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In deze nieuwsbrief:   
 

 
´[…] it is not for the individuals, or a gathering (mob), to decide as to whether any act 
falling within the purview of Section 295-C1 has been committed or not, because as 
stated earlier, it is the mandate of the Court to make such decision after conducting a 
fully qualified trial and on the basis of credible evidence brought before it. No such 
parallel authority could in any circumstances be bestowed upon any individual or a 
group of persons.’2   
 
Uit § 15 van de beslissing van de Supreme Court of Pakistan in de ‘Asia Bibi’-zaak 

 
Vrienden van Rechters voor Rechters, 
 
In dit voorwoord sta ik graag stil bij de bijzondere ontmoeting die wij onlangs hadden met Saif-ul-Malook.  
Deze man – hier in Nederland in het kader van het Shelter City Project – is de moedige advocaat van Asia Bibi, de 
christelijke vrouw uit Pakistan die in 2010 ter dood werd veroordeeld wegens belediging van de profeet Mohammed in 
juni 2009, maar op 31 oktober 2018 werd vrijgesproken in een baanbrekend arrest van het Pakistaanse Supreme Court. 
Die zaak en de golf van gewelddadig protest en volkswoede onder radicale moslims die na de uitspraak in Pakistan 
losbarstte, zal u in de media niet zijn ontgaan.  
 
Pakistan kent zeer strenge blasfemie-bepalingen en op belediging van de profeet Mohammed staat de doodstraf.  
De druk vanuit radicaal islamitische hoek op alle betrokkenen (niet alleen de verdachte maar ook de politie, advocaten 
en rechters) in een dergelijk proces is groot. Het is geen uitzondering als verdachten al voor het strafproces ten einde is, 
worden vermoord. Ook in de zaak Asia Bibi liepen de gemoederen hoog op. In 2011 zijn zowel Salmaan Taseer, de 
gouverneur van de provincie Punjab als Shahbaz Bhatti, de minister voor minderheden, vermoord omdat zij waren 
opgekomen voor Asia Bibi en hadden opgeroepen tot hervorming van de blasfemie-wetgeving. Haar zaak zou eigenlijk al 
in 2016 worden behandeld door de Supreme Court, maar toen verschoonde een van de rechters zich. 
 

Op 8 oktober 2018 werd aangekondigd dat er uitspraak zou worden gedaan 
en de Chief Justice vroeg de media om ‘radiostilte’ tot de uitspraak bekend 
zou worden gemaakt. Na de uitspraak op 31 oktober heeft 300-man politie 
de Supreme Court bewaakt en paramilitaire veiligheidsdiensten bewaakten 
de enclave waar de rechters woonden. U zult zich kunnen voorstellen dat 
de druk op rechters – binnen en buiten de rechtszaal – om verdachten in 
dit type zaken te veroordelen enorm is. Met advocaat Saif-ul-Malook 
bespraken we zijn creatieve voorstellen om de rechtsgang in blasfemie-
zaken te verbeteren en zo de kans te vergroten dat ook betrokken rechters 
hun werk onafhankelijk, onpartijdig en zonder druk van buitenaf kunnen 
verrichten. Onze stichting zal de komende weken mede aan de hand van 
zijn suggesties kijken hoe wij hem hierin concreet kunnen steunen. 
 

                     
1 “Use of derogatory remarks, etc., in respect of the Holy Prophet: Whoever by words, either spoken or written, or by visible 
representation or by any imputation, innuendo, or insinuation, directly or indirectly, defiles the sacred name of the Holy Prophet 
Muhammad (peace be upon him) shall be punished with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.” 
2 CRIMINAL APPEAL NO.39-L OF 2015: http://www.supremecourt.gov.pk/web/user_files/File/Crl.A._39_L_2015.pdf 
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Ik sluit af, voor u ligt een stevige nieuwsbrief voor onder de kerstboom. Met berichten die je raken over moedige rechters 
in Turkije, Polen en Oekraïne en impressies van bijeenkomsten in Guatemala en Straatsburg waar onze Stichting voor 
was uitgenodigd. Veel dank voor uw interesse het afgelopen jaar en we hopen ook volgend jaar weer op uw donaties te 
mogen rekenen, zodat wij onze collega’s in nood kunnen blijven steunen. 
 
Mooie feestdagen en een goede start in 2019 toegewenst, namens het bestuur, 
 
Tamara Trotman 
Voorzitter Rechters voor Rechters 
 

 

Welke gevolgen heeft het recente tussenvonnis van het Hof van Justitie voor Polen 
en hoe staat de Poolse rechtsstaat er nu voor in ruimere zin? 

