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1 Begrip en aard van het 
internationaal publiekrecht

1.1 Inleiding

Internationaal publiekrecht is een omvangrijk rechtsgebied. In tegenstelling tot 
 Nederlands recht, dat van toepassing is in Nederland, en Europees recht, dat geldt 
binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU), zijn grote delen van internationaal 
publiekrecht wereldwijd van toepassing.

Het belang van internationaal publiekrecht vloeit voort uit onderlinge afhankelijk-
heden tussen staten. Uitstoot van koolstofdioxide in de Verenigde Staten draagt 
bij aan klimaatverandering met wereldwijde gevolgen. EU-subsidies aan  Europese 
 boeren veroorzaken armoede in Afrika. Gewapende conflicten in het Midden- 
Oosten leiden tot grote hoeveelheden vluchtelingen in Europa. Dergelijke onder-
linge afhankelijkheden maken internationale samenwerking noodzakelijk. Inter-
nationaal recht speelt hierbij een belangrijke rol.

Internationaal publiekrecht is ook van groot belang voor het nationaal recht van 
staten. Internationale afspraken over klimaatverandering, landbouw, vluchtelingen 
enzovoort hebben in het algemeen pas praktisch effect als staten hieraan binnen hun 
nationale rechtsorde toepassing geven. Internationaal recht bepaalt in vergaande 
mate de reikwijdte en inhoud van nationaal recht. Het gevolg is dat nationaal recht 
niet meer kan worden gekend en begrepen zonder kennis en begrip van internatio-
naal recht.

Voor Nederland is internationaal recht van bijzondere betekenis. Als kleine, interna-
tionaal georiënteerde en politiek relatief machteloze staat heeft Nederland er groot 
belang bij dat het handelen van andere staten wordt geleid door internationaal recht 
en niet uitsluitend door macht. Een sterke internationale rechtsorde biedt stabiliteit 
in internationale betrekkingen, maakt het makkelijker om gemeenschappelijke 
belangen te realiseren en beschermt relatief zwakke staten zoals Nederland. De 
Grondwet (Gw) weerspiegelt dit belang en geeft de Nederlandse regering de taak de 
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ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen.1 Deze taakstelling 
heeft praktische gevolgen. Zo is Nederland lid van vele internationale organisaties 
en speelt het een actieve rol bij de ontwikkeling en naleving van internationaal recht, 
bijvoorbeeld bij de bescherming van de mensenrechten.

Het grote belang dat Nederland toekent aan de internationale rechtsorde heeft er 
ook toe geleid dat de Nederlandse rechtsorde relatief vergaand is opengesteld voor 
internationaal recht.2 Zo maakt de Grondwet het mogelijk dat de Nederlandse rech-
ter bepaalde internationale rechten en verplichtingen rechtstreeks toepast en, in 
geval van botsing met nationaal recht, voorrang geeft boven formele wetgeving en 
zelfs boven de Grondwet.3

Bij deze sterke Nederlandse oriëntatie op de toepassing van internationaal recht 
moeten wel enkele kanttekeningen worden gemaakt. Zo blijkt met een zekere regel-
maat dat de Nederlandse steun voor de internationale rechtsorde op gespannen voet 
staat met de traditionele verbondenheid van Nederland met de buitenlandse politiek 
van de Verenigde Staten – waarvoor internationaal recht aanmerkelijk minder van 
belang is en die er geen moeite mee hebben om internationaal recht terzijde te schui-
ven als het nationaal belang erom vraagt. Nederland heeft er regelmatig voor geko-
zen de Amerikaanse koers te volgen, niettegenstaande de grondwettelijke opdracht 
de internationale rechtsorde te bevorderen.

Ook is de vergaande openstelling van de Nederlandse rechtsorde voor internatio-
naal recht niet zonder problemen, nu internationaal recht niet zonder meer voldoet 
aan de democratische en rechtsstatelijke waarborgen die de Nederlandse rechtsorde 
kenmerken. Internationaal recht komt veelal tot stand zonder betrokkenheid van het 
parlement en er is dikwijls nauwelijks adequate rechtsbescherming tegen besluiten 
van internationale organisaties.

