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Stellingen behorend bij het proefschrift van Chris Ingelse, De rol van het Comite in de
ontwikkeling van het VN-Verdrag tegen Foltering.

1 De wens is de vader van de rechten van de mens.

2 Het mandaat en de activiteiten van het Comite tegen Foltering vallen grotendeels
ook binnen de taakopvatting van het Mensenrechtencomite krachtens het
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.

3 Het Mensenrechtencomite heeft op belangrijke punten verdergaande normen en
procedures ontwikkeld dan de normen en procedures die partijen bij het Verdrag
tegen Foltering in het leven riepen. Hieruit blijkt dat vertrouwen kan worden gesteld
in een onafhankelijk verdragsorgaan als het Mensenrechtencomite.

4 Het tot stand brengen van nieuwe mensenrechtenverdragen op een gebied waar al
een gezaghebbend orgaan bevoegd is, kan verwarring wekken en het gezag van dat
orgaan ondergraven. Het verdient de voorkeur aansluiting te zoeken bij de bestaande
regeling, bijvoorbeeld door de methode van aanvullende protocollen.

5 De verplichting tot vervolging van verdachten van foltering - wie en waar ook -
dient speerpunt te worden van de activiteiten van het Comite tegen Foltering, omdat
juist die verplichting de toegevoegde waarde vormt van het Verdrag tegen Foltering.

6 Waar in een Staat verdachten van misdrijven tegen de menselijkheid straffeloosheid
genieten, zijn andere staten op wier grondgebied een verdachte verschijnt tot
vervolging bevoegd. Zolang daartoe nog niet een internationaal orgaan in het leven
is geroepen, dienen staten in dergelijke gevallen tot vervolging verplicht te zijn.

7 De uitspraak van de Britse 'Law Lords' van 25 november 1998 in de zaak Pinochet
was een politieke doorbraak, maar vormde geen vemieuwing van het internationaal
recht.

8 De in de afgelopen eeuwen steeds bredere, en zelfs universele aanvaarding van de
rechten van de mens is een mooi voorbeeld van Dawkins' theorie van de
verspreiding van memen.

9 Waar iemand lichtvaardig en nodeloos in rechte wordt betrokken, dient de
wederpartij in de werkelijke proceskosten te worden veroordeeld.

10 Wie denkt dat interactief lezen en schrijven begon bij Internet heeft het mis. Zo is
de muur reeds lang een geschikt medium voor interactiviteit: 'Mene mene tekel
ufarsin' en 'Wie dit leest is gek' zijn bekende voorbeelden.

11 Gebruik van de term 'sm'itf vertrouwelijk' vermindert het vertrouwen.
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