 

 
Op 19 oktober 2018 besliste het Europese Hof van Justitie te Luxemburg in de door de Europese Commissie de afgelopen 
zomer aanhangig gemaakte procedure tegen Polen, dat de regering het uitvoeren van haar recente wetgeving met 
betrekking tot de verlaging van de pensioenleeftijd van rechters in het Hooggerechtshof moet opschorten en met 
terugwerkende kracht tot 3 april van dit jaar ongedaan moet maken. Deze ‘voorlopige voorziening’ brengt wellicht een 
kentering die verder kan reiken dan de zaak zelf. Onderstaande beschrijving van de nu ontstane situatie gaat ook in op 
de boeiende voordracht van de Poolse ombudsman Adam Bodnar, op 10 december jl. in Leiden, ter gelegenheid van de 
70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 
 

 

 
Eerst een resumé van de uitspraak van 19 oktober, die ook een interessante inkijk geeft in de (tamelijk ingewikkelde) 
redeneertrant van het Hof van Justitie. Het Hof besliste als volgt: 
 

 De argumenten van de Commissie ter ondersteuning van de gevraagde, hierboven verkort weergegeven voorlopige 
voorzieningen zijn op het eerste gezicht “niet manifest ontoelaatbaar of geheel ongegrond”. 

 De Poolse regering beoogt volgens het Hof van Justitie evident een diepgaande en onmiddellijke wijziging van de 
samenstelling van het Poolse Hooggerechtshof, en vervolgt, dat in het geval dat de stelling van de Europese 
Commissie dat dit een rechtsschending oplevert, in de bodemprocedure stand houdt, alle uitspraken van dit 
Hooggerechtshof in de periode tot de einduitspraak van het Europese Hof, gedaan zouden zijn zonder de garanties 
voortvloeiende uit het fundamentele recht van alle EU-burgers op een uitspraak door een onafhankelijke rechter. 
Daarmee is voldaan aan de voorwaarde van spoedeisendheid. 

 Als het door de Commissie gedane verzoek om maatregelen in de definitieve uitspraak van het Europese Hof alsnog 
zou worden afgewezen, zou dit de toepassing van de door de regering beoogde wetswijzigingen alleen voor enige tijd 
vertragen. Daarentegen zou ingeval van uiteindelijke toewijzing van dit verzoek, iedere eerdere toepassing van de 

Adam Bodnar op 10 december 2018 in de universiteit van Leiden tijdens de achtste Sacklerlezing over mensenrechten. [Foto: Monique Shaw] 
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gewraakte, door de Poolse regering beoogde wetswijzigingen hoogstwaarschijnlijk leiden tot onherstelbare schending 
van het fundamentele recht van EU-burgers op een uitspraak door een onafhankelijke rechter.  

 
Met andere woorden: het Europese Hof acht, deze twee mogelijkheden afwegend, het risico van enige vertraging van de 
werking van de Poolse wetswijzigingen dus minder ernstig dan het blootstellen van EU-burgers, ook voor kortere tijd, aan 
het risico van het ontbreken van een onafhankelijke rechter, en kiest daarom voor het eerste, d.w.z. stelt voorlopig, tot 
de eindbeslissing, de op 3 april ingegane Poolse wetswijzigingen buiten werking. 
    

In dit verband zij eraan herinnerd dat, naast de bovenvermelde door de Europese Commissie 
aanhangig gemaakte procedure, door de Kamer voor Arbeidszaken van het Poolse 
Hooggerechtshof op 2 augustus 2018 al een vijftal prejudiciële vragen was voorgelegd  aan het 
Europese Hof van Justitie en tegelijkertijd de werking van de nieuwe Poolse wetgeving betreffende 
de organisatie van het Hooggerechtshof was opgeschort (zie ook mijn bericht hierover van 6 
augustus j.l.). Deze opschorting werd door de Poolse regering en door de Raad voor de 
Rechtspraak genegeerd.  

 
De vragen betroffen met name de gedwongen vervroegde pensionering van raadsheren en de consequenties daarvan. 
De verwarring nam verder toe toen de Poolse regering ná de tussenuitspraak van 19 oktober alsnog besloot om, teneinde 
het Europese Hof de loef af te steken en het initiatief weer naar zich toe te halen, zélf in ijltempo de zoveelste novelle 
van de wettelijke regeling m.b.t. de vervroegde pensionering van de rechters van het Hooggerechtshof door het 
parlement te jagen, nu inhoudende het grotendeels ongedaan maken van de met de Grondwet strijdige, op 3 april in 
werking getreden wijzigingen. Dit leidde tot een wet van 21 november jl., die onmiddellijk tot veel kritiek leidde en o.a. 
tot het verwijt dat het slechts ging om een misplaatste poging de door het Hof van Justitie uitgestippelde rechtsgang te 
beïnvloeden.  
 