Hoewel internationaal recht over het algemeen wordt verbonden met nobele idealen 
als vrede en veiligheid, bescherming van mensenrechten en bescherming van het 
mondiale milieu, moet worden gewaakt tegen een kritiekloze omarming van dit 
rechtsgebied.

1 Art. 90 Gw luidt: ‘De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.’
2 Art. 93 Gw luidt: ‘Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, 

die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn 
bekendgemaakt.’ 

3 Art. 94 Gw luidt: ‘Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toe-
passing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van 
verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.’
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Dit boek bespreekt het internationaal publiekrecht aan de hand van enkele uit-
gangspunten die als rode draden door de hoofdstukken lopen. Ten eerste behandelt 
het boek internationaal publiekrecht als recht. Het feit dat internationaal recht 
kwetsbaar is en meer dan eens wijkt voor politieke belangen, doet niet af aan het 
principieel juridische karakter van internationaal recht. Ten tweede benadrukt het 
boek dat de internationale rechtsorde verbrokkeld is, met relatief zelfstandige deel-
gebieden, zoals de rechten van de mens en internationaal economisch recht. Deze 
deelgebieden worden bijeengehouden door een aantal fundamentele beginselen. Tot 
slot benadrukt het boek de wisselwerkingen tussen de internationale en nationale, in 
het bijzonder de Nederlandse, rechtsorde.

Het boek is verdeeld in vier delen, die gezamenlijk dertien hoofdstukken omvatten. 
Na dit inleidende hoofdstuk bespreekt het boek achtereenvolgens:
• de subjecten van internationaal publiekrecht, vooral staten en internationale 

 organisaties (hoofdstuk 2-4);
• de regels ten aanzien van het ontstaan, de toepassing, de interpretatie en de 

schending van internationale verplichtingen (hoofdstuk 5-7);
• de belangrijkste functies van internationaal publiekrecht: de afbakening en 

 coördinatie van staatsgezag, bescherming van individuen, vrede en veiligheid, 
en regulering van de economie en duurzame ontwikkeling (hoofdstuk 8-11);

• de procedures voor de verwerkelijking van internationaal publiekrecht (hoofd-
stuk 12-13).

1.2 Geschiedenis

Internationaal publiekrecht heeft een lange geschiedenis. Vroege vormen van rechts-
betrekkingen tussen min of meer autonome politieke gemeenschappen waren al te 
vinden in Mesopotamië rond 3000 v.Chr. en, later, tussen Griekse stadstaten. Ver 
voor het begin van de jaartelling sloot het Romeinse Rijk verdragen met omringende 
steden en gebieden, zoals Carthago, teneinde invloedssferen af te bakenen en handel 
mogelijk te maken. Dit type rechtsbetrekkingen was niet beperkt tot Europa en 
aangrenzende regio’s, en kwam ook voor in wat nu China en India zijn.

Gedurende grote delen van de geschiedenis waren de politieke organisatievormen 
echter te zwak om gecentraliseerd publiek gezag uit te oefenen en stabiele betrek-
kingen te onderhouden met andere entiteiten. Hierdoor ontbraken de voorwaarden 
voor wat we nu kennen als internationaal publiekrecht. Zo hadden monarchen in 
het middeleeuwse Europa slechts een beperkte macht. Zij moesten deze delen met 
de adel, die eigen legers bezat, en zij streden om het hoogste gezag met de paus. 
Bovendien bestond er in deze periode nog geen scheiding tussen publieke en private 
belangen – deze vielen samen in het belang van de monarch.
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De oorsprong van het internationaal publiekrecht wordt vaak verbonden met het 
ontstaan van onafhankelijke en soevereine staten in Europa. Zoals blijkt uit de hier-
voor besproken historische voorlopers is dat niet zonder meer terecht. Desalniette-
min had het ontstaan van staten wel een bepalende invloed op de ontwikkeling van 
internationaal publiekrecht. Het vreedzaam naast elkaar bestaan van soevereine sta-
ten die hun eigen belangen nastreven, vraagt om een rechtsstelsel dat deze onafhan-
kelijkheid beschermt. Vrijheid en gelijkheid van staten kunnen alleen worden 
gewaarborgd door een systeem van rechtsregels – het internationaal publiekrecht – 
dat voor allen op gelijke voet van toepassing is. Alleen zo kunnen conflicten en 
daaruit voortvloeiend geweld worden voorkomen. Het internationaal publiekrecht 
had ten tijde van de opkomst van soevereine staten dus vooral als functie de bevor-
dering van het vreedzaam samenleven (‘co-existentie’) van staten.

