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1: Inleiding.
Wanneer men denkt aan piraterij wordt er al snel gedacht aan parelwitte stranden in
de Cariben, begraven schatten en Long John Silver. Het idee van de open zee, het
avontuur en de romantiek spreken al eeuwen tot de verbeelding. Kinderen spelen
piraatje, er zijn complete speelgoedwinkels gevuld met allerlei piraten speelgoed en
Walt Disney vaart al jaren wel bij de “Pirates of the Carribean”-saga. Het lijkt erop
dat piraterij iets is van ver vervlogen tijden en nu slechts nog een onderwerp van
vertier. De waarheid is het totaal tegenovergestelde. Volgens een recent rapport van
het International Maritime Bureau (IMB), een onderdeel van de International
Chamber of Commerce (ICC), waren er in de eerste drie maanden van 2011 niet
minder dan 142 aanvallen van piraten op de koopvaardij, waarbij zeven
bemanningsleden de dood vonden en nog eens 34 gewond zijn geraakt. Volgens het
rapport van het IMB hebben 97 van die aanvallen zich voorgedaan in de wateren
rondom Somalië, een land waar een mensenleven niets waard is en het Suezkanaal
uitmondt in de golf van Aden.

1.2: Onderzoeksvraag.

Hoewel het in de hedendaagse piraterij vaker om losgeld gaat dan om de
daadwerkelijke lading, is het goed voor te stellen dat een kaping vaak samen zal gaan
met ladingschade. Denk bijvoorbeeld aan bedorven lading, vertragingsschade,
vernielzucht en diefstal. De lading zal deze schade natuurlijk vergoed willen zien en
zal proberen de vervoerder aansprakelijk te houden. Het onderwerp van deze
masterscriptie gaat dan ook over deze verhouding: Op welke uitzonderingen kan de
vervoerder zich onder de Hague (Visby) Rules beroepen om niet aansprakelijk te zijn
voor schade veroorzaakt door piraterij?

1.3: Piraterij.

Hoofdstuk 2 van deze scriptie zal de definitie van piraterij als onderwerp hebben.
Voor een goede beantwoording van de rechtsvraag moet er een duidelijk beeld
geschapen worden van dat gene dat piraterij inhoudt. Wat maakt piraterij tot piraterij?
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Welke aspecten danwel daden, zijn aan te wijzen als kenmerkend onderdeel van
piraterij? De benadering van deze term zal vooral op technische grond zijn, het
strafrechtelijke aspect staat niet ter discussie maar kan wel een inzicht geven in de
kern van het begrip. Om tot een duidelijke definitie van piraterij te komen zal ik mij in
deze scriptie dan ook baseren op de strafbepalingen en rechtspraak die betrekking
hebben op piraterij. Zo wil ik tot een kern komen die dát bevat wat in het recht wordt
gezien als daden van piraterij. Het Nederlandse strafrecht omschrijft piraterij (zeeroof)
als volgt: “... in open zee daden van geweld te plegen...tegen andere
vaartuigen...zonder door een oorlogvoerende mogendheid daartoe te zijn
gemachtigd...”. 1 Het strafrecht van de Verenigde Staten (V.S.) laat de definitie van
piraterij afhangen van “.the law of nations...”. 2 Hier is dus ook geen duidelijkheid
gegeven over het hoe en wat nu precies piraterij is. Het Verenigd Koninkrijk (V.K.)
verwijst in haar Merchant Shipping and Maritime Security Act van 1997 naar de
verdragstekst van de United Nations Convention on the Law of the Sea van 1982
(UNCLOS): “For the avoidance of doubt it is hereby declared that for the purposes of
any proceedings before a court in the United Kingdom in respect of piracy, the
provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 that are set
out in Schedule 5 shall be treated as constituting part of the law of nations.” Uit de
aanhef van dit artikel maak ik op dat er blijkbaar voldoende twijfel over het
onderwerp kan bestaan dat de Engelse wetgever het nodig vond om expliciet te
zeggen “For the avoidance of doubt”.

1.4: De Hague (Visby) Rules.

Hoofdstukken drie tot zes van deze scriptie hebben betrekking op de uitzonderingen
op de aansprakelijkheid van de vervoerder onder de Hague Visby Rules (H(V)R). De
H(V)R bevatten regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van de vervoerder
voor verlies- en ladingschade. Het aansprakelijkheidssysteem van de H(V)R laat zich
kenmerken door het vormen van de basis van de aansprakelijkheid en het benoemen
van de uitzonderingen daarop. 3 De kern ligt in de artikelen III en IV van het Verdrag.
Artikel III behelst de verplichtingen van de vervoerder en IV omschrijft de
1
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uitzonderingen op zijn aansprakelijkheid. Het is deze lijst en haar excepties waarop de
vervoerder zich in bijzondere gevallen kan beroepen om een eventuele
aansprakelijkheid voor ladingschade of verlies af te wentelen.

Nu is het doel van deze scriptie het vinden van de excepties waarop de vervoerder
zich kan beroepen in geval van piraterij. In lid twee van artikel IV worden zeventien
schadeoorzaken genoemd die een uitzondering vormen op de aansprakelijkheid van
de vervoerder. Deze scriptie richt zich enkel op schade veroorzaakt door piraterij,
daarom beperk ik mij tot de excepties die betrekking (kunnen) hebben op daden van
agressie op zee. Dit zijn de excepties C, gevaren van de zee, E, oorlogshandelingen, F,
daden van publieke vijanden en Q, een andere oorzaak. Piraterij zelf wordt niet
letterlijk genoemd in de Hague Visby Rules. Over de plaats van piraterij onder de
excepties bestaan daarom ook verschillende gedachten. Ik zal deze dan ook tegen het
licht houden en uitzoeken wat zij nu precies inhouden, hoe ze bedoelt zijn en welke
richting de rechtspraak aan hen geeft. Op die manier wil ik een helder beeld scheppen
van de reikwijdte en inhoud van die excepties, en de plaats van piraterij onder hen.

1.5: Onderzoeksmethode.

De methode van dit onderzoek is rechtsvergelijkend van opzet daar de Hague Visby
Rules een internationaal verdrag vormen. Dit verdrag dient uniform gehanteerd te
worden en zodoende is de rechtspraak van alle partijen relevant. Ik kijk hoe
verschillende rechtssystemen uitleg geven aan de excepties van artikel IV lid 2 en hoe
deze worden toegepast in de rechtspraak. Op die manier kan ik het begrip “piraterij”
toepassen op de C, E, F en Q exceptie. Ik behandel enkel deze excepties omdat na
onderzoek voor mij is vast komen te staan dat het deze excepties zijn die zich het
beste lenen voor schade of verlies, veroorzaakt door piraterij. Zo wil ik naar voren
laten komen welke van de vier excepties voor de vervoerder geschikt is om zich op te
beroepen in geval van schade veroorzaakt door piraterij.

5

1.6: Rechtssystemen.
De rechtssystemen waarop deze scriptie zich richt zijn het Nederlandse en die van het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het Nederlandse recht is
vanzelfsprekend in dit onderzoek, ik schrijf deze scriptie voor mijn master
Privaatrechtelijke Rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam. De keuze voor
de rechtssystemen van het V.K. en de V.S. is ten dele gebaseerd op de
totstandkomingsgeschiedenis van de Hague Visby Rules en de voorbeelden waarnaar
zij gevormd zijn maar ook op het feit dat beide rechtsgebieden van grote invloed zijn
op het maritieme recht. 4

2: Piraterij.
De Dikke van Dale omschrijft “Piraterij” als de roof van schepen of vliegtuigen,
“piraat” wordt beschreven als “zeerover” en wanneer men de term “zeeroof” opzoekt
krijgt die de uitleg als “een daad van geweld in volle zee gepleegd aan een schip dat
geen oorlogsvaartuig is.” 5 In de Shorter Oxford English Dictionary is “Piracy”
uitgelegd als “Robbery and depredation on the sea or navigable rivers…” 6 Het
verschil tussen beide woordenboeken leidt er toe dat volgens de Nederlandse piraterij
enkel op “volle” (open) zee kan gebeuren, terwijl het Engelse (grammaticale) definitie
spreekt over de zee en bevaarbare rivieren. Een groot verschil, als je bedenkt dat de
meeste gevallen van piraterij binnen de territoriale wateren van verschillende landen
vallen, deze aanvallen zouden volgens van Dale niet onder piraterij vallen.

