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SAMENVATTING

“Ik heb het wel gedaan, maar verdien toch geen straf.” Een verdachte die dit argu-
ment gebruikt, beroept zich op een strafuitsluitingsgrond. Verdachte erkent bijvoor-
beeld dat hij zijn buurman heeft geslagen (hij heeft het gedaan), maar zegt dit te 
hebben gedaan uit zelfverdediging (hij is dus niet strafbaar). In dit geval beroept 
verdachte zich op noodweer. Andere voorbeelden van strafuitsluitingsgronden zijn 
ontoerekeningsvatbaarheid (verdachte lijdt aan een psychische stoornis) en over-
macht (verdachte is gedwongen een misdrijf te plegen). Binnen nationale rechtssys-
temen zijn strafuitsluitingsgronden vrij algemeen geaccepteerd. Een Nederlandse 
rechter kan bijvoorbeeld een verdachte vrijspreken976 van moord, wanneer deze zelf 
onder schot werd gehouden (overmacht). Echter, hoe zit dat met een bedreigde ver-
dachte die niet één moord, maar honderd moorden heeft gepleegd? Kan een rechter 
hem eveneens vrijspreken?

Deze problematiek komt naar voren wanneer strafuitsluitingsgronden uit het 
nationaal recht opduiken in het internationaal strafrecht, waar ernstige, grootscha-
lige misdrijven het beeld bepalen. Men kan zich afvragen of internationale misdrij-
ven, zoals oorlogsmisdrijven en genocide, überhaupt wel ruimte laten voor strafuit-
sluitingsgronden. Deze misdrijven zijn zo omvangrijk en schokkend dat een beroep 
op een strafuitsluitingsgrond weinig kans van slagen heeft. Een rechter zal nu een-
maal niet snel zeggen: “Meneer Mladić u bent volledig ontoerekeningsvatbaar. Die 
genocide bij Srebrenica kunnen we dus niet aan u toeschrijven.” Zo op het eerste 
gezicht lijken strafuitsluitingsgronden en internationale misdrijven onverenigbaar. 
Echter, een verdachte van een internationaal misdrijf moet zich wel tegen een aan-
klacht kunnen verweren. Is dat wel mogelijk, wanneer een geslaagd beroep op een 
strafuitsluitingsgrond nagenoeg ondenkbaar is?

Dit proefschrift gaat over de verhouding tussen strafuitsluitingsgronden en inter-
nationale misdrijven. De centrale onderzoeksvragen zijn:

Moeten strafuitsluitingsgronden beschikbaar zijn voor verdachten van internatio-
nale misdrijven? En zo ja, in welke vorm?

Om deze vragen te beantwoorden moet eerst duidelijk zijn wat het begrip strafuit-
sluitingsgronden inhoudt. Deel I gaat in op de verschillende defi nities van dit begrip. 
Vervolgens verschuift de focus naar de praktijk. De analyse van rechtspraak in Deel 
II richt zich op de beschikbaarheid van strafuitsluitingsgronden voor verdachten die 
zijn aangeklaagd door een internationale rechtbank. Deel III bevat aanbevelingen 
met betrekking tot de rol van strafuitsluitingsgronden in het internationaal straf-
recht.

976 Of ontslaan van alle rechtsvervolging. Zie art. 352 Sv.
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DEEL I THEORIE

De centrale vraag in Deel I van dit boek luidt Wat is een strafuitsluitingsgrond, zowel 
in materieel- als in formeelrechtelijke zin? Het antwoord op deze vraag wordt 
gezocht zowel in wetteksten en uitspraken van internationale rechtbanken (wat 
betreft het formele recht), als in handboeken internationaal strafrecht (wat betreft het 
materiële recht). In materieelrechtelijke zin zijn de woorden “ik heb het wel gedaan, 
maar verdien toch geen straf” op twee verschillende manieren uit te leggen:
1. Verdachte bekent zowel de objectieve bestanddelen (d.w.z. het fysieke strafbare 

handelen) als het subjectieve bestanddeel (opzet of schuld) van het delict, maar 
vindt desondanks dat hij niet strafbaar is (confession and avoidance theorie);

2. Verdachte bekent de objectieve bestanddelen van het delict, maar is van mening 
dat het subjectieve bestanddeel van het delict niet vastgesteld kan worden (nega-
tion of subjective element theorie).

