzonder moeten
staten worden opgeroepen met het oog op de vervolging en berechting van verdachten van
foltering samen te werken, informatie uit te wisselen en opsporing te coördineren. Zij

'™Gevestigd in London.
'"Gevestigd in San Francisco.
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moeten voorts daadwerkelijk nagaan of personen, zodra die zieh aan de grenzen melden of
zullen melden, verdacht zijn van foltering. .,,

Concluderend valt op dat het Comite met betrekking tot het toezicht op naleving van
universele rechtsmacht over het delict foltering, dat het Comite nu juist vöör heeft op
andere verdragsorganen, tot op heden nog terughoudend is geweest. Voor het overige
bood het Comite niet veel meer dan het Mensenrechtencomite al lang bood: aandringen op
vervolging en berechting.

: . • : • ! : y ! - , . • . . . . : « ! • » p , . /
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Slachtofferhulp
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In dit hoofdstuk wordt de rol van het Comite bestudeerd in de uitleg van een aantal
specifieke maatregelen die verdragspartijen zijn gehouden te nemen ten behoeve van
slachtoffers, wanneer het kwaad al is geschied. Slachtoffers van foltering dienen een
mogelijkheid te hebben een klacht in te dienen, die moet leiden tot een onderzoek. Ze
dienen te worden beschermd, geen nadelige gevolgen te ondervinden van verklaringen
onder foltering afgelegd en een vorm van rechtsherstel te worden geboden voor het
ondergane leed. In artikelen 13, 14 en 15 zijn de verplichtingen van verdragspartijen aan
te treffen; zij vormen de basis voor de activiteiten van het Comite op dit gebied.

2 De verdragsbepalingen

2.1 Klachtrecht en bescherming klager: artikel 13

Artikel 13 van het Verdrag kwam reeds aan de orde in het vorig hoofdstuk over strafrech-
telijke maatregelen. De bepaling werd daar besproken, mede in verband met artikel 12 (de
algemene verplichting tot het doen van onderzoek), omdat ook artikel 13 voorziet in een
verplichting een onderzoek te starten. Een dergelijk onderzoek is noodzakelijk voor het in
gang zetten van een vervolging. Artikel 13 gaat echter nog verder. De bepaling biedt
tevens een üuftv/rfuie/ /-ec/i/ aan iedere persoon die stelt onderworpen te zijn geweest aan
foltering in een gebied onder de rechtsmacht van de betrokken Staat. Dat individueel recht
is tweeledig. Allereerst heeft ieder individu het recht op indiening van een klacht over
foltering bij de bevoegde autoriteiten. Ten tweede heeft ieder individu het recht dat de
klacht, onverwijld en onpartijdig, door de autoriteiten wordt onderzocht. Tegelijkertijd
dient de Staat maatregelen te nemen teneinde te verzekeren dat de klager en eventuele
getuigen worden beschermd tegen iedere vorm van kwaadwillige behandeling of intimida-
tie ten gevolge van de klacht of van afgelegde getuigenverklaringen. Op grand van artikel
16 lid 1 is artikel 13 ook van toepassing op wrede, onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing.

2.2 Rechtsherstel: artikel 14

Vormt het onderzoek van artikelen 12 en 13 de aanzet tot strafrechtelijke (en vaak ook
disciplinaire) maatregelen, artikel 14 voorziet in de opening van de civielrechtelijke weg
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voor slachtoffers van foltering. Artikel 14 lid 1 verplicht staten in het nationaal rechts-
stelsel te waarborgen dat een slachtoffer van foltering genoegdoening krijgt alsmede een
rechtens afdwingbaar recht heeft op een billijke en toereikende schadevergoeding, met
inbegrip van de middelen voor een zo volledig mogelijk herstel. Genoegdoening slaat op
de officiele erkenning dat de persoon in kwestie kwaad is berokkend. Schadevergoeding
ziet over het algemeen op de uitkering van een geldbedrag. Dat bedrag moet billijk en
toereikend en dus niet symbolisch zijn. Wat billijk en toereikend is wordt aan staten
gelaten. Ook immateriele schade moet worden vergoed. Een zo volledig mogelijk herstel
houdt in dat ook psychische en medische hulp wordt geboden. In geval van overlijden van
het slachtoffer ten gevolge van foltering hebben zijn nabestaanden aanspraak op schadever-
goeding.'

Moeten staten ook procedures voor rechtsherstel open stellen aan een slachtoffer, die
bijvoorbeeld als vluchteling de Staat bereikt en elders foltering onderging, waarbij de
dader tevens uit een andere Staat kwam? Bij een bevestigend antwoord zou de civielrechte-
lijke weg mooi in de pas lopen met de gedachte van de universele Strafrechtsmacht in het
Verdrag. De formulering van artikel 14 sluit de gedachte ook niet uit. Bovendien wijst de
interpretatieve verklaring van de Verenigde Staten, gedaan bij ratificatie, er op dat artikel
14 inderdaad wel eens zo zou kunnen worden uitgelegd:

"That it is the understanding of the United States that article 14 requires a State party to provide a
private right of action for damages only for acts of torture committed in territory under the
jurisdiction of that State party;"-

Kennelijk wilden de Verenigde Staten voorkomen dat artikel 14 universele werking zou
krijgen. Enkel op basis van deze interpretatieve verklaring is niet te zeggen dat het die
werking ook heeft, maar die werking is evenmin uit te sluiten.

Een dergelijke werking zou voor slachtoffers van foltering om een aantal redenen interes-
sant zijn. Allereerst kennen diverse rechtsstelsels een minder zware eis voor het bewijs in
civiele zaken dan in strafzaken. Maar bovendien komt het nogal eens voor dat verdachten
van foltering en verdachten van medeplichtigheid aan foltering vermögen hebben buiten de
Staat waar zij wonen, bijvoorbeeld op een buitenlandse bankrekening. Het zou zeer
wenselijk zijn dat slachtoffers op dat vermögen beslag kunnen leggen teneinde de gewens-

'J.H. Burgers en H. Danelius, The United Nations Convention against Torture. A Handbook on the Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Dordrecht: 1988, p. 146-147.
Zie ook het rapport van de Speciale Rapporteur van de Subcommissie inzake Voorkoming van Discriminatie en
Bescherming van Minderheden, Th. van Boven. Hij doet hierin verslag over een Studie betreffende het recht op
restitutie, compensatie en rehabilitatie voor slachtoffers van grove schendingen van mensenrechten en fundamen-
tele vrijheden. Daarbij worden relevante bestaande internationale mensenrechtennormen ten aanzien van
compensatie en relevante beslissingen en inzichten van internationale mensenrechtenorganen bekeken. Op grond
daarvan stell de Speciale Rapporteur een aantal grondbeginselen en richtlijnen terzake voor. Th. van Boven,
Study concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of
Human Rights and Fundamental Freedoms. E/CN.4/Sub.2/1993/8. Zie voor de laatste wijzigingen:
E/CN.4/1997/104. Zie voorts Th. van Boven « a/, (eds.), Seminar on the Right to Restitution, Compensation
and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms. Maastricht, 11-
15 March 1992, SIM Special No. 12, p. 12.

*CAT/C/2/Rev.4, p. 19.
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te schadevergoeding te vorderen.' Daarmee komen we op het terrein van het intematio-
naal privaatrecht. Uit de rravaia /w/rara/oircs blijkt niet dat opstellers deze civiel-
rechtelijke gang hebben overwogen/ Het is de vraag, waar wij op terug zullen komen, of
het Comit6 al een mogelijkheid heeft gehad hier zijn opinie over te geven.

Nu in artikel 14 een verwijzing naar vervolging van verdachten van foltering ontbreekt, is
nog onduidelijk of opstellers van het Verdrag in het recht op herstel van artikel 14 tevens
het recht van individuen op vervolging van daders begrepen achtten. Dat is naar mijn
mening wel een mogelijkheid. Er is in ieder geval een samenhang te herkennen tussen
vervolging en herstel. Er kan geen sprake zijn dat slachtoffers van foltering genoeg-
doening krijgen zolang hun beulen nog vrij rondlopen. In de praktijk blijkt voorts dat,
waar de autoriteiten geen onderzoek doen om strafrechtelijke verantwoordelijkheid vast te
stellen, het erg moeilijk wordt voor slachtoffers om zelf een procedure te openen om
herstel te krijgen. . . . . . . - , . . , ,̂  . . , .., . . ^

Wellicht dachten opstellers dat de mogelijkheid voor het ontvangen van een klacht over
het uitblijven van vervolging wel afdoende afgedekt zou zijn door artikelen 7 en 13. Toch
ligt dat niet duidelijk in de verdragstekst vast. Een slachtoffer kan op basis van artikel 13
een klacht indienen bij de autoriteiten en vervolgens over het eventueel uitblijven van een
onderzoek uiteindelijk klagen bij het Comit6 tegen Foltering. Het is echter de vraag of het
Comity een klacht van een slachtoffer zal ontvangen over schending van artikel 13 in
verband met het uitblijven van vervolging, aangezien artikel 13 van vervolging niet rept.
Het uitblijven van vervolging is een schending van artikel 7, maar een klacht over
schending van artikel 7 zal het Comit6 waarschijnlijk evenmin ontvangen. De ontvanke-
lijkheidseis gesteld in artikel 22 lid 1 dat klager ook slachtoffer moet zijn van de schen-
ding door de Staat van artikel 7 lid 1 zou wel eens niet te vervullen zijn, aangezien op
basis van artikel 7 lid 1 alleen niet goed een slachtofferschap is te herkennen. Aan het
Verdrag kan naar mijn mening dan ook geen zelfstandig individueel recht op vervolging
worden ontleend. Vervolging kan echter wel geacht worden te vallen onder het recht op
herstel van artikel 14.* Wellicht kan het Comitö klagers over uitblijven van vervolging op
die wijze tegemoet treden. Daarbij zou artikel 14 gelezen moeten worden in samenhang
met artikelen 7 en 13 en in de geest van het Verdrag. Aldus zouden doel en strekking van

'Zie ook de in dit verband baanbrekende zaak in de VS: Filärtiga tegen Peöa-Irala (630 F. 2d 876 (2d Cir.
1980)). Filärtiga stierf als gevolg van foltering door Pena-Irala in een Paraguayaanse gevangenis. De vader en
zuster van Filärtiga, beiden ook Paraguayans onderdaan, dienden een aanklacht in tegen Peöa-Irala voor de
rechter in New York. De rechter baseerde zieh op de 'Alien Tort Statute', een wet uit 1789, die de Amerikaanse
rechter bevoegdheid toekende civiele aanklachten wegens onrechtmatige daad te behandelen in verband met door
buitenlanders begane sebendingen van het volkenrecht. De rechter besliste dat foltering een schending van
internationaal gewoonterecht inhield: "(W]e hold that deliberate torture perpetrated under color of official
authority violates universally accepted norms of the international law of human rights." (p. 876) De rechter kende
vervolgens 'punitive damages' toe. Zie Th. Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary
International Law. Oxford: 1989, p. 122-123.
'De Verenigde Staten hebben de situatie wel opgemerkt, waarschijnlijk door de ervaring ennee na de in de

vorige noot vermelde zaak Filärtiga tegen Pena-Irala. Zij maakten daarom ook - helaas - vermeld voorbehoud.
'Zie ook het voorgestelde algemene beginsel in het rapport van Van Boven: E/CN.4/Sub.2/1993/8, p. 56, § 137,

onder punt 5: "Reparation for certain gross violations of human rights that amount to crimes under international
law includes a duty to prosecute and punish perpetrators. Impunity is in conflict with this principle." Zie ook de
recentere concept-versie van de 'basic principles', waar de gedachte is uitgewerkt: E/CN.4/1997/104, Annex.
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de bepalingen uit de verf komen. Waar de overheid nalaat foltering te onderzoeken,
daders van foltering vrijuit laat gaan, kan niet gezegd worden dat zij slachtoffers van
foltering bijstaat in het verkrijgen van genoegdoening.' Dat is niet in overeenstemming
m e t a r t i k e l 1 4 . • "• •.*-•• > a n - * • » • l u q y ' ; > x • s - i - - & : i ^ s : . :• - : ? ; & . ' » • « ? • • : . , . • . . ; , - . • • « • . • , - . , • ? - > - ! « > Ä r r . i ' « ; •

Bedacht moet worden dat zo'n recht op vervolging onder het Verdrag tegen Foltering nog
verder kan gaan. Zo zou op basis van artikel 14, indien het Comite dergelijke klachten
zou ontvangen, op diezelfde wijze tevens klachten kunnen worden ontvangen over het
uitblijven van vervolging op basis van universele rechtsmacht van een verdachte van
foltering die zijn misdaad eiders pleegden. De dader heeft overigens geen band met de
Staat in kwestie, afgezien dan van het feit dat hij er opduikt. Het zou zelfs mogelijk
moeten zijn dat een slachtoffer die geen band heeft met de Staat waar de dader opduikt,
zieh over het uitblijven van vervolging beklaagt. Naar mijn mening zijn er geen redenen
deze verplichting niet aan artikel 14 te ontlenen.'

Artikel 14 lid 2 bepaalt dat niets in dit artikel afbreuk doet aan de rechten van het slacht-
offer of van anderen op schadevergoeding die krachtens het nationale recht reeds kunnen
bestaan. Gezien artikel 16 lid I is artikel 14 echter niet uitdrukkelijk van toepassing in het
geval van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Dat wil overigens
niet zeggen dat staten niet gehouden zijn schadevergoeding te bieden in het geval van een
wrede behandeling niet zijnde foltering.

. » - ' - / • • • - - H ^ , - • - ' • , -

Gezien artikel 16 lid 1 van het Verdrag tegen Foltering is artikel 14 niet uitdrukkelijk van
toepassing op wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Het IVBPR
kent een vergelijkbare bepaling als artikel 14 van het Verdrag tegen Foltering, zij het
algemener gesteld en minder toegespitst op het recht te worden gevrijwaard van foltering.
De bepaling is echter evengoed toepasbaar op schending van het folterverbod, alsmede het
verbod van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in artikel 7.
Artikel 2 lid 3 IVBPR bepaalt:

Each State Party to the present Covenant undertakes:
(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall

have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting
in an official capacity;

(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by
competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority
provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.

Op de praktijk van het Mensenrechtencomite terzake wordt nader ingegaan in paragraaf
3.2 van dit hoofdstuk.

*Zie E/CN.4/Sub.2/1993/8, § 126-130.
'Zo zou in het geval van Pinochet in Nederland de betrokken klagers, na de afwijzing van hun klacht wegens

niet-vervolging door Hof Amsterdam, het Comite kunnen aanzoeken met een klacht tegen Nederland, met daarbij
een verzoek om een voorlopige voorziening. Zie hierboven, hoofdstuk 11, paragraaf 3.2.1 en 3.2.2. Zie ook C.
Ingelse en H. van der Wilt, Df Zoo* ft'nocA«/. 0v*r l/niverse/« /iirMriic/iV <n f/o/to/ufse fienqwiAeid, NJB 71
(1996), p. 280-285.

306



Hoofdstuk 12 Slachtofferhulp

2.3 Foltering levert geen bewijs: artikel 15 -• i?A U • >4 «y.«'>*-«

Artikel 15 verplicht staten ervoor zorg te dragen dat een verklaring waarvan wordt
vastgesteld dat deze is afgelegd ten gevolge van foltering, niet wordt aangevoerd als
bewijs in een rechtszaak. Daarmee heeft de bepaling indirect tevens een preventieve
werking: door dergelijke verklaringen van nul en generlei waarde te verklaren, wordt een
zeer belangrijk motief voor de toepassing van foltering weggenomen. Bovendien zijn
verklaringen afgelegd onder foltering uiteraard niet aan te merken als betrouwbare
verklaringen.*

De totstandkoming van de bepaling gaf geen aanleiding tot discussie.' Dat is opmerkelijk,
aangezien artikel 15 beperkter is dan zijn voorganger in de Verklaring tegen Foltering.
Artikel 15 geldt alleen voor verklaringen afgelegd onder foltering en niet ook voor
verklaringen afgelegd onder een wrede, onmenselijke of onterende behandeling. Artikel 12
van de Verklaring tegen Foltering bepaalt daarentegen:

Any statement which is established to have been made as a result of torture or other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment may not be invoked as evidence against the person
concerned or against any other person in any proceedings. ,, . . .^ ' ^ • j -

Het ligt voor de hand om het verbod uit te breiden tot wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing, omdat de grens tussen foltering en wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing juist zo vaag is. De beperking in artikel 15 werd
zonder enige discussie door opstellers van het Verdrag opgenomen en dat is te betreuren.
Vervolgens moest in artikel 16 desnoods een verwijzing naar artikel 15 worden opgeno-
men, maar aangezien de diverse delegaties daarover geen overeenstemming konden
bereiken, bleef die verwijzing uit.'° Opnieuw blijkt het in de onderhandelingen voor het
Verdrag aangebrachte onderscheid tussen foltering en wrede, onmenselijke of vernede-
rende behandeling of bestraffing, bron was voor beperkingen in het Verdrag.

Overigens, zo bepaalt artikel 15 tevens, is een verklaring afgelegd onder foltering wel van
waarde tegen een van foltering beschuldigde persoon als bewijs dat de verklaring werd
afgelegd.

3 De praktijk van het Comitl

3.1 Klachtrecht en bescherming klager: artikel 13 '

De praktijk van het Comite tegen Foltering met betrekking tot artikel 13 kwam al
uitvoerig aan de orde in het vorige hoofdstuk. Verwezen zij dan ook naar de bespreking
aldaar." Hier wordt volstaan met een weergave van de praktijk voorzover die betrekking

'Burgers & Danelius 1988, p. 147-148.
•Burgers & Danelius 1988, p. 69-70.
'"Burgers & Danelius 1988, p. 71 en 95-96.
"Zie hierboven, hoofdstuk 11, paragraaf 3.4.
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heeft op het klachtrecht van het individu en de bescherming van de klager tegen intimida-
tie en een siechte behandeling in verband met het indienen van de klacht. . .

Het individueel recht op onderzoek is niet onderhevig aan enige discretie van de overheid.
Er is sprake van een plicht, aldus het Comite.'* Comiteleden vonden dat iedere 'alleged
case of torture' al voldoende grond vormde voor het in gang zetten van een onderzoek."
Het bewijs van foltering is geen sinecure. De fravaitx preparafoire.? bieden nauwelijks
inzicht in de bewijsproblemen die bij een onderzoek naar foltering kunnen opduiken.'*
Serensen benadrukte daarom dat het essentieel is de klager te hören, een dokter in Staat te
stellen sporen van foltering bij de klager te zoeken en te bezien of deze sporen in
overeenstemming zijn met de beweringen in de klacht.'*

Het wekt voorts geen verbazing dat het Comite in beginsel de inhoud en de uitslag van
een onderzoek of foltering plaats heeft gevonden, zoals dat door de Staat is uitgevoerd,
niet in twijfel trok. Een kwestie onder artikel 2 lid 1 of 16 lid 1 - er al van uit gaande dat
onder die bepalingen over foltering of wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing kan worden geklaagd - doet zieh dan ook niet snel voor. Dat zou ook heel
moeilijk zijn, omdat het Comite dan zelf zou moeten vaststellen of gefolterd is, bewijs zou
moeten vragen en het bewijs zou moeten wegen. Daar heeft het niet de middelen voor.
Daarom ook klampte het Comite aan bij de procedurele eisen van artikel 13: wordt een
onderzoek uitgevoerd? Is dat onderzoek onverwijld en onpartijdig?'* Daarover kan een
individu klagen en dat ook zal het Comite onderzoeken.

Artikel 13 kwam aan de orde in enkele klachten in het kader van de individuele klachten-
procedure." De eerste drie door het Comite behandelde klachten werden al hierboven
besproken." Hier wordt volstaan met de opmerking dat onder meer werd geklaagd over
een schending van de verplichting van de Argentijnse autoriteiten klachten te ontvangen en
een onderzoek te starten conform artikel 13. Het Comite deed echter geen uitspraak over
een mogelijke schending van de bepaling, aangezien de klachten raf/one te/npom niet-
ontvankelijk werden verklaard. Dat achtte het Comite in deze belangrijke kwestie zo onbe-
vredigend dat het er toe over ging toch een oordeel te vellen en in een belangrijk

deze situatie afwees en Argentinie verzocht daarover te rapporteren."

"CAT/C/SR.168, § 4 0 .
"CAT/C/SR.102, § 47 en 54. Voyame bracht deze verplichting in verband met de verplichting uit artikel 2 lid

2. CAT/C/SR.102, § 5 4 .
"Zie ook hierboven, hoofdstuk 7, paragraaf 2.3. Zie ook R.St.J. Macdonald, /n/«nuj/iona/ /»mAi'M/ions dgai/uf

Tortur« a/u/ OfA r̂ Forms o/5i™7a/- 7>ea/m£n/ or AUIUARKIU, in: Y. Dinstein (ed.), International Law at a Time
of Perplexity. Essays in Honour of Shabtai Rosenne. Dordrecht: 1989, p. 385-406 (404-406).
""[...] to allow the doctor to produce findings and to ascertain whether the findings were consistent with the

complaints." CAT/C/SR.203, § 38. . . . . ; . . . ,
"Parot tegen Spanje, klacht 6/1990, A/50/44, Annex V, p. 62, § 10.5.
"Parot legen Spanje, klacht 6/1990, A/50/44, Annex V, p. 62; O.R., M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten

1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108.
"Zie hierboven, hoofdstuk 9, paragraaf 3.2 en 3.3, en hoofdstuk 11, paragraaf 3.2.1.
"O.R., M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108, § 9 en

10. Zie voor het antwoord van Argentinie', A/45/44, Annex VI. Zie C. Flinterman, ftm/oyimj/? NJCM-Bulletin
15 (1990), p. 379-388. Zie ook de behandeling van deze zaak in verband met artikel 14, hieronder paragraaf 3.2.
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Voorts kwam artikel 13 aan de orde in de zaak Parot tegen Spanje. "̂ Parot beweerde
onderworpen te zijn geweest aan mishandeling, faltering en vernederende behandeling
door de Spaanse Gi&m#a C/v/7. Het Comito verklaarde de klacht ontvankelijk, omdat een
mogelijke verantwoordelijkheid van de Staat onder artikel 13 was opgeworpen.^' Vervol-
gens onderzocht het Comite of artikel 13 inderdaad was geschonden. Belangrijk is dat het
Comite bevestigde dat artikel 13 van het Verdrag niet een /onne/e indiening van een
klacht vereist. AI wanneer een slachtoffer beweert dat hij gefolterd is, is de Staat verplicht
direct een onpartijdig onderzoek in te stellen." Dit werd, zoals opgemerkt, ook al in de
rapportageprocedure door Comiteleden verwoord." Verder gaf het Comit6 er de voor-
feur aan," dat, wanneer zo'n bewering wordt gedaan tijdens een gerechtelijke procedure
(in dit geval een strafprocedure tegen de klager), een onderzoeksprocedure wordt geopend,
die los Staat van de procedure die tegen de klager wordt gevoerd. Dat is echter geen ver-
plichting. Of zo'n weg wordt gevolgd is aan de nationale wetgever gelaten en hangt af van
d e o m s t a n d i g h e d e n v a n h e t g e v a l . " . - - , . « . , . r ^ i r , - t i * < > . i n i r i « . ^ i . .-.-.• .*, :_.

In het onderhavige geval bleek geen sprake van schending van een van de bepalingen van
het Verdrag. Nu de klager bijstand van een advocaat had gedurende de gerechtelijke
procedure en hij regelmatig gebruik maakte van zijn recht Wachten in te dienen, die waren
onderzocht door de Staat, waar medische rapporten en de verklaringen van Parot zelf in
waren betrokken, waren er volgens het Comite geen gronden voor Parot de procedure die
de Staat volgde, te be twi s t en . "

In de zaak Blanco Abad tegen Spanje bevestigde het Comite dat artikel 13 het slachtoffer
recht geeft op een serieus en voortvarend onderzoek. Van het slachtoffer kan niet worden
geeist dat hij zijn klacht volgens een bepaalde voorgeschreven procedure indient. Op
welke wijze het slachtoffer de feiten ook ter kermis van de autoriteiten brengt, de
autoriteiten dienen een onderzoek te openen. Dat onderzoek dient serieus te zijn en met
voortvarendheid te worden aangepakt. Wanneer er al enige vingerwijzingen zijn van
faltering dan dienen betrokkenen te worden gehoord, ook zij , die naar zeggen van het
slachtoffer de daad zouden hebben gep leegd . " •... •>..!-•• -• :..

"Parot tegen Spanje, klacht 6/1990, A/50/44, Annex V, p. 62.
"Parot tegen Spanje, klacht 6/1990, A/50/44, Annex V, p. 62, § 6.1. Klager had zelf niet aangegeven welke

bepalingen van het Verdrag in het geding waren. Zie ook de bespreking van deze klacht onder de eis van de
uitputting van nationale rechtsmiddelen in hoofdstuk 7, paragraaf 2.2.1, hierboven.
^"The Committee notes that, in principle, article 13 of the Convention does not require the formal submission of

a complaint of torture. It is sufficient for torture only to have been alleged by the victim for the state to be under
an obligation to promptly and impartially to examine the allegation." Parot tegen Spanje, klacht 6/1990, A/50/44,
Annex V, p. 62, § 10.4.
*CAT/C/SR.1O2, § 47 en 54; CAT/C/SR. 102, § 54. • • - , , • • -
""It is desirable [...]" Parot tegen Spanje, klacht 6/1990, A/50/44, Annex V, p. 62, § 10.6. ;- . -T
"Parot tegen Spanje, klacht 6/1990, A/50/44, Annex V, p. 62, § 10.6. , - , « / • • • * -•< v- :- •. sä
"Parot tegen Spanje, klacht 6/1990, A/50/44, Annex V, p. 62, § 10.7. ,!•- . , . •.,.„••'•
"Blanco Abad tegen Spanje, klacht 59/1996, A/53/44 (1998), Annex X, p. 66, § 8.6-8.8. .?,•.-. :.•;•-< d ^ ; •
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Tenslotte kwam artikel 13 impliciet aan de orde in de reeds in het vorige hoofdstuk
besproken individuele klacht Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk.^ Weliswaar werd over
schending van artikel 12 en niet over schending van artikel 13 geklaagd, en ging het
Comit6 niet uitdrukkelijk op artikel 13 in, het Comite merkte wel op dat ook andere
bepalingen dan die over welker schending werd geklaagd, relevant waren." Het is
overigens opmerkelijk dat de klacht niet, althans niet ook, artikel 13 betrof, aangezien die
bepaling voor een klager meer aanknopingspunten biedt. Het Comite stelde in ieder geval
vast dat een vertraging van vijftien maanden alvorens een onderzoek naar een klacht over
foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling onredelijk lang was, niet
'promptly', zoals in artikelen 12 en 13 voorgeschreven, en daardoor niet in overeenstem-
ming met het Verdrag.^

3.2 Rechtsherstel: artikel 14 •-y& tu • y > ' ->••*'••:-j&

Artikel 14 had de volle aandacht van het Comite\ Het Comite sprak diverse staten aan op
inadequate voorzieningen voor compensatie en rehabilitatie voor folterslachtoffers. Leden
wezen er op dat het grootste probleem de implementatie van dergelijke Systemen is. Zij
spraken zieh uit over de aard van het rechtsherstel of de vergoeding waarop slachtoffers
recht hebben. Specialist Serensen benadrukte regelmatig dat de verplichting van artikel 14
niet alleen inhoudt te voorzien in materiele schadevergoeding en herstel maar ook in
lichamelijke, mentale en sociale rehabilitated' Hij sprak over "[...] the three M's of
rehabilitation: moral, monetary and medical."'' Een enkele keer plaatsten leden op-
merkingen bij de hoogte van de toe te kennen schadevergoeding. Zo achtte Voyame een
maximaal toe te kennen schadevergoeding van 20.000 dollar in Australia voor ondergane
foltering mager." Het Comite riep nauwelijks op tot openbaarmaking van de feiten, een
vorm van erkenning door de Staat van door slachtoffers van foltering ondergane leed. In
de literatuur wordt wel opgemerkt dat deze erkenning voor slachtoffers voorop staat.*
Ook vroeg het Comite staten nauwelijks om het aanbieden van verontschuldigingen aan
slachtoffers, een voorwaarde voor rehabilitatie."

"Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40. Zie hierboven, hoofdstuk 11,
paragraaf3.4.
"Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40, § 7.
»Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40, § 13.5.
"CAT/C/SR.10, § 25; CAT/C/SR.12, § 16 en 18; CAT/C/SR.14, § 32; CAT/C/SR.17, § 29; CAT/C/SR.18, §
10; CAT/C/SR.36, § 21; CAT/C/SR.46, § 81; CAT/C/SR.50, § 24; CAT/C/SR. 164, § 38.
"CAT/C/SR.36, § 21. Sarensen benadrukt regelmatig het medische aspect, omdat dat kennelijk nogal eens

tekortschiet. Zie bijvoorbeeld CAT/C/SR.197, § 32; CAT/C/SR.203, § 40. Ook noemt hij: "[...] redress, which
meant moral rehabilitation to remedy what had occurred; compensation, in monetary form; and full rehabilitation
including medical rehabilitation [...]", CAT/C/SR.232, § 22. Zie ook het rapport van van Boven:
E/CN.4/Sub.2/1993/8, § 137. Zie ook de recentere concept-versie van de 'basic principles': E/CN.4/1997/104,
Annex. - ^
"CAT/C/SR.96, § 19.
"Zie het rapport van Van Boven: E/CN.4/Sub.2/1993/8, § 134. Zie ook de recentere concept-versie van de

'basic principles': E/CN.4/1997/104, Annex. Zie voorts Van Boven e/ a/. 1992, p. 12.
"Zie ook P.R. Baehr, /l/rflt<n«i m « A« ve/7<?<fcn, in: C.H. Brants, C. Kell:, M. Moerings (red.), Er is meer.

Opstellen over mensenrechten in intemationaal en nationaal perspectief. Deventer: 1996, p. 37-50 (44-45).
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Vraag is verder op welke wijze een individu schadevergoeding en herstel kan krijgen.
Sarensen was van mening dat dat een automatisme moet zijn en dat: "[...] it should not be
necessary to go to court in order to obtain them [...]"," zeker wanneer de dader al voor
foltering is veroordeeld." Leden vroegen of personen schadevergoeding krijgen längs
civiele of längs strafrechtelijke weg.'* In dat verband achtten leden het zorgwekkend
wanneer een persoon verantwoordelijk voor foltering pas een veroordeling tot schadever-
goeding zou krijgen nadat strafrechtelijke verantwoordelijkheid was vastgesteld. Er moest
ook een civielrechtelijke weg openstaan, ongeacht de uitslag van een eventuele strafrech-
telijke gang." Daarbij is het wenselijk dat slachtoffers financiele bijstand krijgen om een
advocaat te kunnen beköstigen.""

Voorts sprak het Comite zieh uit over de personen of instanties die aanspreekbaar zijn
voor rechtsherstel of schadevergoeding. Het Comite wees overheidsaansprakelijkheid die
afhankelijk was van de vaststelling van persoonlijke strafrechtelijke verantwoordelijkheid
van de dader, af.*' Ook wanneer de verdachte van foltering zelf niet wordt aangeklaagd
of de identiteit van een folteraar niet bekend is, ligt het voor de hand dat de overhead voor
foltering aansprakelijk is en dus zelf voor schadevergoeding en herstel zorg dient te dra-
gen.^ Leden achtten het bestaan van zo'n onafhankelijk compensatie-systeem mede van
belang, omdat een dader vaak slechts beperkte financiele middelen tot zijn beschikking
heeft.^ Zo informeerden leden regelmatig naar het bestaan van een directe aansprakelijk-
heid van de Staat teneinde schadevergoeding en rehabilitatie te kunnen krijgen, ongeacht
de vaststelling van een individuele aansprakelijkheid van een overheidsbeambte.**
Kortom, bestaat er een systeem van 'objective liability'?"' In de 'conclusions and recom-

"CAT/C/SR.40, § 21. Zie ook CAT/C/SR.44, § 35 en CAT/C/SR.63, § 26. Zie ook het rapport van Van
Boven: E/CN.4/Sub.2/1993/8, § 137. Zie ook de recentere concept-versie van de 'basic principles':
E/CN.4/1997/104, Annex.
"CAT/C/SR.247, § 28. ' ' ' . . : . . - .
"CAT/C/SR.18, § 14; CAT/C/SR.30, § 22; CAT/C/SR.63, § 45.
"CAT/C/SR.10, § 15; CAT/C/SR.32, § 58 en CAT/C/SR.78, § 42; CAT/C/SR.238, § 69; CAT/C/SR.247, {

35.
"CAT/C/SR.247, § 35.
"CAT/C/SR.78, § 42; CAT/C/SR.195, § 8.
«CAT/C/SR.10. § 25; CAT/C/SR.12, § 16; CAT/C/SR.91, § 67; CAT/C/SR.95, S 33; CAT/C/SR.109, 8 27.

A/47/44, § 337 (Comite als geheel); CAT/C/SR.158, § 17; CAT/C/SR.158, § 70; CAT/C/SR.160, §§ 59 en 76;
CAT/C/SR.161, § 2, onder punt 9 (Comite als geheel). Zie ook CAT/C/SR.166, § 18 en CAT/C/SR.167, § 31.
onder punt 4 (Comit£ als geheel); CAT/C/SR.178, § 44. Zie ook het rapport van Van Boven:
E/CN.4/Sub.2/1993/8, § 137. Hij suggereert dat iedere Staat verplicht is herstel te bieden: "Every State has a
duty to make reparation in case of a breach of the obligation under international law to respect and to ensure
respect for human rights and fundamental freedoms." Zie ook de recentere concept-versie van de "basic
principles': E/CN.4/1997/104, Annex. Ik neem aan dat hier bedoeld wordt dat de Staat pas is verplicht herstel te
bieden indien hij zyn verplichting schendt en niet wanneer die verplichting, door een andere Staat is geschonden.
Deze laatste mogelijkheid opperde Comitelid Serensen overigens al wel.
"CAT/C/SR.107, §34.
"CAT/C/SR.18, § 13; CAT/C/SR.27, § 29; CAT/C/SR.34, §§ 40 en 68; CAT/C/SR.46, § 65; CAT/C/SR.63,
§ 45, A/46/46, § 262 (Comite als geheel); CAT/C/SR.191, § 41 en 59; CAT/C/SR.193, § 58; CAT/C/SR.195, §
13; CAT/C/SR.197, § 21; CAT/C/SR.203, § 30 en 68; CAT/C/SR.211, § 45; CAT/C/SR.219, § 29;
CAT/C/SR.228, § 32; CAT/C/SR.274, § 21.
"CAT/C/SR.191, §59. --.'f Ji* : •• - : ' -. /- '
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mendations' bij het rapport van Italic"** sprak het Comite zelfs van "[...] the right of a
torture victim to be compensated by the State and to be offered a rehabilitation pro-
gramme.'"" In zijn 'conclusions and recommendations' bij het rapport van Paraguay**
nuanceerde het Comite":

"As to the right to fair and adequate compensation, the Committee is concerned that the State party
has only subsidiary responsibility for the actions of its officials, as stated in article 106 of the
Constitution, which makes victims responsible for laying claims to the assets of their torturers in
order to exercise that right; the State party may be required to assume responsibility only if such
assets are non-existent, insufficient or cannot be found."*' , ..i

Dat zou betekenen dat slachtoffers eerst moeten proberen compensatie te krijgen bij hun
folteraars. Pas wanneer dat niet lukt, zou de overheid verantwoordelijkheid moeten
nemen. Hier gaf het Comite wel een ruime interpretatie van artikel 14, maar geen
ruimhartige. Het zou nu juist zo moeten zijn dat de overheid verantwoordelijkheid neemt
en, zo nodig, zelf verhaal zoekt bij de folteraars. Wel achtte een enkel lid van het Comite'
het dringend geboden dat staten rehabilitatiecentra opzetten.*

Hoe dat ook zij, 66n en ander is niet uitdrukkelijk opgenomen in artikel 14 en het is op-
merkelijk dat het Comit6 een extensieve interpretatie gaf aan de bepaling. Voorts achtte
het Comite het een punt van zorg dat overheden geen verantwoording nemen voor
handelingen in strijd met het Verdrag gepleegd onder een voormalig regime."

Wie komen verder in aanmerking voor schadevergoeding? Het Comit6 vond dat niet alleen
familieleden, maar ieder persoon die financieel afhankelijk was van een overleden
slachtoffer schadevergoeding moet kunnen vorderen en krijgen." Leden benadrukten dat
het recht op schadevergoeding en herstel niet slechts is gegeven aan personen die de
nationaliteit van de Staat hebben of aan personen die ingezetene van de Staat zijn. Ook
niet-ingezetenen en personen van andere nationaliteit hebben recht op schadevergoeding en
herstel voor ondergane faltering."

Het blijkt dat het Comite artikel 14 ook van toepassing achtte in gevallen van wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing:

"In all situations where reasonable grounds exist to believe that these disappearances amounted
either to torture or to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment, the dependants of the

* C A T / C / 2 5 / A d d . 4 . ^ •><'• : - . ' j - > . - ; - '•>•, ?• .} • , - . : . ' , / - . ' • > - v -

"CAT/C/SR.215, § 36, onder punt E, 2 (Comit« als geheel). <* ^ • v .;, ^ H - . - i - ^ v? • >• • .'.v-<
" C A T / C / 2 9 / A d d . l . < - - - ' . - J Ü - . - .-•• V.n K- ' - , - • .>•?-. . . -••*••

"CAT/C/SR.292, § 2, onder punt D, 5 (Comitf als geheel).
»CAT/C/SR. 10. § 25; CAT/C/SR.12, § 16; CAT/C/SR.232, § 22; CAT/C/SR.238, § 49; CAT/C/SR.251, §

27.
"CAT/C/SR.31, § 33; CAT/C/SR.32, § 16; CAT/C/SR. 128, §§ 24 en 31; CAT/C/SR. 132, § 61;

CAT/C/SR.161, § 2, onder punt 9 (Comitf als gebeel). Dit werd ook bevestigd in O.R.. M.M. en M.S. tegen
Argentina, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108.
"CAT/C/SR.96, § 20; CAT/C/SR.213, § 37, onder punt D (Comte als geheel); CAT/C/SR.232, § 22;

CAT/C/SR.294/Add.l, § 23, onder punt E, 7 (Comite als geheel).
»CAT/C/SR. 18, § 29; CAT/C/SR.26, § 55; CAT/C/SR.32, § 16; CAT/C/SR.234, § 45. check*
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deceased victims should, according to article 14 of the Convention, be afforded fair and adequate
compensation. "**

Dat is een gunstige ontwikkeling, aangezien artikel 14 slechts betrekking had op rechtsher-
stel in geval van foltering. De interpretatie van het Comite tegen Foltering kwam nu meer
in lijn met het IVBPR en de eerdere praktijk van het Mensenrechtencomite\ • . - . . .

Hierboven werd voorts de kwestie aangestipt of verdragspartijen ook procedures voor
rechtsherstel moeten openstellen aan een slachtoffer die foltering e/<ter5 onderging, waar
de verdragspartij zelf niet voor verantwoordelijk is en waarbij de dader tevens uit een
andere Staat kwam." Deze kwestie speelde in de praktijk van het Comit6 nauwelijks.
Wei achtte een enkel lid, Serensen, het wenselijk dat iedere verdragspartij verantwoor-
delijkheid neemt om zelf een rehabilitatie-programma aan te bieden. Vluchtelingen, die
dus elders folteringen hebben ondergaan, moeten overal mogelijkheden voor rehabilitatie
hebben. Hij ging daarin het verst van de leden. Serensen achtte het zelfs een eis op grond
van artikel 14 een eis dat staten een medisch rehabilitatiecentrum openen.* Natuurlijk is
het wenselijk dat verdragspartijen dergelijke centra voor vluchtelingen van wrede regimes
openen, maar naar mijn mening is daartoe geen verplichting te ontlenen aan het Verdrag.
Het openstellen van procedures voor rechtsherstel voor slachtoffers van e/dm tegen
daders van elders is daarentegen, zoals opgemerkt, wel onder artikel 14 te brengen."

Het belang van rechtsherstel voor slachtoffers kwam duidelijk naar voren in de al eerder
vermelde eerste drie klachten bij het Comite." Bovendien legde het Comit6 en pawan/
een verband tussen, hoewel schending van artikel 7 niet werd onderzocht, het onvervolgd
blijven van folteraars ('impunity') en het uitblijven van rechtsherstel in de zin van artikel
14. Indieners van de klachten waren Argentijnse burgers, die zieh namens hun als gevolg
van foltering overleden familieleden beklaagden. In de gevallen van hun familieleden
zouden de artikelen 2, 10, 13, 16, 19 en 20 van het Verdrag tegen Foltering zijn geschon-
den.

ma/en'ae kon het Comite zieh echter niet over de naar beweren verboden
folteringen buigen." Toch ging het Comit6 er toe over, gezien de belangrijke beginselen

"CAT/C/SR.294/Add.l, § 23, onder punt E, 7 (Comite als geheel). /•:
"Zie hierboven, paragraaf 2.2. -
"CAT/C/SR.10. § 25; CAT/C/SR.12, § 16; CAT/C/SR.232, § 22. Wat voorzichtiger is hij bij de behandeling

van het rapport van Columbia (CAT/C/20/Add.4), CAT/C/SR.238, § 49. Maar hij haalt weer hard uit bij de
behandeling van het rapport van China (CAT/C/20/Add.S): "[...] pointing out that the State was under an
obligation in that regard." CAT/C/SR.251, § 27.
"Zie hierboven, paragraaf 2.2.
"OR., M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108. Zie

Flinterman 1990. Zie ook hierboven, hoofdstuk 9, paragraaf 3.2 en 3.3, hoofdstuk 11, paragraaf 3.2.1, en dit
hoofdstuk, paragraaf 3.1.
"Deze handelingen leverden namelijk alleen strijd op met het algemeen volkenrecht, en aangezien het Verdrag

destijds nog niet voor Argentinie in werking was getreden en de bevoegdheid van het Comite ingevolge artikel 22
beperkt is tot schendingen van alleen het Verdrag tegen Foltering, kon het Comit* een eventuele schending van
artikel 14 niet ontvangen. O.R., M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44,
Annex V, p. 108, § 7.3-7.5.

313



Hoofdstuk 12 Slachtofferhulp

die speelden, een oordeel te vellen, waarbij het in een oftiter d/cftwi op artikel 14 in ging,
terwijl over schending van die bepaling niet was geklaagd:*

"The Committee observes, however, that even if the Convention against Torture does not apply to
the facts of these communications, the State of Argentina is morally bound to provide a remedy to
victims of torture and to their dependants, notwithstanding the fact that the acts of torture occurred
before the entry into force of the Convention, under the responsibility of a de /aero government,
which is not the present Government of Argentina. The Committee notes with concern that it was
the democratically elected post-military authority that enacted the Punto Final and the Due
Obedience Acts, the latter after the State had ratified the Convention against Torture and only 18
days before the Convention entered into force. The Committee deems this incompatible with the
spirit and purpose of the Convention. The Committee notes that, as a result, many persons who
committed acts of torture remain unpunished [...] The Committee urges the State party not to leave
the victims of torture and their dependants wholly without a remedy. If civil action for compensati-
on is no longer possible because the period of limitations for lodging such an action has run out,
the Committee would welcome, in the spirit of article 14 of the Convention, the adoption of ap-
propriate measures to enable adequate compensation.""

Het Comite achtte het niet in overeenstemming met doel en strekking van het Verdrag dat
een verdragspartij vlak voor de inwerkingtreding van het Verdrag een wet aanneemt die
zeker in strijd zou komen met het Verdrag wanneer het Verdrag al in werking zou zijn
geweest. Het Comite noemde het Weens Verdragenverdrag niet met zoveel woorden, maar
wellicht werden argumenten aan artikel 18 van het Weens Verdragenverdrag ontleend."

Voorts sprak het Comite zieh nadrukkelijk uit tegen het onvervolgd blijven van daders en
van een morele binding van Argentinie te voorzien in een passende compensatie voor de
getroffen familieleden." Met het leggen van een verband tussen enerzijds een toestand
van 'impunity' en anderzijds het als gevolg daarvan ontbreken van rechtsherstel in de zin
van artikel 14, zette het Comite een zeer belangrijke stap. Ook vragen van het Comite in
de rapportageprocedure wijzen in de richting van erkenning van het individueel belang dat
een slachtoffer heeft bij vervolging." Reeds in het vorige hoofdstuk werd vermeld dat
Comiteleden regelmatig naar de mogelijkheid vroegen of een particulier, wanneer de
openbare aanklager zelf niet tot vervolging overgaat, zelf als aanklager op kan treden."

"Het Comiti merkte op: "Although the authors have not invoked article 14 of the Convention, the Committee ex
ojßci'o shall examine whether issues arise under this article [...]". O.R., M.M. en M.S. tegen Argentinie,
klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108, § 7.4.
"O.R., M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108, § 9.
"Artikel 18 van het Weens Verdragenverdrag luidt:

"A state is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of a treaty when:
(a) it has signed the treaty or has exchanged instruments constiruting the treaty subject to ratification, acceptance
or approval, until it shall have made its intention clear not to become a party to the treaty; or
(b) it has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the entry into force of the treaty and provided
that such entry into force is not unduly delayed."
"O.R., M.M. en M.S. tegen Argentinie, klachten 1/1988, 2/1988 en 3/1988, A/45/44, Annex V, p. 108, § 9.
"CAT/C/SR.289, § 34, onder punt D, 4 (Comite als geheel).
"Zie hierboven, hoofdstuk 11, paragraaf 3.2.1. A/46/46, § 244; CAT/C/SR.10. § 26; CAT/C/SR.18, § 14;

CAT/C/SR.30, § 13; CAT/C/SR.32, § 28; CAT/C/SR.34, § 30; CAT/C/SR.46, § 20 en 27; CAT/C/SR.59, §
35; CAT/C/SR.143. § 11; CAT/C/SR.191, § 53. Voorzitter Dipanda Mouelle, optredend als rapporteur bij het
rapport van Marokko (CAT/C/24/Add.2) is zelfs van mening dat: "[...] victims of torture should be entitled to
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Dit alles wijst erop dat het Comite ook een klacht zou kunnen ontvangen over het
uitblijven van vervolging van een dader van foltering, waarbij het aanknopingspunten kan
vinden in artikelen 7, 13 en 14. Zo uitgesproken is het Comite echter vooralsnog niet
geweest.

Het zou daarom individuen, niet-gouvemementele organisaties en niet het minst verdrags-
partijen zelf bijzonder helpen wanneer het Comite zou overgaan tot het formuleren van
een 'general comment', waarbij het noodzakelijk verband tussen vervolging van daders en
rechtsherstel van slachtoffers werd geexpliciteerd.

Tenslotte verzocht het Comite inlichtingen van Argentinie over het aantal vorderingen tot
schadevergoeding die met succes zijn gevoerd en over het bestaan van een systeem van
uitkeringen voor slachtoffers van foltering of hun nabestaanden. Argentinie lichtte kort
daarna het Comite' in. Het bevestigde het gekozen beleid, dat het Comite in de behande-
ling van betreffende klachten negatief had beoordeeld.** Het Comit6 tegen Foltering heeft
echter niet meer gereageerd op het Argentijnse schrijven. '" • - "' -•• "* ?r. • ^ j ;

3.2.7 We? A/msenrec/itencoTw/^ over

Als vermeld voorziet het IVBPR in artikel 2 lid 3 in de verplichting van staten een
'effective remedy' te garanderen. Het Mensenrechtencomite' heeft in 'general comment' 20
en 21 het belang van een 'effective remedy', 'appropriate redress' en een 'adequate
compensation' vastgesteld:

"Article 7 should be read in conjunction with article 2, paragraph 3, of the Covenant. In their
reports. States parties should indicate how their legal system effectively guarantees the immediate
termination of all the acts prohibited by article 7 as well as appropriate redress. The right to lodge
complaints against maltreatment prohibited by article 7 must be recognized in the domestic law.
Complaints must be investigated promptly and impartially by competent authorities so as to make
the remedy effective. The reports of States parties should provide specific information on the
remedies available to victims of maltreatment and the procedure that complainants must follow,
and statistics on the number of complaints and how they have been dealt with.""

En voorts: • ' • ' •

"The Committee has noted that some States have granted amnesty in respect of acts of torture.
Amnesties are generally incompatible with the duty of States to investigate such acts; to guarantee
freedom from such acts within their jurisdiction; and to ensure that they do not occur in the future.
States may not deprive individuals of the right to an effective remedy, including compensation and
such full rehabilitation as may be possible.'"*

bring criminal charges against their torturers [...]". CAT/C/SR.201, § 30; CAT/C/SR.294/Add.l, § 23, onder
puntE, 11 (Comite als geheel). .. , , . .

" A / 4 5 / 4 4 , A n n e x V I . " ' • - - •-' . • • - - - . •••' ; / - -^
"General comment 20 bij artikel 7, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p . 30, § 14.
"General comment 20 bij artikel 7, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p . 30, § IS. Zie ook general comment 21,

HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 33, 5 7. • <.- • ..-;..- . = -.. x :
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Niet alleen, aldus het Mensenrechtencomite, dient e6n en ander in gevallen van foltering

verzekerd te zijn, ook in gevallen van een wrede, onmenselijke of onterende behandeling

of bestraffing. Dat verbaast niet, zoals ook al eerder opgemerkt, aangezien in artikel 7

IVBPR de verboden handelingen in 6en adem worden genoemd en een onderscheid in

rechtskracht niet wordt gemaakt. Ook in diverse 'conclusions and recommendations' en

uitspraken over individuele klachten benadrukte het Mensenrechtencomite de verplichting

tot het bieden van vormen van rechtsherstel en schadevergoeding.*' Voorts vond het

Mensenrechtencomite' een duidelijk verband tussen de kwestie van 'impunity' en het

ontbreken van rechtsherstel, waarbij het belang van bestraffing van de daders keer op keer

werd benadrukt.™ In de zaak Laureano tegen Peru sprak het Mensenrechtencomite uit:

"Under article 2, paragraph 3, of the Covenant, the State party is under an obligation to provide
the victim and the author with an effective remedy. The Committee urges the State party to open a
proper investigation into the disappearance of Ana Rosario Celis Laureano and her fate, to provide
for appropriate compensation to the victim and her family, and to bring to justice those responsible
for her disappearance, notwithstanding any domestic legislation to the contrary.""

Zeer uitgesproken over het verband tussen vervolging en rechtsherstel was het Mensen-

rechtencomit6 in de zaak Rodriguez tegen Uruguay: ^ , ^ ,.-.-.*„. •*»••...•.

"The Committee notes with deep concern that the adoption of this law [amnestie-wetgeving, CI]
effectively excludes in a number of cases the possibility of investigation into past human rights

"Massiotti en Baritussio tegen Uruguay, klacht 25/1978, A/37/40 (1982), Annex XVIII. p. 187; Muteba legen
Zaire, klacht 124/1982, A/39/40 (1984), Annex XIII, p. 182; Pefiarrieta « a/, tegen Bolivia, klacht 176/1984,
A/43/40 (1988), Annex VII, sect. C, p. 199; Johnson tegen Jamaica, klacht 588/1994, CCPR/C/56/D/588/1994
(1996); Adams tegen Jamaica, klacht 607/1994, CCPR/C/58/D/607/1994 (19%); Hylton tegen Jamaica, klacht
407/1990, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. M, p. 79; Linton tegen Jamaica, klacht 255/1987,
CCPR/C/46/D/255/1987 (1992); Quelch tegen Jamaica, klacht 292/1988, CCPR/C/46/D/292/1988 (1992);
Wright tegen Jamaica, klacht 349/1989, A/47/40 (1992), Annex IX, sect. O, p. 300; Tshiongo a Minanga tegen
Zaire, klacht 366/1989, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. J, p. 65; Rodriguez tegen Uruguay, klacht
322/1988, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. B, p. 5; Blancov tegen Nicaragua, klacht 328/1988,
A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. C, p. 12; Kone tegen Senegal, klacht 386/1989,
CCPR/C/52/D/386/1989 (1994); De Gallicchio en Vicario tegen Argentinie, klacht 400/1990,
CCPR/C/53/D/400/1990 (1995); Hylton tegen Jamaica, klacht 407/1990, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX,
sect. M, p. 79; Mika Miha tegen Equatorial Guinea, klacht 414/1990, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect.
O, p. 96; Mukong tegen Kameroen, klacht 458/1991, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. AA, p. 171;
Chaplin tegen Jamaica, klacht 596/1994, CCPR/C/55/D/596/1994 (1995); Lubuto tegen Zambia, klacht
390/1990, CCPR/C/55/D/390/1990/Rev.l (1995); De Arellana tegen Colombia, klacht 563/1993,
CCPR/C/55/D/563/1993 (1995).
"Bijvoorbeeld in de zaak Massiotti en Baritussio tegen Uruguay, klacht 25/1978, A/37/40 (1982), Annex XVIII,

p. 187; Muteba tegen Zaire, klacht 124/1982, A/39/40 (1984), Annex XIII, p. 182; Penarrieta « a/, tegen
Bolivia, klacht 176/1984, A/43/40 (1988), Annex VII, sect. C, p. 199; Rodriguez tegen Uruguay, klacht
322/1988, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. B, p. 5, § 12.4; Laureano tegen Peru, klacht 540/1993,
CCPR/C/56/D/540/1993 (1996), § 10. Zie over het verband tussen 'effective remedy' en de vervolging van de
dader ook Van Boven's rapport: E/CN.4/Sub.2/1993/8, § 55. Zie ook I. Boerefijn, Corae<ju«i/iM van $cn«utfn£
van n« /VBPÄ. /tanjifvofcn rnaotrr;«/» «i to«/cnf o/> nafevi'ng van uiMpraJtoi, NJCM-Bulletin 22 (1997), p.
679-695 (685-686). - . , .
"Laureano tegenPeru. klacht 540/1993, CCPR/C/56/D/540/1993 (1996), § 10. * \-.> --.^W, r-i ' \
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abuses and tfiere£y [cursivering CI] prevents the State party from discharging its responsibility to
provide effective remedies to the victims of those abuses."^

Dat betekent dat belanghebbende Individuen ook bij het Mensenrechtencomite kunnen
klagen over het uitblijven van vervolging van hun folteraars. Het Mensenrechtencomite
bracht inmiddels duidelijker het individueel recht op vervolging onder het recht op herstel
dan het Comite tegen Foltering.