De onafhankelijke staten, die bepalend waren voor de ontwikkeling van interna-
tionaal publiekrecht, ontstonden in het Europa van de zestiende en zeventiende 
eeuw. Hierbij speelde de Vrede van Westfalen een beslissende rol. In 1648 maakte 
een aantal verdragen een eind aan de Dertigjarige en Tachtigjarige Oorlog. Ruim 
driehonderd politieke eenheden ontworstelden zich aan het gezag van het Heilige 
Roomse Rijk en de Kerkelijke Staat. Zij kwamen overeen het beginsel van territori-
ale integriteit te respecteren en werden formeel onafhankelijk. Een van de nieuwe, 
onafhankelijke staten die bij de Vrede van Westfalen werd erkend, was de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden, de voorloper van wat nu het Koninkrijk der 
Nederlanden is.

Met de Vrede van Westfalen ontstond een systeem van soevereine en gelijke sta-
ten die niet langer waren onderworpen aan een hoger gezag. Sindsdien kon er ook 
onderscheid worden gemaakt tussen het publieke gezag, dat werd uitgeoefend door 
de staat, en de private belangen van de monarch. Hiermee waren de voorwaarden 
voor het moderne internationaal publiekrecht gecreëerd. In de erkenning van soeve-
reiniteit van staten en in het netwerk van onderlinge rechtsbetrekkingen dat tussen 
deze soevereine staten ontstond, ligt de oorsprong van het moderne internationaal 
publiekrecht.

Aanvankelijk was internationaal publiekrecht vooral Europees publiekrecht. De 
Verenigde Staten werden na hun onafhankelijkheid in 1783 in het Europese stelsel 
betrokken, maar speelden lange tijd een ondergeschikte rol. En hoewel ook binnen 
andere regio’s van de wereld internationale rechtsbetrekkingen bleven bestaan, wer-
den deze – althans vanuit Europees perspectief – niet beschouwd als onderdeel van 
internationaal publiekrecht.

Gedreven door economische belangen en ondersteund door militaire en politie-
ke macht breidden Europese staten hun activiteiten uit naar andere delen van de 
wereld. Veel gebieden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, waar zich geen met een staat 
vergelijkbare structuur had ontwikkeld en waar meerdere groepen relatief onafhan-
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kelijk van elkaar leefden of om de macht streden, werden onderworpen aan koloni-
aal gezag van Europese staten, en aan het door deze staten gevormde internationaal 
recht.

Nederland speelde hierbij een belangrijke rol. Vooral via de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) oefende de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden in die periode koloniaal gezag uit in (delen van) 
wat nu Zuid-Afrika, Sri Lanka, India, Indonesië, Ghana, Brazilië en Suriname zijn.

Met een aantal relatief machtige en georganiseerde politieke entiteiten (onder meer 
het Ottomaanse Rijk, Egypte, Irak, Syrië, Marokko, Palestina, China en Japan) 
sloten Europese staten zogeheten ‘capitulaties’: overeenkomsten die de belangen van 
hun onderdanen in die gebieden beschermden, bijvoorbeeld op het gebied van han-
del, rechtspraak en de vrijheid om het christelijke geloof te belijden.

