MNR bezoekt op 26 februari 2015 de Internationale gerechtelijke
instanties in het Vredespaleis
Impressieverslag
Op donderdag 26 februari 2015 is het MNR op werkbezoek
geweest bij de gerechtelijke instanties: Internationaal
Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage gehuisvest in
het Vredespaleis in Den Haag. Een prachtig en indrukwekkend
gebouw met een rijke historie. Naast dat het Vredespaleis
meest gefotografeerde monument van Den Haag is, is het
Vredespaleis de enige in zijn soort over de hele wereld. Oftewel
zeer uniek dus. Het gebouw van het Vredespaleis is aan de buitenzijde net zo prachtig als
de binnenzijde.
Internationaal Gerechtshof
Het programma van het werkbezoek begint met een interactieve uitleg over het
Internationaal Gerechtshof. Dit programmadeel leidt ons naar de Grote Rechtszaal die
gebruikt wordt door het Internationaal Gerechtshof. Het Internationaal Gerechtshof (IGH)
werd samen met de Verenigde Naties opgericht in 1945.
Het hof heeft een tweetal taken:
- Het beslechten van geschillen door staten.
- Het uitbrengen van adviezen over rechtsvragen die door gespecialiseerde
organisaties van de VN worden voorgelegd.
Het hof bestaat uit 15 rechters afkomstig uit alle continenten en de rechters hebben elke
een andere nationaliteit. Het verschil in nationaliteit is van belang voor de balans tussen
de verschillende rechtssystemen en om tradities van over de hele wereld te
rechtvaardigen. De voertaal binnen dit Internationaal Gerechtshof is Frans of Engels.
Tot op heden zijn er plusminus 3 vrouwelijke rechters gezeteld in het Internationaal
Gerechtshof. Het grootste gedeelte van de zitting van het Hof zijn publieke toegankelijk.
Na dit interactieve gedeelte is gestart met de rondleiding door dit adembenemend mooie
Vredespaleis. De rondleiding leidt ons naar de kleine rechtszaal van het Permanent Hof of
Arbitrage, de Japanse zaal, Rode zaal en de Groene zaal.
Het Permanent Hof van Arbitrage
Na aanleiding van de Eerste Haagse Vredesconferentie uit 1899
is het Permanent Hof of Arbitrage opgericht. Dit Permanent Hof
van Arbitrage krijgt een passende huisvestiging in het
Vredespaleis. De bouw van het Vredespaleis begint in 1913.
Partijen kunnen aankloppen bij het Permanent Hof van
Arbitrage voor arbitrage, bemiddeling en feitenonderzoek.
Totaal worden plusminus 128 zitting per jaar gehouden in de
kleine rechtszaal. De zitting is niet voor publiek toegankelijk.

Het Permanent Hof van Arbitrage telt meer dan 100 lidstaten; een aantal dat nog groeit.
Na een rondleiding door de Kleine Rechtszaal is de Japanse zaal aan de buurt. De
Japanse Zaal wordt gebruikt als vergaderzaal door Raad van Beheer.
Bibliotheek van het Vredespaleis
De rondleiding van de MNR leden in het Vredespaleis leidt ons ook langs de Bibliotheek in
het Vredespaleis. De Bibliotheek van het Vredespaleis is een van de
meest prestigieuze bibliotheken in de wereld op het gebied van
internationaal recht. Verscheidende instellingen die in het Vredespaleis
zijn gehuisvest maken gebruikt van de Bibliotheek netals andere
internationale gerechtelijke instellingen in Den Haag. Door
ruimtegebrek in het Vredespaleis is de bibliotheek verplaatst naar een
nevengebouw dat grenst aan het hoofdgebouw op het terrein van het
Vredespaleis.
Rode en Groene zaal
Voor het MNR is een uitzondering gemaakt. De deelnemers hebben de mogelijkheid
gekregen een kijkje te nemen in de Rode en Groene zaal. Deze rode- en groene zaal
wordt door rechters gebruikt als vergaderzaal. Deze vergaderzaal wordt gebruikt om
zittingen voor te bespreken. Vanuit zowel de rode- als de groene zaal was er een prachtig
uitzicht op de tuin van het Vredespaleis.
Visitors Centre
De deelnemers brachten een bezoek aan het bezoekerscentrum van het Vredespaleis.
Een eigentijdse tentoonstelling en indrukwekkende film gaven een introductie op het
ontstaan van het paleis en de instellingen die hierin gevestigd zijn.
Dit werkbezoek aan het Vredespaleis past bij de reeks van succesvolle MNR
bijeenkomsten, werkbezoeken en workshops. In dit geval zal iedereen nog lang
nagenieten van al dat pracht en praal dat het gebouw van het Vredespaleis ons geboden
heeft.