3.3 Foltering levert geen bewijs: artikel 15 - ^ : ! ^ r . ; , , * v - ; n - . * «

Het Comite tegen Foltering legde een rechtstreeks verband tussen de toelaatbaarheid voor
de rechter van verklaringen afgelegd onder foltering en het geringe succes van inspannin-
gen tegen folterpraktijken." De tekst en het doel van artikel 15 zijn duidelijk en het
Comite wees staten er dan ook op dat een zelfde duidelijkheid in het nationaal recht wordt
betracht, onder woorden gebracht door Zupancic: "[...] that type of evidence must not be
invoked under any circumstances."'" Bewijs verkregen door foltering is van nul en
generlei waarde en hoort daarom al niet in het dossier van de rechter thuis."

Leden van het Comite wisten echter de nodige verwarring te scheppen over de vraag of
artikel 15 zieh leent voor directe werking. Een aantal leden gaf aan dat dat wel kon,™
maar Voyame was van mening dat het niet mogelijk was." Wanneer artikel 15 niet
doorwerkt dient het nationale recht in ieder geval uitdrukkelijk te voorzien in een regeling
die stelt dat een verklaring, waarvan wordt vastgesteld dat deze is afgelegd ten gevolge
van foltering, niet kan worden aangevoerd als bewijs in een rechtszaak.™ Een nationale
rechtsbasis voor de verplichting uit artikel 15 die alleen in de jurisprudence wordt gevon-
den achten leden wat fragiel.™ Onvoldoende werd de voorziening geacht dat het niet is
toegestaan "[...] to extract confessions."*° Een voorziening in het nationale recht op
grond waarvan de rechter bewijzen in een rechtszaak dient te beoordelen "[...] in accor-
dance with his innermost conviction [...]" werd eveneens onvoldoende geacht,*' evenals
"[...] the free weighing of evidence [...]"." Een duidelijke nationale bepaling conform
artikel 15 is dus gewenst. :,. - , • .

"Rodriguez tegen Uruguay, klacht 322/1988, A/49/40, Vol. II (1994), Annex IX, sect. B, p. 5, § 12.4.
"CAT/C/SR.289, § 34, onder punt D, 2 (Comite als geheel).
"CAT/C/SR.247, § 40.
"CAT/C/SR.247, § 40; CAT/C/SR.251, § 34; CAT/C/SR.253, § 16; CAT/C/SR.267, § 23, onder punt B, 5

(Comite als geheel); CAT/C/SR.279, § 2, onder punt E, 15 (Comite als geheel); CAT/C/SR.329, § 22, onder
punt E, 15 (Comite als geheel); CAT/C/SR.354, § 1, onder punt D, 11 (Comite als geheel).
"CAT/C/SR.46, § 66 en 105; CAT/C/SR.59, § 10; CAT/C/SR.79, § 43.
"CAT/C/SR.75, § 60.
"CAT/C/SR.10, § 29; CAT/C/SR.14, § 29; CAT/C/SR.34, § 22; CAT/C/SR.62, § 40, 46 en 64;

CAT/C/SR.75, § 44 en 60; CAT/C/SR.96, § 8; CAT/C/SR.lll, § 44; CAT/C/SR.164, § 54; CAT/C/SR.249, §
26 en 34; CAT/C/SR.250, § 28, onder punt C, 10 (Comite als geheel) en D, 18 (Comite als geheel)
"CAT/C/SR.61, § 16, 28 en 53. •••• •< rf
"CAT/C/SR.51, §32en38. --.,-, ,--.- ... ., , „ . , . . , , .. , . ..C : > /
" C A T / C / S R . 7 9 , § 4 3 . • ' ••••••-•• - J H V - " - - * V - : . - : y . » . - : . , . . • . . •• •:?• •.•• •.' L " ••.' .• • - -

" C A T / C / S R . 2 4 9 , § 2 6 e n 34 . • ' ; : • ,, < , : -
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Vanzelfsprekend zijn aan artikel 15 verwante regels van belang. Leden van het Comitd
wezen verdragspartijen er op dat allerlei aanvullende maatregelen dienen te worden
genomen om de bepaling doeltreffend te implementeren. Zo waren leden kritisch over
gerechtelijke procedures die alleen of voornamelijk op basis van bekentenissen van
getuigen en verdachten worden gevoerd. Dergelijke procedures nodigen uit tot het met
geweld afdwingen van cruciale verklaringen." Het recht van een persoon geen verkla-
ringen af te moeten leggen tegen zichzelf, dient te zijn gewaarborgd. Over dat recht dient
hij bovendien te worden geinformeerd.** Deze nemo tenetar-regel, zoals neergelegd in
artikel 14 lid 3 sub (g) IVBPR," houdt verband met artikel 15, maar ligt er overigens
niet uitdrukkelijk in besloten.

Ook in verband met artikel 15 speelde het probleem van het bewijs van foltering, als
gevolg waarvan de verklaring werd afgelegd. Ben Ammar, optredend als co-rapporteur
voor het rapport van Spanje**, suggereerde dat het "[...] more in keeping with the spirit
of the Convention [...]" zou zijn de bewijslast van het feit dat een verklaring niet onder
druk is afgelegd bij de vervolgende instantie te leggen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen
middels een verplicht medisch onderzoek voor en na ondervraging." Opnieuw werd
gesuggereerd de bewijslast van foltering om te draaien. Bovendien gaat het niet alleen om
bekentenissen maar allerhande verklaringen die afgelegd zijn ten gevolge van foltering.**
Zoals ook blijkt uit de behandeling van de enige individuele klacht met betrekking tot
artikel 15, deed het Comite zelf geen onderzoek naar de feiten, maar toetste het marginaal
de uitslag van onderzoeken uitgevoerd door de Staat zelf. Dat deed het door te toetsen of
het onderzoek, gezien artikel 12 of 13 van het Verdrag, onverwijld en onpartijdig was
geweest."

Een rechter dient, wanneer deze een klacht ontvangt over verklaringen die afgelegd
zouden zijn onder 'duress' - en dus niet strikt foltering - direct de rechtmatigheid van
dergelijk 'bewijs' te onderzoeken, zonder de uitslag af te wachten van de procedure
binnen welke dat 'bewijs' wordt aangedragen.* Het Comit6 beperkte zieh niet altijd tot
verklaringen afgelegd onder foltering. Het Comit6 suggereerde dat ook verklaringen
afgelegd onder wrede, onmenselijke of onterende behandeling (dus niet alleen foltering)
niet mögen worden aangevoerd als bewijs in een rechtszaak, of deze nu zijn afgelegd door
verdachten of door getuigen." Verklaringen afgelegd onder de dreiging met foltering"

» A / 4 7 / 4 4 , § 1 0 0 . -• - •• : • •- •- . ^ v , - " ' , ' - w ; -,.;••:• : s ^ - • v . . . . , , . : • . -
"CAT/C/SR.245, § 44 en 47.
"Krachtens artikel 14 lid 3 sub (g) IVBPR heeft een ieder het recht 'not to be compelled to testify against

himself or to confess guilt.'
"CAT/C/17/Add.lO.
"CAT/C/SR.145, § 19. Zie ook de behandeling terzake bij artikel 2 lid 1, hierboven, hoofdstuk 9, paragraaf

3.1.1.
"CAT/C/SR.96, § 22.
"Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40, § 13.2-13.5. Zie voor een uit-

voeriger behandeling van deze zaak, met name de strijd met artikel 12, hierboven, hoofdstuk 11, paragraaf 3.4.
"Aldus het Comit£ in zijn conclusies van een vertrouwelijk onderzoek naar het voorkomen van systematische

folterpraktijken in Turkije. A/48/44/Add, 1, § 28.
"Aldus Chanet in CAT/C/SR.91, § 58. Zo ook Lorenzo in CAT/C/SR.1U, § 44. Zie ook CAT/C/SR.97, § 61.

Zo ook het Comiti in zijn conclusies van een vertrouwelijk onderzoek naar het voorkomen van systematische
folterpraktijken in Turkije, A/48/44/Add. 1, § 28.
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en onder 'duress'" kunnen evenmin dienen als bewijs. Ook 'truth drugs' of 'truth serum'
kan ongeoorloofde druk inhouden.**

Uit de zojuist vermelde individuele klacht zijn nadere aanwijzingen te ontlenen dat het
Comite niet alleen foltering, maar ook wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing onderzocht in verband met artikel 15." De klager beweerde na een arrestatie
te zijn mishandeld, geslagen en gefolterd. Verklaringen die hij daardoor had afgelegd
zouden door de rechter als rechtsgeldig zijn aangenomen. Het Comite onderzocht of 'ill-
treatment' kon worden vastgesteld." Dat kon op grond van informatie in een deskundi-
genrapport niet worden bevestigd. Daardoor kon het Comitö niet tot de conclusie komen
dat de beweringen van 'ill-treatment' stand konden houden, zodat schending van artikel 15
niet kon worden vastgesteld.^

; - . . : > V ' £ " • ' • • • > ' • - ' ' . < ! . » » • ' - : • "•••. a » - S 5

Kortom, ofschoon artikel 15 van het Verdrag slechts rept van verklaringen afgelegd onder
foltering, achtte het Comite het geen bezwaar zieh ook uit te spreken over minder zware
drukmiddelen. Deze minder zware drukmiddelen komen niet binnen het bereik van artikel
1 van het Verdrag, maar wel binnen het bereik van artikel 16. Artikel 15 werd impliciet
van toepassing verklaard op wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Het Mensenrechtencomite gaf, hoewel een bepaling als artikel 15 niet in het IVBPR is aan
te treffen, de nodige aandacht aan een verbod verklaringen onder foltering te gebruiken in
een proces. In'general comment'20 stelde het: .

"It is important for the discouragement of violations under article 7 that the law must prohibit the
use of admissibility in judicial proceedings of statements or confessions obtained through torture or
other prohibited treatment.""

Het Mensenrechtencomite gaf daarmee uitdrukkelijk te kennen dat het verbod geldt voor
foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, net zoals artikel
7 IVBPR deze handelingen eenvoudig in e'en adem noemt.

"CAT/C/SR.126, § 5 2 .
"CAT/C/SR.77, § 40; CAT/C/SR.78, § 32 en 39; CAT7C/SR.97, § 61.
"CAT/C/SR.28, § 35; CAT/C/SR.34, § 29. " ' '
"Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40. Zie voor een uitvoeriger

behandeling van deze zaak, met name de strijd met artikel 12, hierboven, hoofdstuk 11, paragraaf 3.3.
"Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40, § 13.2-13.4.
"Halimi-Nedzibi tegen Oostenrijk, klacht 8/1991, A/49/44, Annex V, p. 40, § 13.3 en 13.4.
"General comment 20 bij artikel 7, HRI/GEN/1/Rev.l (1994), p. 30, § 12. Zie ook enkele individuele klachten:

Johnson tegen Jamaica, klacht 588/1994, CCPR/C/56/D/588/1994 (1996), § 8.7: "Regarding the claim under
articles 7 and 14, paragraph 3 (g) - i.e. that the author was beaten during police interrogation with a view to
extracting a confession of guilt - the Committee reiterates that the wording of article 14, paragraph 3 (g), namely
that no one shall 'be compelled to testify against himself or to confess guilt', must be understood in terms of the
absence of any direct or indirect physical or psychological pressure from the investigating authorities on the
accused, with a view to obtaining a confession of guilt [...]" Zie ook Campbell tegen Jamaica, klacht 248/1987,
A/47/40 (1992), Annex IX. sect. D, p. 232, § 6.7. . . . * • - . • . . . .
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4 :•.-.•'• S l o t b e s c h o u w i n g e n • < ' • ' <••, • . v - > • • ? • . - . - t * » i • , . - ; - .^ , . . : • . - < « ; ; • - K :;. •• ,, j «

In dit hoofdstuk werden artikelen 13, 14 en 15 en de praktijk van het Comite tegen
Foltering krachtens deze bepalingen, besproken. De bepalingen, met name artikel 14,
boden belangrijke aanknopingspunten voor de activiteiten van het Comite. Allereerst viel
op dat het Comit6 artikelen 14 en 15, die alleen van foltering reppen, regelmatig ook van
toepassing achtte op wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Dat is
ruimer dan het Verdrag voorschrijft. Het Comite ontdeed zieh daarmee van de beperkin-
gen van de verdragstekst. ••••«•.• u«-̂ ft o u x . J '•:'"' ' =-'='(.< *>';•-• ."'V-'i^. • •»>>•' •tsvA.-H-a-fl

In het vorig hoofdstuk kwam artikel 13 at samen met artikel 12 aan de orde in verband
met de plicht van staten gevallen van foltering te onderzoeken en verdachten van foltering
te vervolgen.*' In dit hoofdstuk werd met name het individueel recht een klacht over
foltering in te dienen bij de autoriteiten nader besrudeerd. Het Comite stelde vast dat
artikel 13 niet de indiening van een formele klacht vereist. AI wanneer iemand beweert te
zijn gefolterd, moeten de autoriteiten deze bewering aan een prompt en onpartijdig
onderzoek onderwerpen. Daarbij moet zo snel mogelijk een dokter worden betrokken, die
medisch onderzoek aan de persoon kan doen. Naar aanleiding van de twee ontvankelijke
individuele klachten in dit verband achtte het Comite het niet zijn taak te onderzoeken of
er bewijs voor foltering was - het bewijs daarvoor is immers moeilijk door het Comite te
achterhalen - maar bezag of een staat een onverwijld en onafhankelijk onderzoek uit-
voerde, er sprake was van enig medisch toezicht en het individu de mogelijkheid had
rechtsherstel te krijgen.

Voorts is artikel 13 van belang in verband met het recht op rechtsherstel van artikel 14.
Een onderzoek naar foltering is immers een voorwaarde voor vaststelling van een recht op
schadevergoeding. Het Comite verstond onder de verplichting van artikel 14 het voorzien
in materiele schadevergoeding alsmede lichamelijke, mentale en sociale rehabilitatie. Voor
een doeltreffende toepassing van artikelen 13 en 14 waren inspanningen van
verdragspartijen nodig. Zo achtte het Comite het niet wenselijk dat de mogelijkheid om
schadevergoeding en rehabilitatie te krijgen afhankelijk is van een rechterlijke vaststelling
van verantwoordelijkheid van de folteraar. De overheid moet ook zelf, wanneer individue-
le verantwoordelijkheid voor foltering niet kan worden vastgesteld, verantwoordelijkheid
aanvaarden voor rehabilitatie en schadevergoeding van slachtoffers van foltering. Boven-
dien is het gewenst dat slachtoffers niet een rechterlijke procedure hoeven te doorlopen
maar een automatisch recht vanwege de overheid hebben op schadevergoeding, herstel en
rehabilitatie. In met name de eerste uitspraak van het Comite in het kader van de
individuele klachtenprocedure bevestigde het Comite het belang van de bepalingen. In
deze uitspraak werd bovendien het belangrijke verband gelegd tussen 'impunity' en het
ontbreken van rechtsherstel. Een voortdurende toestand van 'impunity' had als gevolg dat
slachtoffers nun recht op onderzoek van klachten over foltering en recht op vormen van
rechtsherstel niet konden effectueren. Dit wees het Comite tegen Foltering nadrukkelijk af.

"Zie hierboven, hoofdstuk 11, paragiafen 2.6 en 3.3.
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Gezien deze uitspraak en gezien de behandeling van rapporten, is het aannemelijk dat het
Comite tegen Foltering ook klachten in behandeling zal nemen over het uitblijven van
vervolging van verdachten van foltering. Zo'n individueel recht op vervolging is, zo werd
gesteld, niet enkel op artikel 7 van het Verdrag te baseren en is ook geen zelfstandig
recht, maar moet gestoeld worden op artikel 14. Het uitblijven van vervolging betekent
dat slachtoffers geen rechtsherstel krijgen, althans bemoeilijkt zo'n rechtsherstel. Het is
opmerkelijk dat sinds de eerste drie klachten tegen Argentinie geen vergelijkbare klachten
meer bij het Comite terechtkwamen.

Het zou wenselijk zijn dat dergelijke klachten het Comite" bereiken. Hier ligt een taak bij
uitstek voor niet-gouvernementele organisaties. Aangezien het indienen van een klacht
over voortdurende 'impunity' niet van gevaar is ontbloot in die staten waar een klimaat
van 'impunity' heerst, zouden deze organisaties namens belanghebbende individuen
klachten kunnen deponeren bij het Comite\ Het is daarbij geen vereiste dat deze organisa-
ties in dezelfde Staat zijn gevestigd, zodat ook internationale niet-gouvernementele or-
ganisaties als Redress en Amnesty International klachten namens slachtoffers zouden
kunnen indienen.

Voorts boog het Comite zieh nog nauwelijks over de vraag of staten ook procedures voor
rechtsherstel moeten openstellen aan het slachtoffer dat foltering elders onderging, waarbij
de dader tevens uit een andere Staat kwam. Daartoe biedt, zoals gezien, het Verdrag zeker
aanknopingspunten. Het zou wenselijk zijn wanneer het Comite" daarvan gebruik zou
maken. Opnieuw ligt hier een taak voor niet-gouvernementele organisaties slachtoffers van
foltering bij te staan in dergelijke procedures en, zo nodig, klachten namens slachtoffers te
deponeren bij het Comite tegen Foltering. Maar het Comite" hoeft niet op dergelijke
klachten te wachten. Het zou individuen, niet-gouvernementele organisaties, alsmede
verdragspartijen bijzonder helpen, wanneer het Comite' tegen Foltering zelf initiatief
ontplooide en e^n en ander in een 'general comment' zou verduidelijken.

Tenslotte kwam in dit hoofdstuk artikel 15, het verbod verklaringen afgelegd onder
foltering te betrekken in een gerechtelijke procedure, aan de orde. Zoals opgemerkt ging
het Comite in de interpretatie van deze bepaling al verder dan op grond van de verdrags-
tekst zou worden verwacht. Ofschoon artikel 15 van het Verdrag slechts rept van verkla-
ringen afgelegd onder foltering, achten leden van het Comite" het geen bezwaar ook
verklaringen afgelegd onder minder zware drukmiddelen onder het artikel te brengen. Ook
waren leden kritisch ten aanzien van staten die een vervolgingsprocedure kennen die zwaar
leunt op verklaringen van getuigen en bekentenissen van verdachten en daarmee uitnodigt
tot het uitoefenen van ongeoorloofde druk in de zin van artikel 15. In nationale wetgeving
moest uitdrukkelijk worden vastgelegd dat een verklaring, waarvan wordt vastgesteld dat
deze is afgelegd ten gevolge van foltering, niet kan worden aangevoerd als bewijs in een
rechtszaak.

Het Mensenrechtencomite" speelde op het gebied van de artikelen 13, 14 en 15 al een
belangrijke rol. Een vergelijking met het Mensenrechtencomite leert dat zijn rol meer
uitgesproken was dan de rol van het Comite" tegen Foltering. Het Mensenrechtencomite'
kwam met duidelijke 'general comments' en deed zeer veel relevante uitspraken over
'effective remedy' en 'impunity' in de individuele klachtenprocedure. Dat verbaast niet,
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gegeven het feit dat het Mensenrechtencomite' al veel langer in functie is en ook Wachten
kan behandelen over aan foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing gerelateerde zaken, die niet in het Verdrag tegen Foltering worden geregeld.
Dat wil overigens niet zeggen dat het Comite tegen Foltering zijn rol op het gebied van
artikelen 13, 14 en 15 niet waarmaakte. Dat roept opnieuw de twijfel op over de toege-
voegde waarde voor het mensenrechtenregime van het Verdrag en het Comite tegen Folte-
ring. Daarmee komen wij bij de conclusie van deze Studie.

•">*•" j . " : • ' » V ' T J O " " ^ : - . : ; t ; - ' K / ( • • > „ » . ' . • , :• t
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1 Inleiding , • . ' '

Ter afsluiting komen de vragen gesteld in de inleiding, terug. Allereerst was de vraag
welke de rol is geweest van het Comit6 tegen Foltering in de ontwikkeling van zijn
mandaat onder het Verdrag tegen Foltering. Voorts was de vraag wat de toegevoegde
waarde was van de activiteiten van het Comite\ Ter beantwoording van de eerste vraag
bood de Studie in deel I een context, in deel II een inventarisatie van de toezichthoudende
praktijk en in deel III een inventarisatie van de verdraguitleggende praktijk van het
Comite, en daarmee een antwoord op de eerste vraag. Op deze beschrijving zal hier niet
uitgebreid worden terugkomen.

De praktijk van het ComitS leent zieh, omdat het in de betrekkelijk korte periode van tien
jaar nog niet tot grote ontwikkeling kon komen, minder voor een beoordeling van de
toegevoegde waarde dan voor een beschrijving van de rol van het Comite\ In dit
slothoofdstuk zal over de rol van het Comit6 tegen Foltering wel een tussentijdse beoorde-
ling worden gegeven.

2 Uitgangspunten ^ * ' ; ' ' " * ••*V • ' ' '

In de inleiding werd ruimte gevonden om de activiteiten van het Comit6 tegen Foltering in
de ontwikkeling van het Verdrag juridisch van betekenis te achten. Daartoe werd allereerst
een aantal elementen die relevant zijn voor een rechtsbegrip en voor de ontwikkeling van
recht geformuleerd. Van belang waren, naast de meer elementen wilsovereenstemming,
handhaving en feitelijke verwerkelijking, de opvattingen die in een samenleving bestaan
omtrent hetgeen recht behoort te zijn.' Voorts werd aangegeven dat het recht het resultaat
is van een doelzoekend proces, waarbij het streven er op is gericht de genoemde elemen-
ten met elkaar in overeenstemming te brengen. De verzekering van noties van recht en
rechtvaardigheid zijn daarbij richtinggevend. Er werd van uitgegaan dat die noties van
recht en rechtvaardigheid een toets van het recht vormen.* '

De voor het onderzoek relevante toets werd gevonden in de voor het onderzoek relevante
samenleving, te weten de internationale samenleving, bestaande uit individuen in een

'Zie de label, hierboven, hoofdstuk 1, paragraaf 6.1.
Wat de term recht verdient, zo werd al in de inleiding vastgesteld, wordt in dat geval een semantische kwestie.

Zie hierboven, hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.
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diversiteit van samenlevingen. Ik veronderstelde dat een toets van deze samenleving de
norm is dat geen inbreuken op de menselijke waardigheid worden gemaakt. Een flagrante
inbreuk vontit bijvoorbeeld foltering. De rechtmatigheid van de uitoefening door de Staat
van soevereiniteit moet worden getoetst aan deze normen van menselijke waardigheid.^

Zo werden ter bescherming tegen ongebreidelde machtsuitoefening en ter verzekering van
de menselijke waardigheid, in de loop der geschiedenis allerlei grondwetten, rechtsregels
en onafhankelijke rechtsprekende organen tot stand gebracht. Vastgesteld werd dat de
Staat, waar deze instrumenten tot stand werden gebracht, de aangewezen entiteit was en
over het algemeen een doeltreffend middel bleek om inbreuken op de menselijke waardig-
heid te voorkomen. De rechtsstaat, althans als nastrevenswaardig ideaal, ontstond. Helaas
werd het statelijk geweldsmonopolie dikwijls aangewend om inbreuk te maken op de
menselijke waardigheid, bij uitstek door foltering. De Staat kon verworden tot sehender
van mensenrechten, tot een rechteloze Staat, waar onafhankelijke rechtsprekende organen
geen tegenwicht meer in de schaal konden leggen. Daarmee werd een fundamenteel
probleem van de Staat geschetst: hij is aangewezen mensenrechten te verzekeren, maar
kan, althans belangrijke onderdelen ervan kunnen belang hebben bij schending van
mensenrechten. Juist doordat schendingen van de Staat zelf uitgaan, kunnen dergelijke
schendingen binnen zo'n Staat meestal niet worden gekeerd.

De geschiedenis, zoals geschetst in hoofdstuk 2, heeft laten zien dat foltering aanvankelijk
een aanvaard onderdeel van een juridisch proces was. Pas in de afgelopen twee eeuwen
werd de praktijk in strijd met de menselijke waardigheid geacht. Normen van menselijke
waardigheid dienden binnen staten hun gelding te vinden. Waar een Staat ernstig tekort-
schoot in de verzekering van deze normen, vonden andere staten aanleiding, mede onder
het mom van de bescherming van deze normen, zieh met de naleving ervan te bemoeien,
goedschiks dan wel kwaadschiks. Daarmee werden normen van menselijke waardigheid
relevant in het interstatelijk verkeer. Weliswaar hadden staten vaak andere redenen, met
name economische en machtspolitieke, dan humanitaire, zij rechtvaardigden bemoeienis
met humanitaire argumenten. Humanitaire overwegingen konden soevereiniteitsperikelen
terzijde stellen.

Daarmee is gelijk een bezwaar van deze bemoeienissen gegeven: de vraag of een
bemoeienis gerechtvaardigd was werd vaak mede ingegeven door andere dan humanitaire
overwegingen, zodat de kwestie in politiek vaanvater kon komen. Mede daarom was een
systeem van toezicht over mensenrechten dat los Staat van staten en dat tot een onaf-
hankelijke vaststelling kan komen of bemoeienis is gerechtvaardigd, zeer gewenst. Een
dergelijk systeem - in feite de pendant van de nationale onafhankelijke rechtsprekende
organen - kwam tot ontwikkeling in de vorm van diverse mensenrechtenregelingen in het
kader van, onder meer, de Verenigde Naties. Een van die regelingen was het Verdrag
tegen Foltering, met het daaraan gekoppelde Comite tegen Foltering. De totstandkoming
van het Verdrag tegen Foltering werd geschetst in hoofdstuk 3.

'Zie hierboven, hoofdstuk 1, paragraaf 6.3.
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Vastgesteld kan worden dat internationale toezichthoudende organen op z/cAze// al een
toegevoegde waarde bieden, omdat ze los staan van staten en onafhankelijk kunnen onder-
zoeken of een staat zijn machtsmonopolie oneigenlijk gebruikt. Die toegevoegde waarde is
er zeker boven een systeem waar alleen staten elkaar beoordelen. De erkende moge///'/t/ie/'d
dat staten tekortschieten in de uitoefening van het staatsgezag, zonder dat dergelijke
tekortkomingen intern worden gecorrigeerd, roept het toezicht door andere instanties op.
Het oordeel of een staat in feite ook tekortschiet moet worden overgelaten aan ono^ianite-
/(/Jfce instanties, die niet, zoals de nationaal rechtsprekende instanties, door staten op een
zijspoor kunnen worden gezet. Bovendien moet dat worden overgelaten aan instanties die,
in tegenstelling tot staten, geen machtspolitiek belang hebben bij schendingen en het al of
niet uitspreken van zo'n oordeel. Kortom, bij instanties die geen politieke macht hebben,
maar wel juridisch gezag, en die zelf geen enkel belang hebben foltering toe te passen,
laat staan daarvoor de machtsmiddelen hebben. Een scheiding tussen de instantie die
bevoegd is het geweldsmonopolie toe te passen en de instantie die bevoegd is te oordelen
over de rechtmatigheid van het gebruik van het geweldsmonopolie is geboden. Ver-
dragsorganen als het Comite tegen Foltering zijn bij uitstek geschikt over die rechtma-
tigheid te oordelen. •..*-ii?r4f'-.-:,['.:i«i- "s •-••••'•• -••-••.' . ., .. .

