
Summary 
 
Treaty and customary law are the two main sources of international criminal law and 

their relationship remains a controversial topic. This dissertation The Rome Statute as 

Evidence of Customary International Law provides an analysis of the practical and 

urgent issue concerning the nature of the 1998 Rome Statute of the International 

Criminal Court as evidence of customary international law. The dissertation is 

composed of seven chapters, including the introduction and conclusions. Chapter 2 

sets out a flexible formula of the two-element identification approach, focusing more 

on opinio juris, and clarifies the term ‘declaratory’ that defines the relationship 

between treaty and custom. Based on the methodology and the terms illustrated in 

chapter 2, chapters 3-6 address key issues of four selected representative provisions of 

crimes, modes of liability and defences. These provisions are found in articles 8(2)(c) 

and (e) for war crimes in non-international armed conflict, article 7 regarding crimes 

against humanity, article 25(3)(a) concerning indirect co-perpetration liability, and 

article 27(2) concerning personal immunity. The dissertation concludes that 

provisions of the Rome Statute were partly declaratory of custom when adopted in 

1998, and that they are also partly declaratory of custom at the present time.  

A number of studies have examined and commented on rules of the Rome Statute 

and the practice of the ICC. Several books have explored issues of crimes, individual 

criminal responsibility, and defences (including procedural defences as well as 

substantive grounds excluding criminal responsibility). At the same time, a 

considerable amount of research has been carried out on customary international law, 

in particular on the nature of customary international law. Recent literature on 

international criminal law has drawn attention to approaches to developing, 

interpreting or identifying customary rules in international criminal tribunals. The 

majority of these efforts, however, have not fully accommodated the interaction 

between substantive provisions of the Rome Statute and customary international law. 

Apart from a few writings analysing a rule of the Statute as a reflection of or 

departure from a pre-existing customary rule, there has been little research dealing 

with rules of the Statute as evidence of parallel customary rules and as evidence of the 

progressive development of custom.  

This dissertation, therefore, aims to examine whether and to what extent a rule of 

the Rome Statute was or is declaratory of a customary rule on the same subject matter. 



This study of the nature of the Rome Statute as evidence of custom is of substantial 

practical significance. The analysis of the interrelation between treaty provisions and 

customary law is relevant to the task of the interpretation and the application of the 

law in and outside the ICC. This dissertation seeks to substantiate whether certain 

provisions of the Rome Statute possess a customary status, as this is relevant in 

situations where non-party States to the Statute become involved in proceedings 

before the ICC. In addition, this dissertation hopes to provide practising international 

criminal lawyers with novel arguments and materials by which to assess a case in 

favour or against the existence of a customary rule or the applicability of the Rome 

Statute to specific issues. Lastly, it hopes to provide a perspective to understand part 

of the corpus of customary law applicable in the field of international criminal law 

which might be of value to legal practitioners of States.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het Verdrag van Rome als bewijs van internationaal gewoonterecht  
 
Samenvatting (Dutch Summary) 
 
Verdragenrecht en gewoonterecht zijn de twee belangrijkste bronnen van 

internationaal strafrecht. De relatie daartussen is een controversieel onderwerp. Dit 

proefschrift, The Rome Statute as Evidence of Customary International Law (Het 

Verdrag van Rome als bewijs van internationaal gewoonterecht), bevat een analyse 

van de feitelijke en dringende vraag naar de status van het Verdrag van Rome uit 1998 

inzake het Internationaal Strafhof als weerspiegeling van internationaal 

gewoonterecht. Het proefschrift bestaat uit zeven hoofdstukken, waaronder de 

inleiding en de conclusies. Hoofdstuk 2 geeft een handelbare formule van de uit twee 

elementen bestaande aanpak om gewoonterecht te identificeren, die meer focust op 

opinio iuris, en verheldert daarnaast de term ‘declaratoir’ die de relatie tussen 