Kolonisatie gaf het internationaal publiekrecht in geografische zin een mondiaal 
karakter. Maar dit rechtssysteem, dat werd beheerst door een klein aantal Europese 
staten, kon niet werkelijk universeel worden genoemd. Rechtsbetrekkingen tussen 
de Europese staten en gebieden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika werden in het alge-
meen ook niet beschouwd als behorend tot internationaal publiekrecht. In politiek, 
economisch, religieus én juridisch opzicht bleef internationaal publiekrecht vooral 
Europees internationaal publiekrecht.

In het tijdperk van kolonisatie ontwikkelden zich tal van beginselen die ook nu nog 
bepalend zijn, hoezeer ze ook verbonden zijn met een verleden dat we nu verwer-
pelijk vinden. Een voorbeeld zijn de regels over gebiedsverkrijging. Gebieden die 
Europese staten ‘ontdekten’ (ook al leefden er inheemse volkeren), kwamen door 
eenvoudige annexatie toe aan de ontdekkende staat. Een uit die tijd stammende titel 
heeft ook nu nog juridische betekenis (zie nr. 82).

De geschiedenis van het internationaal recht als ‘Europees internationaal publiek-
recht’ biedt een nuttig perspectief op de moderne ambities van Nederland en andere 
Europese staten. Er loopt een rode draad tussen de historisch sterke invloed van 
Europa op internationaal recht en recente en voortgaande pogingen van Nederland 
en andere Europese staten om een sterke invloed uit te oefenen op de ontwikkeling 
en inhoud van internationaal recht, teneinde westerse waarden en belangen elders 
aanvaard te krijgen.

Na de Eerste Wereldoorlog verloor Europa zijn greep op de internationale rechts-
orde. De opkomst van de Verenigde Staten als machtsfactor, een stagnerende kolo-
niale expansie en het ontstaan van de Sovjet-Unie met een communistisch systeem 
dat een einde maakte aan de ideologische eenheid van Europa, verzwakten de Euro-
pese dominantie.
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De werkelijke waterscheiding liet nog op zich wachten tot na de Tweede Wereld-
oorlog. Het beginsel van zelfbeschikking, dat al in 1916 werd gepropageerd door 
de Amerikaanse president Wilson, werd in 1945 aanvaard als rechtsbeginsel in het 
Handvest van de Verenigde Naties (VN-Handvest). Dit gaf alle volkeren het recht 
om over hun eigen lot te beschikken. De koloniale rijken van het Verenigd Konink-
rijk, Frankrijk, Spanje, Portugal, België, Italië en ook Nederland werden ontman-
teld. Het aantal staten steeg van rond de 50 direct na de Tweede Wereldoorlog naar 
ruim 190 in 2018. Hoewel in tal van aspecten ook de huidige internationale rechts-
orde nog de sporen van het Europese verleden draagt, kan nu daadwerkelijk worden 
gezegd dat internationaal publiekrecht de gehele wereld omvat.

De positie van Europa, en daarmee ook Nederland, in de internationale rechtsorde 
is hiermee principieel veranderd. Hoewel Europa nog steeds ambities en idealen 
heeft om internationaal recht (en daarmee andere delen van de wereld) naar zijn 
voorbeeld te vormen, is het krachtenveld fundamenteel verschoven. Zeker na het 
aantreden van de regering-Trump in de Verenigde Staten (2016) zijn de macht en 
invloed van het ‘Westen’ op de ontwikkeling van internationaal recht verminderd. 
Landen als China, India en Rusland hebben evenzeer belang bij een sterke interna-
tionale rechtsorde, maar leggen andere accenten, en de resulterende rechtsorde is 
lang niet altijd de rechtsorde die Europa had gewenst.

De ontwikkeling van het internationaal publiekrecht is niet beperkt tot de geo-
grafische uitbreiding van het rechtsgebied. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de 
dominantie van soevereine staten afgenomen. Twee ontwikkelingen zijn hierbij van 
belang. Enerzijds zijn steeds meer bovennationale vormen van organisatie ontstaan, 
zoals de Verenigde Naties (VN) en de EU. Anderzijds spelen niet-statelijke institu-
ties, zoals (multinationale) ondernemingen, een steeds belangrijkere rol in het (al 
dan niet) realiseren van bovennationale belangen, zoals een stabiel internationaal 
financieel systeem en duurzame ontwikkeling. Hoewel de staat, waarin het inter-
nationaal publiekrecht zijn oorsprong vond, de belangrijkste organisatievorm blijft, 
lijkt het internationaal publiekrecht in de eenentwintigste eeuw steeds minder op 
zijn oervorm in de zestiende en zeventiende eeuw.