In het internationaal strafrecht bestaat geen eenduidige theorie over de verhouding 
tussen de algemene voorwaarden voor strafbaarheid en strafuitsluitingsgronden. Dit 
is niet verwonderlijk. Immers, binnen dit relatief jonge rechtsgebied bestaat even-
eens geen uniforme theorie over de algemene voorwaarden voor strafbaarheid. De 
objectieve zijde van het delict wordt door de meeste auteurs wel op dezelfde manier 
gedefi nieerd. De subjectieve zijde echter niet. Met betrekking tot deze subjectieve 
zijde bestaan twee dominante theorieën: de psychologische theorie (de subjectieve 
zijde verwijst alleen naar het subjectieve bestanddeel) en de normatieve theorie (de 
subjectieve zijde verwijst zowel naar het subjectieve bestanddeel als naar de verwijt-
baarheid van verdachte).

Binnen de internationale strafrechtstheorie worden strafuitsluitingsgronden 
onderverdeeld in rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden. Is er sprake van 
een rechtvaardigingsgrond, dan heeft verdachte alle bestanddelen uit de delictsom-
schrijving vervuld. Zijn gedrag is echter niet wederrechtelijk. Hij kan daarom niet 
gestraft worden. Schulduitsluitingsgronden zijn gerelateerd aan het begrip verwijt-
baarheid. Is er sprake van een schulduitsluitingsgrond, dan heeft verdachte de objec-
tieve bestanddelen van het delict vervuld. Zijn gedrag is daarnaast ook wederrechte-
lijk. Echter, van verwijtbaarheid is geen sprake. Hij kan daarom eveneens niet 
gestraft worden. Het erkennen van de theorie van rechtvaardigings- en schulduitslui-
tingsgronden, impliceert aanvaarding van verwijtbaarheid als algemene voorwaarde 
voor strafbaarheid.

Met betrekking tot de formeelrechtelijke kant van strafuitsluitingsgronden valt 
op dat rechters van internationale tribunalen regelmatig het verwerpen van strafuit-
sluitingsgronden motiveren, terwijl er geen specifi eke motiveringseisen voor deze 
rechtsfi guur bestaan. De bewijslast van strafuitsluitingsgronden ligt bij de verdachte. 
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Bij ontoerekeningsvatbaarheid977 en intoxication978 moet de aanwezigheid van een 
strafuitsluitingsgrond aannemelijk gemaakt worden on the balance of probabilities. 
De bewijsstandaard voor andere strafuitsluitingsgronden is afhankelijk van de aard 
van de relevante strafuitsluitingsgrond. Gaat het om een echte strafuitsluitingsgrond 
(defense in a true sense), dan is een andere standaard van toepassing dan wanneer dit 
niet het geval is. Het is daarentegen niet duidelijk welke strafuitsluitingsgronden als 
‘echt’ te kwalifi ceren zijn. Mogelijk worden hiermee strafuitsluitingsgronden 
bedoeld die de delictsomschrijving niet ontkrachten (affi rmative defenses). Hoe dan 
ook, bij internationale rechtbanken lijkt het idee te ontstaan dat er ten minste twee 
verschillende soorten strafuitsluitingsgronden zijn: strafuitsluitingsgronden die de 
delictsomschrijving ontkrachten en strafuitsluitingsgronden die dit niet doen.

Drie verschillende typen strafuitsluitingsgronden zijn te identifi ceren wanneer 
we de theorieën van confession and avoidance en negation of subjective element 
combineren. Deze drie typen zijn eveneens in te delen in strafuitsluitingsgronden die 
affi rmative en not affi rmative zijn. Twee van de drie typen vertonen de kenmerken 
van een rechtvaardigings- of schulduitsluitingsgrond. Deel II van dit boek gaat onder 
andere in op de vraag of deze drie typen strafuitsluitingsgronden terug te vinden zijn 
in de rechtspraak van internationale rechtbanken. De wenselijkheid van de indelin-
gen uit de eerste twee delen komt aan de orde in Deel III.

