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Chapter 5: Conclusion
As a result of the systematic assessment based on injury, the timeline and three spatial layers,
insight is gained into the content and scope of obligations to prevent gross human rights
violations under international human rights law. The overview of obligations to prevent gross
human rights violations in territorial and extraterritorial settings is outlined and discussed.
This is followed by an analysis of the role played by the capacity of states to ensure human
rights in the different spatial layers. The obligations to prevent gross human rights violations
are then further analyzed by applying existing typologies of obligations within the framework
created to study obligations to prevent. Finally, an assessment is made of the remaining
challenges. First of all, extraterritorial obligations to prevent are relatively underdeveloped.
Second, it is currently unclear what the consequences are when there are multiple dutybearing states. Third, the effectiveness of the required measures to prevent in practice is
sometimes questionable. There is therefore much room for development, but the increased
attention for prevention and extraterritorial human rights obligations offers hope that these
issues will attract more research and critical thought. This study offers an overview of the
state of the law that can help provide clarity to (academic) debates about prevention and can
be used as a basis for further efforts in the area of research and implementation.

SAMENVATTING: DE PREVENTIE VAN GROVE MENSENRECHTENSCHENDINGEN
ONDER HET INTERNATIONALE MENSENRECHT
Hoofdstuk 1: Inleiding
In de laatste decennia is er veel aandacht geweest voor concepten die tot doel hebben om
grove mensenrechtenschendingen te voorkomen, zoals conflictpreventie of de responsibility
to protect-doctrine. Ondanks deze verschuiving in aandacht richting preventie is onduidelijk
gebleven welke juridische verplichtingen staten hebben om grove mensenrechtenschendingen
te voorkomen onder het internationale mensenrecht. Het is bijvoorbeeld onduidelijk welke
verplichtingen staten hebben op verschillende momenten in tijd, wanneer die verplichtingen
worden geactiveerd, wat ze vereisen qua concrete maatregelen en hoe ze van toepassing zijn
buiten het territorium van de staat. Dit onderzoek heeft tot doel een systematische analyse uit
te voeren van de inhoud en reikwijdte van verplichtingen om grove
mensenrechtenschendingen te voorkomen. Om de verplichtingen ter voorkoming in hun
onderlinge samenhang te kunnen begrijpen ligt de focus op drie soorten letsel die verboden
zijn onder het internationale mensenrecht: foltering, arbitraire doding en genocide. Er wordt
verder onderscheid aangebracht tussen vier tijdfasen (langetermijn-preventie, kortetermijnpreventie, preventie van het voortduren van een schending, preventie van toekomstige
schendingen) en territoriale en extraterritoriale verplichtingen. Een punt van analyse dat
terugkomt in alle hoofdstukken is hoe het vermogen van staten de inhoud en reikwijdte van

verplichtingen om grove mensenrechtenschendingen te voorkomen beïnvloedt in territoriale
en extraterritoriale situaties.
Hoofdstuk 2: Preventieve Verplichtingen Binnen het Grondgebied van de Staat
Internationale mensenrechtenverplichtingen zijn voornamelijk gericht op het reguleren van de
verhouding tussen de staat en mensen binnen het grondgebied van de staat. Het is daarom
weinig verrassend dat staten het meest geraffineerde netwerk aan verplichtingen om grove
mensenrechtenschendingen te voorkomen hebben binnen hun eigen grondgebied. Om context
te geven en achtergrondinformatie te verschaffen worden de drie geselecteerde verboden
(foltering, arbitraire doding en genocide) eerst uiteengezet door bespreking van hun juridische
status, relevante artikelen in verdragen, expliciete of impliciete preventieve verplichtingen en
bestaande internationale mechanismen gericht op preventie. Verplichtingen om schendingen
van de drie verboden te voorkomen worden vervolgens geanalyseerd door gebruik van de
tijdlijn (langetermijn-preventie, kortetermijn-preventie, preventie van het voortduren van een
schending, preventie van toekomstige schendingen). Daarbij wordt duidelijk dat staten
verplichtingen hebben om foltering, arbitraire doding en genocide te voorkomen in alle vier
de tijdfasen.
Een belangrijke bevinding is dat veel van de preventieve verplichtingen passen binnen
bepaalde categorieën die voor alle drie de verboden gelijk zijn. Staten hebben: (i)
Langetermijnverplichtingen om een gepast juridisch en administratief systeem te introduceren
dat schendingen kan afschrikken; (ii) Kortetermijnverplichtingen om maatregelen te nemen
om schendingen te voorkomen; (iii) Verplichtingen om voortdurende schendingen door
statelijke actoren te beëindigen of om in voortdurende overtredingen door niet-statelijke
actoren in te grijpen; (iv) Verplichtingen om toekomstige schendingen te voorkomen door
onderzoek in te stellen en de verantwoordelijke individuen te vervolgen en straffen. Binnen
deze categorieën bestaan specifieke vereisten in het kader van de drie verschillende verboden.
Die illustreren het belang dat het specifieke soort letsel heeft voor de wijze waarop
preventieve verplichtingen worden vormgegeven. Indirecte verplichtingen in de acute
preventieve tijdfasen (ii en iii) worden beperkt door verscheidene standaarden van
redelijkheid, die het mogelijk maken om rekening te houden met het vermogen van staten om
schendingen van niet-statelijke actoren te voorkomen in de specifieke omstandigheden.
Hoofdstuk 3: Extraterritoriale Preventieve Verplichtingen op Basis van Jurisdictie
De meeste mensenrechtenverdragen bevatten een artikel waarin de toepasbaarheid van het
verdrag wordt beperkt tot mensen binnen de jurisdictie van de staat. Gerechtshoven en
toezichthoudende organen van verdragen hebben erkend dat jurisdictie niet
noodzakelijkerwijs samenvalt met grondgebied. Dit betekend dat staten ook
mensenrechtenverplichtingen kunnen hebben ten opzichte van mensen in het buitenland,
bijvoorbeeld wanneer de staat mensen arresteert in het buitenland of grondgebied in het
buitenland bezet. Het concept van jurisdictie wordt geanalyseerd op basis van rechtszaken en
andere autoritaire interpretaties van mensenrechtenverdragen die relevant zijn voor dit

