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Casus Het EVRM-verdrag
Inleiding
De grondwet van een land wordt vaak als de belangrijkste en hoogste wet benoemd, maar
de grondwet zelf geeft aan dat er nog een hogere rechtsbron is: het internationaal recht.
Landen maken namelijk steeds vaker afspraken met elkaar in bijvoorbeeld internationale
verdragen. Ook op Europees niveau (in EU-verband) maken landen steeds meer en
verdergaande afspraken over hun samenwerking op diverse gebieden. Deze afspraken
hebben relatief veel invloed op ons Nederlands Recht.
Casus
Brenda en Marieke zijn studenten van de Mbo-opleiding Juridisch Administratief
Dienstverlener. Aangezien zij beiden geen duidelijk beeld hebben wat een internationaal
verdrag nu eigenlijk inhoudt en hoe zo’n verdrag is opgebouwd, wil de docent dat ze hiermee
kennis maken. Deze eerste kennismaking bestaat uit een opdracht.
De opdracht gaat over het EVRM-verdrag. Het EVRM-verdrag is een Europees verdrag
waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn
geregeld. Jij gaat samen met Brenda en Marieke de opdracht over het EVRM-verdrag
maken.
Beantwoord de volgende vragen en maak hierbij gebruik van het EVRM-verdrag bij de
Bronnen op www.juridischjuist.info. Tevens kun je internet raadplegen voor het opzoeken
van aanvullende informatie.

a) Waar staat de afkorting EVRM voor?

b) Wanneer is het EVRM-verdrag opgesteld?

c) In welke landen is het EVRM-verdrag van toepassing (bindend door ratificatie)?

d) Wat is het verschil tussen een multilateraal verdrag en een bilateraal verdrag?

e) Is het EVRM-verdrag een multilateraal- of een bilateraal verdrag?
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Lees artikel 2 van het EVRM-verdrag.
f) Artikel 2 EVRM stelt dat ‘het recht van een ieder op leven wordt beschermd’. Wanneer
twee landen met elkaar in oorlog zijn, kan het gebeuren dat er aan beide kanten soldaten
sneuvelen aan het front. Is het doden van een soldaat van de tegenpartij in strijd met het
EVRM-verdrag?

Lees artikel 4 van het EVRM-verdrag.
g) Artikel 4 EVRM betreft het verbod op slavernij, dwangarbeid en verplichte arbeid. Is het op
basis van het EVRM-verdrag wel toegestaan om gedetineerden te verplichten om
werkzaamheden te verrichten in wanneer zijn hun gevangenisstraf uitzitten?

Lees artikel 14 van het EVRM-verdrag.
h) Artikel 14 EVRM betreft het verbod op discriminatie. Discrimineren betekent dat er
onderscheid gemaakt wordt tussen mensen. Is het op basis van het EVRM-verdrag
toegestaan om mensen niet toe te laten tot een vereniging of club wanneer zij over
onvoldoende spaargeld beschikken?

Lees artikel 19 van het EVRM-verdrag.
i) Welk orgaan is belast met de controle en/of correctie van het nakomen van de
verplichtingen uit het EVRM-verdrag door de partijen?
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