DEEL II PRAKTIJK

Deel II van dit boek gaat over de strafuitsluitingsgronden, die besproken zijn bij 
internationale rechtbanken. Binnen het kader van dit onderzoek is de rechtspraak 
van de volgende internationale rechtbanken onderzocht: het Internationale Militaire 
Tribunaal van Neurenberg (IMT), het Internationale Militaire Tribunaal van Tokio 
(IMFTE), het Joegoslavië-tribunaal (ICTY), het Rwanda-tribunaal (ICTR) en het 
Internationaal Strafhof (ICC). In aparte hoofdstukken komen de volgende strafuit-
sluitingsgronden aan de orde: noodweer, consent979, ontoerekenings vatbaarheid, 
intoxication, afwezigheid van alle schuld wegens verontschuldigbare dwaling, onbe-
voegd ambtelijk bevel, overmacht, represailles en tu quoque. Het onderzoek in dit 
deel is uitgevoerd met behulp van een vragenlijst. Iedere bespreking van een straf-
uitsluitingsgrond door een internationale rechtbank is aan alle vragen uit deze lijst 
onderworpen. Voorbeelden van vragen zijn: “Wordt de strafuitsluitingsgrond in 

977 In deze samenvatting wordt steeds de Nederlandse benaming van een strafuitsluitingsgrond 
gebruikt, wanneer deze qua inhoud vergelijkbaar is met het Angelsaksische equivalent.

978 Men spreekt van intoxication wanneer de verwijtbaarheid bij verdachte ontbreekt, omdat deze 
onder de invloed was van alcohol, medicijnen of drugs. Intoxication kent geen specifi eke 
Nederlandse variant. Binnen het Nederlandse stelsel van strafuitsluitingsgronden valt deze 
rechtsfi guur onder ‘afwezigheid van alle schuld wegens verontschuldigbare onmacht’.

979 Consent kent geen offi ciële Nederlandse equivalent. Er is sprake van consent wanneer 
slachtoffer heeft ingestemd met het plegen van het misdrijf.



Samenvatting

378 

beginsel erkend of bij voorbaat verworpen?”980 en “Hoe defi nieert de rechtbank de 
strafuitsluitingsgrond?” De volledige vragenlijst is opgenomen in de inleiding op 
Deel II. De discretionaire bevoegdheid van de actieve internationale rechtbanken om 
nieuwe strafuitsluitingsgronden te ontwikkelen komt eveneens in dit deel aan de 
orde. Ieder hoofdstuk over een specifi eke strafuitsluitingsgrond eindigt met een aan-
tal vragen over de controversiële aspecten van deze strafuitsluitingsgrond. In Deel 
III tracht ik deze vragen te beantwoorden.

De conclusie van Deel II laat zien dat strafuitsluitingsgronden in theorie expli-
ciet erkend worden binnen het internationaal strafrecht. De praktijk laat echter een 
min of meer stelselmatige verwerping van strafuitsluitingsgronden zien. Uitzonde-
ring is tu quoque. Dit is de enige strafuitsluitingsgrond die ooit door een internatio-
naal tribunaal (IMT) is aanvaard. Echter, tu quoque is ook de enige strafuitsluitings-
grond die vervolgens consequent bij voorbaat is verworpen.

Andere strafuitsluitingsgronden dan tu quoque zijn eveneens bij voorbaat ver-
worpen. Reden voor verwerping is meestal gelegen in de ernst van het tenlastege-
legde misdrijf. Vaak gaat het om genocide, misdaden tegen de menselijkheid of 
grove schendingen van humanitair recht. Opvallend is dat deze verwerpingen bij 
voorbaat zelden consistent zijn. Niet alleen zijn er verschillen per rechtbank, ook 
binnen één uitspraak kan het voorkomen dat een gerechtelijke instantie een strafuit-
sluitingsgrond in principe zowel erkent als verwerpt.

Wanneer een strafuitsluitingsgrond om inhoudelijke redenen wordt verworpen, 
gebeurt dit meestal of omdat verdachte niet de vereiste subjectieve gemoedstoestand 
bezit (d.w.z. de wil om uit zelfverdediging, overmacht etc. te handelen) of omdat niet 
voldaan is aan het subsidiariteitsvereiste (verdachte had alternatieven). Kort samen-
gevat worden alle strafuitsluitingsgronden – op tu quoque na – consequent verwor-
pen, of bij voorbaat of om inhoudelijke redenen.