De voorbeelden hier boven zijn slechts definities gegeven door een woordenboek, zij
hebben verder geen enkel juridisch gewicht. In de juridische literatuur is er echter ook
geen consensus over een duidelijke omschrijving van piraterij, afgezien van het feit
dat het met de zee te maken heeft. Zowel aanvallen op- als vanaf zee worden in de
literatuur onder de noemer piraterij geplaatst. 7 Daarnaast variëren definities van
piraterij zo nauw als diefstal op zee, tot ál het gewapende geweld op zee, dat niet een
4

Margetson 2008, p. 19.
Van Dale 1990, p. 2566, 2567, 4050.
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Oxford 1977, p. 1591.
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Crokett 1976, p. 83.
5

6

gerechtvaardigde oorlogshandeling is. 8 Het is lastig om een universele definitie te
geven van piraterij. Crockett geeft daarvoor als reden dat piraterij gezien wordt als
een internationaal gevaar waarover bijna iedere staat jurisdictie meent te hebben. Er
zijn zware consequenties voor diegenen die zich schuldig maken aan piraterij,
voorzichtigheid is dus geboden bij het definiëren daarvan. 9 Zelf geeft Crockett als
eventueel aanknopingspunt dat, wanneer er sprake is van bedreiging van het
internationale belang van veilige zeeën voor economische doeleinden, passage en de
wetenschap, dan zou men kunnen spreken van piraterij. 10 Crockett nuanceert dit
standpunt direct, in die zin dat niet elke bedreiging van economische belangen op zee
is te benoemen als piraterij: stelend cabinepersoneel aan boord van een cruiseschip
kan toch lastig in aanmerking komen voor een kwalificatie als piraat.

Een andere oorzaak voor de moeilijkheid van het juridische concept “piraterij” is dat
het zowel aspecten van het internationale als het nationale recht behelst. 11 Piraterij
werd als een internationaal kwaad gezien en staten reageerden daar op met wetgeving
ter bestrijding daarvan. De vervolging daarvan geschiedde alleen niet volgens het
internationale recht of een internationaal tribunaal maar volgens de nationale wet en
rechtbanken van individuele staten. Zodoende was het aan hun eigen rechtbanken om
invulling aan het begrip te geven. 12 Dit alles resulterend in een situatie van
onduidelijkheid over verschillende definities van piraterij en haar onderscheid van
andere misdrijven. 13

2.1: De Verenigde Staten.

In de Verenigde Staten is de belangrijkste zaak, met betrekking tot het begrip piraterij,
de zaak “United States v. Smith” uit 1820. 14 In deze zaak kwam de vraag naar boven
wat de uitleg was van “piracy as defined by the law of nations” zoals dat genoemd
was in de Piracy Act van 1819. 15
8

O’Connell 1970, p. 657, Tuerk 2009 p. 10.
Crockett 1976, p. 81.
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Crockett 1976, p. 81.
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O’Connell 1984, p. 966.
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O’Connell 1984, p. 967.
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Ibid.
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United States v, Smith, 18 U.S. 153.
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The Piracy Act of March 3, 1819 15th Cong., 2nd Sess,. Ch. 77, 3, 510.
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De Supreme Court overwoog het volgende:

“It is next to be considered, whether the crime of piracy is defined by the law of
nations with reasonable certainty…There is scarcely a writer on the law of nations,
who does not allude to piracy as a crime of a settled and determinate nature… all
writers concur, in holding, that robbery, or forcible depredations' upon the sea,
animo furandi, is piracy …We have, therefore, no hesitation in declaring, that piracy,
by the law of nations, is robbery upon the sea, and that it is sufficiently and
constitutionally defined by the fifth section of the act of 1819.” 16

In deze zaak overweegt de Supreme Court dat piraterij zich laat definiëren als
“Robbery upon the Sea”. Vertaald naar het Nederlands: roof op zee. 17 Hoewel de wet
van drie maart 1819 slechts een jaar van kracht is geweest, is die bepaling bijna
integraal over gegaan in de wet van 15 mei 1820 en nog steeds van kracht. 18 Deze
luidt:

“Whoever, on the high seas, commits the crime of piracy as defined by the law of
nations, and is afterwards brought into or found in the United States, shall be
imprisoned for life.” 19

Pas in 1932 doet men in de V.S. een poging tot het realiseren van een definitie die
zich zou laten lezen als een internationaal bruikbare definitie van piraterij. Deze
poging wordt ondernomen door de Harvard Research Group (HRG). 20 Artikel 3 van
de “Draft Convention on Piracy” luidt als volgt:

“Piracy is one of the following acts, committed in a place not within the territorial
jurisdiction of any state:
1. Any act of violence or depredation committed with intent to rob, rape, wound,
enslave, imprison or kill a person or with intent to steal or destroy property,
for private ends without a bon fide purpose if asserting a claim of right,
16

United States vs, Smith, 18 U.S. 153, p. 5.
Van Dale 1996, p. 615.
18
Rubin 1998, p. 159.
19
United States Code, chapter 81, section 1651.
20
Pathak 2005, p.68.
17
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provided that the act is connected with an attack on or from the sea or in or
from the air. If the act is connected with an attack which starts from on board
ship, either that ship or another ship which is involved must be a pirate ship or
a ship without a national character” 21

Deze definitie spreekt over “any act of violence or depredation…with intent to rob,
rape, wound…kill…steal or destroy …”. Ofwel, alle handelingen van geweld met
bovengenoemde daden als motief. Daarnaast introduceert zij de voorwaarde van eigen
doeleinden: “private ends”. Zodoende sluit de HRG situaties uit waarin piraterij
gebruikt wordt voor het bereiken politieke doeleinden, denk bijvoorbeeld dat het
FARC overgaat tot piraterij of piraterij uitgevoerd door Staten. 22 Zij doen dat niet
voor eigen gewin maar met een politieke achtergrond zoals het omverwerpen van een
regime. De zwakte van deze definitie ligt mede in haar uitgebreide uitleg. Daardoor
correspondeert zij amper aan de nationale definities van piraterij. 23 Het doel van de
HRG was om mee te werken aan de internationale discussie en het toewerken naar
een internationaal verdrag betreffende piraterij. 24 In het nationale recht van de V.S.
bleef evengoed de definitie van Smith centraal staan, getuige deze zaak uit 2010:
United States v. Said. 25

In deze zaak ging het over een groep Somalische piraten die de Amerikaanse
oorlogsbodem “USS Ashland” hadden aangevallen en stonden terecht voor een
aanklacht op grond van bovengenoemd artikel 1651 van de United States Code. De
vermeende piraten kwamen langszij van de USS Ashland en in ieder geval één van de
piraten zou een schot hebben gelost op de USS Ashland. De verdediging stelt dat in
deze zaak geen sprake kan zijn van piraterij daar zij niet aan boord van het schip zijn
gegaan, niet de controle over de Ashland hadden genomen en vooral dat de
vermeende piraten niks van boord hadden meegenomen. 26 De District Court gaat hier
in mee en concludeert:

21

Harvard Law School 1932, p.743.
Crockett 1976, p. 87.
23
Rubin 1998, p. 342.
24
Pathak 2005, p. 70
25
United States v. Said, No. CRI.A.2:10cr57, 2010 WL 3893761
26
United States v. Said, No. CRI.A.2:10cr57, 2010 WL 3893761, p. 4.
22
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“In sum, the Government simply fails to cite to one case...in which the Defendant was
criminally prosecuted for “piracy in violation of the law of nations,” for conduct that
fell short of robbery or seizure of a ship...this Court concludes that the Supreme Court
in Smith set forth the authoritative definition of piracy as robbery or forcible
depredations on the high seas, i.e., sea robbery.” 27

Piraterij werd dus niet bewezen geacht omdat de verdachten niks hadden geroofd dan
wel zich meester hadden gemaakt van het schip. 28 Gezien deze zaak is dus enkel bij
sprake van een succesvolle roof of het bezit nemen van het schip voldaan aan de
definitie van piraterij zoals gegeven in Smith.

2.2: Het Verenigd Koninkrijk.