Het is wenselijk dat onafhankelijke instanties als verdragsorganen het optreden van deze
staten toetsen aan normen van menselijke waardigheid. Dat betekent dat ten aanzien van
die toetsing aan het oordeel van verdragsorganen een zwaarder gewicht dient te worden
toegekend dan aan dat van staten. Zoals opgemerkt moet bij een Studie naar recht, en dus
ook naar een verdrag en de praktijk van een verdragsorgaan, het element 'noties van
rechtvaardigheid' niet worden veronachtzaamd, ongeacht de gebreken in de andere
elementen. Zo zitten er bijvoorbeeld gebreken in het element handhaving door het Comit6
tegen Foltering: daar is het nu eenmaal niet op ingericht. Het Comit6 moet het hebben van
een belangrijke morele notie: foltering is een misdaad. Deze notie is het uitgangspunt van
de activiteiten van het Comite, met name tegenover staten die dat uitgangspunt zelf uit het
oog hebben verloren. De beschrijving van de activiteiten van het Comite leerde dat het
een rol bij uitstek vervult in het recht: het onderzoekt en stelt vast of staten zelf nun rol
als staat waarmaken en menselijke waardigheid weten te garanderen. Hier ligt de basis van
het gezag van het Comite\ Hier is bij uitstek ruimte de rol van het Comite (alsmede
andere verdragsorganen) juridisch te duiden.

Deze theoretische exercitie heeft nog een belangrijk effect op de manier waarop wij tegen
bronnen van internationaal recht aankijken. De traditioneel internationaal-rechtelijke
doctrine gaat vooral uit van bronnen waar de staat gewicht in de schaal legt. Een traditi-
oneel internationaal-rechtelijke kijk is in het belang van traditionele actoren. Deze kijk is
statisch en schiet tekort bij veranderingsprocessen. Het ziet te weinig op het
geconstateerde tekortschieten van de staat zelf, op fundamenteel nieuwe ontwikkelingen en
met name op de ontwikkeling van andere voor het recht relevante actoren dan staten, zoals
verdragsorganen. Internationaal-rechtelijk is het duidelijk dat verdragspartijen verplicht
zijn op basis van het Verdrag te rapporteren aan het Comite tegen Foltering. Maar de
prafay* van organen als het Comit6 tegen Foltering heeft nog geen duidelijke plaats in de
doctrine. De traditioneel internationaal-rechtelijke bril schiet naar mijn mening echter
tekort, waar het een doorslaggevende rol toekent aan staten als scheppers van het recht.
Wanneer een staat misbruik maakt van zijn geweldsmonopolie en foltering toepast, ver-
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wordt deze van rechtsstaat tot rechteloze Staat. Dan kan ook niet meer op zo'n entiteit als
'maker' van het recht worden gebouwd, met name waar het mensenrechten, zoals het
verbod van fotlering, betreft. De gedachtegang dat staten het recht maken in internationaal
verband moet dan meer worden losgelaten, omdat achter staten nu juist die actoren schuil
kunnen gaan die belang hebben bij instandhouding van die weerbarstige praktijk.

De normen en waarden die leven in een samenleving, niet de dekmantel van statensoeve-
reiniteit, vormen het uitgangspunt voor het recht, ook het internationaal recht. Daar
vinden we de toets, zoals de toets van de menselijke waardigheid. Dat betekent dat ook
het recht, welke bestanddelen we ook onder die term vinden vallen, zieh inmiddels, mede
met het oog op de bescherming van belangen van die individuen tegenover een weerbarsti-
ge Staat, voorbij die staat heeft begeven. Het internationaal recht verändert. Normen
openbaren zieh niet uitsluitend in de vorm van verdragen of gewoonte en laten zieh niet
enkel uit het optreden van staten afleiden. Zo zal niemand, ook geen staat, verdedigen dat
het verbod van foltering geen regel van internationaal recht is, omdat een uniforme staten-
praktijk die zo'n norm zou bevestigen, ontbreekt. Kennelijk worden bepaalde normen als
internationaal recht aanvaard, ongeacht statenpraktijk en zelfs tegen een weerbarstige
statenpraktijk in.

Dringend nodig is de erkenning van een aanvaardbare wijze, naast de aanvaarding door
staten, waarop normen rechtsnormen in de internationale samenleving worden. Ook voor
deze opdracht zijn verdragsorganen, alsmede het Comite tegen Foltering, om redenen als
voornoemd, in beginsel goed geschikt. In kwesties van mensenrechten dient daarom wel-
licht een zwaarder gewicht te worden gegeven aan de op/m'o /«m. Het Internationaal
Gerechtshof lijkt deze gedachtegang al te hebben toegelaten. In de Nicaragua-zaak aan-
vaardde het Hof het belang van resoluties van de VN, waarin het bewijs van opi'nio ;«n\s
en statenpraktijk aantrof, los van enig feitelijk handelen van staten waaruit statenpraktijk
zou kunnen worden afgeleid.* • .). t>

3 Samenvatting van de belangrijkste bevindingen . .-. . . • ,

Een toezichthoudend orgaan als het Comite tegen Foltering möge in beginsel een toege-
voegde waarde hebben, het is de vraag of dat ook de praktijk is geweest. De mogelijk-
heden van het Comite zijn immers beperkt. Het ontleent zijn bevoegdheden nog steeds aan
een verdrag opgesteld door diezelfde staten. Daarbij komt dat een ander verdragsorgaan,
het Mensenrechtencomite, al actief was op hetzelfde gebied als waarop het Comite tegen
Foltering zijn activiteiten ontplooide.

; • ? ' • ' . : v •..'.'• . ' " • " . ' • - ' » • • • ' i - - , ' i - : r - ' • •: • . • • - • * • « • . . - * - . . : • . ' - , c " T ^

' • ' • . • - ~ . V I • • • ' • • ' • ( . * • ; > • • ' . ' : • . . . ! > . ; • s t i - ' i i i ' - • " - ' - •• ' ' ' f : - ' .'-• • . • • • . . " / T C K c . 2 .

• • . . • • • •.- • " ; . : . ' • - ; . . • , . ' ; ^ r i ' ^ - n , - . - - • • . > ; : * - . . . • ; : - : . - ; . - . - . j . - . r . ^ v - f e i ' o ? » < • • , « • . . • : * - " •

'internationaal Gerechtshof, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua tegen de
Verenigde Staten), arrest van 27 juni 1986, 1CJ Reports (1986), p. 14-15. Zie ook Th. Meron, Human Rights
and Humanitarian Norms as Customary International Law. Oxford: 1989, p. 113-114; Th. Meron, /n/<?r7KM/ona/

o/7nKnwi X/rocifi«, AJIL 89 (1995), p. 554-577 (577).
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3.1 Het Verdrag tegen Foltering ,•>*«,«,• ^

De totstandkoming van het Verdrag tegen Foltering werd in hoofdstuk 3 besproken en
beoordeeld. Vastgesteld werd dat het Verdrag voortbouwde op bestaande internationale
verplichtingen, maar ook nieuwe mogelijkheden van toezicht bood aan een verdragsor-
gaan, in het bijzonder de onderzoeksprocedure. Voorts waren versterkingen van het folter-
verbod aan te treffen, nu staten verplicht waren een aantal nieuwe maatregelen te nemen.
zoals het vestigen en uitoefenen van universele Strafrechtsmacht. Dat leverde tegelijk een
uitbreiding van internationaal toezicht op, aangezien staten over de naleving van al deze
verplichtingen moesten rapporteren.

'v i»U ' - iW i > 0 • ' . f c - s r ^ l ' - « ; ;•;)«. •--•.-! «*•««*<*••>,-,- I f c , ^ . ; ;R j f> : :

Daarentegen liet het Verdrag her en der ook hiaten zien, zeker in vergelijking met andere
verdragen en reeds aanvaarde praktijk krachtens het IVBPR en EVRM. Er bestond ondui-
delijkheid in de definitie van foltering als gevolg van de uitzondering van 'lawful sancti-
ons'. Voorts werd een uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Door het aanbrengen van het
onderscheid waren de verplichtingen kennelijk niet automatisch van toepassing op beide
verboden. Dientengevolge kwam in de onderhandelingen de kwestie ter tafel, welke
verdragsverplichtingen van toepassing zouden zijn op foltering en welke op andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Resultaat was dat de verplichtingen
die verband houden met het verbod van andere wrede, onmenselijke of onterende behande-
ling of bestraffing beperkter zijn dan die verband houden met het verbod van foltering.

Soevereiniteitsperikelen bleken opnieuw mede bepalend voor de inhoud van het Verdrag
en de rol die het Comite tegen Foltering kan speien. Staten waren uiteindelijk niet van
zins het Comite, net als overigens andere verdragsorganen, uit te rüsten met een zeer ver-
gaand mandaat. Wel was het doel van het Verdrag duidelijk: de versterking van het
verbod van foltering. Daar zou het Comite wellicht ruimte kunnen vinden een aantal
impliciete bevoegdheden aan het Verdrag te ontlenen en te ontwikkelen, met name waar
uitdrukkelijke bevoegdheden zouden tekortschieten en een doeltreffend toezicht nadere
maatregelen zou vragen. Dit was ook al de praktijk van andere verdragsorganen. ,

Tenslotte werd geconstateerd dat het Comite tegen Foltering een rol kreeg toebedeeld op
een gebied waar ook al andere organen een rol speelden, zoals het Mensenrechtencomite.
Er werd echter niet voorzien in een institutionele band tussen deze organen. Ten opzichte
van het Mensenrechtencomit6 doet de vraag van de toegevoegde waarde van het Comit6
tegen Foltering zieh bij uitstek gevoelen.

3.2 De rol van het Comite in de ontwikkeling van het toezicht :

Hieronder passeren de belangrijkste onderwerpen uit de praktijk van het Comite de revue.
Voor een meer gedetailleerde behandeling zij verwezen naar de desbetreffende hoofdstuk-
I
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3.2.7 ffe/ Co/n/fc? fegen Fo/temig ; « r ^ ? , : ' ^ . . ? . , * / • / • f.̂

Hoewel de middelen van het Comit6 beperkt zijn, ontleent het Comite aan het Verdrag de
bevoegdheid een rol te vervullen als een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. Zoals
opgemerkt is deze positie essentieel. In de praktijk heeft het Comite deze positie diverse
malen bevestigd, maar ook heeft het bij de discussies omtrent belangenverstrengeling in de
onderzoeksprocedure de gelegenheid laten liggen de positie uitdrukkelijk te bevestigen en
te verstevigen.

• e.r. .". .<:w * w i i « ü .*:;>; r » • ;; ••^••.it»j

Gezien het doel van het Verdrag tegen Foltering is het doel van het optreden van het
Comit6 zelf de bestrijding van foltering. De verdragsprocedures vormen daartoe een
middel. In de meeste procedures is het optreden van het Comite in de praktijk voor een
groot deel afhankelijk van de opstelling van de verdragspartij. Waar een verdragspartij
schromelijk tekort blijft schieten, niet implementeert en de doelstellingen van het Verdrag
verder weg brengt, waar bovendien uitdrukkelijke bevoegdheden van het Comite als
omschreven in de verdragsbepalingen tekortschieten, is het de zaak van het Comite' een
oplossing te vinden in de geest van het Verdrag. Het kan daarvoor gebruik maken van
bevoegdheden inherent aan de doelstelling van het Verdrag, voorzover deze niet strijden
met de uitdrukkelijke bevoegdheidstoekenning.

In de praktijk had het Comite' echter een wat trage start. Het was terughoudend en maakte
zelfs geen volledig gebruik van zijn uitdrukkelijk toegekende bevoegdheden. Daarna ging
het zijn taak van toezicht serieus vorm geven en nam het een aantal maatregelen die toe-
zicht versterkten. Het Comit6 heeft zieh in het Huishoudelijk Reglement, alsmede in de
praktijk allerlei bevoegdheden aangemeten, waarvoor het Verdrag niet een uitdrukkelijke
basis biedt, en die niet door verdragspartijen zijn betwist. .,••-• ^ • ••••-.•

De beraadslagingen omtrent de niet-overlegging van rapporten tonen echter dat het Comite
nogal eens in herhaling trad en weinig slagvaardig zijn werkzaamheden uitvoerde. Keer op
keer werden beslissingen over belangrijke zaken, met name de vraag of het Comit6 nu
formeel de bevoegdheid heeft de situatie in een verdragspartij zonder een statenrapport te
behandelen, uitgesteld. Het nemen van besluiten bij consensus, waarbij een zeer kleine
minderheid de besluitvorming blokkeerde, was hier mede debet aan. Consensusvorming
kan het gezag van uitspraken verhogen. De laatste jaren is echter een positieve tendens
waarneembaar: consensus wordt actiever gezocht en wel door formulering van de grootste
gemene deler van de opvattingen van de leden van het Comite, waar een kleine minder-
heid zieh bij neerlegt. - , . _ . . . - . .

Heeft het Comite" tegen Foltering een toegevoegde waarde? Een antwoord op deze vraag
hangt af van de activiteiten van het Comit6 in het kader van de verdragsprocedures. Er
kan in ieder geval worden vastgesteld dat met een Comite tegen Foltering het mensenrech-
teninstrumentarium werd uitgebreid. Er was weer een orgaan bijgekomen en daarmee was
er ook uitbreiding gekomen van tijd en energie voor de bestrijding van foltering. Het is
echter de vraag of die uitbreiding van tijd en energie voor de strijd tegen foltering wel had
moeten worden ge'investeerd in de vorm van opnieuw een verdragsorgaan.
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5.2.2 Wer rapportage.yy.sreem sy* .^: i r.

Het systeem van rapportage bij het Verdrag tegen Foltering is, hoewel het aan een aantal
beperkingen onderhevig is, een belangrijke procedure gebleken, wellicht de belangrijkste
die het Comite ter beschikking Staat. De procedure biedt de structuur waarbinnen de
tenuitvoerlegging van het Verdrag door alle verdragspartijen doorlopend kan worden
getoetst en waarlangs het Comit6 kan bevorderen dat verdragsbepalingen hun werking
vinden in de nationale rechtsorde. Het Comite gaf de procedure handen en voeten door
niet-gouvernementele organisaties een duidelijke rol te geven, statenrapporteurs aan te
stellen, 'reminders' te sturen en een 'zwarte lijst' van niet-rapporterende staten in het
jaarverslag op te nemen. Belangrijk is verder dat het Comite met 6en stem ging spreken,
hoewel dat even heeft geduurd. Het nam 'conclusions and recommendations' aan,
waarmee het uitspraken deed en aanbevelingen gaf over de implementatie van het Verdrag
door individuele verdragspartijen. Deze uitspraken van het Comit6 zijn van meer gewicht,
ook juridisch, dan de uitspraken van individuele Comiteleden. Een aantal maatregelen,
met name tegen niet-rapportage door verdragspartijen, zoals de behandeling van de
implementatie van het Verdrag door een verdragspartij zonder een rapport, werd niet
genomen en moet nodig worden genomen.

Het Comite zou zieh minder afhankelijk van verdragspartijen kunnen opstellen door een
eigen regie te voeren: of er nu een rapport is of niet, het Comite behandelt de situatie in
de desbetreffende verdragspartij. Het Comit6 zou het beleid moeten ontwikkelen om de
situatie van ernstig tekortschietende verdragspartijen te behandelen, desnoods op basis van
andere informatie dan die uit het statenrapport, conform ook het beleid van enkele andere
verdragsorganen. Daarbij zou het Comite uitdrukkelijk aan moeten geven dat informatie
uit sommige bronnen niet heeft kunnen verifieren, omdat een statenrapport ontbrak,
waardoor het Comite alleen een voorlopige mening kan geven.

Andere verdragsorganen, waaronder ook het Mensenrechtencomite, zijn al verder in de
ontwikkeling van de rapportageprocedure. Het is wenselijk dat het Comit6 tegen Foltering
op den duur dezelfde procedurele versterkingen zal aanbrengen.

Voorts heeft het schier ontbreken van 'general comments' zieh doen gevoelen. Het Comit6
tegen Foltering nam slechts 66n, vrij restrictief geformuleerde 'general comment' aan. Dat
is, opnieuw in tegenstelling tot met name de praktijk van het Mensenrechtencomite, en
gezien de wens van uitleg van de inhoudelijke bepalingen van het Verdrag, bijzonder
mager.

Er is duidelijk een gebied van overlap tussen de rapportageprocedure van het Comiti
tegen Foltering en die van het Mensenrechtencomite. Beide Organen houden zieh immers
op een zelfde manier met dezelfde materie bezig. Nu een speciale verdragsprocedure in
kwesties van foltering is ingericht zijn er meer mogelijkheden dan voorheen om in te gaan
op specifieke maatregelen gericht tegen foltering. Het Comit6 tegen Foltering heeft in
zoverre een toegevoegde waarde dat het diepgaander en uitgebreider in kan gaan op de
problematiek van foltering dan het Mensenrechtencomite. Dit laatste verdragsorgaan is in
de rapportageprocedure beperkter, aangezien verdragspartijen ook rapporteren over andere
mensenrechten en niet zo gedetailleerd rapporteren over de kwestie van foltering. Het
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MensenrechtencomitS heeft dientengevolge minder tijd en energie te besteden aan de
kwestie van foltering dan het Comite tegen Foltering dat heeft. Weliswaar biedt de rap-
portageprocedure bij het Comit6 tegen Foltering op het eerste gezicht een toegevoegde
waarde, te verkiezen ware echter dat deze uitbreiding van het mensenrechteninstrumenta-
rium bij het Mensenrechtencomite zelf terecht was gekomen. Of de rapportage krachtens
het Verdrag tegen Foltering een versterking betekent voor het mensenrechtenbouwwerk in
het algemeen is dus twijfelachtig. Daar wordt in paragraaf 4 en 5 hieronder nader op
ingegaan.

• • • • • " • ' ' ' ' "• • ' ' • ' • • ' • " • ' • ' •- • " • i ' i . ' j f - i ' i - . - ; . « " M • • j ; } J i > ! ' • _ - ' • . • i s J r ; j - . j r ; , ; ; • • , J Q ; - -

J.2.J //er

De onderzoeksprocedure van artikel 20 vormde bij de opstelling van het Verdrag een
verrijking van de internationale mensenrechtenbescherming. De rol van het Comite op
basis van deze procedure hebben staten echter weten te beperken, niet het minst door
staten de mogelijkheid te bieden deze bevoegdheid van het Comite uitdrukkelijk te
onthouden. Veel staten, waartegen de procedure potentieel in gang zou worden gezet, zijn
geen partij bij het Verdrag of maakten het voorbehoud van artikel 28. Staten die wel partij
zijn en niet dat voorbehoud maakten, zijn vaak die staten die over het algemeen foltering
niet systematisch toepassen. Artikel 20 is gericht op een systematische praktijk van
foltering en er zijn niet veel verdragspartijen waar de praktijk van foltering zo kan worden
gekwalificeerd. Voorts wordt het in gang zetten van de procedure als een aanzienlijke
inmenging in de traditionele statensoevereiniteit beschouwd, iets wat het Comite niet
zomaar doet. • . . . . . . . , . , .. . .,.,„• • ..,„_.. .„ , .,.„ .;_... „... „,;„.,. . .„:„,.

V.. ...'"7

Ondanks deze beperkingen bood de procedure het Comit6 de mogelijkheid een rol te
speien in de strijd tegen foltering. Op eigen initiatief kan het Comite een onderzoek
starten, dat kan eindigen in duidelijke conclusies en aanbevelingen, die nog eens openbaar
kunnen worden gemaakt. Deze sanctie willen staten voorkomen, hetgeen mede is gebleken
uit het verzet van die staten waarvan de situatie inderdaad openbaar werd gemaakt. Het
Comitd gaf er, gezien zijn opstelling in de twee bekende onderzoeken, blijk van dat het
zorgvuldig te werk gaat en niet schuwt harde conclusies te trekken. De procedure is echter
nogal gecompliceerd en neemt veel tijd in beslag: alvorens een volgende stap in de
procedure wordt gezet, moet worden getracht de medewerking van de betrokken verdrags-
partij te krijgen. Daardoor vindt een, vaak onnodig, vertragend verkeer tussen Comite en
verdragspartij plaats. Een staat waartegen een onderzoek loopt, kan echter niet de
conclusies van het Comit6 en een openbaarmaking tegenhouden. Dat maakte het Comite in
de procedure tegen Egypte duidelijk. Wellicht dat deze stellingname de procedure in de
toekomst kan bespoedigen.

Het Comit6 heeft zijn bevoegdheid weliswaar niet ongebruikt gelaten, het heeft vooralsnog
maar vier staten in de procedure betrokken, waarvan in twee staten een onderzoek werd
gedaan dat eindigde in openbaarmaking. Zo'n resultaat is niet meer dan redelijk te
noemen. Daarbij komt dat het Comit6 tegen Foltering niet meer het enige verdragsorgaan
lijkt te zijn dat onderzoeken uitvoert. Vormde de procedure bij de opstelling van het
Verdrag een toegevoegde waarde, inmiddels lijken diverse verdragsorganen, waaronder
het Mensenrechtencomite, zelf nun mandaat op een vergelijkbare wijze uit te breiden. De
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praktijk is daar groeiende, ondanks het ontbreken van een uitdrukkelijk mandaat, in uit-
zonderlijke en vaak urgente situaties een land aan een onderzoek te onderwerpen ongeacht
de aanwezigheid van een rapport. Daarbij kan ook een bezoek worden afgelegd, uiteraard
met instemming van de desbetreffende verdragspartij. Niet alleen toont deze ontwikkeling
dat verdragsorganen zelf heel wel in staat zijn uitbreiding te geven aan hun mandaat, ook
toont deze een beperking van het Verdrag tegen Foltering: nu een staat bij ratificatie van
het Verdrag het Comite deze bevoegdheid uitdrukkelijk kan voorbehouden (artikel 28),
lijkt het uitgesloten dat het Comite ook zo'n praktijk als andere Organen zal ontwikkelen
ten opzichte van die verdragspartijen die de onderzoeksbevoegdheid van het Comit6
voorbehielden. De rol van het Comite is in deze dus al beperkt door het Verdrag zelf. Ten
opzichte van de activiteiten van het Mensenrechtencomite zou de onderzoeksprocedure van
het Comite tegen Foltering op die manier haar waarde kunnen verliezen. :> , ' i- „,!)••:̂  - ;?;

Ook ten opzichte van de Speciale Rapporteur tegen Foltering bestaat er overlap. De
Speciale Rapporteur onderzoekt op eigen initiatief de kwestie van foltering en wrede, on-
menselijke of onterende behandeling of bestraffing in de wereld. Zo'n onderzoek kan ook
een bezoek inhouden aan betrokken s tat en. In de praktijk nam de Speciale Rapporteur
daarbij bijzonder gedetailleerde aanbevelingen in zijn jaarverslagen op, aanbevelingen die
inhoudelijk overeenkomen met bepalingen van het Verdrag tegen Foltering. De laatste
jaren doet de Speciale Rapporteur ook staat-specifieke aanbevelingen in staat-specifieke
verslagen. Bovendien wordt de Rapporteur, gezien de omvang van zijn rapporten, steeds
actiever, actiever dan het Comit6 tegen Foltering in zijn onderzoeksprocedure.

Pas onlangs zijn de Speciale Rapporteur en het Comite hun activiteiten enigszins op elkaar
gaan afstemmen. Wanneer het Comite heeft besloten een onderzoek naar een ernstige
situatie in een verdragspartij in gang te zetten, onthoudt de Speciale Rapporteur zieh van
bemoeienissen met de situatie.

Desalniettemin is afstemming en wellicht een meer institutionele afstemming tussen het
Comite tegen Foltering, de Speciale Rapporteur en het Mensenrechtencomite gewenst.

; . i . - > • • • : • ; • : - - . • • • • • , • • • . • , • • • • • • „ - . - - : ' . • ; t . : ( • . . . • ; . • . ^ - > • • , ' • " . • . - " r . - . ; * « ; • « r ; " * , - : : . • . - . 7 ' " . • > " * •

3.2.4

Als gevolg van de toevloed aan klachten in verband met artikel 3 kwam de individuele
klachtenprocedure tot leven. Het Comite werkte de procedure, in vergelijking met andere
verdragsorganen, vrij vergaand uit in het Huishoudelijk Reglement en gaf in de enkele
zaken nader inhoud aan het Verdrag. Voor de indenting van de procedure volgde het over
het algemeen de lijn die al was uitgezet door het Mensenrechtencomite. Helaas ontbrak
nog een gestructureerde follow-up. Het geringe aantal klachten dat uiteindelijk leidde tot
een vaststelling dat een verdragspartij het Verdrag geschonden had, kan daar mede debet
a a n z i j n . j ^ n * - ^ . « i ^ » ^ ; ? ' - \ . v , . . i ^ M r ^ : - . . - . ^ . - . , :.< ••- : . ^ v . . , - v , ;.;•• -3 , .- ,- '• . ' .. - :-.^

Het geringe aantal klachten over reeds ondergane foltering of andere wrede, onmenselijke
of onterende bestraffing is opmerkelijk. Optreden op dat gebied zou juist een speerpunt
van het Comite moeten zijn. Oorzaak van het gering aantal ingediende klachten daarover
ligt mogelijk in het feit dat weinig verdragspartijen waar foltering geregeld voorkomt de
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bevoegdheid van het Comit6 individuele klachten te ontvangen, hebben erkend. Zorgwek-
kender echter is dat een klacht over ondergane foltering het Comite vermoedelijk niet
eenvoudig kan bereiken. Daarvoor zijn diverse redenen. Het Comit6 tegen Foltering zal
op een groot deel van zijn gebied waarschijnlijk het Mensenrechtencomite, met een verge-
lijkbaar mandaat, niet, althans voorlopig niet kunnen evenaren. Bij het Mensenrechtenco-
mite kan een klager terecht voor klachten over foltering, alsmede schending van aanver-
wante en andere rechten van het IVBPR, zodat een klacht bij het Mensenrechtencomite
een grotere trefkans heeft dan een klacht bij het Comite tegen Foltering. Het Verdrag
tegen Foltering is nu eenmaal beperkter. In de praktijk wordt niet geklaagd over foltering
of wrede behandeling alleen, maar meestal over foltering of een wrede behandeling,
a/sm«te schending van andere rechten die worden gevonden in het IVBPR. Voorts heeft
het Mensenrechtencomite al verdergaande procedures en jurisprudentie opgebouwd dan het
Comite tegen Foltering. Al met al vormen dat redenen waarom in het bijzonder de in-
dividuele klachtenprocedure in bepaalde gevallen een klager minder kan bieden dan de
individuele klachtenprocedure van het Facultatief Protocol bij het IVBPR.