Een mislukt beroep op een strafuitsluitingsgrond geldt zelden als strafverminde-
rende omstandigheid. Ook een beroep op een van een strafuitsluitingsgrond afge-
leide strafverminderende omstandigheid heeft weinig kans van slagen. Het rechtsge-
volg van een succesvol beroep op een strafuitsluitingsgrond is waarschijnlijk 
vrijspraak.981

De meeste strafuitsluitingsgronden in het internationaal strafrecht zijn te kwali-
fi ceren als rechtvaardigings- of schulduitsluitingsgronden. Consent en tu quoque zijn 
niet als zodanig te kwalifi ceren. Uit de onderzochte rechtspraak blijkt dat er sprake 
is van een rechtvaardigingsgrond bij een acute dreiging ten aanzien van een verde-
digbaar belang, waarbij verdachte opzettelijk heeft gehandeld in overeenstemming 
met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit om de dreiging af te wenden. 
Rechtvaardigingsgronden kunnen de wederrechtelijkheid van de daad wegnemen, 
wanneer deze geen deel uitmaakt van de delictsomschrijving. Daarnaast kunnen ze 

980 ‘Verwerping bij voorbaat’ wil zeggen: zonder inhoudelijk op de voorwaarden van een specifi eke 
strafuitsluitingsrond in te gaan.

981 Het onderscheid tussen ontslag van alle rechtsvervolging en vrijspraak bestaat niet in het 
internationaal strafrecht.
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het subjectieve bestanddeel teniet doen gaan wanneer dit bestanddeel gelijk is aan 
negligence. Schulduitsluitingsgronden nemen de verwijtbaarheid van de dader weg. 
Zij kunnen op drie verschillende manier het subjectieve bestanddeel teniet doen 
gaan. In geval van een schulduitsluitingsgrond heeft verdachte een afwijkende 
gemoedstoestand en geen controle over de situatie.

Of een strafuitsluitingsgrond affi rmative is, hangt af van de defi nitie van het ten-
lastegelegde misdrijf en de argumentatie van de verdediging. Kort samengevat kan 
gezegd worden dat strafuitsluitingsgronden of (a) alle bestanddelen van het tenlaste-
gelegde misdrijf intact laten (om verschillende redenen) of (b) dat zij het subjectieve 
bestanddeel teniet doen gaan (ook om verschillende redenen). Deel II van dit boek 
laat zien dat de interactie tussen algemene voorwaarden voor strafbaarheid en straf-
uitsluitingsgronden complexer is dan de handboeken op dit gebied – besproken in 
Deel I – suggereren. Deze handboeken suggereren immers dat er drie verschillende 
typen strafuitsluitingsronden bestaan. Deel II toont aan dat dit er minstens zes zijn.

DEEL III AANBEVELINGEN

Deel II van deze studie laat zien dat strafuitsluitingsgronden nagenoeg nooit worden 
aanvaard bij internationale misdrijven. Hier zijn meerdere verklaringen voor. De 
disproportionaliteit tussen misdrijf en strafuitsluitingsgrond, bijvoorbeeld. Ook een 
rol spelen de hiërarchische positie van verdachte, de systematische aard van de mis-
drijven, het toenemende aantal schuldbekentenissen bij internationale rechtbanken 
en de eenvoudige reden dat vrijspraak geen populaire optie is.

Nu blijkt dat strafuitsluitingsgronden consequent verworpen worden, kan men de 
vraag stellen of deze rechtsfi guren überhaupt wel samengaan met internationale mis-
drijven. Hoofdstuk XIII gaat in op een aantal argumenten voor en tegen de beschik-
baarheid van strafuitsluitingsgronden bij internationale rechtbanken. Het meest 
overtuigende argument voor de beschikbaarheid van strafuitsluitingsgronden is dat 
uitsluiting bij voorbaat een schending van het schuldbeginsel kan opleveren. Zonder 
strafuitsluitingsgronden kunnen verdachten die niet verwijtbaar hebben gehandeld 
immers veroordeeld worden.

