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Bij mijn brief van k April j.1., Directie Europa, Bureau 
Westelijke Samenwerking No. 3^785, had ik de eer U een kort verslag 
te doen toekomen van de derde zitting van het Comité van-Ministers 
van de Raad van Europa, welke op>30 en 31 Maart en 1 April j.1. te 
Straatsburg heeft plaats gevonden. Daarbij stelde ik U een nota In 
het uitzicht betreffende de sluiting van een Europese conventie 
in zake de Rechten van de Mens. 

Ik moge in dit verband in herinnering brengen, dat het Comité 
van Ministers heeft besloten, de bestudering van het rapport der 
juridische deskundigen," die te Straatsburg een ontwerp-conventie 
hebben opgesteld, .te verwijzen naar een Comité van politieke des
kundigen der aangesloten staten, alvorens terzake een definitieve 
beslissing te nemen. Deze politieke deskundigen zullen voor dit 
doel moeten worden voorzien van duidelijke Instructies hunner resp. 
regeringen. Bij hun bes.preki'ngen "zullen zij in het bijzonder een 
oplossing moeten vinden voor twee-principiële vragen, namelijk of 
de Europese conventie een simpele opsomming dan wel een uitputtende 
definitie van de Rechten van de Mens zal moeten bevatten, en of tot 
oprichting van een Europees Hof voor de Rechten van de Mens zal 
moeten worden overgegaan. Het is de bedoeling, dat de politieke 
deskundigen v-erslag uitbrengen van hun besprekingen vóór de volgen
de zitting van het Comité van Ministers, welke begin Augustus van 
dit jaar te Straatsburg zal plaatsvinden. 

Ik móge U thans hiernevens een nota betreffende de onderhavige 
aangelegenheid ter bespreking in de Raad van Ministers aanbieden, 
waarbij als bijlage is gevoegd de tekst van de ontwerp-conventie, 
opgesteld door de juridische deskundigen. 

Het is mijn voornemen op bovenbedoelde bijeenkomst van politie
ke deskundigen Nederland te doen vertegenwoordigen door een ambte
naar van mijn Departement. 

DE MINISTER VAN B 3LANDSE ZAKEN, 

1 

Zijner Excellentie 
de Minister 
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N O T A 

BETREFFENDE EURPESE CONVENTIE INZAKE DE RECHTEN VAN DE MENS 

Do Commissie van Experts, welke door het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa is ingesteld on welke als 
opdracht had hot uitwerken van een ontwerp-Conventio dienen
de tot "basis van de discussies van hot Comité van Ministers, 
heeft 16 Maart jl. haar rapport ingediend. 

Do Commissie is er niet ingoslaagd één ontwerp-Con
ventio op to stollen, welke de instemming van alle experts 
kon verkrijgen. Integendeel bleken er diepgaande menings
verschillen te bestaan in do kommissie omtrent do gewenste 
inhoud van do Conventie. 

Mitsdien heft do Commissie in haar rapport in hoofd
zaak uitgewerkt; 

1. twee systemen van omschri.iving van de rechten van 
de mens 5 

2. twee systemen van implementatie der Conventie. 
Het Comité van Ministers zal derhalve moeten be

slissen; 
I. of er aanleiding bestaat om, met toepassing van 

artikel 15, sub (b), van hot Statuut van de Raad 
van Europa, aan do Regeringen van do Loden aan to 
bevelen om over te gaan tot het sluiten van oen 
Europeso Conventie inzake rechten van do mens; 

II. wolk systeem van omschrijving van de rechten van 
do mons in de Conventie zal dionen to worden go-
volgd 5 

III. welk systeem van implementatie dient to worden 
aanvaard• 

Naar dezerzijdse mening zou het navolgende standpunt 
kunnen worden ingenomen; 

Ad I. Op zichzelf is or tegon de opportuniteit van het 
sluiten........ 



sluiten van een Europese Conventie inzake rechten 

van de mens wel hot oen on ander aan te voeren. 

Ton eerste lijkt hot sluiten van oen dergelijke 

conventie weinig urgent. Voor zover schonding van 

mensenrechten oen internationaIe betekenis heeft 

bieden de artikelen 3 juncto 8 van hot Statuut van 

de Raad van Europa roods voldoende mogelijkheid 

om.do nodige consequenties te trokken. Ziet men 

daarentegen de Conventie als con middel van inte

gratie van Europa in federale richting, dan valt 

op to merkon, dat integratie op het terrein van 

de individuele mensenrechton vooleer het sluitstuk 

zou moeten zijn van eon integratie op andere (mot 

name economische) terreinen, waarmede echter nog 

oen begin moot worden gomaakt. 

Ton tweede lijkt het totstandbrongon van oen Con

ventie thans praomatuur omdat do internationale 

bescherming van do rechten van do mons in het ver

band van do Verenigde Naties in verregaande staat 

van voorbereiding verkeert. Do Europose Conventie 

zal in ieder geval aangepast dienen te zijn aan 

hetgoen in hot kader van do Verenigde Naties wordt 

bereikt. 