In het Engelse recht is piraterij sinds jaar en dag strafbaar, maar omdat mogelijkheden
ontbraken om jurisdictie en handhaving was de vervolging en berechting van piraten
weinig effectief. . 29 De kentering in deze situatie vindt plaats in de zestiende eeuw. In
het jaar 1536 werd door de “Act of 28 Henry VIII” piraterij onder de jurisdictie van
de “King’s Commission” geplaatst en zou voortaan berecht worden volgens het
systeem van de common law anders dan door de civil law procedure die gevolgd werd
in de “Admiral’s Court”. 30 Hoewel de “Act of 1536” geen definitie geeft van piraterij,
blijkt uit de commentaren daarop dat men onder piraterij verstond: “acts of robbery
and depredation upon the high seas” en dat dit gelijk staat aan “piracy jure gentium”:
piraterij volgens het volkenrecht. 31
In het Engelse recht is de meest aanwezige zaak “Rex v. Dawson”. 32 Met betrekking
tot piraterij overweegt Sir Charles Hedges in deze zaak het volgende:

27

Ibid, p. 6.
Ibid.
29
Morrison 1932, p. 910.
28

30

De Admiral’s Court hanteerde een gereviseerde versie van de “Code of Laws of Oleron” Dit had als resultaat
dat er gewerkt met een gecodificeerd systeem waarbij de interpretatie overgelaten werd aan de “Admiral” anders
dan aan common law rechters. Voor een uitgebreide uitleg zie Rubin 1998, p. 48.
31
32

Ibid.
Rubin 1998, p. 94.
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“Piracy is only a sea term for robbery…If any man be assaulted…and his ship or
goods violently taken away without legal authority, this is robbery and piracy…If the
mariners of any ship shall violently dispossess the master and…carry away the
ship…with a felonious intention…this is also robbery and piracy” 33

Hedges geeft hier een omschrijving waarin het, zonder rechtsgrond, gewelddadig
nemen van andermans goederen of schip resulteert in piraterij. Deze omschrijving
blijft de leidende gedachte, zo blijkt ook uit de zaak “Attorney General for Hong
Kong v. Kwok-a-Sing.” 34 In deze zaak bevestigt het Privy Council nogmaals de
definitie van Hedges:

“They see no reason to doubt that the charge of Sir Charles Hedges, Judge of the
High Court of Admiralty, to the Grand Jury, as reported in the case of Rex v.
Dawson…contains a correct exposition of the Law as to what constitutes piracy jure
gentium...” 35

Het Engelse recht volgt een definitie waarbij het met geweld, daadwerkelijk roven of
overnemen van het schip de definitie van piraterij vormt. In deze situatie komt
verandering wanneer een vermeend geval van piraterij voorkomt bij de Britse
rechtbank in Hong Kong. 36 In deze zaak is sprake van een aanval van twee schepen
op een ander schip maar deze aanval draait, door ingrijpen van buitenaf, niet uit op
een daadwerkelijke roof of beroving van het schip. Naar aanleiding van deze zaak
wordt de volgende vraag gesteld aan de Privy Council:

“Whether an accused person may be convicted of piracy in circumstances where no
robbery has occurred.” 37

Deze vraag werd als volgt beantwoord door het Judicial Committee of the Privy
Council:

33

Rex v. Dawson (1696), 13 How. St. Tr. 451-455.
Attorney General for Hong Kong v. Kwok-a-Sing (1873) LR 5 PC 179.
35
Ibid, p. 200.
36
R. v Chung Tam Kwong & 12 Others, 25 HKLR 31 March 24, 1931
37
In re PIRACY JURE GENTIUM, [1934] A.C. 586
34
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“When...armed men sailing the seas on board a vessel…could attack and kill
everybody on board another vessel…without committing the crime of piracy unless
they stole, say, an article worth sixpence, their Lordships are almost tempted to say
that a little common sense is a valuable quality in the interpretation of international
law.” 38

“…the subject shows a gradual widening of the earlier definition of piracy to bring it
from time to time more in consonance with situations either not thought of or not in
existence when the older jurisconsults were expressing their opinions...their
Lordships...having examined all the various cases…they have come to the conclusion
that…actual robbery is not an essential element in the crime of piracy…a frustrated
attempt to commit piratical robbery is equally piracy jure gentium.” 39

De Privy Council wijkt hier af van de gedachte dat roof de bepalende factor is voor
piraterij. Daarnaast geeft zij ook aan dat ook een poging daartoe zich laat kwalificeren
als piraterij.

Tegenwoordig bepaalt artikel 26 van de Merchant Shipping and Maritime Security
Act dat in het Engelse recht de definitie van de United Nations Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS) gevolgd dient te worden. 40 Dit artikel luidt:

“For the avoidance of doubt it is hereby declared that for the purposes of any
proceedings before a court in the United Kingdom in respect of piracy, the provisions
of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 that are set out in
Schedule 5 shall be treated as constituting part of the law of nations..“ 41

Uit de aanhef van dit artikel, “For the avoidance of doubt…” maak ik op dat de
Engelse wetgever in een klap duidelijkheid wil geven over dat gene wat piraterij is en
in die zin aansluiting zoekt bij het internationale recht.

38

Ibid, p. 594.
Ibid, p. 600.
40
Merchant Shipping and Maritime Security Act 1997, article 26.
41
Schedule 5 bestaat uit UNCLOS art. 101 (Defenition of Piracy), 102 (Piracy by a warship,
government ship or government aircraft) en 103 (Definition of a pirate ship or aircraft). Zie voor art.
101 hfdstk 2.4.
39
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2.3: Nederland.

Het Nederlandse wetboek van strafrecht (WvS) kent de volgende bepaling:

“Art 381: Als schuldig aan zeeroof wordt gestraft:

1°. …hij die als schipper dienst neemt of dienst doet op een vaartuig, wetende dat het
bestemd is of het gebruikende om in open zee daden van geweld te plegen tegen
andere vaartuigen of tegen zich daarop bevindende personen of goederen, zonder
door een oorlogvoerende mogendheid daartoe te zijn gemachtigd of tot de
oorlogsmarine van een erkende mogendheid te behoren;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde
categorie, hij die, bekend met deze bestemming of dit gebruik, als schepeling dienst
neemt op zodanig vaartuig of vrijwillig in dienst blijft na daarmede bekend te zijn
geworden.” 42

Wanneer men naar de memorie van toelichting (MvT) kijkt is ziet men dat ten
behoeve van de uitleg van het begrip “zeeroof” wordt gesteld dat “…zeeroof wordt
hier bepaald tot die handelingen welke algemeen in het volkenregt als zeeroof zijn
aan te merken.” 43 De reden voor de aansluiting bij de “volkenregtelijke opvatting” is
dat dit de mogelijkheid geeft om ieder roofschip aan te houden en de opvarenden te
berechten, ongeacht nationaliteit of de locatie van het misdrijf. 44

Anders dan het Amerikaanse en Engelse recht, gaat het in artikel 381 om “daden van
geweld”. De MvT legt uit dat “Geen zeeroof is denkbaar zonder geweld, maar ook
elke onregtmatige daad van geweld is hier zeeroof, onverschillig of diefstal of
afpersing gepleegd of beoogd wordt”. Hier wordt niet alleen geweld, diefstal en
afpersing als aspect van zeeroof benoemd maar álle daden van geweld. 45 Dit wordt
ook door Gastmann bevestigd: “Alle daden van geweld vallen naar deze bepaling

42

Wetboek van Strafrecht 2011, artikel 381 lid 1,2.
Schmidt 1892, p. 98
44
Ibid.
45
Cleiren 2010, p. 1554.
43
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onder het begrip van zeeroof”. 46 De MvT geeft hiervoor als reden dat “Door het
taalgebruik is de beteekenis van zeeroof en zeeroover veel uitgebreider geworden.” 47
Zodoende spreekt men dus van “geweld” in plaats van “roof” en is de kern van de
Nederlandse definitie iedere handeling van geweld tegen andere vaartuigen en zich
daarop bevindende personen of goederen.

In de strafbaarstelling van 381 WvS is het niet alleen het plegen van geweld maar ook
het nemen van dienst of doen op een schip bestemd daartoe. 48 Het dienst nemen, het
dienst doen als wel het in dienst blijven op een dergelijk schip voltooid het delict van
piraterij zoals bedoeld door de wetgever. Dit houdt in dat men kan spreken van
zeeroof zonder dat handelingen van geweld of een poging daartoe, zich als zodanig
hebben voltrokken. 49

Een voorbeeld hiervan is de strafzaak van 17 juni 2010. In deze zaak stond een
Somalische piraat terecht voor zeeroof ex artikel 381 van het WvS. 50 Deze zaak
draaide om een aanval op het Turkse vrachtschip “Samanyolu”. In casu wordt door de
rechtbank niet bewezen verklaard dat verdachte geweld zou hebben gebruikt maar wel
dat de verdachte bij het uitvaren wist dat het idee was een schip te beroven. De
rechtbank concludeert dat de verdachte “…als schepeling…dienstgenomen en dienst
gedaan op een vaartuig, dat bestemd was en gebruikt werd om in open zee daden van
geweld te plegen tegen andere vaartuigen en tegen zich daarop bevindende personen
en/of goederen… 51 Het bewezen feit levert op: Medeplegen van zeeroof.” 52

De veroordeling van verdachte is op grond van het feit dat hij dienst heeft gedaan op
een piratenschip. Dus niet alleen het gebruik van geweld of de poging tot roof maar
zelfs enkel dienst doen, op een daartoe bestemd schip, is al voldoende om veroordeeld
te worden op grond van artikel 381 Sw.
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2.4: Internationaal Recht.