Andere argumenten voor de beschikbaarheid van strafuitsluitingsgronden zijn:
– strafuitsluitingsgronden hebben een gewoonterechtelijke status in het internatio-

naal strafrecht;
– strafuitsluitingsgronden ondersteunen de meeste doelen van het internationaal 

strafrecht. Het feit dat strafuitsluitingsgronden niet alle doelen ondersteunen, is 
geen geldige reden om strafuitsluitingsronden bij voorbaat uit te sluiten;

– verdachten van internationale misdrijven die berecht worden onder nationaal 
recht, kunnen een geslaagd beroep doen op een strafuitsluitingsgrond. De 
beschikbaarheid van strafuitsluitingsgronden mag niet afhankelijk zijn van de 
aard van de aanklagende partij (staat of internationale gemeenschap);
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– internationale rechtbanken hebben in de loop der jaren veel kritiek gekregen van-
wege vermeende partijdigheid en het gebrek aan procedurele rechten voor ver-
dachten. De beschikbaarheid van strafuitsluitingsgronden vergroot de kwaliteit 
van internationale rechtbanken en daarmee hun geloofwaardigheid;

– de gruwelijke aard van internationale misdrijven is geen reden om strafuitslui-
tingsgronden bij voorbaat uit te sluiten. Immers, de ernst van een misdrijf is niet 
doorslaggevend bij het bepalen van de schuld van de dader;

– het absolute karakter van internationale misdrijven is geen reden om strafuitslui-
tingsgronden uit te sluiten. Dit absolute karakter verplicht staten om verdachten 
van internationale misdrijven te vervolgen, niet om hen te veroordelen zonder dat 
zij verwijtbaar hebben gehandeld.

Conclusie is dus dat strafuitsluitingsgronden een plek moeten hebben in het interna-
tionaal strafrecht. Maar hoe moet deze plek eruit zien? Aan welke kenmerken moet 
een systeem van strafuitsluitingsgronden in het internationaal strafrecht voldoen? 
Hoofdstuk XIV laat zien dat het huidige (gebrek aan) systeem niet bevredigend is. 
Wenselijk is een voorzienbaar, toegankelijk maar open stelsel. Het onderscheid tus-
sen rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden zou in dit stelsel centraal moeten 
staan. Cruciale vragen die de beschikbaarheid van een strafuitsluitingsgrond bepa-
len, zijn:
1. Heeft verdachte objectief de beste keuze gemaakt? (rechtvaardigingsgrond)
2. Was voor verdachte een redelijk alternatief beschikbaar? (schulduits luitingsgrond)
3. Had verdachte de situatie waarin hij een misdrijf heeft begaan moeten voorzien 

en vermijden? (culpa in causa)
4. Kan het vereiste opzet worden vastgesteld? (geen veroordeling zonder opzet)

Hoofdstuk XV bespreekt de beschikbaarheid en voorwaarden van alle strafuitslui-
tingsgronden afzonderlijk. Door deze beschikbaarheid en voorwaarden onder de 
loep te nemen, wordt getracht antwoord te geven op de vragen, die gesteld zijn aan 
het eind van ieder hoofdstuk in Deel II. De grote lijn in de antwoorden op deze vra-
gen is dat de meeste van de in Deel II besproken strafuitsluitingsgronden beschik-
baar zouden moeten zijn voor verdachten bij internationale rechtbanken. Uitzonde-
ringen zijn consent en tu quoque. Reden voor deze uitzonderingen is dat deze 
rechtsfi guren geen strafuitsluitingsgronden in technische zin zijn.

De aanbevelingen uit hoofdstuk XV komen samen in een voorstel tot aanpassing 
van het Statuut van Rome. Dit voorstel omvat de volgende strafuitsluitingsgronden: 
intoxication, ontoerekeningsvatbaarheid, noodweer, afwezigheid van alle schuld 
wegens verontschuldigbare dwaling, onbevoegd ambtelijk bevel en overmacht. Ech-
ter, intoxication en ontoerekeningsvatbaarheid, evenals afwezigheid van alle schuld 
wegens verontschuldigbare dwaling en onbevoegd ambtelijk bevel, zijn samenge-
voegd onder één afzonderlijke strafuitsluitingsgrond. Overmacht daarentegen, is 
opgesplitst in een rechtvaardigende en een schulduitsluitende component. Strafuit-