verdragenrecht en gewoonterecht bepaalt. De hoofdstukken 3-6 behandelen de 

belangrijkste onderwerpen uit vier uitgekozen representatieve bepalingen inzake 

misdaden, vormen van aansprakelijkheid en verdedigingsgronden, gebaseerd op de 

methodologie en de bepalingen zoals die worden geschetst in hoofdstuk 2. De 

gekozen bepalingen zijn die opgenomen in de artikelen 8(2)(c) en (e) inzake 

oorlogsmisdaden in een niet-internationaal gewapend conflict, artikel 7 inzake 

misdaden tegen de menselijkheid, artikel 25(3)(a) betreffende indirecte 

aansprakelijkheid voor medeplichtigheid, en artikel 27(2) over persoonlijke 

immuniteit. Het proefschrift concludeert dat bepalingen uit het Verdrag van Rome 

deels gewoonterecht vormden toen het Verdrag in 1998 werd aangenomen, en dat zij 

deels indicatief zijn voor de huidige regels van gewoonterecht. 

Verschillende onderzoeken hebben de regels in het Verdrag van Rome en de 

praktijk van het Internationaal Strafhof onderzocht en becommentarieerd. 

Verscheidene boeken bevatten een studie naar onderwerpen inzake misdrijven, 

individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid, en verdedigingsgronden (zowel naar 

procedurele verdedigingsgronden als naar inhoudelijke gronden die strafrechtelijke 

aansprakelijkheid uitsluiten). Tegelijk is er veelvuldig onderzoek gedaan naar 

internationaal gewoonterecht, in het bijzonder naar de aard van internationaal 

gewoonterecht. Recente literatuur op het gebied van internationaal strafrecht heeft 

aandacht besteed aan de methoden om regels van gewoonterecht binnen internationale 

strafrechtelijke tribunalen te ontwikkelen, interpreteren en identificeren. De 



meerderheid van deze studies heeft echter de interactie tussen de inhoudelijke 

bepalingen in het Verdrag van Rome en internationaal gewoonterecht niet uitputtend 

behandeld. Los van de enkele studies die analyseren in hoeverre een bepaalde regel 

uit het Verdrag van Rome een al eerder bestaande regel van gewoonterecht reflecteert 

of daar juist van afwijkt, is er weinig onderzoek gedaan naar de bepalingen van het 

Verdrag van Rome als zijnde bewijs voor het bestaan van parallelle regels van 

gewoonterecht en als bewijs van de progressieve ontwikkeling van gewoonterecht. 

Dit proefschrift beoogt daarom te onderzoeken of en in hoeverre een regel uit het 

Verdrag van Rome indicatief is voor het bestaan van een regel van gewoonterecht 

inzake hetzelfde onderwerp, zowel in 1998 als nu. Deze studie naar de status van het 

Verdrag van Rome als reflectie van gewoonterecht is in praktisch opzicht zeer 

relevant. De analyse van de interactie tussen verdragsbepalingen en gewoonterecht is 

relevant voor de interpretatie en toepassing van het recht zowel binnen als buiten de 

context van het Internationaal Strafhof. Dit proefschrift beoogt te onderbouwen in 

hoeverre bepaalde regels in het Verdrag van Rome de status hebben van 

gewoonterecht, omdat dit relevant is voor situaties waarin staten die geen partij zijn 

bij het Verdrag betrokken zijn bij procedures voor het Internationaal Strafhof.  

Bovendien hoopt dit proefschrift juristen die internationaal strafrecht beoefenen te 

voorzien van nieuwe argumenten en materiaal waarmee ze het bestaan van een regel 

van gewoonterecht kunnen inschatten, of op waarde kunnen schatten wat de 

toepasbaarheid is van het Statuut van Rome op specifieke vraagstukken. Tot slot 

hoopt dit proefschrift bij te dragen aan het begrip van het internationaal 

gewoonterecht dat van toepassing is binnen het internationaal strafrecht, wat 

behulpzaam kan zijn voor juristen in dienst van de staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