De eerste internationaalrechtelijke codificatie van piraterij was in 1958 tijdens de
eerste “Convention on the Law of the Seas”. 53 De definitie van piraterij is praktisch
ongewijzigd overgegaan in het huidige verdrag: de United Nations Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS). 54

De UNCLOS geeft in artikel 101 haar definitie van piraterij:

“Piracy consists of any of the following acts:

(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for
private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and
directed:
(i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property
on board such ship or aircraft;
(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of
any State;
(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with
knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;…” 55

De UNCLOS gaat in haar definitie uit van daden van geweld en niet van het
roofprincipe. 56 Uit sub b van artikel 101 blijkt dat ook het dienst doen op een
dergelijk schip ook als piraterij wordt gezien. Dat de UNCLOS ook spreekt van
“private ends” is niet geheel onlogisch: de International Law Committee, die het
voorbereidende werk naar aanloop van het verdrag uitgevoerde, dankbaar gebruik
heeft gemaakt van het voornoemde onderzoek van de Harvard Research Group. 57

In verschillende wetgevingen en verdragen wordt verwezen naar de bepalingen van de
UNCLOS als leidend, dan wel constitutief op het gebied van piraterij, zoals de
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Engelse Merchant Shipping and Maritime Security Act en de Code of Practice for the
Investigation of Crimes of Piracy van de Internationale Maritime Organisatie. 58
Daarnaast wordt bijvoorbeeld in de Amerikaanse wetgeving verwezen naar de “law of
nations”, en in de Nederlandse Mvt naar het “volkenregt”. 59 Het UNCLOS verdrag is
geratificeerd door meer dan 162 landen, men kan dus verdedigen dat dit verdrag het
leidend voorwerp is bij het definiëren van piraterij. 60

2.5: Open Zee.

Al voor onze jaartelling stelde de Romeinse jurist Cicero dat piraten een vijand van de
mensheid zijn, een hostis humanis generis en dat iedere staat jurisdictie over deze
vijanden heeft. 61 In nationale wetgevingen ziet men dat terug door het strafbaar stellen
van handelingen buiten de territoriale wateren, op “...open zee…”. In het
internationale recht vindt men die universele jurisdictie ook duidelijk terug. 62
Artikel 105 van de UNCLOS gaat hier nog verder op in. 63 Dit artikel luidt:

“On the high seas, or in any other place outside the jurisdiction of any State, every
State may seize a pirate ship...or a ship...taken by piracy and under the control of
pirates, and arrest the persons and seize the property on board” 64

Het staat volgens de UNCLOS dus iedere staat vrij, om op open zee dan wel op
plekken buiten de jurisdictie van wie dan ook, een piratenschip te enteren en de
piraten te arresteren. Er zijn verschillende ideeën waar die universele jurisdictie
vandaan komt. Volgens Kontorovich komt deze voort uit het feit dat piraten iedereen
aanvallen, ongeacht vlag of nationaliteit en zodoende dus voor iedereen een
bedreiging zijn. 65 Een andere reden voor de universele jurisdictie wordt gegeven door
Gastmann. Hij redeneert volgens Hugo de Groot, dat de zee van iedereen is en
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zodoende de jurisdictie over vlag voerende schepen tot die staat behoort waarvan zij
de vlag voert. 66 Wanneer er dan sprake is van zeeroof, vervalt het nationale karakter
van het schip en verwordt zij tot een hostis humani generis en is het schip en haar
bemanning onderwerp van de jurisdictie van allen. 67 Er zijn aldus verschillende
wegen mogelijk via welke men tot de conclusie kan komen dat er sprake is van een
universele jurisdictie. 68
Dit levert evenwel het probleem op dat staten mogelijk in elkanders territoriale
wateren op piratenjacht zouden gaan, zodoende wordt de werking van de bepalingen
beperkt tot open zee. 69

2.6: Definitie.

Uit voorgaande beschouwingen van zowel het Amerikaanse, Engelse, Nederlandse en
Internationale recht kom ik tot de conclusie dat piraterij daden van geweld tegen
schepen als kern heeft. De besproken bepalingen en rechtspraak hebben allemaal
daden van geweld als kern van hun definitie van piraterij. Het Amerikaanse recht
spreekt van roof op zee, het Nederlandse recht en de UNCLOS noemen daden van
geweld, gericht tegen schepen. Het Engelse recht heeft een eigen ontwikkeling
doorgemaakt en zich uiteindelijk aangesloten bij de definitie van de UNCLOS.
Gekeken naar de besproken bepalingen en rechtspraak blijkt duidelijk dat een daad
van geweld, gericht tegen een schip, de grondslag van piraterij is.

In de definitie van de Harvard Research Group en artikel 101 van de UNCLOS wordt
gesproken van “private ends”, vrij vertaald als eigen gewin. Naar mijn mening blijkt
hieruit dat schepen met een publiekrechtelijk karakter, zoals marineschepen of
waterpolitie, in beginsel geen handelingen van piraterij kunnen begaan. Zij opereren
in dienst van de staat, in die zin dus niet voor het eigen gewin of “private ends”. Op
het eerste oog lijkt “eigen gewin’ vooral een financieel karakter te hebben.
In mijn optiek is het evenwel ook mogelijk dat een schip gegijzeld wordt als ruilobject
tegenover gevangenen of om een vrije doorvaart af te dwingen. Dit beschouw ik ook
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als eigen gewin en daarmee dan ook als piraterij. De Nederlandse wetgever laat een
ruimte open waarin daden van geweld in beginsel toegestaan zijn. Dit is alleen
wanneer daartoe een machtiging is afgegeven door een oorlogvoerende natie of
wanneer de daden zijn uitgevoerd door een erkende oorlogsmarine. Ik maak hier uit
op dat iedereen die niet gemachtigd is of tot erkende zeestrijdkrachten oorlogsmarine
behoort onder de definitie valt, ongeacht de achterliggende motieven van de
geweldsdaden.

De definitie van piraterij zoals ik hem zie en ook zal toepassen in deze scriptie is deze:

Piraterij is alle daden van geweld, voor eigen gewin en van buitenaf gericht tegen een
schip, haar opvarenden of goederen, op zee en alle andere bevaarbare wateren.

Geweldsdaden gericht tegen een schip is de kern van deze definitie. Deze daden
moeten van buitenaf gericht zijn tot het schip, haar opvarenden of haar goederen. Er
moet dus sprake zijn van een aanval vanaf een andere modaliteit dan het schip
waartegen die aanval zich richt. Piraterij is altijd een handeling waarbij het eigen
voordeel van, of eigen gewin van de piraten het motief is, met andere woorden:
privaat voordeel, niet zijnde een handeling met een publiekrechtelijk karakter. Ik
gebruik in mijn definitie niet de term “ op open zee”. Het “open zee” aspect van de
verschillende definities is mijns inziens slechts een instrument om universele
jurisdictie te vestigen over piraterij en heeft in mijn optiek dan ook geen betekenis
voor de definitie van piraterij. Het handelen van piraten zal altijd het zelfde blijven, of
dit nu is op open zee, binnen de territoriale wateren of andere bevaarbare wateren.

3: Uitzonderingen op de aansprakelijkheid van de vervoerder onder de
Hague Visby Rules.

De Hague Visby Rules (H(V)R) vormen een internationaal raamwerk waarbinnen de
verplichtingen van de vervoerder worden geregeld. 70 De verplichtingen van de
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vervoerder worden geregeld door artikel 3 van dit verdrag en artikel 4 regelt de
uitzonderingen op die aansprakelijkheid. 71 De aanhef van artikel 4 lid 2 luidt:
“Neither the carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage arising or
resulting from:…” Dit wordt gevolgd door sub A tot Q die elk afzonderlijk een
uitzondering geven op de aansprakelijkheid van de vervoerder. Ik zal nu de volgende
uitzonderingen op de vervoerdersaansprakelijkheid bespreken: H(V)R artikel 4 lid 2
sub C: “Perils of the Sea”, sub E: Act of War, sub F: Public Enemies en sub Q: Any
Other Cause omdat deze op het eerste gezicht in aanmerking komen als exceptie tegen
schade als gevolg van piraterij.