1.3 Omschrijving

1.3.1 Algemene omschrijving
Internationaal publiekrecht regelt de uitoefening van publiek gezag in de interna-
tionale gemeenschap. Het kent bevoegdheden toe aan entiteiten die publiek gezag 
uitoefenen (vooral staten en internationale organisaties) en biedt een juridisch kader 
waarbinnen zij deze bevoegdheden uitoefenen.

Dit boek gebruikt twee termen die verwant zijn met het begrip ‘internationaal 
publiekrecht’: volkenrecht en internationaal recht.
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De term ‘volkenrecht’ gaat terug op de Latijnse term ‘ius gentium’. In het Romeinse 
Rijk duidde deze term op het recht dat op alle burgers van toepassing was. In de 
zestiende en zeventiende eeuw, na het ontstaan van de staat, werd de term ‘volken-
recht’ gebruikt om het recht aan te duiden dat tussen staten gold. Dit is echter ver-
warrend. Internationaal publiekrecht ziet niet in eerste instantie op volkeren. Zo is 
de status van volkeren als de Koerden in Turkije en de Basken in Spanje in de inter-
nationale rechtsorde uiterst wankel. Als we ‘volkenrecht’ opvatten als een term die 
ziet op staten, is hij echter te beperkt. Bij de uitoefening van publiek gezag in de 
internationale rechtsorde zijn ook tal van andere actoren betrokken, zoals inter-
nationale organisaties en andere niet-gouvernementele organisaties. De term ‘inter-
nationaal publiekrecht’ sluit beter aan bij de veelzijdigheid van internationale rechts-
betrekkingen en heeft daarom de voorkeur.

Omdat de Nederlandse wetgeving op verschillende plaatsen verwijst naar het ‘volken-
recht’, gebruikt dit boek deze term wel. Zo bepaalt artikel 8d Wetboek van Strafrecht 
(Sr) dat de toepasselijkheid van de bepalingen over de omvang en werking van de straf-
wet ‘wordt beperkt door de uitzonderingen in het volkenrecht erkend’ (zie nr. 362).

De term ‘internationaal recht’ is breder dan internationaal publiekrecht. ‘Interna-
tionaal recht’ omvat strikt genomen zowel internationaal publiekrecht als interna-
tionaal privaatrecht. In de praktijk en in de literatuur wordt de term ‘internationaal 
recht’ echter vooral gebruikt als synoniem voor ‘internationaal publiekrecht’. Kort-
heidshalve volstaat dit boek daarom vaak met de term ‘internationaal recht’.

De betekenis en reikwijdte van het begrip ‘internationaal publiekrecht’ kunnen 
nader worden omschreven aan de hand van de drie termen waaruit het is opge-
bouwd: internationaal (par. 1.3.2), publiek (par. 1.3.3) en recht (par. 1.3.4).

1.3.2 Het internationale element
Het internationale element onderscheidt internationaal recht van nationaal recht. 
Het internationale dan wel nationale karakter van een rechtsregel wordt in hoofd-
zaak bepaald aan de hand van de rechtsbron waaruit deze regel voortvloeit. Rechts-
bronnen zijn feiten, gebeurtenissen of procedures die een rechtsorde als rechtschep-
pend erkent. De nationale rechtsorde en de internationale rechtsorde kennen elk 
hun eigen rechtsbronnen. De Nederlandse rechtsorde erkent bovenal de wet en con-
tracten als rechtscheppend. De internationale rechtsorde erkent in hoofdzaak vier 
rechtsbronnen: gewoonterecht (dat wil zeggen: recht dat ontstaat uit de praktijk van 
staten in combinatie met een rechtsovertuiging), verdragen, besluiten van interna-
tionale organisaties en algemene rechtsbeginselen. Recht dat uit deze rechtsbronnen 
voortvloeit, wordt aangeduid als internationaal recht.