Een andere oorzaak voor het geringe aantal klachten ligt in de materie van het Verdrag
tegen Foltering. Klagen over foltering is geen sinecure. Slachtoffers moeten eerst de
nationale rechtsmiddelen uitputten, alvorens zij het Comite tegen Foltering kunnen
bereiken. Slachtoffers van foltering bevinden zieh echter in een bijzonder kwetsbare
positie. Zij lopen risico's wanneer zij klachten over foltering bij de autoriteiten indienen.

In die omstandigheden zou het Comit6 uitdrukkelijk moeten onderzoeken of de eis van de
uitputting van nationale rechtsmiddelen wel kan worden gesteld, wanneer een verdragspar-
tij zou stellen dat aan die eis niet is voldaan. Of het Comite zou kunnen overwegen dat
rechtsmiddelen, die risico's opleveren voor de betrokken klager, geen effectieve rechts-
middelen zijn, zodat de uitputtingseis sneller is vervuld. Uiteraard kan niet blindelings
iedere klacht ontvankelijk worden verklaard, maar wel moet er uitdrukkelijk mee rekening
worden gehouden dat er voor een persoon gevaren kunnen kleven aan het indienen van
een klacht. In dat verband is het wenselijk dat het Comitd tegen Foltering niet-gouverne-
mentele organisaties de mogelijkheid biedt een klacht namens slachtoffers in te dienen, in
uitzonderlijke omstandigheden wellicht zelfs zonder dat er een uitdrukkelijke instemming
ligt van het slachtoffer. Zonder dergelijke maatregelen is niet te verwachten dat in de
individuele klachtenprocedure een groot aantal zaken wordt behandeld uit verdragspartijen
waar foltering een praktijk is. — - - -

Het Comite tegen Foltering kwam individuele klagers tegemoet ten aanzien van het bewijs
van foltering en dreigende foltering. Het bewijs van foltering en zeker van dreigende
foltering, is zeer moeilijk te leveren. Het Comite loste dit elegant op door geen hard
bewijs van ondergane foltering of dreiging van foltering te eisen. Een evenwichtige
verdeling van de bewijslast werd redelijk geacht. Voor ondergane foltering dient de klager
een begin van bewijs te leveren en de verdragspartij dient vervolgens hard te maken dat
het de klacht direct, serieus en onpartijdig heeft onderzocht, waartoe het krachtens artikel
12 en 13 van het Verdrag tegen Foltering is gehouden.

; . . • • ; • • • , . , . . . ' = • - . . • - * < : - t »

Gezien de materie van het Verdrag en gezien de gesignaleerde problemen voor een
individu om zelf een klacht in te dienen, zou het statenklachtrecht een optie zijn. Ver-
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dragspartijen kunnen bij het Comite opkomen tegen andere verdragspartijen die de
verplichtingen van het Verdrag niet nakomen. De procedure is echter vrij zwak. Zo
eindigt de procedure niet in een duidelijke uitspraak van het Comite\ Bovendien is het
statenklachtrecht in de praktijk een dode letter gebleven, net als overigens bij andere
verdragen die het statenklachtrecht kennen. Staten zijn terughoudend in het gebruik van
deze procedure tegenover andere staten, aangezien het openen van de procedure als een
onvriendelijke daad wordt aangemerkt. Daarom kon het Comite tegen Foltering geen rol
spelen in het kader van deze procedure, net als andere verdragsorganen.

AI met al ontbreekt een duidelijke toegevoegde waarde van de klachtenprocedures, net als
bij de andere toezichtsprocedures van het Verdrag tegen Foltering. De belangrijkste reden
was dat het Mensenrechtencomite al dezelfde procedures, die betrekking hadden op
dezelfde materie als het Verdrag tegen Foltering, hanteerde. Op die materie en de rol van
het Comite tegen Foltering in de ontwikkeling ervan wordt hieronder teruggeblikt.

3.3 De rol van het Comity in de ontwikkeling van de materiele bepalingen

Uit de beschrijving van de praktijk in deel III bleek dat het Comit6 een rol speelde, in het
kader van de uitoefening van het toezicht, in de interpretatie en de ontwikkeling van de
materiele verdragsbepalingen. Daarbij werd bestudeerd waar het Verdrag verbetering
behoefde, zeker in vergelijking tot andere verdragen en de praktijk van andere ver-
dragsorganen. Bezien wij de praktijk van het Comite tegen Foltering dan valt op dat het
Comit6 niet heeft geschuwd her en der zijn mandaat op te rekken. Maar ook valt op dat
de meeste verdragsbepalingen, alsmede de uitleg daarvan door het Comite", niet verder
gaan en soms zelfs minder ver gaan dan de jurisprudentie van het Mensenrechtencomit6.

3.5.7 De o/nycAnyv/ng

Het Verdrag tegen Foltering biedt de mogelijkheid er bij verdragspartijen op aan te drin-
gen de verdragsomschrijving van foltering over te nemen in nationale regelgeving. Met
het opnemen van een duidelijke omschrijving van foltering in nationale regelgeving kon de
implementatie, de communicatie en het toezicht aanmerkelijk worden vereenvoudigd. Een
voordeel dat het Verdrag biedt boven andere verdragen zou daarmee tot z'n recht kunnen
komen. Het duurde helaas geruime tijd, pas vanaf 1994, voordat het Comit6 er consequent
bij verdragspartijen op aan ging dringen de verdragsomschrijving van foltering op te
nemen in nationale wetgeving.

De verdragsomschrijving heeft, wellicht door z'n grote detail, echter ook haar beper-
kingen. Alle elementen van de verdragsomschrijving moeten vervuld zijn, wil er sprake
zijn van foltering in de zin van het Verdrag. Dat bood het Comite" tegen Foltering minder
ruimte dan de Organen die geen nauwkeurige omschrijving van foltering hoeven te
hanteren, zoals het Mensenrechtencomite\ de Speciale Rapporteur en het Europees Comit6
tegen Foltering. Bovendien biedt zo'n gedetailleerde omschrijving minder ruimte het man-
daat te ontwikkelen.

• * ? ? ' ' • • » - - : " • . • • • • > • • - : - • : » • • • " . ; • . . . • • : ' . • • • • . • » . ' < . • • ' • • • • . • ' , " . ' - . , . • < , > ; ; • ! - ! > • . ' * • , ; • » . , . . , . . , " > : f r - t r i e - ' ;
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Dat het Comit6 tegen Foltering last had van het grote detail van de verdragsomschrijving
van foltering kwam ook tot uiting in de praktijk met betrekking tot de uitsluiting van
'lawful sanctions' in de omschrijving van foltering. Dat wrede straffen in de vorm van
'lawful sanctions' krachtens het Verdrag tegen Foltering niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten
- te denken valt met name aan lijfstraffen - is zorgwekkend. In het IVBPR vinden we de
'uitzondering' van 'lawful sanctions' niet, zodat het Mensenrechtencomite niet voor lastige
dilemma's hoefde te komen, in tegenstelling tot het Comite tegen Foltering. In hoofdstuk
8 werd een redenering opgezet op basis waarvan werd verdedigd dat ook krachtens het
Verdrag tegen Foltering geen ruimte meer voor wrede straffen als lijfstraffen bestaat. Wat
er ook van die redenering zei, het Comit6 tegen Foltering hield zieh aanvankelijk ver van
'lawful sanctions'. Na een lange aarzelende opstelling, wees het Comite pas in mei 1997,
bijna tien jaar na aanvang van de werkzaamheden, bepaalde lijfstraffen, die als 'lawful
sanctions' waren gepresenteerd, uitdrukkelijk af. Het Comite heeft zieh echter nog niet in
meer algemene zin uitgelaten over de inhoud van een 'lawful sanction'. Dat hangt
waarschijnlijk samen met de omstandigheid dat het Comite tegen Foltering er nog niet toe
over is gegaan hieromtrent 'general comments' aan te nemen.

Dat het Comite' pas laat bepaalde lijfstraffen afwees en overigens een schoorvoetende
praktijk voerde, schrijnt, aangezien het Mensenrechtencomite en de Speciale Rapporteur al
lijfstraffen onvoorwaardelijk afwezen, voordat het Comite tegen Foltering begon te
functioneren. Nu het Comite dat zo laat deed, lijkt het Verdrag tegen Foltering in deze
minder bescherming te hebben geboden dan het IVBPR en daardoor zelfs de praktijk van
het Mensenrechtencomite\ alsmede die van de Speciale Rapporteur, te hebben ondermijnd.
Het bevreemdt dat een orgaan, speciaal opgericht tegen foltering, op zo'n elementair
onderdeel aanvankelijk minder ver ging dan het Mensenrechtencomite.

. • \ S . . . . - \ : K ' - ' . • - • •>> '

5.J.2 Vbontom/ng van /o/tering en a/utere vwede, owHense/yte o/onter«wte

Op basis van artikel 2, 10, 11 en 16 heeft het Comite de gelegenheid gehad betrokken te
raken bij een uitgebreid gebied van de nationale praktijk en het nationale recht van
verdragspartijen. Zo achtte het Comite\ met betrekking tot maatregelen die zien op
voorkoming van foltering in de zin van artikel 2 lid 1, alsmede maatregelen die zien op
voorkoming van andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in de
zin van artikel 16 lid 1, het bestaan van allerlei procesgaranties van groot belang. Het
Comit6 verwachtte dat personen die door de autoriteiten worden vastgehouden, worden
behandeld overeenkomstig de bepalingen van het IVBPR en de 'Standard Minimum
Rules'. Ook drong het Comite aan op het nemen van maatregelen ter verzekering van de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van vervolgende en rechterlijke instanties. it. ' w

Over artikel 2 lid 2 heeft het Comit6 geen misverstand laten bestaan: onder geen omstan-
digheid kan foltering worden gerechtvaardigd. Ook benadrukte het Comite artikel 2 lid 3:
onder geen omstandigheid kan een bevel tot foltering iemand vrijpleiten van strafrechtelij-
ke verantwoordelijkheid. Artikel 2 lid 3 laat wel de mogelijkheid open dat een bevel te
folteren een verzachtende omstandigheid is die een lagere straf kan rechtvaardigen. Het
Comit6 heeft nog niet duidelijk gemaakt wanneer daarvan sprake is.
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Het Comite gaf in de rapportageprocedure regelmatig aan op welke situaties en gevallen
artikel 16 ziet. Individuele leden van het Comite besteedden aandacht aan de doodstraf,
maar het Comite als geheel deed geen duidelijke uitspraken over de vraag of de oplegging
van de doodstraf strijdig is met het Verdrag. Conform het Mensenrechtencomite is het
algemeen gevoelen onder de leden van het Comite dat de doodstraf, onder omstandighe-
den, niet strijdig met het intemationaal recht is. De omstandigheden en tijd van voltrek-
king van de doodstraf kunnen, conform ook het Mensenrechtencomite, in de ogen van
leden van het Comite wel een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
opleveren. • •

In de uitleg van deze bepalingen volgde het Comite over het algemeen de vergelijkbare
uitleg die het Mensenrechtencomite gaf aan artikel 7 IVBPR. Het Mensenrechtencomite
hoeft echter geen onderscheid te maken tussen het verbod van foltering en van andere
wrede behandeling, omdat in artikel 7 IVBPR beide verboden nu eenmaal in 66n adem
worden genoemd. Dat maakt het Mensenrechtencomite flexibeler. Opnieuw valt op dat dat
verdragsorgaan al in de meeste van de besproken maatregelen is gaan voorzien en een
jurisprudentie op heeft gebouwd waar het Comite tegen Foltering uit kan putten. >>

W / a V « ' g / n g v a n / o / t e r i n g i ' ) : • ! ' • • • • • - i ! •.,•••• .,

Van belang was de jurisprudentie van het ComitS krachtens artikel 3. Door een groot
aantal individuele klachten over schending van artikel 3 kon het Comit6 tegen Foltering
deze bepaling nader inhoud geven. Het ontwikkelde bruikbare criteria om dreiging van
foltering te beoordelen. Deze criteria lagen in de lijn van de praktijk van het Mensenrech-
tencomitö in verband met re/ÖH/emen/. Daarbij koos het Comit6 tegen Foltering als
uitgangspunt de veiligheid van betrokken klager. Omdat het moeilijk is te bewijzen dat
iemand dreigt te worden gefolterd, eiste het Comite geen hard bewijs maar zocht het
veeleer een combinatie van aanwijzingen. De betrokkene diende daarbij het voordeel van
de twijfel te krijgen. Naar aanleiding van het grote aantal klachten in verband met artikel
3 vatte het Comite zijn jurisprudentie krachtens deze bepaling samen in zijn eerste
'general comment'.

Tegelijk moet worden opgemerkt dat het MensenrechtencomitS verder is gegaan: het kan
oordelen over dreiging van foltering en wrede en onmenselijke behandeling, alsmede
dreiging van schending van andere individuele rechten van het IVBPR, terwijl het Comite
tegen Foltering zieh alleen kan uitspreken over dreiging van foltering. Bovendien is de
foltering van het Verdrag tegen Foltering afkomstig van overheden, in tegenstelling tot het
IVBPR. Het is verder duidelijke dat het Comite geen bescherming zal bieden aan een
individuele klager die foltering moet vrezen van andere actoren dan overheden. Reden
waarom individuen met dergelijke klachten zieh beter tot het Mensenrechtencomit6 kunnen
wenden. Het vermoeden werd uitgesproken dat het Mensenrechtencomite, had het de
klachten die bij het Comite tegen Foltering waren gekomen ontvangen, tot een zelfde
resultaat zou zijn gekomen als het Comite\ :* , v ; , ; ' ••;„,• -;.,

In de rapportagepraktijk bevestigde het Comite het absolute karakter van het verbod van
Voorts vallen onder artikel 3 ook positieve verplichtingen, zoals het geven
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van de nodige instructies aan immigratiebeambten. Het Comite nam wat ruimte in de
interpretatie van artikel 3 en bracht zijn praktijk dichter bij die van het Mensenrechten-
comite\ Zo achtte het Comite het vooruitzicht van de onmenselijke omstandigheden die
gepaard gaan met de voltrekking van de doodstraf, een gegronde reden een persoon niet
t e r u g t e s t u r e n . n . . . M r i c . - . w > . - - , » « » . f c x - : ^ :„«. . r - . - . , « ^ ,-K> .*.•. • • . - « a i ^ s s . ^ ^ . i - ' v . : .

Hoofdstuk 11 droeg als titel de strafrechtelijke Aand/iavmg, omdat dat bij uitstek een
aandachtspunt van het Comit6 moet zijn. Weliswaar kan het Comite niet als een openbaar
ministerie of een rechterlijke instantie worden beschouwd, wel is in feite het optreden van
officieren van justitie en strafrechters de zorg van het Comite. Het Verdrag tegen
Foltering vormt een belangrijke stap in de algemene erkenning van regels van individuele
verantwoordelijkheid voor internationale misdaden. De bepalingen, en met name die
betreffende de universele strafrechtsmacht, bieden het Comite datgene wat andere
verdragsorganen niet hebben en niet eenvoudig zouden kunnen ontwikkelen. Hoewel de
verdragsbepalingen niet helemaal solide zijn en implementatie ervan vooral op politieke
obstakels stuit, hebben ze de potentie voor internationale strafrechtelijke handhaving van
het folterverbod. Heiaas echter heeft het Comite zieh vooral in abstracte zin met universe-
le rechtsmacht bezig gehouden. .

Het Comite drong er in het algemeen bij verdragspartijen op aan verdachten van foltering
te vervolgen en te berechten. Toen in concrete situaties een duidelijk oordeel van het
Comitö was geboden, zoals in het geval van Pinochet in Nederland en Avril in Colombia,
Het het Comite het echter afweten. Dat is teleurstellend, omdat nu juist het stelsel van de
universele rechtsmacht van het Verdrag iets toevoegt aan de mensenrechtenbescherming en
dus het Comite de mogelijkheid biedt zieh te profileren. Het is goed mogelijk dat het
Comite tegen Foltering juist door de potentie van de bepalingen van universele strafrechts-
macht afzag van een strak toezicht over de implementatie van de bepalingen in de
praktijk.

Een mogelijke omslag in deze praktijk deed zieh eind 1998 voor. Het Comite drong er bij
het Verenigd Koninkrijk op aan Pinochet, die in dat land was opgedoken, zelf te vervol-
gen, indien uitlevering aan Spanje zou uitblijven. Immuniteit van het ex-staatshoofd tegen
de Engelse strafrechtsmacht achtte het Comite daarbij uitgesloten. Zo zou het Comite zieh
meer kunnen laten inspireren door internationale Straftribunalen, alsmede doortastende
officieren van justitie en rechters in enkele staten. Zij zijn de vervolging van verdachten
van ernstige misdrijven tegen de menselijkheid, ook met gebruikmaking van beginselen
van universele rechtsmacht, in de praktijk gaan brengen. t; •i3S;>? -fj ;j^-i. --;..;. ;-

Wellicht zou het Comite middels een 'general comment' kunnen bevestigen dat slechts het
vestigen van universele rechtsmacht niet afdoende is. Het Comite moet staten er op wijzen
dat verdachten van foltering moeten worden vervolgd, wanneer zij op het grondgebied van
een van de verdragstaten opduiken. Het Comite moet er bij verdragspartijen op
aandringen, met het oog op de vervolging en berechting van verdachten van foltering,
samen te werken, informatie uit te wisselen en opsporing te coördineren. Daartoe moet
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daadwerkelijk worden nagegaan of personen, zodra die zieh aan de grenzen van verdrags-
partijen melden, verdacht zijn van foltering.

Het resultaat is in ieder geval dat het Comit6 tegen Foltering, nu het de meerwaarde van
het Verdrag nauwelijks uitbuitte, ook nauwelijks meer bood dan het Mensenrechtencomite
al lang bood: het aandringen op vervolging en berechting en verdachten van foltering.

5.3.5 5tocAfOj^?^iK/p •:•.---* rvii»

De praktijk van het Comite tegen Foltering met betrekking tot slachtofferhulp was
onderwerp van hoofdstuk 12. Onder slachtofferhulp werden gerekend het recht een klacht
in te dienen die tot een onderzoek naar foltering leidt (artikel 13), het recht op rechtsher-
stel (artikel 14) en de ontoelaatbaarheid in een juridisch proces van verklaringen onder
foltering (artikel 15). De praktijk van het Comit6 met betrekking tot artikelen 13, 14 en
15 was conform de praktijk van het Mensenrechtencomite. Dat betekent dat het Comite
tegen Foltering de verdragsbepalingen ruim interpreteerde. Zo achtte het artikelen 14 en
15, die alleen van foltering reppen, regelmatig ook van toepassing op wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing. Daarmee ontdeed het Comite zieh enigszins van
de beperkingen van het Verdrag.

Reeds in het begin van de werkzaamheden van het Comit6 kreeg het Comite drie
individuele klachten die betrekking hadden op artikelen 13 en 14. Het Comite bevestigde,
ondanks de niet-ontvankelijkheid van de klacht, het belang van schadevergoeding,
rechtsherstel en rehabilitatie. In de rapportageprocedure gaf het Comite voorts aan dat de
overheid ook zelf, zonder dat verantwoordelijkheid van een folteraar wordt vastgesteld,
verantwoordelijkheid moet nemen teneinde slachtoffers van foltering schadevergoeding en
rehabilitatie te bieden. Het Comite liet zieh nog niet uit over de ontvankelijkheid van een
individuele klacht over schending van artikel 14, wanneer een verdragspartij een verdachte
van foltering niet vervo/g/. Een dergelijke klacht bereikte het Comite niet. Wellicht ligt
hier een taak voor niet-gouvernementele organisaties.

In de vergelijking van het Comite tegen Foltering met het Mensenrechtencomite bleek dat
het Mensenrechtencomite ook al een rol speelde met betrekking tot rechtsherstel, recht op
onderzoek naar foltering en ontoelaatbaarheid in een proces van verklaringen afgelegd
onder foltering. Bovendien was de rol van het Mensenrechtencomite meer uitgesproken
dan die van het Comite tegen Foltering. Het Mensenrechtencomite kwam met duidelijke
'general comments' en deed zeer veel relevante uitspraken over 'effective remedy' en
'impunity' in de individuele klachtenprocedure. Zo was het opmerkelijk dat sinds de eerste
drie klachten bij het Comite tegen Foltering over artikel 14 geen klachten verband
houdend met artikel 14 meer werden gedeponeerd, terwijl dergelijke klachten wel bij het
Mensenrechtencomite bleven komen.

'(j;-::.v

• ' . • ? • - ; • •
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4 Slotbeschouwingen

4.1 De toegevoegde waarde van het Comite tegen Foltering , .• ,,
•- .7, « I m p * rr' . ' i; .!! <•: 'iWUtft.wi r

Verdragsorganen mögen in beginsel en bij uitstek geschikt zijn toezicht te houden op de
naleving van mensenrechten door verdragspartijen, de praktijk is weerbarstig. Een oorzaak
is dat staten zieh niet volledig onderwerpen aan het beginsel dat verdragsorganen de
aangewezen instanties zijn voor internationaal toezicht. Staten houden het liefst zelf
toezicht op hun eigen optreden. Zij brachten, door verschillen van mening over deze
materie bij de opstelling, onduidelijkheden en tekortkomingen in het Verdrag tegen
Foltering. Te denken valt bijvoorbeeld aan de onduidelijkheid omtrent de 'lawful sanc-
tions' en het verschil in de verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot enerzijds
het verbod van foltering en anderzijds het verbod van andere wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing. Verder valt te denken aan het ontbreken van een
duidelijke bevoegdheid om 'general comments' aan te nemen, terwijl ten tijde van de
opstelling van het Verdrag bepaalde verdragsorganen er zelf al toe waren overgegaan
'general comments' aan te nemen, zonder dat daar nu zo'n duidelijke bevoegdheid voor

Het Comite tegen Foltering kon nu met het Verdrag tegen Foltering, zijn sterke punten en
zijn gebreken, aan de slag. Bezien wij het Comite op zieh, los van enige vergelijking met
andere verdragsorganen, dan heeft dit verdragsorgaan zieh redelijk tot goed van zijn taak
gekweten: het Verdrag is geen dode letter gebleken. Het Comite liet zieh niet beperken
door een te gedetailleerd omschreven mandaat, maar bracht enkele - niet alle - nodige
uitbreidingen aan. Het Comite moest aanvankelijk losse eindjes, waar de opstellers van het
Verdrag niet uit waren gekomen, aan elkaar knopen. Het volgde daarin tot op zekere
hoogte de ontwikkeling van het toezicht en de jurisprudentie van andere verdragsorganen.
De jurisprudentie van het Mensenrechtencomite en die van het Comite tegen Foltering
l o p e n in ieder g e v a l niet uit e lkaar. • •>• • •• - . » • • - • •• . * • . / , : . » ; • • • . t - j j ; * . » - * !

Bezien wij echter de toegevoegde waarde van het Comite tegen Foltering, dan moet
worden geconstateerd dat het mandaat van het Comite in de praktijk, zowel inhoudelijk als
procedureel, grotendeels wordt bestreken door het Mensenrechtencomite. Dit verdragsor-
gaan bouwde een praktijk op die bijna het hele Verdrag tegen Foltering dekt (uitgezonderd
de universele rechtsmachtsbepalingen) en gaat op punten zelfs verder dan het Verdrag
tegen Foltering. Dat blijkt met name uit enkele 'general comments' van het Mensen-
rechtencomit6 en de hoeveelheid en inhoud van uitspraken in de klachtenprocedure.
Bovendien bleek het Mensenrechtencomite beter toegerust te zijn om klachten te behan-
delen die betrekking hadden op de combinatie van een schending van het folterverbod en
andere bepalingen van het IVBPR. Voorts laat de problematiek van de lijfstraffen en de
'lawful sanctions' zien dat het Mensenrechtencomite het Comite tegen Foltering al ver
vooruit was, terwijl het Comite zieh weinig profileerde op die gebieden waar het zieh bij
uitstek had kunnen profileren: de onderzoeksprocedure en de universele rechtsmacht. ,,_. .

De reden van de voorsprong van het Mensenrechtencomite ligt voor de hand. Het heeft nu
eenmaal meer ervaring kunnen opbouwen en houdt längere en meer frequente zittingen
dan het Comite tegen Foltering. Het Mensenrechtencomite bestaat uit aanmerkelijk meer
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leden dan het Comite tegen Foltering. Bovendien zijn er bij het IVBPR meer steten
aangesloten dan bij het Verdrag tegen Foltering. Tenslotte vindt het Mensenrechtencomit6
minder beperkingen in het IVBPR dan het Comite tegen Foltering vindt in het Verdrag
tegen Foltering. Het IVBPR bestrijkt alle burgerlijke en politieke mensenrechten, welker
schending verband kunnen houden met foltering, terwijl het Verdrag tegen Foltering
slechts foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
bestrijkt. ,

• • ' • • " ' ' • . - . i - • ? » - ' ^ * . 1 ' .

Het zou voor het Comite tegen Foltering nog wel eens lastig kunnen zijn zo ver te gaan
als andere Organen, juist omdat het mandaat van het Comite tegen Foltering zo gedetail-
leerd is: opstellers van het Verdrag legden de grenzen al vast. Een gedetailleerde regeling,
als, met name, de defmitie van foltering, biedt voordelen voor een duidelijke implementa-
tie door verdragspartijen, maar waar het toezicht van een verdragsorgaan beperkt is tot de
verdragsbepalingen kan een Sterke detaillering de ontwikkeling beperken, zowel materieel
als procedureel. Weliswaar ontwikkelde het Comite zijn mandaat, toch zou het Comit6
vermoedelijk meer ruimte hebben gehad wanneer het Verdrag minder in detail was
getreden. ..^ -̂ .

Deze Studie was begonnen als een Studie naar de rol van het Comite tegen Foltering, maar
toonde e/t /rassa/tf het succes van het Mensenrechtencomite. Niet alleen is het Mensen-
rechtencomite procedureel en materieel een geduchte 'rivaal' van het Comit6 tegen Folte-
ring, ook is het dat van de opstellers van het Verdrag tegen Foltering zelf. Het Mensen-
rechtencomite was niet alleen het Comite tegen Foltering, maar ook de opstellers van het
Verdrag op veel punten vooruit. Het Mensenrechtencomit6 is door zijn uitgebreide
mandaat en het geringe detail in de verdragsbepalingen flexibeler gebleken dan het Comit6
en zelfs flexibeler dan de opstellers van het Verdrag tegen Foltering. Niet alleen is dat
reden voor enige zorg bij het Comit6 tegen Foltering, ook is dat juist hoopgevend voor
onafhankelijke internationale verdragsorganen, zoals het Mensenrechtencomite, in het
algemeen. Datgene wat na moeizame en langdurige onderhandelingen tot stand kwam, had
het Mensenrechtencomite zelf al beter gedaan. De totstandkoming van het Verdrag tegen
Foltering en de praktijk van het Mensenrechtencomite tonen dat we vertrouwen kunnen
stellen in een onafhankelijk verdragsorgaan als het Mensenrechtencomite om normen van
menselijke waardigheid te preciseren en implementeren.