3.1: Perils of the Sea.
Het bepaalde in van artikel 4 lid 2, sub C is leest voluit: “Perils, dangers and
accidents of the sea or other navigable waters”. Perils of the Sea is in de Nederlandse
vertaling van de H(V)R vertaald als “Gevaren en onheilen van de zee en andere
bevaarbare wateren.” 72 De vervoerder wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid
veroorzaakt door een gevaar van de zee. In de travaux preparatoires van de H(V)R
wordt in het ontwerp verdrag van de Hague Rules eerst gesproken van “Dangers of
the sea and other navigable waters” maar wordt op basis van gewoonte uitgebreid met
“perils” en “accidents”. Er is verder geen discussie over deze exceptie en hij wordt als
zodanig aangenomen. 73

Onder perils of the sea vallen, volgens Scrutton, iedere schade aan de lading
veroorzaakt door zeewater, stormen, aanvaringen, stranding of andere gevaren eigen
aan de zee of voor een schip op zee, welke niet voorzien of voor te hoeden zijn door
de vervoerder of zijn werknemers als nodig dan wel waarschijnlijk voor de
ondernomen reis. 74 Tetley geeft als definitie van een peril of the sea:
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“…some force of weather or event at sea that would not be expected in the area of the
voyage, at the time of year concerned, and that could not be reasonable guarded
against.” 75

De kenmerken van de voornoemde definitie komen er als zodanig op neer dat, een
peril of the sea een gevaar is dat inherent is aan de zeevaart en dat zij onvermijdelijk
is dan wel niet te voorkomen. 76 Tetley geeft daarnaast dat, naast het gevaar en de
onvermijdelijkheid, rekening moet worden gehouden met wáár en onder welke
omstandigheden het gevaar zich manifesteert. Wat in het ene gebied wellicht niet te
verwachten is of zeer onwaarschijnlijk, zal in het andere gebied juist bekend zijn en
voor de hand liggen. 77 De term “perils of the sea” is speciaal bedoeld voor gevaren
die inherent zijn aan de zee. Volgens Schoenbaum behelst deze exceptie dan ook
“dangers…such as…” storm, zeewater, aanvaring en stranding. 78 Ook Tetley spreekt
van “… a number of different sea perils, such as…”. 79 Scrutton geeft weliswaar een
lijst met daarin schadegevallen die onder perils of the sea vallen maar hij introduceert
die opsomming met “The exception includes…”. 80 Zowel Carver als Scrutton zijn van
mening dat ook handelingen van piraten ook onder het algemene begrip van perils of
the Sea kunnen vallen en zo blijkt ook uit de Engelse jurisprudentie. 81 Uit dit alles
concludeer ik dat er geen uitputtende lijst is van perils of the sea en dat piraterij
evenwel een gevaar van de zee, een “peril of the sea” kan zijn.

3.1.1: Amerikaans Recht
In het Amerikaanse recht wordt de nadruk gelegd op de bijzondere of extreme aard
van de gebeurtenis en dat die gebeurtenis onvoorzienbaar was. 82 In de zaak van “The
Guilia” geeft de rechtbank dat perils of the sea:
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“…are of an extraordinary nature or which arise from irresistable force or
overwhelming power, and which cannot be guarded against by the ordinary exertions
of human skills and prudence”. 83

Deze definitie wordt nog verder onderstreept in de zaak “The Rosalia”, daarin
oordeelt rechter Hough dat een peril of the sea is “…something so catastrophic as to
triumph over those safeguards by which skillful and vigilant seamen usually bring
ship and cargo to port in safety.” 84 In het Amerikaanse recht is de onvoorzienbaarheid
van de peril nodig om een geslaagd beroep te doen op de exceptie. 85 Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de zaak “The Edwin I Morrison”, waarin de Supreme Court spreekt
van

“…extraordinary contingencies, not reasonably to have been anticipated.” en de
“Johnson v. S.S.”Schickshinny”: “…where a vessel is subjected to no greater risk or
damage that reasonably might have been anticipated on the voyage, peril of the sea
furnishes no immunity…the ship is still liable if its negligence contributed to the
loss.”. 86

Zwaar weer is in het Amerikaanse recht de meest voorkomende “Peril” maar andere
gevaren worden evenwel niet uitgesloten. 87 Wanneer men zich, ingeval van schade
veroorzaakt door piraterij, voor de Amerikaanse rechtbank wil beroepen op “perils of
the sea”, dan zal hij aannemelijk moeten maken dat de aanval door de piraten
onvoorzien was; “the event was unforeseeable” en van “extraordinary nature”; van
uitzonderlijke aard. 88 Mijn inziens is dat een onmogelijke opgave. Met de
hedendaagse technieken van radar, de algemene wetenschap dat in bepaalde wateren
piraten voorkomen, evenals de mogelijkheid tot beveiliging en andere maatregelen;
zoals het varen in konvooi of onder begeleiding van de marine, ben ik van mening dat
het zeer onwaarschijnlijk is dat een Amerikaanse rechtbank met een beroep op artikel
H(V)R 4 lid 2 sub C akkoord gaat. Een beroep, bij de Amerikaanse rechtbank, op
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voornoemd artikel slaagt zo zelden dat deze uitzonderingsgrond in het Amerikaanse
recht als zinloos is te waarderen. 89

3.1.2: Engels Recht.
Volgens Tetley is in het Engelse recht de test voor de perils-exceptie de
voorzienbaarheid van het gevaar en de mogelijkheid tot het ontwijken daarvan,
anders dan dat het gevaar van een uitzonderlijk, onvermijdelijk karakter moet zijn. 90
In “The Xantho” spreekt Lord Herschell van “…some casualty, something which
could not be forseen as one of the necessary incidents of the voyage” 91 Engelse
gerechten accepteren, volgens Tetley, geen beroep op de perils-exceptie wanneer er
sprake is van voorzienbaarheid van het gevaar. De zaken waarna Tetley verwijst zijn
van vóór de invoering van de H(V)R en Margetson merkt daarbij op dat het
voorzienbaarheidscriterium, zoals gevonden door Tetley, enkel een standpunt van de
rechtbank is en niet beslissend voor een toewijzing van de perils-exceptie. 92
Margetson zelf verwijst naar de “Bunga Seroja”, een zaak van de High Court of
Australia maar zij bevat volgens Margetson een goede uitleg van de vraag of onder
Engels recht, de onvoorzienbaarheid van de peril nodig is voor een succesvol beroep
op de perils-exceptie. 93 Rechter McHugh:

“…the critical question is not whether the peril can be foreseen or guarded against
but whether the harm causing event was of the sea and fortuitous, accidental or
unexpected. If it was, a further question arises as to whether that event was the
effective cause of the loss. This approach restricts the immunity of the carrier for the
loss or damage by reference to the carrier’s negligence rather than by reference to
the foreseeability or severity of the peril.” 94

De schade moet dus onverwacht zijn, anders dan onvoorzien. Het voorbeeld dat
Margetson daartoe geeft, heeft betrekking op een schip dat uitvaart met een slecht-
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weervoorspelling. In dat geval is het dus voorzienbaar dat er slecht weer in aantocht is.
Evenwel, als dat slechte weer ook schade brengt aan de lading ondanks dat er door de
vervoerder is voldaan aan zijn hoofdverplichtingen en hij heeft alle noodzakelijke
maatregelen getroffen dan is die ladingschade onverwacht. Wanneer de vervoerder het
schip liet uitvaren, wetende dat er ladingschade zou ontstaan dan kan hij zich niet
beroepen op de perils of the sea exceptie. 95 Eenzelfde situatie is denkbaar in het geval
van piraten: wanneer ergens piraten zijn gesignaleerd dan is de mogelijkheid van een
aanval voorzienbaar. Wanneer er dan schade ontstaat door een dergelijke aanval
ondanks het feit dat de vervoerder voldaan heeft aan zijn verplichtingen van artikel 3
H(V)R en alle mogelijke maatregelen heeft genomen om dit te voorkomen dan is zijn
schade dus onverwacht en bestaat, onder Engels recht, een beroep op de perils
exceptie tot de mogelijkheden. Dat het schadeveroorzakende feit van extreme of
bijzondere aard moet zijn is geen vereiste in het Engelse recht. Wanneer de schade
niet te vermijden was door het betrachten van redelijke zorg en goed zeemanschap,
dan is er sprake van een peril of the sea. 96

3.1.3: Nederlands Recht.