Over de vraag of de internationale rechtsorde en de nationale rechtsorde werkelijk 
gescheiden zijn, wordt verschillend gedacht. Twee opvattingen kunnen worden 
onderscheiden: de dualistische leer en de monistische leer.
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De dualistische opvatting, onder meer ontwikkeld door de Duitse jurist Triepel 
(1868-1946) en de Italiaanse jurist Anzilotti (1869-1950), neemt aan dat de inter-
nationale en de nationale rechtsordes geheel gescheiden rechtssystemen zijn. In de 
klassieke vorm (geïnspireerd door de filosoof Hegel) ziet het dualisme de soevereine 
staat als het hoogste metafysische gezag. Het primaat van soevereiniteit brengt met 
zich mee dat internationaal recht niet boven de staat kan staan. Omdat internatio-
naal recht voortkomt uit de wil van de staat is het per definitie afhankelijk van en 
onderworpen aan soevereiniteit. Internationaal recht staat niet boven de staat, maar 
is ‘extern’ recht van de staat, een juridisch instrument waarmee de staat zijn macht 
kan verwerkelijken.

De dualistische leer is geïnspireerd door nationalistische opvattingen. Zij beschermt 
immers de nationale rechtsorde tegen de invloed van internationaal recht. Het is 
geen toeval dat deze leer juist is ontwikkeld in staten als Italië en Duitsland, die 
in de negentiende eeuw hun onafhankelijkheid en eenheid moesten bevechten en 
bewaren.

In de twintigste eeuw bleek de dualistische leer schaduwzijden te hebben. De extre-
me doorvoering van de idee dat de staat het hoogste gezag belichaamt, leidde tot de 
gedachte dat individuele vrijheid niet wordt bereikt door het individu tegen de staat 
te beschermen, maar door de individuele wil op te laten gaan in de wil van de staat. 
De verheerlijking van de staat leidde tot autoritaire stelsels, nationalisme en opoffe-
ring van het individu – bovenal in nazi-Duitsland.

De monistische leer is in belangrijke mate een reactie op de nadruk van het dualisme 
op de soevereine staat en de ontkenning van een zelfstandige positie van het indivi-
du. De monistische leer gaat ervan uit dat er één rechtsorde bestaat, waar zowel 
internationaal recht als nationaal recht deel van uitmaakt. Toonaangevende auteurs, 
bovenal de Oostenrijkse jurist Hans Kelsen (1881-1973), stelden het individu cen-
traal en construeerden een systeem waarbij statelijke macht was onderworpen aan 
internationaal recht. Internationaal recht werd niet gezien als ‘extern recht’ van de 
staat, maar als recht dat de macht van de staat kon beperken. Alleen zo kunnen de 
rechten van individuen worden beschermd.

Hoewel de opkomst van de dualistische en de monistische leer in belangrijke mate 
is gekleurd door de context van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste 
eeuw, blijven in de eenentwintigste eeuw de normatieve dimensies van beide opvat-
tingen relevant voor het debat over de wenselijke verhouding tussen internationaal 
en nationaal recht.

Zo blijft de dualistische aspiratie waardevol, omdat ze de autonomie van in staten 
georganiseerde politieke gemeenschappen benadrukt boven een nauwelijks gedefi-
nieerde internationale gemeenschap. De monistische aspiratie blijft van belang nu 
individuen in grote delen van de wereld – ook in westerse democratieën – vaak 
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een kwetsbare positie hebben, vooral als zij tot etnische of religieuze minderheden 
behoren.