Samenvatting

 381

sluitingsgronden als noodweerexces, automatism982 en indoctrinatie zouden even-
eens onder het onderhavige voorstel kunnen vallen. Naast een culpa in causa clau-
sule bevat het voorstel ook een open clausule. Op grond van deze open clausule kan 
een rechtbank vrijspreken indien verdachte objectief de beste keuze heeft gemaakt 
(rechtvaardigingsgrond) of geen redelijk alternatief had (schulduitsluitingsgrond). 
Ook de strafuitsluitingsgrond represailles zou onder het voorstel kunnen vallen. 
Codifi catie heeft echter de voorkeur. Dit vereist wel onderzoek naar de reikwijdte 
van represailles. Overige aanknopingspunten voor verder onderzoek zijn: de relatie 
tussen het strafrechtelijke noodweer en het internationaalrechtelijke self-defense, de 
mogelijkheden van consent als strafuitsluitingsgrond, het beleid bij internationale 
rechtbanken met betrekking tot de ontoerekeningsvatbare en de verminderd toereke-
ningsvatbare verdachte, de noodzaak van het onderscheid tussen vrijwillige en 
onvrijwillige intoxication en, ten slotte, de procedurele regels met betrekking tot 
strafuitsluitingsgronden.

De ICC bepalingen met betrekking tot strafuitsluitingsgronden zouden op de vol-
gende manier kunnen worden aangepast:

Strafuitsluitingsgronden

1. Verdachte is niet strafrechtelijk verantwoordelijk wanneer hij op het moment van 
zijn gedrag:
(a) handelt om een naderend of aanwezig en wederrechtelijk gebruik van geweld 

te verhinderen, terwijl hij niet meer kwaad aanricht dan het kwaad dat hij 
probeert te vermijden en zijn handeling voldoet aan de eisen van subsidiari-
teit.

(b) reageert op een naderend of aanwezig gevaar en:
(i) hij niet meer kwaad aanricht dan het kwaad dat hij probeert te vermijden 

en zijn handeling voldoet aan de eisen van subsidiariteit.
(ii) er voor verdachte geen redelijk alternatief beschikbaar was.

(c) lijdt aan een ziekte of gebrek welke zijn vermogen vernietigt om de weder-
rechtelijkheid of de aard van zijn gedragingen in te zien of om zijn gedragin-
gen te beheersen teneinde de wettelijke vereisten na te leven.

(d) geen redelijk alternatief had, omdat hij dwaalde en niet op de hoogte had moe-
ten zijn van zijn dwaling.

2. De beschikbaarheid van een strafuitsluitingsgrond kan worden uitgesloten ten 
aanzien van een verdachte die de situatie waarin hij een misdrijf moest plegen had 
kunnen voorzien en vermijden. Een verdachte kan niet veroordeeld worden wan-
neer de bestanddelen van het tenlastegelegde misdrijf niet bewezen kunnen wor-

982 Automatism kent geen Nederlandse variant. Binnen het Nederlandse stelsel van strafuit sluitings-
gronden zou deze rechtsfi guur kunnen vallen onder ‘afwezigheid van alle schuld wegens 
verontschuldigbare onmacht’. In Angelsaksische rechtssystemen is automatism geen straf-
uitsluitingsgrond, maar valt onder het leerstuk van de bewuste handeling (voluntary act 
requirement).
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den, ook al had hij de situatie waarin hij een misdrijf moest plegen kunnen voor-
zien en vermijden.

3. Tijdens het proces kan het Hof een andere strafuitsluitingsgrond overwegen dan 
de onder lid 1 vermelde gronden, wanneer deze grond is ontleend aan het in arti-
kel 21 beschreven toepasselijk recht. De procedure houdende het onderzoek van 
een dergelijke grond wordt geregeld in het Reglement voor de proces- en bewijs-
voering.983

983 Voor de Nederlandse vertaling van dit wijzigingsvoorstel is aansluiting gezocht bij de 
strafuitsluitingsgronden in de artikelen 39-43 van het Wetboek van Strafrecht en bij de offi ciële 
Nederlandse vertaling van het Statuut van Rome in het Tractatenblad (Tractatenblad van het 
Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2000 no. 120, pp. 187-189).