Met betrekking tot de perils uitzonderingsgrond is in Nederland geen eensgezindheid
over de eventuele voorzienbaarheid van de schadeoorzaak. 97 Margetson noemt als
voorbeeld het arrest “Quo Vadis” waarin de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak
wordt uitgelegd in de visie van de schrijvers Boonk, Schadee, Royer en Cleveringa. 98
In deze zaak is ligt de oorzaak van de schade in het niet-sluiten van de ventilatoren
van de motor tijdens een ruige zee, hierdoor kon zeewater de motorkamer in komen
en dat veroorzaakte een motorstoring. Volgens het Hof had de vervoerder in die tijd
van het jaar (december) en in dat gebied (het continentaal plat), rekening had moeten
houden, dan wel voorbereid had moeten zijn voor de plotselinge ruige grondzeeën. De
vervoerder had, volgens het Hof, maatregelen kunnen nemen om de schade te
voorkomen. De Hoge Raad bevestigt die visie; de vervoerder kan zich niet op de
perils-exceptie beroepen omdat niet gezegd kan worden dat de vervoerder zich niet
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had hoeven voorbereiden op die omstandigheden, hij wordt geacht de mogelijkheid te
hebben gehad om te voorkomen dat zeewater in de motorkamer kwam. 99 Uit deze
uitspraak blijkt dat de nadruk wordt gelegd op de causaliteit. Wanneer de vervoerder
niet heeft voldaan aan zijn verdragsverplichting ten opzichte van de lading en het
betrachten van redelijke zorg zoals opgedragen in artikel 3 van de H(V)R dan kan hij
zich niet beroepen op de exceptie van perils of the sea. 100

Met betrekking tot de bijzondere of extreme oorzaak van de schadeoorzaak
concludeert Margetson dat in het Nederlandse recht de visie heerst dat ook een
‘alledaagse’ situatie zich kan manifesteren als een peril of the sea, in de rechtspraak
is daar evenwel geen consensus over. 101 Dit is mede gebaseerd op het criterium dat
Boonk met betrekking tot die materie stelt; als de vervoerder onder de gegeven
omstandigheden, de schade had kunnen voorkomen of zich daarvoor had kunnen
hoeden dan is er geen sprake van een peril of the sea. Zodoende hoeft de
schadeoorzaak niet van bijzondere of extreme aard te zijn voor een beroep op de
perils-exceptie. 102

Wanneer de Nederlandse visie toegepast wordt op piraterij concludeer ik een zelfde
soort benadering als in het Engelse recht; wil een vervoerder zich beroepen op een
peril of the sea bij piratenschade dan zal dit enkel slagen wanneer hij aan kan tonen
dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen en de redelijke zorg die hem opgelegd
worden door de H(V)R. Net zoals in het Engelse recht wordt de toepassing van de
perils-exceptie verbonden aan de verplichtingen die voortkomen uit artikel 3 van de
H(V)R.

3.1.4: Conclusie
Wanneer men zich op de peril-exceptie wil beroepen bij schade veroorzaakt door
piraterij zal volgens mij onder het Amerikaanse recht weinig kans maken. Enkel
wanneer sprake is van een onvoorziene schadeoorzaak die bijzonder en extreem van
karakter is, slechts dan slaagt een dergelijk beroep. Een aanval van piraten is in mijn
99

Ibid, p. 155.
Ibid.
101
Ibid, p. 156.
102
Ibid.
100

24

ogen niet onvoorzien, dat wil zeggen; het zal nooit een volledige onwaarschijnlijkheid
zijn. De “extreme en bijzondere” aard lijkt mij een factor die aan de rechter is om in te
vullen maar dan zouden de piraten wel met uitzonderlijk veel geweld of op een
bijzondere manier aanvallen dat hier aan wordt voldaan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan
een situatie waarin de piraten alle lading over boord gooien of wellicht uit frustratie
het schip met man en muis naar de kelder jagen. Gelet op de aard en het karakter van
de hedendaagse aanvallen zou mijn inziens slechts dan kunnen worden gesproken van
een peril of the sea.

In zowel het Engelse als het Nederlandse recht ligt een dergelijk beroep meer voor de
hand. Beide landen limiteren de reikwijdte van een peril aan de
verdragsverplichtingen van de vervoerder. Wanneer een vervoerder kan aantonen, dat
hij aan zijn verdragsverplichtingen heeft gedaan, daarmee ook alle nodige
maatregelen heeft genomen om piratenschade te voorkomen dan zou een beroep op de
perils-exceptie succesvol kunnen zijn.

3.2: Act of war/oorlogshandelingen.
Sub E van artikel 4 lid 2 H(V)R ontheft de vervoerder van aansprakelijkheid
veroorzaakt door schade voortkomend uit een “Act of war”. 103 In de Nederlandse
vertaling van het verdrag is dit “Oorlogshandelingen”. Het gaat in deze exceptie om
schade die haar oorzaak vindt in oorlog of soortgelijke gewapende conflicten. 104 De
schadeoorzaak moet wel het karakter hebben van een oorlogshandeling, een aanvaring
met een oorlogsschip of brandstofschaarste is dat dus niet. 105

Volgens Royer is een dergelijke uitzonderingsgrond niet vreemd in het
Angelsaksische recht, maar ontbrak deze wel in de Harteract en de Water-Carriage of
Goods Act welke model hebben gestaan voor de H(V)R. 106 Uit de Travaux
Preperatoires blijkt echter niet waarom deze exceptie als zodanig is opgenomen in het
verdrag. De gedachte is dat de E-exceptie samen met de “public enemies” exceptie,
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gelijk zijn aan het common law begrip “Kings/Queens enemies (Queens-exceptie)” 107
Belangrijk feit is dat laatstgenoemde exceptie alleen betrekking heeft op handelingen
van staten of volken die in oorlog zijn met de soeverein van de vervoerder. 108 Rechter
Byles overweegt in het arrest “Russel v Niemann”

“Queen’s enemies means enemies of the sovereign of the carrier, whether that
sovereign be an Emperor, or Queen or a reigning Duke…leaving…pirates to be
ranked with other dangers of the seas.” 109

De achtergrond van de Queen’s enemie-exceptie is dat de vervoerder geen
mogelijkheid van regres op de daders heeft omdat de betrokken partijen buiten de
jurisdictie vallen van een nationaal gerecht. 110

Bij het ontwerp van de Harteract is de Queens-exceptie overgenomen maar ten
behoeve van de staatsvorm van Amerika veranderd in “Public Enemies” (PE) en
zodoende ook in die vorm in de H(V)R opgenomen. 111 Door deze formulering is die
exceptie wel iets breder van opzet; niet alleen vijanden van het Staatshoofd, maar ook
die van de staat waartoe de vervoerder behoort, worden geacht te vallen onder deze
exceptie. 112 Maar net zoals de Queens-exceptie biedt de PE-exceptie geen ontheffing
in vredestijd of in gevallen van neutraliteit. Dit is volgens Royer dan ook de reden dat
de Act of war is opgenomen in de H(V)R. 113 Wanneer bijvoorbeeld een neutraal schip
schade ondervindt van een zeeslag tussen twee oorlogvoerende staten. De Warexceptie biedt een uitzonderingsgrond hiervoor. Het begrip “war” is in de Warexceptie in haar breedste vorm te lezen. Zowel gewapende conflicten tussen twee of
meer landen als een burgeroorlog kunnen onder dat begrip vallen. 114 De War-exceptie
geeft dus in beginsel geen ontheffingsgrond voor schade veroorzaakt door piraterij.
Alleen wanneer de roof direct verband zou houden met een gewapend conflict of
oorlog dan zou volgens mij een beroep hierop mogelijk zijn.
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3.3: Public Enemies/vijanden van de staat
Hierboven is al gebleken dat de ‘Public Enemie’ exceptie (PE) voortkomt uit het
commom law begrip Queen’s Enemies en ten behoeve van de staatsvorm van de VS
omgevormd tot PE. De discussie voorafgaand aan de incorporatie van de PE is
legendarisch; Lord Phillimore vraagt zich af of public enemies doelt op piraten, Sir
Hill meldt dat deze overgenomen is uit de Harteract, de Canadese en de Australische
Act en dat hij het niet weet; wellicht, Sir Duke besluit met de conclusie dat de
bedoeling een lastig onderwerp is en hij hamert door. 115
In de literatuur is de algemene gedachte dat piraterij onder sub F van artikel 4 lid 2
H(V)R valt. 116 De achtergrond van deze gedachte ligt in het feit dat piraten worden
gezien als een ‘Hostis Humanis Generis’ 117 Op die grond zijn zij dus een vijand van
allen, van iedereen; dus ook van de staat.