onderzoek. Jurisdictie functioneert als een drempel voor de toepasbaarheid van een verdrag
buiten het grondgebied van een staat. Als die drempel gehaald wordt, oefent de staat
jurisdictie uit en is er een basis voor mensenrechtenverplichtingen. Om de drempel te halen
moet de staat een bepaalde mate van controle uitoefenen over grondgebied of mensen in het
buitenland. Welke voor mate van controle daarvoor vereist is verschilt per verdrag of zelfs per
artikel, maar kan ongeveer worden onderverdeeld in effectieve controle over grondgebied of
autoriteit en controle over mensen (het ruimtelijke model en het persoonlijke model).
Als de drempel eenmaal gehaald is, zijn in principe dezelfde rechten en verplichtingen van
toepassing als binnen het grondgebied van de staat. Toch kan het onmogelijk zijn voor staten
om mensenrechten op dezelfde manier te waarborgen buiten hun grondgebied als binnen hun
grondgebied. De inhoud en reikwijdte van verplichtingen moeten worden vastgesteld op een
manier die realistisch is in extraterritoriale omstandigheden. Daarom wordt er een reeks
juridische, praktische en aan macht gerelateerde factoren geformuleerd om rekening te
kunnen houden met het vermogen van staten om mensenrechten te waarborgen in
extraterritoriale omstandigheden. Tenslotte worden deze factoren gebruikt om territoriale
verplichtingen om grove mensenrechtenschendingen te voorkomen te vertalen naar
extraterritoriale verplichtingen op basis van jurisdictie. Staten hebben: (i)
Langetermijnverplichtingen om zich voor te bereiden op extraterritoriale ondernemingen
middels het eigen juridische en administratieve kader. Langetermijnverplichtingen om
extraterritoriale ondernemingen te plannen en uit te rusten op een manier die het mogelijk
maakt om te opereren in lijn met mensenrechtenverplichtingen. Een bezettende macht zal
mogelijk langetermijnverplichtingen hebben om het juridische en administratieve kader van
de gast staat moeten aanpassen als dat niet voldoet aan mensenrechtenstandaarden; (ii)
Kortetermijnverplichtingen en verplichtingen om de voortduring van schendingen te
voorkomen door maatregelen te nemen om schendingen of overtredingen in de loop van
extraterritoriale ondernemingen te voorkomen of beëindigen; (iii) Verplichtingen om
toekomstige schendingen te voorkomen door onderzoek in te stellen, verantwoordelijke
statelijke actoren te vervolgen en straffen en de vervolging van niet-statelijke actoren binnen
de extraterritoriale jurisdictie van de staat te waarborgen.
Een duidelijk voorbeeld van de invloed van juridische factoren is dat, behalve als het gaat om
een bezettende macht, staten niet bevoegd zijn om nieuwe wetten in te voeren of bestaande
wetten aan te passen in de gaststaat. Daarom moeten staten zich voorbereiden op
extraterritoriale operatie door middel van hun eigen juridische en administratieve kader,
bijvoorbeeld door beschermende maatregelen in te voeren tegen mensenrechtenschendingen
in de loop van extraterritoriale operaties en het aanbieden van specifieke training aan
statelijke actoren. Praktische en aan macht gerelateerde factoren zijn relevanter in de acute
fasen van preventie. Omdat het makkelijker is voor staten om de acties van statelijke actoren
dan van niet-statelijke actoren te overzien, worden directe verplichtingen om schendingen
door statelijke actoren te voorkomen nauwelijks aangetast door praktische en aan macht
gerelateerde factoren; terwijl indirecte extraterritoriale verplichtingen soms makkelijker
kunnen worden beperkt dan binnen het grondgebied, bijvoorbeeld door een instabiele