Het is een goede zaak dat staten tijd en energie (en budget) staken in de versterking van
het verbod van foltering. Het ware echter te verkiezen om de tijd en energie te steken in
een uitbreiding van het mandaat van een al bestaand gezaghebbend verdragsorgaan en de
uitbreiding van zijn ondersteunend VN-Secretariaat, dan in de ontwikkeling van het
Verdrag tegen Foltering en in de werkzaamheden van een nieuw verdragsorgaan.

Staten zouden zieh in de toekomst beter moeten realiseren wat de consequenties zijn van
het oprichten van een nieuw verdragsorgaan met een bevoegdheid die deels al wordt
gedekt door andere Organen. Daarom hadden alleen de bepalingen van het tot stand
gebrachte Verdrag die een daadwerkelijke aanv«//z>ig zouden vormen van hetgeen al onder
het IVBPR was tot stand gebracht en die waarschijnlijk niet door het Mensenrechtencomite
zouden kunnen worden ontwikkeld, in een protocol aan het IVBPR moeten worden
gehecht. Te denken valt met name aan de universele rechtsmachtsbepalingen. Andere
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zaken, die reeds waren ontwikkeld of hoogstwaarschijnlijk zouden worden ontwikkeld
door het Mensenrechtencomite (aangezien deze uitwerkingen waren van het bestaande
verbod van foltering) hadden niet het onderwerp moeten worden van onderhandelingen
tussen staten. Te denken valt aan bijna alle bepalingen van het Verdrag tegen Foltering.
Daarbij had het toezicht over deze bepalingen eenvoudig moeten worden toevertrouwd aan
het Mensenrechtencomite of een subcomite daaruit. Dat betekent dat het Mensenrechtenco-
mit6 had moeten worden uitgebreid. . . .

Kortom: investeer in reeds functionerende verdragsorganen en vervolmaak die. Waar al
gezaghebbende organen actief zijn op een bepaald gebied, zoals het Mensenrechtencomite
op het gebied van het verbod van foltering, moet niet datzelfde gebied onderwerp worden
van onderhandelingen van staten en opnieuw een orgaan worden opgericht, zoals het
Comite tegen Foltering, dat een bevoegdheid zal gaan uitoefenen op een gebied, waar een
bestaand orgaan al actief is. Dat komt het gezag van geen van beide organen en evenmin
van het mensenrechteninstrumentarium als geheel ten goede. Waar een orgaan is opge-
richt, dat toezicht houdt over verdragsbepalingen, moet de verdere ontwikkeling, inclusief
het eventueel oprichten van suborganen, zoveel mogelijk worden overgelaten aan het
orgaan zelf. Het blijkt dat een verdragsorgaan goed in Staat is zijn mandaat uit te breiden,
welke uitbreiding over het algemeen door staten wordt erkend. Reden om in de toekomst
de beperkte middelen niet in te zetten voor onderhandelingen voor nieuwe Instrumenten en
organen, maar voor het versterken en uitbreiden van bestaande organen.

Naast een strategisch argument is er ook een principieel argument. Juridisch gezag en
politieke macht moeten gescheiden zijn. Ook moet worden voorkomen dat politieke macht,
wanneer juridisch gezag zieh heeft gevestigd, zieh in dat gezag gaat mengen. Het is, zoals
benadrukt, essentieel dat een onafhankelijk internationaal orgaan - het juridisch gezag -
vast kan stellen in hoeverre staten - de politieke macht - hun taak als Staat, het waarborgen
van mensenrechten, waarmaken. Zo'n bevoegdheid en de ontwikkeling van die bevoegd-
heid moeten dan ook zoveel mogelijk worden overgelaten aan de organen die los staan van
staten, in plaats van aan staten, juist omdat staten schenders van mensenrechten plegen te
zijn. Verdragsorganen zijn voor dat laatste niet toegerust. - .̂ < , . > •-.. ...•*-.

4.2 Wat resteert het Comit£?

Wat uit elkaar is getrokken, moet weer worden samengebracht. Er kan nu naar mogelijk-
heden worden gezocht om van het bestaan van de diverse organen een versterking te
maken. Een betere en meer structurele afstemming met het Mensenrechtencomite, en
mogelijk ook de Speciale Rapporteur tegen Foltering en VN-landenrapporteurs, is drin-
gend gewenst, niet alleen om inconsistenties te vermijden, maar ook om door een
gezamenlijk optreden de voordelen van iedere vorm van toezicht uit te buiten en het
internationaal toezicht volledig tot zijn recht te laten komen. De middelen zijn immers
beperkt.

Uitgangspunt moet zijn samenwerking in het systeem van de VN tussen de diverse
organen, die een bevoegdheid hebben in het aanspreken van staten op de naleving van
mensenrechten. Hierdoor kan, zo nodig, de druk in een gezamenlijk optreden worden
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opgevoerd. De gedachte is daarbij dat de meer politieke en meer onafhankelijke organen
complementair zijn en van elkaar kunnen en moeten profiteren. De politieke organen
kunnen gebruik maken van de onafhankelijke en onpartijdige en daardoor gezaghebbende
uitspraken van de onafhankelijke organen. De onafhankelijke organen kunnen gebruik
maken van het politiek gewicht van de politieke organen. Onafhankelijke vaststellingen
van schendingen door een verdragsorgaan kunnen bijvoorbeeld op de agenda worden gezet
van de Commissie voor de Rechten van de Mens, die meer politieke macht kan laten
gelden. Voorts moeten de diverse organen zieh richten op die punten waar zij een
voorsprong hebben ten opzichte van andere. . ,...-- ,,. ,.., ..., .••.-.,... .,. ..,-.,-

Zo zou het Comite tegen Foltering van de vervolging van verdachten van foltering,
inclusief de uitoefening van universele rechtsmacht een speerpunt van zijn beleid kunnen
maken. Ook zou de voorkeur, uitgesproken in artikel 17 lid 2 van het Verdrag, dat leden
van het Mensenrechtencomite als leden van het Comite tegen Foltering worden
genomineerd, vaste praktijk moeten worden. Daartoe zou de zetel in een verdragsorgaan
moeten worden opgewaardeerd. Potentiele leden moeten zo'n zetel ook aantrekkelijk
vinden. De honorering van leden van verdragsorganen moet een meer solide basis krijgen.
Wellicht kan op termijn het Comite tegen Foltering een meer organisch onderdeel gaan
uitmaken van het Mensenrechtencomite, door bijvoorbeeld het houden van gezamenlijke
zittingen, en in de toekomst mogelijk in het kader van een algehele samensmelting van de
diverse verdragsorganen tot e6n geheel. De diverse specialismen kunnen daarbij natuurlijk
in suborganen een plaats behouden. Enige coördinerende activiteiten zouden reeds nu
wellicht door verdragsorganen zelf in het kader van de reguliere vergaderingen van
voorzitters van de verdragsorganen kunnen worden ondernomen.

Voorts zou een orgaan, ontstaan uit de samensmelting van de diverse verdragsorganen,
zelf in drie functioned eenheden kunnen worden opgesplitst: een suborgaan voor de
behandeling van rapportage van alle verplichtingen uit mensenrechtenverdragen, een
suborgaan voor het doen van onderzoek naar systematische schendingen van mensenrech-
ten en een suborgaan voor de behandeling van klachten. Dit zijn onderwerpen waar het
Comite tegen Foltering en de vergadering van voorzitters van verdragsorganen zieh voor
zouden kunnen uitspreken.

Ook zou het Comite tegen Foltering voornamelijk preventief kunnen werken, door er in de
rapportage bij verdragspartijen op aan te dringen wetgeving en praktijk op orde te
brengen. Wanneer het Comite in het kader van de rapportageprocedure negatief oordeelt
over de voortgang in een verdragspartij, dan is zo'n oordeel weliswaar ernstig, maar
tegelijk biedt het Comite de Staat de gelegenheid de situatie te verbeteren. Blijven ver-
beteringen uit, dan kan het Comitd dat vaststellen en de zaak overdragen aan andere
organen, die beter toegerust zijn om non-coöperatieve staten tot medewerking te bewegen.
Een onderzoek van de Speciale Rapporteur tegen Foltering kan volgen. De Speciale
Rapporteur (alsmede andere speciale rapporteurs) zouden zieh in eerste instantie ook
alleen moeten bezighouden met die staten die, om welke reden dan ook, buiten het
systeem van het Verdrag tegen Foltering (en andere mensenrechtenverdragen) vallen, en
niet met die staten die meedraaien in het systeem. De Speciale Rapporteur zou zieh
kunnen richten op die staten die geen partij zijn bij het Verdrag tegen Foltering en op de
verdragspartijen die de onderzoeksprocedure hebben voorbehouden. Ook kan hij zieh
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richten op die staten die langdurig verzuimen te rapporteren aan het Comite tegen
Foltering. De gedachte daarbij is dat een Staat die zieh niet vrijwillig wenst te onderwer-
pen aan internationaal toezicht en niet wil samenwerken met verdragsorganen een speciale,
meer politiek getinte behandeling moet verwachten, zoals een bezoek van de Speciale Rap-
porteur of de aanstelling van een landenrapporteur voor de betrokken Staat. Het Comite en
de Speciale Rapporteur begonnen pas in 1998 hun activiteiten enigszins te coördineren.

Staten die systematisch mensenrechten sehenden, niet meewerken binnen het systeem van
verdragsorganen en, /« casM, binnen dat van het Comite tegen Foltering, zouden naar
aanleiding van een onderzoek van de Speciale Rapporteur, een veroordeling van de
Commissie voor de Rechten van de Mens moeten vrezen. Dat kan oplopen: ook de
Algemene Vergadering van de VN en tenslotte mogelijk de Veiligheidsraad kunnen zieh
met dergelijke staten gaan bemoeien. Ook zouden contacten met andere instellingen die
politieke macht kunnen uitoefenen, kunnen worden gelegd. Te denken valt aan het IMF en
de Wereldbank. Om te voorkomen dat het Comite tegen Foltering in een politiek krachten-
veld terechtkomt, zouden die contacten zieh moeten beperken tot het op eigen initiatief, of
wellicht op initiatief van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens, na iedere
zitting ter kennisgeving aanbieden van zijn 'conclusions and recommendations' aan
relevante Organen en organisaties.

In het meer tot een eenheid smeden van de Organen en in de coordinate van al deze
potentieel overlappende activiteiten van de diverse VN-organen is natuurlijk een belang-
rijke rol weggelegd voor de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens en haar
secretariaat. Het is algemeen bekend dat het VN-Secretariaat echter vooral een gecompar-
timentaliseerd los verband was met weinig financiele middelen en capaciteit. Wellicht dat
de door de Hoge Commissaris ingezette veranderingen naar meer openheid en minder
compartimentalizering ook zijn vruchten af zal werpen op de praktijk van de diverse
verdragsorganen. Het verdient daarbij aanbeveling de capaciteit en de financiele middelen
van het Secretariaat, die uiteindelijk het doeltreffend functioneren van alle verdragsorga-
nen bepalen, aanzienlijk te versterken.

Effectief toezicht door onafhankelijke internationale Organen is een vereiste en de baten
ervan wegen ruim op tegen de kosten. Weliswaar is de Staat nog aangewezen de naleving
van mensenrechten in de praktijk te brengen, nu diezelfde Staat kan verworden tot
sehender van mensenrechten, moeten er doeltreffende middelen voorhanden zijn om zo'n
Staat te corrigeren. Niet moet worden vergeten dat de Staat geen doel op zieh is, maar
alleen een van de denkbare middelen. De Staat ontleent zijn bestaansrecht aan de ver-
zekering en bevordering van de rechten van de mens. Pas door zijn onderwerping aan
doeltreffend toezicht over zijn activiteiten op het gebied van de rechten van de mens, kan
de Staat zijn rechtsstatelijk gehalte demonstreren. Daarbij ligt de bewijslast altijd bij hem.
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The Role of the Committee in the Development of the UN
Convention against Torture

Summary

1 Introduction ;, „c!^|;itin

This book is about the UN-Convention against Torture,' and about the practice of its
supervisory body, the Committee against Torture. Both are part of an elaborate set of
instruments designed to protect and promote human rights.

The aim of the Convention against Torture is to strengthen the existing prohibition against
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. States Parties
undertake to strengthen this prohibition by implementing the provisions of the Convention
in their national law and practice. Each State Party agrees among other things to treat
torture as a criminal offence under national law, to investigate cases of torture promptly
and impartially, and to prosecute suspects of torture, wherever the offence may have been
committed. States agree to cooperate with each other in this field. States Parties also agree
not to return or extradite a person to another state when substantial grounds exist for
believing that he or she would be in danger of being subjected to torture in that state.
Each State Party further agrees to ensure that victims of torture be able to obtain redress
and compensation under their national legal system. States Parties additionally agree that
any statement made as a result of torture will not be used as evidence in any legal procee-
ding. Certain of these obligations also apply to forms of cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment other than torture.

The Committee against Torture was established in 1988. States Parties vested the Commit-
tee against Torture with competence to supervise the implementation of Convention
obligations through the review of state reports, the handling of complaints submitted by
States Parties or individuals, and through the examination of a situation in a given State
Party by way of an inquiry procedure.

The Committee performs functions with respect to torture and other prohibited cruel
treatment which are similar to the functions performed by other bodies established under
earlier human rights instruments. The prohibition against torture has been described in
various instruments, including article 3 of the Universal Declaration of Human Rights,
and article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Under

*L .'#*••}

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, A/Res/39/46,
Annex, New York, 10 december 1984. Entry into force 26 June 1987. See for the text of the Convention the
Annex.
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these instruments, supervisory bodies such as the Human Rights Committee and human
rights rapporteurs of the United Nations have been active for several decades, and have
developed an elaborate practice in the field.

In view of the existence of these earlier established human rights instruments, procedures,
and supervisory bodies, it is questionable whether the expansion of procedural and sub-
stantive obligations is an appropriate and effective means of strengthening international
protection against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
Do new instruments, procedures and bodies contribute, substantively and/or procedurally,
to the promotion and protection of human rights? The aim of this book is to appraise the
role of the Committee against Torture, as well as its contribution to the international
prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Because the Committee has only been active since 1988, a complete assessment of its
practice and contribution to the protection of human rights is not yet possible. The period
is long enough, however, to enable a full description of the role of the Committee, and to
permit an interim evaluation of its activities. In order to appraise the role and contribution
of the Committee, Part I (chapters 2 and 3) provides a context for discussion: an account
of the origins and history of international supervision and the international prohibition of
torture, and a brief account of the drafting history of the Convention. Part II provides an
analysis of the supervisory practice of the Committee. Part HI provides an analysis of the
practice of the Committee in interpreting the Convention.

2 Basic Assumptions - - ' *»•• u ; 3ti!..i7>xv v ;:.••:..• r

The concept of law is put in perspective in the Introduction. This exercise was necessary
in order to place the the activities of the Committee against Torture in a legal context. To
this end, first a number of elements relating to the concept of law and the development of
law are formulated. Apart from the elements based on positive law, such as consensus ad
idem and enforcement, also relevant are the views which obtain in society of what law is
and ought to be. Law is described as being the result of a quest for the harmonization of
these elements is sought. The aim of realizing the notions of law and justice steer this
process. The author assumes that these notions of law and justice constitute the test of
law, irrespective of the question of whether they deserve to be called law.

The appropriate test is to be found in that part of society which is relevant to the study,
namely, in the international community, which consists of individuals from a wide diversi-
ty of societies. The author assumes that a test of this international society is the norm that
infringements of human dignity are not allowed. A flagrant infringement is, for instance,
torture. The lawfulness of a state's exercise of sovereignty must be tested against stand-
ards of human dignity. -

For instance, all kinds of constitutions, legal provisions and independent judicial bodies
have been created throughout history to protect against the unchecked exercise of power
and to ensure human dignity. It was established that the state, which provided these
instruments and bodies, is the appropriate entity to prevent violations of human dignity,
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and it has generally proved to be effective in doing so. In any case, the concept of the
state under the rule of law emerged as an idea worth pursuing. Unfortunately, it turned
out that the state monopoly on using force has often been employed to do just that, to
infringe on human dignity, especially through torture. The state can degenerate into a
violator of human rights, into a lawless state, in which an independent judiciary can no
longer counter developments. Here, we have the fundamental problem of the state;
designated to ensure human rights, it may, however, have an interest in violating them.
And precisely because violations are committed by the state, it is unlikely, in the majority
of cases, that the state will counter them. -...__. . . . . . , . .. ;...,..

History, as outlined in Chapter 2, has shown that, initially, torture was an accepted part
of legal proceedings. Only in the past two centuries has it been considered contrary to
human dignity. Standards of human dignity had to be enacted within the context of the
state. Where a state seriously failed to guarantee these standards, other states used the
occasion to interfere, gently or by force, in part under the guise of safeguarding these
standards. Thus, the standards of human dignity gained relevance in interstate relations.
Although states often offered a different reason, in particular economic or power-political
reasons, for interfering, they used humanitarian arguments to justify their actions. Huma-
nitarian considerations could set aside other fundamental considerations, such as issues of
sovereignty. And so we see a drawback with regard to interference by states: the question
as to whether interference is justified, has often been inspired by other than humanitarian
considerations, so that the issues become politicized. Partly for this reason, it is preferable
to have an independent human rights supervisory system which is capable of determining
independently whether interference is justified. Such a system - in fact the counterpart of
national independent judicial bodies - came into existence in the form of various instru-
ments governing human rights, for instance, within the context of the United Nations. One
of these instruments was the Convention against Torture and its Committee against Tortu-
re. •• - : .- ---

It can be concluded at this early stage that international supervisory systems per re
represent an additional benefit with respect to the protection of human rights, because they
are not tied to states. This enables them to examine whether a state uses its power mono-
poly appropriately. This benefit certainly exists in is a system in which states assess one
another. The acknowledged pos.«'£/7/rv that states fail in the exercise of their state authori-
ty, without these failures being corrected internally, calls for supervision by other
institutions. The assessment of whether a state has in effect failed in the exercise of its
state authority must be left to inrfependenf bodies, which will not be derailed by states, as
is the case with national judicial bodies. In addition, it should be left to such bodies,
which, in contradistinction to states, have no power-political interest in violations. In
short, bodies which do not wield political power, but do have legal authority; bodies
which have no interest in applying torture, let alone the means for enforcing it. A
distinction must be made between a body which is authorized to exercise its monopoly of
force and a body which is authorized to assess the lawfulness of the use of the monopoly.
Treaty bodies, such as the Committee against Torture, are excellently suited to assess
lawfulness.
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It is logical, therefore, that independent bodies such as treaty bodies test the actions of
states against standards of human dignity. This means that the judgment of a treaty body
should weigh more heavily than that of states in these mattters. As observed earlier, a
study of law, and for that matter a study of a treaty as well as of the practice of a treaty
body, must not disregard 'notions of justice' as an element, irrespective of the defects of
other elements. Defects exist, for instance, in the element of enforcement by the Commit-
tee against Torture. The Committee's existence is justified by the important moral
judgment: torture is a crime. This notion is the basic assumption on which the work of the
Committee is based, in particular in respect of states which have lost sight of this
assumption. From the description of its work, one learns that the Committee plays a very
special role in law: it investigates and determines whether states do in fact perform their
part as states, and guarantee human dignity. Here lies the basis for the Committee's
authority. This context in particular makes the role of the Committee (and that of other
treaty bodies) a legal one.

This theoretical exercise has yet another important effect on the way in which we view the
sources of international law. Traditional scholars take their point of view primarily from
the legal sources in which states figure prominently. Such a traditional view of interna-
tional law is in the interest of traditional actors. This is a static view, incompatible with
processes of change. It has too little to do with the failures of states themselves, with
fundamental new developments, and in particular with the development of law-related
actors other than states, such as treaty bodies. From an international law perspective, it is
clear that the States Parties are obliged under the Convention to report to the Committee
against Torture. But the practice of such bodies as the Committee against Torture has not
yet been discussed among scholarly writers as a matter of law. According to the author,
the traditional view, which attributes the role of lawmaker to states, is flawed. Where a
state abuses its monopoly on force and degenerates from a state under the rule of law into
a lawless state, we can no longer rely on this actor as law 'maker', especially where
human rights are concerned. The idea that states make law in an international context
must take second stage, simply because actors who have an interest in preserving an
persistent practice may hide behind the state. -" .-.".s"••**, •;••.-;: s^r., ,f,e ii*-.ft;v>-^a!

The norms and values of a society, and not the cloak of state sovereignty, form the basis
of law, also of international law. In the latter we encounter, for instance, the test of
human dignity. This also means that law, whatever its components, goes beyond the state,
in part because the interests of individuals against an obstinate state must be protected
from that state. International law can and must be dynamic. As will be legal sources, such
as international customary law and treaty law. It is also incorrect to assume that standards
are exclusively to be found in treaties, or that repeated application, j.e. custom, is needed
to invest a standard with the character of a standard of international law. It is further
incorrect to assume that standards can only be derived from state action. No one, not even
a state, will argue that the prohibition against torture is not a rule of international law,
because the standard is not supported by uniform state practice confirming it. Clearly,
certain standards are accepted as international law, irrespective of persistent state practice,
and even in spite of it. - ...lin.;-»«.?-.
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It is imperative to identify an acceptable way, apart from state recognition, by which
norms become legal standards in the international community. Treaty bodies, such as the
Committee against Torture, for reasons earlier stated, lend themselves very well to this
purpose. In human rights issues, therefore, more weight should be attached to opi/iio
/'uns. The International Court of Justice seems to have embraced this view. In the Nicara-
gua-Case, the Court acknowledged the importance of UN resolutions, in which it found
evidence of op/n/o HI/Ü and state practice, unrelated to any concrete act of state from
which state practice could be inferred.'

3 Findings •* iüi- L-aoüißrtRfl- OA .s*üa«; vftfnss «w.v -:nci.;tr;iw..:i ti-r.:-.- is^aw

Although a supervisory body, such as the Committee against Torture, may in theory make
a contribution to human rights protection, the question is whether this has been so in prac-
tice. The Committee has limited options. It still derives its powers from a treaty drafted
by the very states. In addition, another treaty body, the Human Rights Committee, was
active in the same area before the Committee against Torture began to take action.

3.1 The Convention against Torture

The history of the Convention against Torture is discussed and critically assessed in
Chapter 3. The author concludes that the Convention builds on existing international
obligations, but also offers a treaty body new ways of monitoring, in particular through
the inquiry procedure. Furthermore, it reinforces the prohibition against torture, since
states are now obliged to take a number of new measures, such as the creation and exerci-
se of universal criminal jurisdiction. This resulted at the same time in an expansion of
international monitoring, since states are required to report on their compliance with these
obligations.

The Convention, however, does have its lacunae, particularly in comparison with other
treaties and accepted practice under the ICCPR and the European Convention on Human
Rights (ECHR). An example is the vague definition of torture as a result of the exception
relating to lawful sanctions. Furthermore, a clear distinction was made between torture
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Because of this division,
the obligations were not automatically applicable to both prohibitions. In consequence,
(luring the negotiations the question was raised as to which treaty obligations were appli-
cable to torture and which to other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
As a result, the obligations relating to the prohibition against other cruel, inhuman or
degrading treatment of punishment are more limited in extent than those relating to
torture. *•'• •• •-'£• -••"^ S J V « * " * : , ••••rvsi-r--' • ••a;« - . v y . h!r.-:->«•>.".•• • - - : • - ' : . : \ . £ # . ? ; • So*.

International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v.
United Statesof America), Judgment of 27 June 1986, I d Reports (1986), pp. 14-15. See also Th. Meron,
Human Rights and Humanitarian Norms as Customary International Law. Oxford: 1989, p. 113-114; Th. Meron,
/ CWrana/izafion o//n«raj/ /irroari«, AJIL. 89 (1995), pp. 554-577 (577).
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Problems of sovereignty were again partly responsible for determining the substance of the
Convention and the possible role of the Committee against Torture. States, after all, were
not prepared to grant the Committee a wide-ranging mandate as granted to other treaty
bodies. The objective and purpose of the Convention was clear, however: reinforcement
of the prohibition against torture. This would, perhaps, give the Committee the opportun-
ity to derive and develop from the Convention a number of implied powers, in particular
where express powers would be insufficient and effective monitoring would require further
measures.

• - • . ? • ; , < - • «

Finally, it was concluded that the Committee against Torture was dealt a role in an area in
which other institutions were already active. No institutional link between these organs
was provided, however. With regard to the Human Rights Committee, the question of the
contribution of the Committee against Torture becomes particularly relevant. :,.-.

3.2 The Role of the Committee in the Development of Monitoring Procedures

In this section, the key subjects of Committee practice are introduced.

3.2.7 77ie Committee agamjf Torture • . .

Although the Committee's means are limited, it derives its power to function as an impar-
tial and independent organ from the Convention. As earlier observed, this position is
essential. In practice, the Committee has confirmed this position on several occasions. In
the debate about conflict of interest in the inquiry procedure, however, it failed to seize
the opportunity to expressly reconfirm and strengthen this position.

In view of the objective and purpose of the Convention against Torture, the objective of
the Committee is to combat torture. The procedures laid down in the Convention provide
a means towards this end. In the majority of procedures, the Committee's functioning in
practice is for a large part contingent on the attitude of the States Parties to the Conven-
tion. Where a State Party continues to grossly neglect to meet its obligations, fails to
implement, and moves away from the objective and purpose of the Convention, and where
the express powers of the Committee as specified in the treaty provisions also fail, the
Committee itself must find a solution in the spirit of the Convention. To this end, it may
use those powers which are inherent in the objective and purpose of the Convention,
insofar as these are not contrary to the express attribution of powers.

In practice, however, the Committee got off to a slow start. Its attitude was one of reserve
and it did not even make full use of its expressly granted powers. Subsequently, it began
to define its supervisory task seriously, taking a number of measures to intensify its
supervision. In its Rules of Procedure, and in practice, the Committee has accorded itself
all kinds of powers for which their is no express legal base in the Convention, but which
have not been disputed by the States Parties ... . . . .,. . . ... ,._,.:..-•
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The deliberations on the failure to submit reports reveal that the Committee tended to
repeat itself and was far from decisive in acting. Again and again, decisions on important
matters, in particular the question of whether the Committee was formally empowered to
deal with the implementation of the Convention by a State Party in the absence of a state
report, were postponed. Making decisions by consensus, in which a very small minority
blocked the decision-making, was partly to blame for this. Achieving consensus may
enhance the authoritativeness of statements. During the past few years, however, a
positive tendency can be seen: consensus is sought more actively by formulating the
greatest common denominator of the views held by the Committee members, with the
acquiesence of a small minority.

Has the Committee against Torture made a positive contribution? The answer to this
question depends on the activities undertaken by the Committee within the framework of
treaty procedures. It can be concluded however, even at this early stage, that the Commit-
tee against Torture entailed an expansion of human rights instruments. An additional treaty
body came into existence, allowing for more time and energy to combat torture. The
question is whether this additional time and energy should have been invested in the
creation of another treaty body. .. , . , , - ., ;;,..;.