3.3.1: Amerikaans Recht.
In de Amerikaanse jurisprudentie ziet men dat de PE-exceptie een zelfde soort uitleg
krijgt als de ‘Queen’s enemies’-exceptie. Allereerst wordt in het arrest “David Crystal
Inc. v. Ehrlich-Newmark Trucking Co.” uitleg gegeven aan het begrip “Public
Enemy”. 118 De District Court oordeelt dat:

“the phrase ‘public enemy’ connotes the existence of an actual state of war and refers
to the government of a foreign nation at war with the carrier's government. It has also
been expanded to include pirates on the high seas (who are considered enemies of all
civilized nations) and in some instances, rebels in insurrection against their own
government” 119 Deze uitleg wordt dan ook als zodanig gevolgd. 120
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Piraterij op open zee valt, volgens het Amerikaanse recht, dus in beginsel onder de
PE-exceptie maar gezien de zaak “New York Marine & General Ins. Co, v M/V
“Rauten”” is het gebruik nog niet helemaal duidelijk. 121 In deze zaak gaat het om een
“summary judgement” een verkorte procesvorm, waarbij één der partijen in de
preliminaire fase om een definitieve uitspraak kan vragen wanneer hij van mening is
dat er op basis van de aangevoerde bewijzen geen zaak is. 122 Het schip “Rauten” lag,
in afwachting van aanmeren, voor anker op ongeveer vijftien mijl uit de kust van Sao
Paulo. In de dagen dat de “M/V Rauten” voor anker lag zijn er tot twee keer toe
piraten aan boord geweest en hebben zij containers opengebroken en lading gestolen
dan wel beschadigd. New York Marine stelt voor de rechter dat “M/V Rauten”
aansprakelijk is voor de geleden schade. “M/V Rauten” vraagt om een “summary
judgement” op basis van de PE-exceptie van de COGSA. De District Court kent deze
“summary judgement” niet toe omdat er toch te veel juridische vragen over bleven:

“What is a “public enemy?” When does a “thief” or “looter” become a “pirate?” Is
a person a “pirate” if he or she does not use force or the threat of force? Do theft,
robbery, and pilferage constitute acts of “public enemies?” May an act of piracy
occur only on the “high seas,” or may it also occur within a country's territorial
waters? Were the individuals observed on the deck of the M/V “Rauten” on
September 24 and 25, 1995 “pirates” or “public enemies” within the meaning of
COGSA? Were they mere “thieves” or “looters?”.

Dit lijkt mij evenwel overdreven om zoveel vragen te stellen bij het begrippen “public
enemies” en “pirates”. Wanneer de rechter alle aspecten van piraterij en public
enemies zo tegen elkaar af gaat wegen worden beide begrippen helemaal uitgekleed
en de PE-exceptie in mijn ogen ontdaan van enige functie. Daarnaast vraagt de
rechtbank zich af of de vervoerder wel heeft voldaan aan zijn verplichtingen van
redelijke zorg en of zij wel voldoende maatregelen heeft genomen om een dergelijk
voorval te voorkomen. Uit dit alles blijkt dat de Amerikaanse rechter een heel strikte
uitleg van het PE-begrip wil hanteren en terughoudend is in het toepassen daarvan. De
rechter vraagt zich af, of geweldloze diefstal op zee wel kan kwalificeren als piraterij?
De door mij gehanteerde definitie spreekt ook van “daden van geweld” dus onder
121
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toepassing van die definitie kan beargumenteerd worden dat diefstal zonder geweld
geen piraterij is. Aan de andere kant is het mijns inziens logisch dat diefstal van
lading een daad van geweld is aan het eigendom. Ook het ongevraagd aan boord
komen en open(en)breken van containers kan in mijn optiek een daad van geweld
tegen de autoriteit van de kapitein manifesteren. Het ontbreken van geweldsdaden
zoals wapengekletter of de dreiging daarvan is niet geheel onlogisch daar de
bemanning van de “Rauten” niet de confrontatie is aangegaan met de vermeende
piraten. Waarschijnlijk, bewust van de verschrikkelijke dingen waartoe piraten in staat
zijn, hebben zij zich op de achtergrond gehouden. Iets dat niet geheel onlogisch is.
Gezien de opmerking van de rechter met betrekking tot het ontbreken van geweld is
hij blijkbaar van mening dat het gebruik geweld tegen het schip of de bemanning de
constitutieve factor is van piraterij. In principe vraagt hij de bemanning dus om de
confrontatie aan te gaan om te zien of er geweld wordt gebruikt door de vermeende
piraten. Dit is iets dat in mijn optiek redelijkerwijze niet gevraagd kan worden van een
bemanning in welke situatie dan ook. In het geval van de “Rauten” is er, naar mijn
mening, wel degelijk sprake van een daad van piraterij. Op zee en van buitenaf gericht
wordt er geweld gedaan aan de autoriteit van de kapitein en het eigendomsrecht van
de lading.

3.3.2: Engels recht.
In het hoofdstuk met betrekking tot de Act of War is al naar voren gekomen dat de
Public Enemie exceptie voortkomt uit de common law bepaling Queen’s enemies. 123
Door de opname van deze exceptie is zij in een “republiek jasje” gegoten en zodoende
ook in de H(V)R opgenomen. 124 Het gebrek aan ‘moderne’ jurisprudentie met
betrekking tot dit onderwerp, kan ik niet anders dan naar analogie beredeneren wat de
Engelse rechter van deze materie zal maken wanneer een vervoerder onder de H(V)R
zich op deze exceptie beroept.
Volgens Carver heeft de common law exceptie van de “Queen’s/King’s Enemies”
enkel die uitleg die gegeven wordt in het arrest “Russel v Niemann”. 125 Ook Scrutton
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en Wilson verwijzen naar dit arrest waarin wordt beslist dat deze exceptie enkel
betrekking heeft op:

“all…restraint or interruption by lawful authority leaving the case of pirates to be
ranked with other dangers of the seas, within which, according to the authority of the
case of Pickering v. Barkley , Styles, 132, it falls.”. 126

Over de vraag of dit dan ook de uitwerking is van de PE-exceptie van de H(V)R is een
vraag waarvan het antwoord een beetje in de ruimte zweeft. Carver zegt in zijn boek
“Carver’s Carriage of Goods by Sea” uit 1952, dat deze nieuwe bewoording van
“Queen’s/King’s enemies “…might be apt to include pirates”. Hieruit maak ik op dat
Carver van mening is dat piraten wellicht onder de PE exceptie kúnnen vallen maar
dat dat geen zekerheid is. Hij geeft in ieder geval wel aan dat piraten onder de reeds
besproken Perils-exceptie van de H(V)R vallen. 127 In de moderne versie van Carver’s
boek, onder redactie van Treitel en Reynolds wordt er meer zekerheid verschaft door
de stelling dat: “…the less personal wording lends itself to application on
pirates…”. 128 Dat de exceptie zich laat lenen voor toepassing op piraten vind ik
evenwel ook niet echt een overtuigende bewoording. Scrutton is kort in zijn
beschrijving van het fenomeen Public Enemies in de H(V)R en meldt dat piraten
daaronder vallen op grond van het feit dat zij vijanden van iedereen zijn. 129 Wanneer
de Engelse rechter zich laat leiden door de beschikbare literatuur, hoewel deze ook
niet een duidelijke lijn kiest, zal hij wellicht tot de conclusie kunnen komen dat
piraten onder de PE-exceptie vallen. Maar met het oog op de historische achtergrond
van de PE en de uitleg die de Engelse rechter heeft gegeven aan de begrippen
“Queen’s enemies” en piraten als “dangers of the sea” in de arresten “Russel v
Niemann” en “Pickering v Barkley” is er ook een situatie mogelijk waarin de rechter
een dergelijk verweer voor piratenschade afwijst.
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3.3.3: Nederlands recht.
Met betrekking tot de Public Enemies schrijven zowel Cleveringa als Royer en Boonk
dat piraten onder de Public Enemies vallen. 130 Cleveringa en Royer geven allebei wel
aan dat de F exceptie weinig indruk maakt door de twijfel van Engelse zijde bij het
opstellen van het verdrag en het feit dat piraten net zo goed onder de Perils of the sea
vallen. 131 Evenwel is er in 2009 in een kort geding voor de Rotterdamse Rechtbank
een PE-verweer gevoerd met betrekking tot schade veroorzaakt door piraten. Het
schip de “Chemstar Venus” met aan boord 4000 ton aan palmolie is op 15 november
2008 in de Indische Oceaan gekaapt door Somalische piraten en tot 12 februari 2009
in hun handen gebleven. Partij ALF heeft beslag laten leggen op de “Chemstar
Venus” omdat de vervoerder in de verkeerde haven en zonder afgifte van de
cognossementen heeft gelost. In het kort geding, dat tot opheffing van het beslag moet
leiden, vordert ALF in reconventie dat het beslag gehandhaafd blijft en wel omdat de
vervoerder de lading niet heeft afgeleverd zoals zij deze ontvangen had. De palmolie
was afgekeurd door de Engelse voedsel- en warenautoriteit omdat zij gekaapt en in
handen is geweest van Somalische piraten. De vervoerder stelt evenwel dat zij niet
aansprakelijk is voor deze schade op grond van artikel IV lid 2 sub f H(V)R, daden
van vijanden van de staat ofwel: acts of public enemies. De voorzieningenrechter
overweegt:
“Dit beroep komt voorshands gegrond voor…”. 132 De rechter vervolgt: “ALF heeft
onvoldoende feiten en/of omstandigheden gesteld op grond waarvan kan worden
aangenomen dat Celis desondanks aansprakelijk is voor de waardevermindering van
de lading.” 133