De context van het debat tussen dualisme en monisme is echter fundamenteel ver-
anderd. Het debat is niet langer beperkt tot de positie van de staat. De moderne 
internationale rechtsorde heeft te maken met internationale organisaties die delen 
van het staatsgezag hebben overgenomen, met globalisering en multinationale 
ondernemingen die zich ten dele buiten de staat bewegen. De rol van religieuze 
bewegingen als Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL) compliceert het beeld 
nog verder. De verhouding tussen de internationale en de nationale rechtsorde is 
complexer geworden en kan niet langer eenvoudig worden gevangen in een dualis-
tisch of monistisch model. Moderne theorieën geven dan ook de voorkeur aan een 
pluralistische opvatting die uitgaat van een niet-hiërarchische ordening van naast 
elkaar staande rechtsordes.4

Wat er ook zij van de normatieve merites van de hiervoor genoemde theorieën, 
bezien vanuit het geldende internationaal recht is duidelijk dat er een formele schei-
ding bestaat tussen internationaal en nationaal recht. De internationale en nationa-
le rechtsorde hebben elk hun eigen rechtsbronnen. Ook zijn zij autonoom, in de zin 
dat elke rechtsorde zelf bepaalt of en onder welke voorwaarden zij juridische effecten 
toekent aan rechtsregels uit een andere rechtsorde.

Het fundamentele uitgangspunt hierbij is dat in beginsel een regel van nationaal 
recht geen juridische betekenis heeft in de internationale rechtsorde. Hoewel regels 
van nationaal recht (bijvoorbeeld via de vorming van gewoonterecht en de ontwik-
keling van algemene rechtsbeginselen, zie nr. 150 en 181) bouwstenen kunnen zijn 
in het proces van internationale rechtsvorming, heeft een nationale regel als zodanig 
geen rechtsgevolgen in de internationale rechtsorde. Voor dit uitgangspunt bestaan 
goede gronden. Als nationaal recht bindend effect zou hebben in de internationale 
rechtsorde, zou één staat internationale rechtsregels kunnen vaststellen met rechts-
gevolgen voor andere staten – een situatie die in beginsel onwenselijk is en in strijd 
kan komen met de soevereine gelijkheid van staten.

De formele scheiding tussen de internationale en de nationale rechtsorde betekent 
ook dat internationaal recht niet zelf kan bepalen welke rechtsgevolgen het heeft in 
de nationale rechtsorde. De rechtsgevolgen van internationaal recht in de nationale 
rechtsorde worden uitsluitend bepaald door nationaal recht.

Het formele onderscheid tussen de internationale en nationale rechtsorde betekent 
ook dat deze rechtsordes eigen organen kennen. Zo functioneren Nederlandse 

4 Zie bijv. N. Krisch, Beyond Constitutionalism. The Pluralist Structure of Postnational Law, 
 Oxford University Press 2011.

16 

Content.indd   25 14/11/2018   20:46:36



HOOFDSTUK 1

26

rechtbanken en gerechtshoven in de Nederlandse rechtsorde en passen zij in begin-
sel Nederlands recht toe, terwijl het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM), het Internationaal Strafhof (ISH) en het Internationaal Gerechtshof 
(IGH) in de internationale rechtsorde functioneren en internationaal recht toepas-
sen.

Het IGH overwoog dat ‘it is for each State, in the first instance, to interpret its own 
domestic law. The Court does not, in principle, have the power to substitute its own 
interpretation for that of the national authorities, especially when that interpretation is 
given by the highest national courts.’5

Bij de formele scheiding tussen de internationale en de nationale rechtsorde moeten 
echter drie kanttekeningen worden geplaatst.

Ten eerste heeft modern internationaal recht in belangrijke mate betrekking op de 
rechtspositie van natuurlijke personen, vooral in de vorm van mensenrechten. In 
de mate waarin internationaal recht zich niet alleen richt tot staten, maar ook tot 
natuurlijke personen – die overigens binnen nationale rechtsordes functioneren – 
verliest het strikte onderscheid tussen de internationale en de nationale rechtsorde 
aan betekenis.