• : : :•:•.; - • ' • • '•-;<iC'»V.7'- •

3.2.2

Although the reporting system of the Convention against Torture has its limitations, it has
proved to be an important procedure, perhaps the most important procedure available to
the Committee. The procedure offers a framework within which the implementation of the
Convention can be continually tested by all States Parties. It enables the Committee to
encourage the effectuation of treaty provisions in national legal orders. The Committee
made it a practical procedure by apportioning a clear role to non-governmental
organizations, by appointing state rapporteurs, by sending reminders, by including in its
annual report a blacklist of non-reporting states, and by being univocal through conclusi-
ons and recommendations, although the latter took a little longer. A number of measures,
in particular against failures by States Parties to report, notifying such States Parties and
actually considering a State Party's implementation of the Convention in the absence of a
report, was not taken but should be taken urgently.^ T» . r .-•<:••... •••. -» • >•*,>•:;; ;;

The Committee should distance itself more from States Parties by charting its own course:
report, or no report, the Committee will treat the situation in the country of the State
Party in question every four years. The Committee ought to develop a policy by which the
situation in countries of States Parties which are grossly neglecting their obligations, will
be handled if need be on the basis of information from other sources, in conformity with
the policy of a number of other treaty bodies. The Committee would have to expressly
indicate that information received from certain sources could not be verified, because
there was no state report, so that the Committee was only able to state its preliminary
findings.
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Other treaty bodies, including the Human Rights Committee, have further developed and
strengthened their reporting procedure. It is to be hoped that the Committee against Tor-
ture eventually do the same.

Furthermore, the absence of general comments has a noticeable bearing on the situation.
The Committee against Torture has adopted only one, rather restrictively formulated,
general comment. In view of the desire for interpretation of the substantive provisions,
this is a very meagre result, which is in contradistinction with the practice of the Human
Rights Committee.

There is a clear overlap between the reporting procedure of the Committee against Torture
and that of the Human Rights Committee. Both treaty bodies deal in virtually the same
way with the same matter, as will be treated below. Now that a special treaty procedure
for cases of torture has been set up, many more possibilities exist than before to device
specific measures against torture. The Committee against Torture has a contribution to
make to the extent that it can deal with problems of torture more intensively than is
possible for the Human Rights Committee. The latter treaty body has a more limited
reporting procedure, since the States Parties also report on other human rights. Their
reporting on issues of torture therefore remains without much detail. Although the
reporting procedure of the Committee against Torture seems to create a benefit at first
sight, it is to be preferred that this expansion of human rights instruments occur in the
context of the Human Rights Committee. It is therefore doubtful whether the Convention
against Torture constitutes a strengthening of the human rights edifice in general. This
will be discussed in more detail below in sections 4 and 5. .

3 . 2 . 3 7 7 i e /Ai^Miry P r o c e d u r e ' - •'••• " : > • - • - • - .„.;••• - • - w w

At the time the Convention was drafted, the inquiry procedure laid down in article 20
constituted an enhancement of international human rights protection. The role of the
Committee against Torture based on this procedure was, however, limited by states, not
least by enabling states to make express reservations with regard to this competence.
Many states, against whom the procedure would have been instituted, were not a party to
the Convention or submitted reservations based on article 28. Those States Parties to the
Convention which did not make reservations are often those states which do not systemati-
cally apply torture, article 20 is aimed at the systematic practice of torture. There are not
many States Parties in whose territories torture may be so characterized. In addition, the
procedure is not lightly instituted by the Committee, because institution of the procedure
would be regarded as an unfriendly act.

In spite of these limitations, the procedure offered the Committee an opportunity to play a
part in combatting torture. Of its own motion, the Committee may start investigations,
which may result in unequivocal conclusions and recommendations. These may also be
made public. Judging from its attitude in two well-known investigations, the Committee
showed that it goes about its business thoroughly and does not shy away from drawing
hard conclusions. The procedure, however, is rather complex and time-consuming: before
taking the next step, the cooperation of the State Party in question must be sought. This
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causes, often unnecessary, back and forth between the Committee and the State Party. A
State under investigation cannot frustrate progress, however. In the procedure involving
Egypt, the Committee made it clear that a refusal to cooperate would not hinder the public
disclosure of the report. Perhaps this stance will speed up procedures in future. ,; -v;..,;:

Although the Committee has used its power, thus far it has subjected only four states to its
inquiries; in two of these cases, an inquiry was conducted from which a public report
ensued. Such a result is fair at best. Furthermore, the Committee against Torture no
longer seems to be the only treaty body conducting inquiries. Whereas, in the drafting
stage of the Convention, the procedure represented something new and beneficial, now
various treaty bodies, among whom the Human Rights Committee, seem to be widening
their mandate in a similar way. In spite of the absence of an express mandate, there is a
growing practice among these bodies, in exceptional and frequently urgent situations, to
subject a country to an inquiry, irrespective of the existence or non-existence of a report.
Visits may be made, with the consent of the State Party in question, naturally. Not only
does this development demonstrate that treaty bodies are quite capable of widening their
mandates, it also shows the limitation of the Convention against Torture, since a state can
make its ratification subject to a reservation pursuant to article 28, in which it reserves the
Committee's competence. It seems out of the question, therefore, that the Committee will
develop a similar practice vis-ä-vis those States Parties which submitted such a reservation
with regard to the Committee's power of inquiry. In consequence, the Committee's role
has been limited under the Convention itself. The inquiry procedure of the Committee
against Torture could thus lose its value in view of the activities of the Human Rights
Committee.

There is also overlap where the Special Rapporteur is concerned. The Special Rapporteur
investigates on his own motion questions of torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment all over the world. Such an inquiry may involve a visit to the
state in question. In practice, the Special Rapporteur used to include in his annual reports
very detailed recommendations, which with regard to substance were in conformity with
the Convention against Torture. During the past few years, the Special Rapporteur has
also made state-specific recommendations in state-specific reports. Furthermore, judging
from the length of his reports, in the inquiry procedure the Rapporteur takes an
increasingly active role, more active than the role played by the Committee against
Torture.

Only recently have the Special Rapporteur and the Committee started to coordinate their
activities. When the Committee decides to conduct an inquiry into a serious situation
related to a State Party, the Special Rapporteur refrains from action in that same situation.
Nonetheless, coordination, and perhaps improved coordination at the institutional level
between the Committee against Torture, the Special Rapporteur and the Human Rights
C o m m i t t e e i s t o b e d e s i r e d . .. ••; -\ • .;. • .-- • • > • / • , . . . . . i o « - , ; .•!.., '.;•
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As a result of the flood of complaints pursuant to article 3, the complaints procedure for
individuals was created. The Committee laid down the procedure in considerable detail in
the Rules of Procedure, a procedure which is more far-reaching than that of the other
treaty bodies. For the organization of the procedure, the Committee more or less based
itself on the ideas outlined by the Human Rights Committee. Unfortunately, it lacked a
structural follow-up. The small number of complaints in which it was eventually
concluded that a State Party had violated the Convention may be partly to blame for that.

The fact that there was only a small number of complaints about having been subjected to
torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is remarkable.
Action in such cases should be spearheading the Committee's programme. The possible
reason for the small number of individual complaints is that few States Parties which
commit torture have recognized the Committee's competence to receive individual com-
plaints. What is more worrying, however, is that an individual complaint about having
been subjected to torture apparently does not easily reach the Committee. There are
several reasons for this. The Committee against Torture will probably not be able, at least
not for a while, to emulate the Human Rights Committee which has a similar mandate in
this area. The individual complainant may lodge a complaint with the Committee for
Human Rights about torture as well as a complaint about violations of related rights and
other rights under the ICCPR, so that complaints lodged with the Human Rights
Committee have a better success rate than complaints lodged with the Committee against
Torture. The Convention against Torture is, after all, more limited in scope. In practice,
complaints about torture or other cruel treatment are usually not lodged in isolation, but in
most cases the complaints are about torture or other cruel treatment in A&ii7;ort to
violations of other rights laid down in the ICCPR. Furthermore, the Human Rights
Committee has procedures in place and has developed case law which are more far-
reaching than those of the Committee against Torture. All in all, these are the reasons
why in particular the individual complaint procedure may provide an individual
complainant less opportunities than are afforded by the individual complaints procedure of
the Optional Protocol to the ICCPR.

Yet another reason for the small number of individual complaints is the subject matter of
the Convention against Torture. It is no small matter to complain about torture. Victims
must first exhaust domestic remedies before they may address themselves to the Commit-
tee against Torture. Torture victims, however, are in a very vulnerable position. They run
risks when they lodge a complaint with the authorities.

Under these circumstances, the Committee ought to specifically examine whether the
requirement of having to exhaust domestic remedies is justified where a State Party claims
that this requirement has not been met. Alternatively, the Committee could consider
whether those domestic remedies which constitute a risk to the complainant, are effective
remedies, so that the exhaustion requirement is sooner satisfied. It stands to reason that
not all complaints are automatically declared admissible, but the dangers which may arise
when a person lodges a complaint in his own state should be taken into account. In this
connection, it is to be recommended that the Committee against Torture grant non-govern-
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mental organizations the opportunity to lodge a complaint on behalf of the victim, in
exceptional cases perhaps even without the victim's consent. Without these measures, it
cannot be expected that in individual complaints procedures a large number of cases
originating from States Parties of countries where torture is practised, will be heard.

The Committee against Torture has accommodated individual complainants where proof of
torture or the threat of torture was concerned. Torture, and certainly the threat of torture,
is very difficult to prove. The Committee devised an elegant solution by not requiring
hard evidence of the actual torture and the threat of torture. An evenly balanced division
of the burden of proof was considered reasonable. For torture actually suffered, the com-
plainant needs to submit initial proof, and the State Party must subsequently prove that it
investigated the complaint promptly, seriously and impartially, as prescribed by articles 12
and 13 of the Convention against Torture.

In view of the subject matter of the Convention and the problems noted which individuals
may have in lodging a complaint, an option would be the states complaints procedure.
States Parties could lodge a complaint against other States Parties which fail to comply
with the obligations under the Convention. Such a procedure has a number of flaws,
however. It does not end with a clear decision on the matter by the Committee. Moreover,
the right of complaint for states has remained a dead letter in practice, as it has under
other Conventions recognizing the right of complaint for states. States are reserved in the
use of this procedure against other states, because institution of such a procedure would be
regarded as an unfriendly act. This is why the Committee against Torture was unable to
play a role of any kind under this procedure, as was the case with other treaty bodies.

All in all, complaints procedures do not contribute any clear added benefit, nor do the
other monitoring procedures of the Convention against Torture. The most important
reason for this is that the Human Rights Committee employs a similar procedure in the
same matters as that laid down in the Convention against Torture. The substance of the
Convention and the role of the Committee against Torture in developing it is the subject
of the subsequent section. , . • .:• . <• .. -•• • •*. . •< .>>•,,;,-;• . 5

3.3 The Role of the Committee in the Development of the Substantive Treaty Obli-
gations

From the description of the practice in Part III it can be seen that the Committee has
played a role in exercising its monitoring power, and in interpreting and developing the
substantive treaty obligations. The author examined the matters in the Convention which
could be improved, especially in comparison with other conventions and the practice of
other treaty bodies. If we look at the practice of the Committee against Torture, it is
striking that the Committee has not been afraid of stretching its mandate in certain res-
pects. It is also worth noting that the majority of treaty provisions, as well as their inter-
pretation by the Committee, did not extend beyond and sometimes do not even extend as
far the case law of the Human Rights Committee.
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5.5.7 De/im7/o/!o/7o/TH/ie ' " " • ' • • • • • ' • • • < - • • • « • = • • •••••••

The Convention against Torture makes it possible to urge States Parties to adopt into their
national legislation the definition of torture laid down in the Convention. The inclusion of
a clear definition of torture in national legislation has facilitated implementation, com-
munication and monitoring considerably; this is an advantage over other conventions
which could be used more fully. Unfortunately, it took until 1994 for the Committee to
consistently urge States Parties to adopt the treaty definition into their national legisla-
tions.

The treaty definition, however, has its drawbacks, due perhaps to being so detailed. All
the elements of the definition must be satisfied in order for torture to have been committed
within the meaning of the Convention. This has allowed the Committee less room to
manoeuvre than those bodies which have not had to act on the basis of such a detailed
definition, such as the Human Rights Committee, the Special Rapporteur and the
European Committee against Torture. Furthermore, such a detailed definition leaves less
room for developing its mandate.

That the Committee has been hindered by the large amount of detail in the treaty definiti-
on is also evidenced in practice where the exclusion of lawful sanctions from the defini-
tion of torture was concerned. It is worrying that cruel sanctions, in the guise of lawful
sanctions, in particular corporal punishment, have not been expressly excluded under the
Convention. In the ICCPR, there is no such exception for cruel lawful sanctions, so that
the Human Rights Committee is not faced with a tricky dilemma. In Chapter 8, it is
argued that also under the Convention against Torture there is no room for such cruel
punishments as corporal punishment. Be this as it may, the Committee against Torture
kept well away from lawful sanctions in the beginning. After a wavering stance, the
Committee only in May 1997, almost ten years after it started its work, rejected certain
forms of corporal punishment which had been presented as lawful sanctions. The
Committee, however, has not yet expressed itself in a more general sense on the substance
of lawful sanctions. This probably relates to the fact that the Committee has not yet
proceeded to adopt general comments on the subject.

It is poignant that the Committee only in a late stage denounced corporal punishment and
for the remainder wavered in practice, since the Human Rights Committee and the Special
Rapporteur had denounced all forms of corporal punishment unconditionally before the
Committee against Torture even started functioning. Because the Committee's
denouncement came so late, the Convention against Torture seems to have offered less
protection in this area than the ICCPR, and thus seemed to have undermined even the
practice of the Human Rights Committee, as well as that of the Special Rapporteur. It is
strange that an organ which has been especially set up against torture, was less outspoken
in the beginning on the subject than the Human Rights Committee.
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3.3.2 Prevewrion o/ rortore and CMer Crae/, /n^K/nan or Degrading Freafmen/ or

Pursuant to articles 2, 10, 11 and 16 the Committee was able to become involved in a
wide area of national practice and the internal law of the States Parties. For instance, in
relation to the measures relating to the prevention of torture within the meaning of article
2, par. 1, as well as measures related to other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment within the meaning of article 16, par. 1, the Committee deemed the existence
of all sorts of procedural guarantees of major importance. The Committee expected that
persons who had been detained by the authorities were treated in conformity with the
provisions of the ICCPR and the Standard Minimum Rules. The Committee also urged
that measures be taken to ensure the independence and impartiality of the prosecuting and
judicial bodies.

The Committee left no doubt about article 2, par., 2: torture cannot be justified under any
circumstances. It also underscored article 2, par. 3: in no circumstance may an order for
torture exempt a person from criminal liability, article 2, par. 3 does leave open the
possibility that an order to apply torture may be a mitigating factor justifying a lesser sen-
tence. The Committee has not made clear in which circumstances this is so.

In the reporting procedure, the Committee regularly indicated the situations and cases in
which article 16 applies. Individual members of the Committee paid attention to the death
penalty, but the Committee as a whole did not come out with clear statements on the
question of whether imposing the death sentence is a contravention of the Convention. As
among the members of the Human Rights Committee, the general feeling among the
members of the Committee against Torture is that in certain circumstances the death
penalty is not contrary to international law. The circumstances and time of its execution
could, in the eyes of the members of the Committee, indeed constitute cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment.

The Committee based its interpretation of this provision in general on the interpretation of
article 7 ICCPR by the Human Rights Committee. The Human Rights Committee,
however, did not need to distinguish between the prohibition against torture and that
against other cruel treatments because both prohibitions were referred to in a single breath
in article 7 ICCPR. This renders the Committee on Human Rights more flexible. It is
again remarkable that the latter treaty body has already provided most of the measures
here discussed, and has developed a body of case law which may serve as a source for the
Committee against Torture.

3.3.3 A/bn-re/ou/emen/ wrA respecf to tfie Danger

Of importance are decisions of the Committee concerning article 3. Due to the large
number of individual complaints submitted to it, the Committee was in a position to
interpret the meaning of the prohibition of re/ow/emen/ where the danger of torture is
present. Following the influx of complaints, the Committee summarized its case law
concerning this provision and issued its first general comment. It developed and presented
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useful criteria for assessing whether substantial grounds are present to believe that a
person is in danger of being subjected to torture if he or she were to be returned or
extradited to a third state. These criteria are in line with the practice of the Human Rights
Committee on

The Committee against Torture took the safety of the individual complainant as its star-
ting-point. Because it is very difficult to prove that a person is in danger of being tortu-
red, the Committee did not require conclusive evidence. Rather, it sought a combination
of factors to indicate substantial grounds that a person faced a danger of torture. The
person concerned was given the benefit of the doubt.

It should be pointed out that the Human Rights Committee can and does take a broader
approach than that of the Committee against Torture: it can determine the presence of
substantial grounds for the threat of torture and cruel, inhuman degrading treatment or
punishment, as well as the presence of an impending violation of other individual rights
under the ICCPR. In general, individuals under threat of re/oK/emen/ fear not onfy torture,
but violation of other human rights as well. The Committee against Torture on the other
hand, is authorized to evaluate the threat of torture only. Presumably, the Human Rights
Committee could equally have dealt with the individual complaints which were submitted
to the Committee against Torture.

Moreover, the Convention against Torture is concerned with torture by public authorities
only, while torture under the ICCPR is not restricted to state torture. The Human Rights
Committee can evaluate the danger of torture originating from non-governmental actors as
well. On the basis of the practice of the Committee against Torture, it is clear that a
person submitting its complaint to the Committee will not be protected from re/oute/n«!/
to a state if he is in danger of torture by non-governmental actors. For these reasons, an
individual with this type of complaint would be well-advised to submit his complaint to
the Human Rights Committee instead of the Committee against Torture.

The Committee affirmed the absolute character of the prohibition against re/ott/emenf in
the reporting procedure. The Committee found that article 3 also imposes positive obliga-
tions, such as providing immigration officials with instructions regarding the prohibition
against return. The Committee brought its practice somewhat nearer to the practice of the
Human Rights Committee. It considered that the prospect of inhuman circumstances
involved in carrying out the death penalty constituted a substantial ground for not retur-
ning a person to a third state.

3.5.4 Crim/na/

Chapter 11 concerns criminal en/orcemenf, which is a matter of pre-eminent concern of
the Committee. Although the Committee is neither a prosecutor's office nor a criminal
court, it should as a matter of course be concerned with the actions of public prosecutors
and criminal judges.
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The Convention against Torture may be regarded as an important landmark in the general
recognition of individual criminal responsibility for international crimes. If the Committee
can take the lead anywhere, it is in the area of the prosecution of the crime of torture,
including universal jurisdiction over the crime. The provisions of the Convention, particu-
larly the provisions creating universal jurisdiction, provide the Committee an advantage as
compared to other supervisory bodies. «fsn a* J : 3<;̂ ir>) r̂f:,-.-.-ii» >u v . " <t«(i'

Although the provisions are not watertight, and their implementation is often blocked by
political obstacles, they do contain the potential for international criminal enforcement of
the prohibition against torture. Unfortunately, the Committee has mostly dealt with univer-
sal jurisdiction on an abstract level.

In general, the Committee has urged States Parties to take the prosecution of suspects of
torture seriously. However, when specific situations have arisen in which the Committee
was called upon to take an unequivocal position (such as in the case of Pinochet in The
Netherlands and Avril in Colombia), the Committee failed to do so. This is disappointing,
precisely because it is the system of universal jurisdiction which could so contribute to the
protection of human rights. The potential contained in these provisions may very well be
the reason that the Committee has refrained from stringently supervising the implementati-
on of these provisions in practice. .,- .>.; •••,.-. •„•Ji:., „ j - :• . >

A possible and promising change occurred, however, at the end of 1998 when Pinochet
turned up in the United Kingdom. The Committee, notified of ongoing proceedings in
England, urged the United Kingdom to submit the case to its own competent authorities
for the purpose of prosecution if it did not intend to extradite Pinochet to Spain. The
Committee considered that immunity for the former head-of-state from prosection in the
English criminal jurisdiction did not apply.

The Committee could take inspiration in these matters from the practice of the internatio-
nal criminal tribunals, as well as from the actions of daring public prosecutors and judges
in several states. They have begun to put the prosecution of suspects of serious crimes
against humanity on a public agenda, employing, among others, the principles of universal
jurisdiction. To date, however, the Committee against Torture has been reluctant to take
full advantage of the provisions of the Convention, and can hardly outbid the activities of
the Human Rights Committee.

Perhaps the Committee could adopt a more vigorous approach, possibly formulating a
general comment in which it could confirm that merely establishing universal jurisdiction
is not enough. The Committee should urge States Parties to bring any suspect of the crime
of torture to justice, whenever the suspect turns up in a territory under their jurisdiction.
The Committee should advise States to cooperate with each other, to exchange infor-
mation, and to coordinate actions and investigations with a view to prosecuting and
convicting offenders. For this purpose States Parties must actually check if persons
reporting to their immigration service or turning up in their territory are suspected of
torture. ,
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5.3.5 VJcft'ffis o / 7brrwre • — ; ; ^ a « ? ^ » ;.; • t/*"i> ^«'»v<Jvi-;< " v*i . ;nfj

Chapter 12 concerns the practice of the Committee against Torture with respect to the
position of the victims of torture. More specifically, this chapter treats the right to submit
a complaint concerning alleged torture which should lead to a prompt and impartial inves-
tigation by the authorities (article 13), the right to redress (article 14), and the inadmissi-
bility in any proceedings of a statement made as a result of torture (article 15). The
practice of the Committee with respect to these provisions has been consistent with the
practice of the Human Rights Committee, which means that the Committee has given a
rather broad interpretation of the treaty provisons. It considered, for example, that the
obligations of articles 14 and 15, which only mention torture, also apply to cases of cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment. Thus, the Committee freed itself from
some of the restrictions of the Convention.

The Committee received three individual complaints related to articles 13 and 14 during
one of its early sessions. In its decision on the (joined) complaints, the Committee confir-
med, in spite of the inadmissibility of the complaint, the importance of an enforceable
right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as
possible. In addition, in its consideration of state reports, the Committee opined that
where the responsibility of an offender cannot be established, the government itself should
take responsibility for providing redress and compensation to victims of torture.

The Committee has not yet stated an opinion on the admissibility of an individual com-
plaint about the refusal or reluctance of a State to prosecute an alleged offender of torture,
in violation of the right to redress of article 14. Such a complaint has not yet been
submitted to the Committee. Perhaps a non-governmental organization will try a test-case
on this question in the future. ., • .< »-si; •>-«• •:: v>-.> !^a ." *•-•••• * •

The Human Rights Committee, in comparison, appears to perform a role similar to the
Committee against Torture with regard to redress, the right to submit complaints about
torture, the right to a prompt and impartial investigation, and the inadmissibility in any
proceedings of statements made under torture. The role of the Human Rights Committee,
however, has been more pronounced. It has adopted several general comments in this
area, as well as a large number of relevant views on effective remedy and impunity. It is
remarkable that since the first three individual complaints relating to article 14 were
submitted to the Committee against Torture, no additional complaints on this article have
since been decided by it, while similar complaints have continued to reach the Human
R i g h t s C o m m i t t e e . •••'•• v - ' . l . > ; ; . , : '-:• ••'« • ' < ..-••.- •. ;: J ;•>-••• .-, I - T W , V
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4.1 The Contribution of the Committee against Torture i .-«? r , ; in
Although treaty bodies are in principle excellently suited to supervise the implementation
of human rights by states, in practice they are reluctant to do so. This is partly due to the
fact that states do not fully accept this principle and generally prefer to supervise their
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own actions themselves. Because of disagreement among states in the drafting phase of the
Convention about the range of international supervision, a number of lacunae resulted.
Examples are the 'lawful sanctions,' and the distinction in the obligations with respect to
the prohibition of torture on the one hand, and with respect to the prohibition of other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on the other hand. Also of note is
the lack of a clear competence to adopt general comments, while at the time of the
drafting of the Convention, several treaty bodies had already proceeded to adopt general
comments of their own accord, without the existence of a clear competence to adopt such
general comments. Notwithstanding these lacunae, the Committee against Torture could
get to work with the positive points of the Convention.

In appraising the Committee without comparing it to other treaty bodies, it may be obser-
ved that this treaty body has acquitted itself of its task fairly well: the Convention has not
turned out to be a dead letter. Initially the Committee had to clarify the issues which the
drafters of the Convention had not been able to resolve. It introduced some, but not all,
necessary improvements in its procedures as well. The Committee largely pursued the
same courses of action in developing the supervisory procedures and case law as the other
treaty bodies. In any case, the decisions of the Human Rights Committee and the Commit-
tee against Torture are more or less in line with each other.

Assessing the conrri&urion of the Committee against Torture, however, it may be conclu-
ded that the mandate of the Committee is largely covered in practice, both substantively
and procedurally, by the Human Rights Committee. This treaty body has developed a
practice on most issues of the Convention against Torture (except on universal jurisdict-
ion). In many respects the Human Rights Committee takes an even broader view than the
Convention against Torture itself, as indicated by the large number and purport of the
general comments and decisions adopted by the Human Rights Committee. Moreover, the
Human Rights Committee appears to be better equiped to deal with individual complaints
related to a violation of the prohibition of torture and of other provisions of the ICCPR
combined. The problems of corporal punishment and lawful sanctions illustrate that the
Human Rights Committee was ahead of the Committee against Torture, while at the same
time the latter did little to distinguish itself in those areas where it does have an advanta-
ge: the inquiry procedure and universal jurisdiction. . r ; •

The reason the Human Rights Committee has had the lead is obvious. It has been in the
position to gain more experience: it has been active longer, it is in session more frequent-
ly and for more weeks, and there are considerably more members in the Human Rights
Committee. It has the additional advantage that more states are party to the ICCPR than to
the Convention against Torture. Finally, the Human Rights Committee is less restrained
by its constituting treaty than the Committee against Torture.

It will not be an easy task for the Committee against Torture to catch up with other
supervisory bodies for the very reason that its mandate has been worked out in such
detail. The drafters of the Convention set the boundaries of the Committee's mandate at
the outset. Although benevolent States Parties seriously implementing the Convention may
benefit from the large amount of detail in the provisions, the detail may hinder the Com-
mittee in developing procedural and substantive provisions. While it is true that the
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Committee has been able to develop its mandate somewhat, the Committee would
probably have had more opportunities for development with a less detailed mandate.

This study is an examination of the role of the Committee against Torture, but, e/i /KK-
.sanr, it demonstrates the success of the Human Rights Committee. This Committee has
been procedurally as well as substantively not only a serious 'rival' of the Committee
against Torture, but also of the drafters of the Convention themselves. Because of its
comprehensive mandate, and little detail in the provisions of the ICCPR, the Human
Rights Committee has proven to be more flexible than the Committee against Torture and
the drafters of the Convention. This finding is not only a matter of some concern for the
Committee against Torture, it is also quite promising for independent international super-
visory bodies like the Human Rights Committee. The issues the drafters laboriosly negoti-
ated had already been developed, previously and better, by the Human Rights Committee.
This history demonstrates that one can have confidence in an independent treaty body like
the Human Rights Committee to develop human rights and international supervision.