veiligheidstoestand. Tenslotte is een juridische factor waar rekening mee moet worden
gehouden in de fase van het voorkomen van toekomstige schendingen, dat staten niet altijd
strafrechtelijke jurisdictie hebben over niet statelijke actoren die overtredingen plegen in hun
extraterritoriale jurisdictie. In zo’n geval moet de staat de vervolging van niet-statelijke
verdachten op een andere manier waarborgen.
Hoofdstuk 4: Extraterritoriale Preventieve Verplichtingen Buiten Jurisdictie
Derde staten hebben soms mensenrechtenverplichtingen ten opzichte van mensen buiten hun
grondgebied en jurisdictie, wat betekent dat de mensen wiens rechten (potentieel) beïnvloed
worden niet binnen het grondgebied of de jurisdictie van de derde staat aanwezig hoeven te
zijn. Enkele van de verplichtingen die werden geïdentificeerd als onderdeel van de
categorieën van verplichtingen om grove mensenrechtenschendingen te voorkomen in
Hoofdstuk 2, zijn in werkelijkheid niet beperkt tot grondgebied of jurisdictie en kunnen ook
derde staten verplichten tot maatregelen. Allereerst worden de verplichtingen van derde staten
om grove mensenrechtenschendingen te voorkomen en hun basis uiteengezet. Dan wordt de
inhoud en reikwijdte van deze verplichtingen geanalyseerd op basis van de tijdlijn. Derde
staten hebben: (i) Langetermijnverplichtingen om een juridische basis te introduceren om
strafrechtelijke jurisdictie te kunnen uitoefenen over verdachten van foltering die heeft
plaatsgevonden buiten jurisdictie, op basis van het principe van nationaliteit of universele
jurisdictie; (ii) Kortetermijnverplichtingen en verplichtingen om de voortduring van
schendingen te voorkomen om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs beschikbaar zijn
om genocide te voorkomen op basis van het vermogen om effectieve invloed uit te oefenen;
(iii) Verplichtingen om toekomstige schendingen te voorkomen door onderzoek in te stellen
naar gevallen van foltering die plaatsvonden buiten jurisdictie en verdachten te vervolgen op
basis van het principe van nationaliteit of universele jurisdictie.
Vergeleken met verplichtingen om grove mensenrechtenschendingen te voorkomen binnen
het grondgebied of op basis van extraterritoriale jurisdictie, zijn verplichtingen om grove
mensenrechtenschendingen te voorkomen van derde staten gefragmenteerd en ongelijk
verdeeld over de verschillende tijdfasen. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen in
internationaal recht die wijzen op een verschuiving naar het onderkennen van de belangrijke
rol die derde staten kunnen spelen in het voorkomen van grove mensenrechtenschendingen.
Enkele rechtsgebieden waarin verplichtingen van derde staten zich ontwikkelen worden
onderzocht, zoals verplichtingen om te assisteren en samen te werken voor de
verwezenlijking van economisch, sociale en culturele rechten, verplichtingen om
overtredingen van mensenrechten door bedrijven in het buitenland te voorkomen en
compenseren, verplichtingen om samen te werken om ernstige schendingen van jus cogensnormen te beëindigen als onderdeel van de Artikelen voor Staatsaansprakelijkheid en tenslotte
morele verplichtingen om te assisteren en interveniëren in het kader van de responsibility to
protect. Tezamen laten deze ontwikkelingen zien dat er veel potentie is om het
gefragmenteerde overzicht van verplichtingen om grove mensenrechtenschendingen te
voorkomen van derde staten te versterken in alle tijdfasen.

Hoofdstuk 5: Conclusie
Als resultaat van deze systematische analyse gebaseerd op bepaalde vormen van letsel, drie
ruimtelijke lagen en vier tijdfasen, wordt inzicht verkregen in de inhoud en reikwijdte van
verplichtingen ter voorkoming van grove mensenrechtenschendingen. Het overzicht van
verplichtingen in territoriale en extraterritoriale lagen wordt uiteengezet en besproken. Dit
wordt gevolgd door een analyse van de rol die gespeeld wordt door het vermogen van staten
om mensenrechten te waarborgen in de verschillende ruimtelijke lagen. De verplichtingen om
grove mensenrechtenschendingen te voorkomen worden dan verder geanalyseerd door
bestaande typologieën van verplichtingen toe te passen binnen het kader dat is opgezet om
preventieve verplichtingen te bestuderen. Tenslotte wordt het overzicht van verplichtingen om
grove mensenrechtenschendingen te voorkomen beoordeeld. Ten eerste zijn extraterritoriale
verplichtingen relatief onderontwikkeld. Ten tweede is het op dit moment onduidelijk wat de
gevolgen zijn als er meerdere plichtdragende staten zijn. Ten derde is de effectiviteit van de
maatregelen om te voorkomen in de praktijk soms twijfelachtig. Er is daarom nog veel ruimte
voor verdere rechtsontwikkeling, maar de toename in aandacht voor preventie en
extraterritoriale mensenrechtenverplichtingen biedt hoop dat er meer onderzoek en kritisch
denkwerk aan deze kwesties zal worden besteed. Dit onderzoek biedt een overzicht van de
huidige staat van het recht en kan daarmee bijdragen aan de helderheid van (academische)
discussies over preventie en kan worden gebruikt als basis voor toekomstige inspanningen op
het gebied van onderzoek en implementatie.