Ik concludeer hieruit dat de Nederlandse rechter bij ladingschade veroorzaakt door
piraterij, in beginsel een beroep op de PE-exceptie accepteert maar benadruk dat ook
deze exceptie onderhevig is aan de hoofdplichten van de vervoerder. 134 Deze
beslissing is evenwel in kort geding genomen en de rechter spreekt zich niet verder uit
130
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over de reikwijdte van de exceptie of de omstandigheden waaronder de kaping zich
voltrok maar duidelijk is dat hier het vermoeden wordt uitgesproken dat piraten in
beginsel onder de Public Enemies worden gerekend.

3.3.4 Conclusie.
Hoewel de rechtspraak summier is op het gebied van artikel IV lid 2 sub f, concludeer
ik dat een geslaagd PE-verweer onder Amerikaans en Nederlands recht tot de
mogelijkheden behoort. De Nederlandse rechter heeft, zoals gebleken reeds een
dergelijk verweer in kort geding geaccepteerd, maar heeft zich er tot nog toe nog niet
inhoudelijk over uitgesproken. Ook de Amerikaanse rechter lijkt geneigd een
dergelijk verweer te honoreren maar wanneer en onder welke omstandigheden is nog
niet duidelijk naar voren gekomen. In het Engelse recht is een dergelijk verweer
wellicht lastiger omdat in Engeland de jurisprudentie piraten heeft benoemd als Perils
of the Sea. Daarnaast is de historie van de PE-exceptie en de werken van Carver en
Scrutton over dat onderwerp een degelijk fundament voor die stelling. Hoewel de
beide heren aangeven dat public enemies zoals in de H(V)R wellicht of waarschijnlijk
piraten kunnen betekenen is er nog geen uitdrukkelijke duidelijkheid over dat
onderwerp.

3.4: Sub Q, “The catch-all clause”

De laatste uitzonderingsgrond op de lijst van artikel IV lid 2 van de H(V)R is de Qexceptie: “any other cause arising without the actual fault and privity of the carrier,
or without the fault or neglect of the agents or servants of the carrier, but the burden
of proof shall be on the person claiming the benefit of this exception…”. 135 Carver
merkt op dat de zin “other cause” niet vergezeld wordt door “whatsoever” en dat er
zodoende een exceptie in zeer brede zin het gevolg is, die een uitzondering geeft
wanneer de andere excepties geen toepassing vinden. 136 Omdat deze exceptie een
breed potentieel heeft, is deze evenwel afhankelijk gemaakt van een zware bewijslast
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voor de vervoerder en zal hij de afwezigheid van zijn schuld bij alle schadeoorzaken
moeten bewijzen. 137

Een vaak genoemd voorbeeld waarbij de vervoerder zich op de Q-exceptie zou
kunnen beroepen is diefstal, plundering ofwel onrechtmatige handelingen van derden,
zonder dat zij in georganiseerd verband optreden. 138 Men zou kunnen beredeneren dat
piratenschade onder de Q-exceptie zou kunnen vallen, maar gezien het feit dat de
bewijslast daarvan bij de vervoerder ligt, lijkt het mij niet een bijzonder verstandige
optie. Ieder bewijs wat hij daartoe zal aandragen zal apart afgewogen worden door de
rechter en is het aan hem om daar onschuld van de vervoerder in te zien, ja of nee. 139
Daarmee zou de vervoerder zich de enorme taak opleggen van het bewijzen van de
schadeoorzaken en de afwezigheid van zijn schuld en die van zijn “agents and
servants”; het woord “or” dient namelijk te worden gelezen als “and”. 140 Mede door
de afwijkende bewijsregel en het feit dat de Q-exceptie een “restregel” is, voor
gevallen waarin de vervoerder zich niet kan beroepen op een van de andere
uitzonderingsgronden, zal hij zich eerder op een andere uitzondering beroepen, eentje
waarbij hij in beginsel alleen de schadeoorzaak hoeft aan te tonen. 141

4: Eindconclusie.
Wanneer er sprake is van schade, veroorzaakt door piraterij, kan de vervoerder zich
onder Amerikaans recht het beste beroepen op de Public Enemy-exceptie. Naar
aanleiding van mijn bevindingen ben ik van mening dat een dergelijk beroep door de
rechter gehonoreerd zal worden. Hoewel de rechter in de zaak “Rauten” een aantal
vragen stelt bij een PE-verweer, onder meer over het gebruik van geweld en of
piraterij binnen de territoriale wateren ook piraterij is, heeft hij duidelijk laten blijken
dat piraterij onder de PE-exceptie valt. 142 Het lijkt mij dan ook dat met de juiste
onderbouwing, piratenschade gedekt wordt door de PE-exceptie. Een beroep op de
perils of the sea-exceptie lijkt geen kans van slagen te hebben daar de Amerikaanse
137
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rechter de voorwaarden van onvoorzienbaarheid en uitzonderlijkheid van een
dergelijk voorval erg strikt uitlegt. 143

Met betrekking tot het Engelse recht is het mij gebleken dat er twee mogelijkheden
zijn. Allereerst kan men, op basis van de jurisprudentie en de historische achtergrond
van de PE-exceptie, voor de rechter beargumenteren dat piratenschade onder de perils
of the sea-exceptie valt. Aan de andere kant lijkt de PE-exceptie ook tot de
mogelijkheden te behoren, het vermoeden dat piraten onder de PE vallen is in de
literatuur meerdere malen uitgesproken en met het zicht op uniforme uitleg van het
verdrag is een dergelijke redenering niet vreemd. 144

Voor de Nederlandse rechter is een PE-verweer reeds geaccepteerd in kort geding. Er
bestaat daarnaast bij de Nederlandse schrijvers Cleveringa, Royer en Boonk een
duidelijke lijn dat piraten onder de PE-exceptie vallen. 145 De heren Cleveringa en
Royer zijn evenwel allebei van mening dat piraten ook onder de perils of the seaexceptie vallen, dus lijkt mij een dergelijk beroep ook niet geheel onmogelijk. Wat dat
betreft geef ik zelf de voorkeur aan het gebruik van de PE-exceptie, daar deze volgens
mijn mening, naar haar aard en inhoud een bredere steun kan verwachten in het
hedendaagse recht.

Met betrekking tot de War-exceptie en de Q-exceptie kan ik kort zijn. De Warexceptie heeft enkel betrekking op oorlogshandelingen, ongeacht of de staat waartoe
de vervoerder behoort, bij het conflict betrokken is of niet. Deze leent zich dus niet
voor piraterij. De Q-exceptie biedt wel ruimte voor diefstal en plundering maar heeft
geen betrekking op piraten omdat deze al danwel onder de POS- danwel onder de PEexceptie vallen. Daarnaast rust er in die exceptie zo een dergelijk zware bewijslast op
de vervoerder dat dit mij geen reële optie lijkt.
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