Desondanks ware naar dozorzijdsc mening van Neder

landse zijde goon bezwaar to maken togon hot tot

standbrongon van oen Europese Conventie, indien de 

andere ledon van hot Comité van Ministors in be

ginsel eon dergelijke Conventie gewenst achten. 

De bovengenoemde bezwaren zijn niet van dermate 

overwegende aard, dan dat op grond daarvan stelling 

zou dienen to worden genomen tegenover oen wens, 

die door allo nationale groepen in do Raadgevende 

Vergadering is uitgesproken on door verschillende 

Rogoringon, waaronder mot namo die van Frankrijk 

en - officieel - ook do Britse Regering, wordt onder

steund. In het Nederlandse Parlement zou oen der

gelijk standpunt waarschijnlijk ook niet wordon ge 

waardoord. 

Ad II 



- 3 -

Do twoc door do Commissie van Experts uitgewerkte 

systemen van omschrijving van do rochton van do 

mons, waartussen hot Comité van Ministors oon keuze 

zal moe ton do on, kunnon als volgt wordon omschrovons 

Eorstc systcons ' is in overeenstemming met de opzet 

van de recommandatie dor Raadgevende Vergadering. 

Do rechten van do mens wordon slechts in beginsel 

vorm omschreven, waarbij do formulering wordt ge

bezigd, wolko in do Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens, aangenomen door de Algemene 

Vergadering dor Verenigde Naties, is neergelegd. 

Er zijn een aantal algemene, t.a.v. allo rochton 

van de mens geldende, zeer ruim omschreven, recht

vaardigingsgronden voor beperking van deze rechten. 

De uitwerking van een on ander wordt overgelaten 

aan do nationale wetgevingen, welke echter moeten 

zijn in overeenstemming met de !lprincipcs gónóraux 

do droit, roconnus par les nations civiliséos". 

In dit systeem verplichten do deelnemende Staten 

zich in wezen tot niets anders dan tot bescherming 

van de mensenrechton voor zover dezo wordt gebist 

door de reeds genoemde "algemene beginselen". 

Do preciesc inhoud van deze "algemene beginselen1' 

is uiterst moeilijk to omschrijven: daarvoor zou een 

uitvoerige rechtsvergelijkende studie noodzakelijk 

zijn. Uiteindelijk heeft hierover het implementatie-

orgaan to beslissen. 

Tweede systeem; is in overeenstemming met de opzet 

van do thans in voorbereiding zijnde Conventie in

zake rechten van de mens, als ontworpen door do 

Human Rights Commission van do Verenigde Naties. 

De rechten van do mens alsmede de toegelaten be

perkingen van deze rechten wordon zo nauwkeurig 

mogelijk on voor ieder recht afzonderlijk gedefi

nieerd. 

Uit do besprekingen van de Commissie van Experts 

bleek, dat hot eerste systeem door do Franse le

gering wordt voorgestaan. Do Franse opvatting word 
gedoold.......... 
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gedoeld door do Italiaanse on Iorso vertegenwoor

diger. Hot volgon van het tweede systeem is voor

do Britso Regering oen conditio sine qua non voor 

deelneming aan don Europese Conventie. Voor dit 

systeem bleek in de vergaderingen van do Commissie 

van Deskundigen bij de Zweedse, Noorse on Deense 

vertegenwoordigers, alsmede bij do Turkse on bij 

de Luxemburgse vertegenwoordiger sympathie te be

staan. Blijkene oen onderhandse modedoling van do 

Britso vertegenwoordiging aan de Nederlandse ver

tegenwoordig, ng zou do Belgische Regering zich te

genover do Britso Regering als voorstandstcr van 

hot Britso systeem hebben uitgesproken. 

Naar dezerzijdse mening is oen voordeel van 

het tweede systeem, dat daarin de omvang van do 

verplichtingen, welke de deelnemende- Staten op 

zich nemen, zoveel mogelijk vóór de deelneming 

vast staan5 anderzijds zijn de bezwaren tegen het 

eerste systeem niet onoverkomelijk, mits het sys

teem van implementatie voldoende soepel is. 

Een bezwaar van hot tweede systeem is ongetwijfeld, 

dat daarmede de overlapping van hot werk van do 

Verenigde Naties en van do Raad van Europa nog 

wordt geaccentueerd. In wezen geldt dit bezwaar 

echter ook voor het eerste systeem, m.a.w. i laat 

men dit bezwaar overwegen, dan dient men met de 

totstandkoming van oen Europese Conventie te wach

ten tot de Verenigde Naties haar werk inzake do 

rechten van de mens hooft voltooid. 

Naar dezerzijdse mening verdient derhalve hot twee

de systeem de voorkeur boven hot eerste. Bovendien 

moet niet uit het oog worden verloren do politieke 

factor, dat enerzijds bij het volgon van hot eerste 

systeem Britse deelneming aan de Conventie hoogst-

waarschijnlijk niet zal kunnen worden bereikt, 

anderzijds het niet uitgesloten lijkt (al is daar

van tot nu toe nog niet gebleken), dat do Franse 
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Regering bereid zal zijn hot twoede systeem te aan

vaarden. Een EuropcsG Conventie inzake mensenrech

ten, waaraan niet alle leden van do Raad van Europa 

deelnemen, verliest daarmede haar - toch reeds ge

ringe - aantrekkelijkheid. 