Ten tweede heeft internationaal recht steeds meer betrekking op onderwerpen die 
ook door nationaal recht worden gereguleerd. De klassieke dualistische leer ging 
ervan uit dat internationaal en nationaal recht op gescheiden onderwerpen betrek-
king zouden hebben en elkaar daarom niet zouden raken. Daargelaten of dit ooit 
een realistische duiding was, is dit nu niet langer het geval. Internationaal recht heeft 
niet uitsluitend betrekking op klassieke interstatelijke vraagstukken (grensafbake-
ning, interstatelijke oorlogen, enz.), maar ook op onderwerpen die onlosmakelijk 
zijn verbonden met interne politieke en juridische aangelegenheden, zoals veiligheid, 
strafrecht, bescherming van mensenrechten en milieubescherming. Het gevolg is dat 
er inhoudelijk een belangrijke wisselwerking ontstaat, die het denken in gescheiden 
rechtssferen minder vruchtbaar maakt.

Ten derde hebben steeds meer staten, ook Nederland, hun nationale rechtsorde 
opengesteld voor de toepassing van internationaal recht. Het resultaat is dat interna-
tionaal en nationaal recht sterk verweven zijn geraakt (zie hoofdstuk 13).

1.3.3 Het publieke element
Het publieke element onderscheidt internationaal publiekrecht van internationaal 
privaatrecht. Dit publieke karakter ligt besloten in twee kenmerken.

5 ICJ, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judg-
ment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, par. 70.
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Ten eerste legitimeert en reguleert internationaal publiekrecht de uitoefening van 
publiek gezag in de internationale gemeenschap. Dit geldt bovenal voor het gezag 
van staten en internationale organisaties. Hoewel internationaal recht ook van 
belang is voor de rechtspositie van individuen jegens staten, heeft het slechts indirect 
betrekking op rechtsbetrekkingen tussen particulieren.

Ten tweede beschermt internationaal publiekrecht publieke belangen, zoals veilig-
heid, welzijn, bescherming van natuur en milieu, enzovoort. In eerste instantie zijn 
dit de belangen van individuele staten, die door middel van internationale afspraken 
proberen hun (publieke) belangen te beschermen. Maar internationaal publiekrecht 
beschermt ook bovennationale publieke belangen: belangen van staten gezamenlijk 
en in sommige gevallen de belangen van de internationale gemeenschap als geheel.

Internationaal publiekrecht wordt onderscheiden van internationaal privaatrecht. 
Internationaal privaatrecht beheerst privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen met een 
grensoverschrijdend karakter. Het is bijvoorbeeld van toepassing op grensoverschrij-
dende koop van goederen, levering van diensten, huwelijken en echtscheidingen. Op 
dergelijke grensoverschrijdende rechtsbetrekkingen kunnen verschillende nationale 
rechtsstelsels van toepassing zijn, wat tot juridische conflicten kan leiden. Interna-
tionaal privaatrecht beoogt dergelijke conflicten te voorkomen en op te lossen. Het 
bepaalt welk nationaal recht op een grensoverschrijdende rechtsverhouding van toe-
passing is (conflictenrecht), welke rechter bevoegd is dat recht toe te passen (bevoegd-
heidsrecht) en hoe rechterlijke vonnissen moeten worden erkend of ten uitvoer moe-
ten worden gelegd (erkennings- en executierecht).

De inhoud van internationaal privaatrecht is in belangrijke mate bepaald door nati-
onaal recht – in Nederland het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en 
Boek 10 Burgerlijk Wetboek (BW). Hiernaast bestaat het uit verdragen die natio-
naal recht aanvullen. Zo beogen verdragen conflicten tussen rechtsstelsels te voor-
komen door het privaatrecht van staten te uniformeren.

Een voorbeeld is het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken.6 Dit bevat eenvormige regels die op koopovereenkomsten van toepas-
sing zijn.

Naar de vorm genomen maken privaatrechtelijke verdragen deel uit van het inter-
nationaal publiekrecht. Zij worden immers gesloten tussen staten en als zodanig 
beheerst door internationaal publiekrecht. Omdat ze inhoudelijk gezien privaat-
rechtelijke rechtsbetrekkingen regelen en geen betrekking hebben op de publieke 
sfeer, worden zij echter niet gerekend tot het internationaal publiekrecht.

6 Trb. 1980, 184.
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