Of course, states were right to invest time and energy (and a budget) in making the
prohibition of torture more effective. It would have been preferable, however, to invest
the time and energy in making an existing authoritative treaty body more effective.
Instead of investing in the Committee against Torture, states could have invested in
expanding the mandate of the Human Rights Committee and in shoring up its supporting
U N - S e c r e t a r i a t . . j ^ i r ^ - . i ' ; . 1 ; J r . ; ' - . • ; : , : ? : ; .•• • ' • • , . : : : • ; - i . } i , i j i l . > , - n ,.'.

For these reasons, one may argue that only those provisions of the Convention which
amount to a true tuft/in'on to the practice under the ICCPR, and which would probably not
be developed by the Human Rights Committee, should have been added to the ICCPR, in
a protocol. An example would be the provisions on universal jurisdiction. The matters
which had already been dealt with, or would most likely be dealt with by the Human
Rights Committee, should not have been made the subject of negotiations among states.
This would include nearly all of the other provisions of the Convention against Torture.
Supervision should have been entrusted to the Human Rights Committee. Consequently,
the membership of the Human Rights Committee should have been increased. The authori-
ty of the human rights edifice as a vWio/e would benefit from such a course of action.

In the future, states should be aware of the consequences of establishing a new treaty body
with a competence which is largely covered by other bodies. In short, it is better to invest
in and perfect existing supervisory bodies. States should refrain from establishing a new
supervisory body with a similar mandate in the same domain. Further developments,
including the eventual establishment of subbodies, should be left as much as possible to
the existing supervisory body itself. It has been demonstrated that a treaty body is very
capable of expanding on its mandate. In the future therefore, limited resources should be
put into the reinforcement and expansion of existing supervisory bodies.

Apart from a strategic argument, an argument of principle can be made as well. Legal
authority and political power should remain separate. Political power must be prevented
from interfering with legal authority. It cannot be overemphasized that it is of vital impor-
tance that an independent international body - legal authority - be in a position to assess
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how far states - political power - implement human rights and act in accordance with the
rule of law. This competence to assess, as well as the development of this competence,
should be left to institutions which function independently of states. A state violating
human rights should not be in a position to have the last word on its human rights record,
whereas international supervisory bodies are not in a position to violate human rights.

4 . 2 W h a t R e m a i n s f o r t h e C o m m i t t e e ? ••• -'• ••"--•-••*•— -••....*. ..--.-..• . „ , . . .

What has developed separately should be brought together. There are ways to create a
stronger and more united human rights team. Structural coordination with the Human
Rights Committee, and possibly with the Special Rapporteur against Torture and the UN-
country rapporteurs, is highly desirable. A more coordinated approach would avoid
inconsistencies and overlap. Human rights bodies could in addition make the most of their
positive distinguishing features through concerted action. _ . ... .... . ^ ,. ,^„

Cooperation and coordination between the various supervisory bodies is critical. The
political bodies and the independent legal bodies should benefit from and complement one
another. By working in concert they can create and build pressure against non-cooperating
states. Political bodies could make use of the independent and impartial - and therefore
authoritative - opinions and decisions rendered by non-political bodies. The facts
ascertained by an independent treaty body and the opinions drawn upon them, could, for
example, be put on the agenda of the Commission on Human Rights, which may be able
to wield more political power. In addition, the various bodies should dedicate themselves
to the development of those competences which are not covered by other bodies.

Thus, the Committee against Torture could take spearhead action on the issue of the
prosecution of torture, including the exercise of universal criminal jurisdiction. Moreover,
the preference expressed in Convention article 17(2), namely, the nomination of persons
as candidates for the Committee against Torture who are also members of the Human
Rights Committee, should become the rule. Treaty bodies could begin coordinating their
activities within the framework of the regular meetings of the chairpersons of treaty
bodies. Perhaps, in the long run, the Committee against Torture could constitute a more
organic part of the Human Rights Committee. Both treaty bodies could, for example, hold
joint sessions. In the future both treaty bodies, and maybe all of them, could fuse into
one. The expertise of the various treaty bodies could consequently find a place in subcom-
mittees of a new human rights committee.

In addition, this united supervisory body could subdivide its activities in three functional
branches: a subcommittee for the reporting procedure under all human rights instruments,
a subcommittee for the inquiry procedure into practices of systematic violations of human
rights, and a subcommittee for the consideration of individual complaints concerning
violations of provisions of human rights instruments. An important step in this direction
would be for the Committee against Torture, as well as the meeting of chairpersons of the
treaty bodies, to make declarations in favour of such an approach ,.„,.;,
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Moreover, the Committee against Torture could adopt a primarily preventive approach,
and urge States Parties to bring national legislation and practice in line with the Conventi-
on. Within the framework of the reporting procedure, the Committee is in a position to
make observations on the progress made. It is true that a negative observation is a serious
matter for a State Party, but at the same time the Committee offers the State an opportuni-
ty to clean up its record, and to report on its improved situation. However, where there is
no evidence of improvement, the Committee can confirm that and transfer the case to
other bodies better equiped to induce these states to cooperate. The Special Rapporteur
against Torture may make a confidential inquiry, for example.

The Special Rapporteur (and other rapporteurs) should in the first place deal only with
those states which for whatever reason, fall outside the system of the Convention against
Torture (as well as other human rights instruments). Rapporteurs should refrain from
dealing with states which cooperate with supervisory bodies. The Special Rapporteur
against Torture should only address specific groups of non-cooperating states: states which
are not party to the Convention against Torture, possibly States Parties which have not
recognized the competence of the Committee to make an inquiry. States Parties which
have been unable to improve their human rights record, and, finally, States Parties which
have failed to report to the Committee for a considerable length of time. A state which
does not submit to international supervision voluntarily, and does not wish to cooperate
with a supervisory body, may expect special treatment, such as a visit by the Special Rap-
porteur to its territory, or the appointment of a country rapporteur. It is only since 1998
that the Committee against Torture and the Special Rapporteur have begun to coordinate
their activities.

States which systematically violate human rights should not get away by bluntly refusing
to cooperate. Instead, they must fear a condemnation by the Commission on Human
Rights, a condemnation based on an inquiry report of a rapporteur. Additional pressure
can be brought to bear as well. The UN General Assembly, and even the Security Council
can call these states to account. Also, these issues can be communicated to other
international organizations capable of exerting political pressure, such as the International
Monetary Fund and the Worldbank. In order to prevent the Committee from stepping into
a political mine-field, these contacts should be restricted to sending all its - and thus not
specific - conclusions and recommendations to relevant organizations.

The UN High Commissioner for Human Rights and its Secretariat play an important role
in forging greater unity among the various bodies, and in coordinating the potentially
overlapping activitities of all of these UN-organs. It is generally known that the UN-
Secretariat is a compartmentalized, bureaucratic entity with little budget and capacity.
Institutional reforms initiated by the High Commissioner for Human Rights may also bring
more openness and less compartmentalization to the practice of supervisory bodies.
However, the Secretariat remains understaffed, and it must therefore be strongly recom-
mended that its capacity be expanded.

Effective supervision of human rights by independent international bodies is of vital
importance. The benefits of supervision by international bodies outweigh the costs by far.
It is true that states are primarily responsible for the implementation of human rights.
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However, since a state can deteriorate and violate human rights on a large scale, effective
means must be made available to bring about the necessary corrections in a timely man-
ner. One must therefore keep in mind that the state is not an end in itself, but only one of
the possible means to guarantee the observance of human rights. A state justifies its right
to exist by safeguarding and enhancing the human rights of its citizens. Only by submit-
ting to effective supervision over its activities in this field, can a state demonstrate that it
is ready to be governed by the rule of law. The state naturally bears the burden of proof
in these matters.

'' * •:.:' ! -v ,-
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5 ' if« TV

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment

77ie States Part/ej to ;A/'s Conve/irion,

r/iar, /n accordance wf/A rAe pnnc/p/ei proc/a/mea" w fAe CAarrer o/
l/n/rea" Atohons, recog/i/'r/on o/ rAe eawa/ and /ra//ena£/e n'g/iK o/ a// mem^ery o/
Awma«/am/(y « fAe/o«nda//o« o/^reedom, _/i«fJce and peace /n rte wor/d, • '

/Aoxe n^Aw denve/rom /Ae /nAeren/ d/gmYy o//Ae AMma/j person,

Cons/denng /Ae oMga//on o/ Srafes Mnder rAe CAarrer, in parn'cu/ar /4m'c/e 55, Jo
promote Mniversa/ respecr /or, and observance o/, Awman rigArs and ^nda/nen/a/ ^ee-
doms,

Waving regard fo arric/e 5 o/ fAe f/niversa/ Dec/ararion o/ //uman /JigA/s and artic/e 7 o/
fAe /nrema/iona/ Covenant on Civi/ and Po/irica/ ÄigAfs, *orA o/ wAicA provide /Aaf no
one sAa// ie swZy'ec/ed to torture or to erne/, in/iuman or degrading /rea/men/ or p«nisA-

Having regard a/so to fAe Dec/ararton on /Ae Profecfion o/ ^// Persons /rom Being
5MZyecfed to 7brtwre and OfAer Crue/, /nnnman or Degrading Trearmcn/ or PMnisAmenr,
adopted oy fAe Genera/ ,4ssem/>/y on 9 December 7975,

Desiring to majte more eĵ ecfive fAe sfrugg/e againsf torture and ofAer cr««/, in/HWian or
degrading freafmenf or/>«/usA7nenf fArougAouf fAe wor/d,

tfave a g r e e d a s / o / / o w s : ' '•'• • > ' • " ••"'-' ;• • • ; ' « ^ > ' - •*'•*"* '••-••• ^ - « - '
J 3 C' ' '

. ...•.-.•••• v» i . ' - -«

A r t i c l e 1 ''* " ••^•--;

1. For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe
pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for
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such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession,
punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having
committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on
discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation
of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an
official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or
incidental to lawful sanctions.
2. This article is without prejudice to any international instrument or national legislation
which does or may contain provisions of wider application.

Article 2

1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other
measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.
2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war,
internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justificati-
on of torture.
3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a
justification of torture.

Article 3

1. No State Party shall expel, return ("re/ou/er") or extradite a person to another State
where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being
subjected to torture.
2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent
authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable,
the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass
violations of human rights.

A r t i c l e 4 ... ^ . _ . ,. ., _ . , . ^ « • • • • . . - . -. .•-.••**•••- •. • „ v

1. Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law.
The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which
constitutes complicity or participation in torture.
2. Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties which
take into account their grave nature.

Article 5 . ,

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdic-
tion over the offences referred to in article 4 in the following cases:
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(a) When the offences are committed in any territory under its jurisdiction or on board a
ship or aircraft registered in that State;

(b) When the alleged offender is a national of that State; .'is? -i ,:-i•..<.*«••••. si F j
(c) When the victim is a national of that State if that State considers it appropriate.

2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its
jurisdiction over such offences in cases where the alleged offender is present in any
territory under its jurisdiction and it does not extradite him pursuant to article 8 to any of
the States mentioned in paragraph 1 of this article.
3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance
with internal law.

A r t i c l e 6 • -•• - -•'-•• . . .

1. Upon being satisfied, after an examination of information available to it, that the
circumstances so warrant, any State Party in whose territory a person alleged to have
committed any offence referred to in article 4 is present shall take him into custody or
take other legal measures to ensure his presence. The custody and other legal measures
shall be as provided in the law of that State but may be continued only for such time as is
necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted.
2. Such State shall immediately make a preliminary inquiry into the facts.
3. Any person in custody pursuant to paragraph I of this article shall be assisted in
communicating immediately with the nearest appropriate representative of the State of
which he is a national, or, if he is a stateless person, with the representative of the State
where he usually resides.
4. When a State, pursuant to this article, has taken a person into custody, it shall
immediately notify the States referred to in article 5, paragraph 1, of the fact that such
person is in custody and of the circumstances which warrant his detention. The State
which makes the preliminary inquiry contemplated in paragraph 2 of this article shall
promptly report its findings to the said States and shall indicate whether it intends to
exercise jurisdiction.

A r t i c l e 7 < . . • < - . . : ; • • . . > .• •• ,

1. The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have
committed any offence referred to in article 4 is found shall in the cases contemplated in
article 5, if it does not extradite him, submit the case to its competent authorities for the
purpose of prosecution.
2. These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any
ordinary offence of a serious nature under the law of that State. In the cases referred to in
article 5, paragraph 2, the standards of evidence required for prosecution and conviction
shall in no way be less stringent than those which apply in the cases referred to in article
5, paragraph 1.
3. Any person regarding whom proceedings are brought in connection with any of the
offences referred to in article 4 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the
proceedings.
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1. The offences referred to in article 4 shall be deemed to be included as extraditable
offences in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake
to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be conclu-
ded between them.
2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty
receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition
treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of such
offences. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the
requested State.
3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty
shall recognize such offences as extraditable offences between themselves subject to the
conditions provided by the law of the requested State.
4. Such offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as
if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the
territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with article 5,
p a r a g r a p h 1 . ' '-•• .' •'••*:'• . '>.:v-'-' ••' •! • v y < ? s . - . v ; ; - ; u -.:>"•• w . > <j> - » • » * » • . - i : s s a ' - r , - . ' u - : •.;;*>
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1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection
with criminal proceedings brought in respect of any of the offences referred to in article
4, including the supply of all evidence at their disposal necessary for the proceedings.
2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph I of this article in
conformity with any treaties on mutual judicial assistance that may exist between them.

A r t i c l e 10 ' • • . ,. ; - ; s ^ . •••;>. I--!»-?.-

1. Each State Party shall ensure that education and information regarding the prohibition
against torture are fully included in the training of law enforcement personnel, civil or
military, medical personnel, public officials and other persons who may be involved in the
custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest,
detention or imprisonment.
2. Each State Party shall include this prohibition in the rules or instructions issued in
regard to the duties and functions of any such persons.

Article 11

Each State Party shall keep under systematic review interrogation rules, instructions,
methods and practices as well as arrangements for the custody and treatment of persons
subjected to any form of arrest, detention or imprisonment in any territory under its
jurisdiction, with a view to preventing any cases of torture.

• - • • . - , • * • • • < : . • • : ;
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Article 12 . ... - ,.-.-: . ., - J ' . T > ^ \

Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and
impartial investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of
torture has been committed in any territory under its jurisdiction.
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Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to
torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his
case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken
to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or
intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given. < . ' . '
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1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture
obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including
the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a
result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.
2. Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensa-
tion which may exist under national law.

• • - - . t i - - "...' « - " V s . - • ; ' : . < ; • , " : r i " . < . . ! : ' - . . • • • . . r ? | :• • . ; . , , . " M i « ..• • , . - ; >
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Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as
a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a
person accused of torture as evidence that the statement was made. .

«•*>'••• -i ; ; • •<«? ' ••' . • • • • ; T v

A r t i c l e 1 6 - " — = < u \-, •• > • • • : • , - • : < • • . , . . . / > . -* - v - d - v k ..-- - - ; . , ; • . . : •;

1. Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other
acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to
torture as defined in article 1, when such acts are committed by or at the instigation of or
with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official
capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply
with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment.
2. The provisions of this Convention are without prejudice to the provisions of any other
international instrument or national law which prohibits cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment or which relates to extradition or expulsion.
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PARTD

Article 17

1. There shall be established a Committee against Torture (hereinafter referred to as the
Committee) which shall carry out the functions hereinafter provided. The Committee shall
consist of ten experts of high moral standing and recognized competence in the field of
human rights, who shall serve in their personal capacity. The experts shall be elected by
the States Parties, consideration being given to equitable geographical distribution and to
the usefulness of the participation of some persons having legal experience.
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons
nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its
own nationals. States Parties shall bear in mind the usefulness of nominating persons who
are also members of the Human Rights Committee established under the International
Covenant on Civil and Political Rights and who are willing to serve on the Committee
against Torture.
3. Elections of the members of the Committee shall be held at biennial meetings of States
Parties convened by the Secretary-General of the United Nations. At those meetings, for
which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the
Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority
of the votes of the representatives of States Parties present and voting.
4. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into
force of this Convention. At least four months before the date of each election, the
Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting
them to submit their nominations within three months. The Secretary-General shall
prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the States
Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties.
5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be
eligible for re-election if renominated. However, the term of five of the members elected
at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election
the names of these five members shall be chosen by lot by the chairman of the meeting
referred to in paragraph 3 of this article.
6. If a member of the Committee dies or resigns or for any other cause can no longer
perform his Committee duties, the State Party which nominated him shall appoint another
expert from among its nationals to serve for the remainder of his term, subject to the
approval of the majority of the States Parties. The approval shall be considered given
unless half or more of the States Parties respond negatively within six weeks after having
been informed by the Secretary-General of the United Nations of the proposed appoint-
ment.
7. States Parties shall be responsible for the expenses of the members of the Committee
while they are in performance of Committee duties.

A r t i c l e 1 8 • • < •' • > - • - r . :; • •

1. The Committee shall elect its officers for a term of two years. They may be re-elected.
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2. The Committee shall establish its own rules of procedure, but these rules shall provide,
inter a/ia, that:

(a) Six members shall constitute a quorum;
(b) Decisions of the Committee shall be made by a majority vote of the members

present.
3. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and
facilities for the effective performance of the functions of the Committee under this
Convention.
4. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the
Committee. After its initial meeting, the Committee shall meet at such times as shall be
provided in its rules of procedure.
5. The States Parties shall be responsible for expenses incurred in connection with the
holding of meetings of the States Parties and of the Committee, including reimbursement
to the United Nations for any expenses, such as the cost of staff and facilities, incurred by
the United Nations pursuant to paragraph 3 of this article.

Article 19

1. The States Parties shall submit to the Committee, through the Secretary-General of the
United Nations, reports on the measures they have taken to give effect to their underta-
kings under this Convention, within one year after the entry into force of the Convention
for the State Party concerned. Thereafter the States Parties shall submit supplementary
reports every four years on any new measures taken and such other reports as the
Committee may request.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports to all States
Parties.
3. Each report shall be considered by the Committee which may make such
general comments on the report as it may consider appropriate and shall
forward these to the State Partij concerned. That State Party may respond with any
observations it chooses to the Committee.
4. The Committee may, at its discretion, decide to include any comments
made by it in accordance with paragraph 3 of this article, together with the observations
thereon received from the State Party concerned, in its annual report made in accordance
with article 24. If so requested by the State Party concerned, the Committee may also
include a copy of the report submitted under paragraph 1 of this article. •,••

Article 2 0 >• :• ; : •>

1. If the Commit tee receives reliable information which appears to it to contain well-foun-
ded indications that torture is being systematically practised in the territory of a State
Party, the Commit tee shall invite that State Partyto co-operate in the examination of the
information and to this end to submit observations with regard to the information
concerned.
2. Taking into account any observations which may have been submitted
by the State Party concerned, as well as any other relevant information • . . :
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available to it, the Committee may, if it decides that this is warranted, designate one or
more of its members to make a confidential inquiry and to report to the Committee
urgently.
3. If an inquiry is made in accordance with paragraph 2 of this article, the Committee
shall seek the co-operation of the State Party concerned. In agreement with that State
Party, such an inquiry may include a visit to its territory.
4. After examining the findings of its member or members submitted in
accordance with paragraph 2 of this article, the Committee shall transmit these findings to
the State Party concerned together with any comments or suggestions which seem
appropriate in view of the situation.
5. All the proceedings of the Committee referred to in paragraphs 1 to 4 of this article
shall be confidential, and at all stages of the proceedings the co-operation of the State
Party shall be sought. After such proceedings have been completed with regard to an
inquiry made in accordance with paragraph 2, the Committee may, after consultations
with the State Party concerned, decide to include a summary account of the results of the
proceedings in its annual report made in accordance with article 24.

Article 21 . -. :•

1. A State Party to this Convention may at any time declare under this article that it
recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to
the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations
under this Convention. Such communications may be received and considered according to
the procedures laid down in this article only if submitted by a State Party which has made
a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No
communication shall be dealt with by the Committee under this article if it concerns a
State Party which has not made such a declaration. Communications received under this
article shall be dealt with in accordance with the following procedure:

(a) If a State Party considers that another State Party is not giving effect to the provisi-
ons of this Convention, it may, by written communication, bring the matter to the
attention of that State Party. Within three months after the receipt of the communication
the receiving State shall afford the State which sent the communication an explanation or
any other statement in writing clarifying the matter, which should include, to the extent
possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken, pending or
available in the matter;

(b) If the matter is not adjusted to the satisfaction of both States Parties concerned within
six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either
State shall have the right to refer the matter to the Committee, by notice given to the
Committee and to the other State;

(c) The Committee shall deal with a matter referred to it under this article only after it
has ascertained that all domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter,
in conformity with the generally recognized principles of international law. This shall not
be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or is unlikely
to bring effective relief to the person who is the victim of the violation of this Convention;

(d) The Committee shall hold closed meetings when examining communications under
this article;
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(e) Subject to the provisions of subparagraph (c), the Committee shall make available its
good offices to the States Parties concerned with a view to a friendly solution of the
matter on the basis of respect for the obligations provided for in this Convention. For this
purpose, the Committee may, when appropriate, set up an ad hoc conciliation commissi-
on;

(f) In any matter referred to it under this article, the Committee may call upon the States
Parties concerned, referred to in subparagraph (b), to supply any relevant information;

(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), shall have the right to
be represented when the matter is being considered by the Committee and to make
submissions orally and/or in writing;

(h) The Committee shall, within twelve months after the date of receipt of notice under
subparagraph (b), submit a report:

(i) If a solution within the terms of subparagraph (e) is reached, the Committee shall
confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;

(ii) If a solution within the terms of subparagraph (e) is not reached, the Committee
shall confine its report to a brief statement of the facts; the written submissions and record
of the oral submissions made by the States Parties concerned shall be attached to the
report. In every matter, the report shall be communicated to the States Parties concerned.
2. The provisions of this article shall come into force when five States Parties to this
Convention have made declarations under paragraph I of this article. Such declarations
shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations,
who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be
withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall
not prejudice the consideration of any matter wllich is the subject of a communication
already transmitted under this article; no further communication by any State Party shall
be received under this article after the notification of withdrawal of the declaration has
been received by the Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new
declaration.
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1. A State Party to this Convention may at any time declare under this article that it
recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from
or on behalf of individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation
by a State Party of the provisions of the Convention. No communication shall be received
by the Committee if it concerns a State Party which has not made such a declaration.
2. The Committee shall consider inadmissible any communication under this article which
is anonymous or which it considers to be an abuse of the right of submission of such
communications or to be incompatible with the provisions of this Convention.
3. Subject to the provisions of paragraph 2, the Committee shall bring any communicati-
ons submitted to it under this article to the attention of the State Party of this Convention
which has made a declaration under paragraph I and is alleged to be violating any
provisions ofthe Convention. Within six months, the receiving State shall submit to the
Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any,
that may have been taken by that State.
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4. The Committee shall consider communications received under this article in the light of
all information made available to it by or on behalf of the individual and by the State
Party concerned.
5. The Committee shall not consider any communications from an individual under this
article unless it has ascertained that:

(a) The same matter has not been, and is not being, examined under another procedure
of international investigation or settlement;

(b) The individual has exhausted all available domestic remedies; this shall not be the
rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or is unlikely to
bring effective relief to the person who is the victim of the violation of this Convention.
6. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under this
article.
7. The Committee shall forward its views to the State Party concerned and to the
individual.
8. The provisions of this article shall come into force when five States Parties to this
Convention have made declarations under paragraph I of this article. Such declarations
shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations,
who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be
withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall
not prejudice the consideration of any matter which is the subject of a communication
already transmitted under this article; no further communication by or on behalf of an
individual shall be received under this article after the notification of withdrawal of the
declaration has been received by the Secretary-General, unless the State Party has made a
new declaration.
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The members of the Committee and of the ad hoc conciliation commissions which may be
appointed under article 21, paragraph l(e), shall be entitled to the facilities, privileges and
immunities of experts on mission for the United Nations as laid down in the relevant
sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.
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The Committee shall submit an annual report on its activities under this Convention to the
States Parties and to the General Assembly of the United Nations. .v.:" :v,.̂  ? •» w' *
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1. This Convention is open for signature by all States. • - 'M t : .*v ' » " i ö
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2. This Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the United Nations.

Article 26

This Convention is open to accession by all States. Accession shall be effected by the
deposit of an instrument of accession with the SecretaryGeneral of the United Nations.
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1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit
with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification
or accession.
2. For each State ratifying this Convention or acceding to it after the deposit of the
twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on
the thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or
accession.

Article 28

1. Each State may, at the time of signature or ratification of this Convention or accession
thereto, declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for
in article 20.
2. Any State Party having made a reservation in accordance with paragraph I of this
article may, at any time, withdraw this reservation by notification to the Secretary-General
of the United Nations.

A r t i c l e 2 9 •-• • , . . • . . • - • , ....- • . • - . .-,-

1. Any State Party to this Convention may propose an amendment and file it with the
Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communi-
cate the proposed amendment to the States Parties with a request that they notify him
whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and
voting upon the proposal. In the event that within four months from the date of such
communication at least one third of the States Parties favours such a conference, the
Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations.
Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the
conference shall be submitted by the Secretary-General to all the States Parties for
acceptance.
2. An amendment adopted in accordance with paragraph I of this article shall enter into
force when two thirds of the States Parties to this Convention have notified the Secreta-
ry-General of the United Nations that they have accepted it in accordance with their
respective constitutional processes.
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3. When amendments enter into force, they shall be binding on those States Parties which
have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of this
Convention and any earlier amendments which they have accepted.

Article 30 • ,,-• .•.• , . , , : - ,,..

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or
application of this Convention which cannot be settled through negotiation shall, at the
request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of
the request for arbitration the Parties are unable to agree on the organization of the
arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to the International Court of
Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State may, at the time of signature or ratification of this Convention or accession
thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article. The
other States Parties shall not be bound by paragraph I of this article with respect to any
State Party having made such a reservation.
3. Any State Party having made a reservation in accordance with paragraph 2 of this
article may at any time withdraw this reservation by notification to the Secretary-General
of the United Nations.

Article 31 ; • >

1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secreta-
ry-General of the United Nations. Denunciation becomes effective one year after the date
of receipt of the notification by the Secretary-General.
2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its
obligations under this Convention in regard to any act or omission which occurs prior to
the date at which the denunciation becomes effective, nor shall denunciation prejudice in
any way the continued consideration of any matter which is already under consideration
by the Committee prior to the date at which the denunciation becomes effective.
3. Following the date at which the denunciation of a State Party becomes effective, the
Committee shall not commence consideration of any new matter regarding that State. >
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The Secretary-General of the United Nations shall inform all States Members of the
United Nations and all States which have signed this Convention or acceded to it of the
following:
(a) Signatures, ratifications and accessions under articles 25 and 26;
(b) The date of entry into force of this Convention under article 27 and the date of the
entry into force of any amendments under article 29;
(c) Denunciations under article 31 . --to -, •- i . . , *..'«>•. i ,.;-.-^ - • ..•. -. , «>.
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Article 33

1. This Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of this
Convention to all States.

A.<t; •
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