Do tweo systemen van implementatie, v/elke in het 

rapport worden voorgelegd, zijn de volgende; 

Eerste systeem; is in overeenstemming mot hetgeen 

door do Raadgevende Vergadering werd aanbevolen. 

Controle op de naleving van do Conventie wordt uit

geoefend door; 

A: oen Europose Conventie en 

B: een Europees Hof 

Do Commissie stolt oen onderzoek in op grond van 

iedere ontvankelijke klacht, die haar van particu

liere zijde of van de zijde van een deelnemende 

Staat bereikt. Zij tracht voorts door middel van 

conciliatio oon minnelijke schikking te bereiken, 

lukt dit niet dan kan zij de zaak voor het Hof 

brengen. Dit laatste kan ook door iedere betrokken 

Staat' gedaan worden. Hot Hof doet een voor do be

trokken Staten bindende uitspraak, waarbij c.q. een 

schadevergoeding aan de gelaedeerdo privó-porsoon 

wordt toegekend. 

ffttèodc systeem» is op Nederlands initiatief in hot 

rapport opgenomen. Het voorziet slechts in éón 

nieuw controle-orgaan, namelijk do Europese Commissie. 

Deze Commissie heeft uitsluitend tot taak; 

A. een onderzoek naar de feiten in te stellen; 

B. een :!advisory opinion11 uit te spreken inzake do 

vraag of do feiten oon niot-nakoming van de Con

ventie opleveren of niet. 

De Commissie heeft dus geen conciliorendo taak en 

evenmin do bevoegdheid om de sanctie op oen eventu

ele geconstatcerdo niot-nakoming van de Conventie te 

bepalen. 

Eventuele '-'reglement, aniablc" of sanctie wo£>dt uit

sluitend bewerkt door hot Comité dos Ministors op 

basis van het rapport van de Commissie. 
In 
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In beginsel tcg-m do instelling van oen Hof waren do ver
tegenwoordigers van? 

Voronigd Koninkrijk 
Noorwegen 
Griekenland 
Turki j e 
Luxemburg. 

In "beginsel vóór do instelling van een Hof waren de ver
tegenwoordigers vans 

Frankrijk 
Italië 
Belgio 
Denemarken 
Ierland. 

De vertegenwoordigers van Zweden en Nederland neenden 
dat hot niet op de weg van deskundigen lag on zonder 
uitdrukkelijke instructie van hun Regeringen in dozo 
zuiver politieke vraag stelling te nonen. 

Naar dezerzijdse noning verdient het tweede systeem 

verre de voorkeur boven het eerste, en wol in hoofdzaak 

on drie redenen. 
1. Er lijkt geen enkele aanleiding on twee internationale 

organen te scheppen, indien de controle op de naleving 
van de Conventie aan óén orgaan kan worden opgdragen» 

2. Het doel van do Conventie is niet in de eerste plaats 
de bescherming van privó-bolangen, doch do waarborging 
van een democratisch region in de aan de Raad van 
Europa deelnemende landen. Dienovcrcenkonstig ligt ook 
bij de sanctie op de niet-nakoming van do Conventie 
de nadruk niet op do schadeloosstelling of andere 
maatregel ton behoeve van het gelaedeordo individu, 
doch veeleer op de politieke pressie op do betrokken 
Regering on do öbmocratischo beginselen in acht te 
nemen. Deze pressie kan culmineren In do toepassing 
van artikel 8 van het Statuut (schorsing en uittre
ding) . Een andere politieke sanctie is de publicatie 
van het rapport van de Commissie. 
Voor do toepassing van deze on dergelijke sancties is 

echter 
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och ter niet oen Hof, doch slechts het Comité van 

Ministers een geschikt orgaan. 

Een Commissie, die tot taak heeft een "reglement 

amiable1' tot stand te brengen, zal geneigd zijn 

hij iedere klacht, die haar op het spoor brengt van 

een haars inziens ongewenste situatie, een poging 

te doen deze situatie te verbeteren, zonder zich van 

te voren af te vragen of de betrokken staat beneden 

de door de Conventie voorgeschreven minimum-standaard 

is gekomen of niet» Do conciliërende taak van de 

Commissie kan 'dus slechts leiden tot interventies 

en bemoeiingen t.a.v. het binnenlands bestuur van 

de betrokken Staten en dienvolgens tot pressie op 

de Regeringen tot het nemen van maatregelen, waartoe 

zij rechtens ingevolge de Conventie geenszins ge

bonden zijn. 

Anderzijds kan deze conciliatie ertoe leiden, dat in 

de gevallen, waarin er werkelijk een schonding van 

de Conventie, is, de zaak tussen do Regering en de 

gelaodecrdo privó-persooh wordt geschikt zonder dat 

het internationaal-politieke aspect van oen dergelijke 

schending tot zijn recht komt. 

's-Gravonhage, 4 April 1950. 