Intussen heeft Koen Lenaerts, de preses van het Europese Hof van Justitie, heel recent laten weten dat op 19 maart a.s. 
in Luxemburg met de indieners een bespreking wordt belegd van alle prejudiciële vragen van het Poolse 
Hooggerechtshof. Deze vragen rezen tot nu toe in drie verschillende zaken en het is nu dus de bedoeling dat deze allemaal 
in elkaars verband zullen worden behandeld, waarna, aldus 
Lenaerts, onverwijld uitsluitsel over deze vragen zal worden 
verstrekt. Het gaat dan onder meer over de door het recht 
gegarandeerde onafhankelijkheid van rechters, met name 
rechters die zitting hebben in de nieuwe Disciplinaire Kamer van 
het Hooggerechtshof die moet gaan toezien op alle rechters, 
maar waarvan de leden o.a. afkomstig zijn uit het OM of lid zijn 
van regeringspartij PiS.  Formeel zijn zij geselecteerd door de 
KRS (de Poolse Raad voor de Rechtspraak), waarvan de leden 
sinds 2017 door het parlement, lees: PiS, worden benoemd en 
die grotendeels afkomstig zijn uit het Ministerie van Justitie en 
uit het gremium van recentelijk door minister Ziobro benoemde 
rechtbankpresidenten, die geacht worden de regering te helpen 
bij het doorvoeren van de veranderingen in de structuur van de 
gerechten.  
  
Samenvattend: de verhouding tussen de rechterlijke macht en de regering komt duidelijk in beweging sinds in de loop 
van dit jaar zowel de Europese Commissie als het Europese Hof van Justitie voor het eerst duidelijke en belangrijke 
stappen hebben gezet ter ondersteuning van de Poolse rechters. Het is echter nog te vroeg om hieruit conclusies te 
trekken, omdat concessies van de zijde van de Poolse regering tot nu toe in de eerste plaats slechts een tactisch karakter 
lijken te hebben. Het gaat om een politiek spel met alle onzekerheid van dien. Volgend najaar zijn er nieuwe 
parlementsverkiezingen in Polen, waarvan erg veel afhangt. Alle stappen die de Poolse regering de komende maanden 
zal zetten, moeten in de eerste plaats tegen die achtergrond worden gezien. Daarom is het interessant om in het kader 
van deze tussentijdse balans de beschreven recente ontwikkelingen te bezien tegen de achtergrond van de visie van 
Ombudsman Bodnar in zijn rede van 10 december jl. 
 
Bodnar beschreef de ontwikkeling van het begrip “illiberale democratie”, destijds gelanceerd door Victor Orban, 
inhoudende dat fundamentele principes van vrijheid e.d. niet meer centraal moeten staan in de staatsstructuur, maar 
moeten worden vervangen door een andere, meer nationaal georiënteerde benadering: meer plaats voor traditionele 
nationale waarden als familie, religie,  staatssoevereiniteit, bestrijding van dissidente opvattingen, prioriteit van de wil 
van de meerderheid. De leider van de meerderheidsgroep regeert het land; rule of law en onafhankelijke instellingen zijn 
daaraan ondergeschikt. 

[Bron: Court of Justice of the European Union] 
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Bodnar: “de vraag is of je dat nog democratie kunt noemen”. Kaczynski beweerde al in 2011 dat “ooit de dag komt dat 
we in Warschau Budapest zullen hebben”. Vanaf 2015 dateert zijn salamitactiek: eerst destructie van Constitutioneel 
Tribunaal waarmee in feite de grondwet zélf werd ondermijnd; dan volgen onderwerping van het OM, de nationale radio 
en televisie en de Raad voor de Rechtspraak, en uiteindelijk ook de rechtspraak zelf. Deze lawine werd pas (voor even?) 
gestopt in oktober 2018 met de tussenuitspraak van het Hof van Justitie waardoor het Hooggerechtshof nog werd gered. 
 
Bodnar onderscheidde vijf kenmerken van de ‘illiberale democratie’: 
 
1. Het bewust scheppen van factoren die bevorderen dat de macht niet tot één regeringsperiode beperkt blijft: 

ondersteuning door overheidsbudget en nationale media, waardoor de kansen van de oppositie worden ondermijnd. 
2. Het stimuleren van de opvatting dat niet het geldend recht, i.h.b. de grondwet, maar de meerderheid van de kiezers 

‘souverein’ is, d.w.z. mag bepalen wat er moet gebeuren, ten koste van minderheden (migranten e.d.) en 
beroepsgroepen, wier opvattingen worden bestreden met staatspropaganda, voorbeeld: de Poolse rechters die van 
staatswege als groep (‘kaste’) met teksten op billboards langs de snelwegen werden aangevallen en in een kwaad 
daglicht werden geplaatst. 

3. Ideologisering van traditionele waarden zoals de familie, banden met de RK Kerk, heroïsering van de nationale 
geschiedenis, en tegelijkertijd het ondermijnen van controversiëlere opvattingen zoals rechten van vrouwen, 
minderheden, migranten e.d. 

4. Soevereiniteit van de meerderheid betekent ook dat het begrip rechtsstaat (rule of law) daaraan ondergeschikt is en 
dus zal afbrokkelen. 

5. Het bewust en structureel scheppen van angst door ostentatieve huiszoekingen, identiteitscontroles bij 
demonstraties en dergelijke. Voorbeeld: een lid van het OM dat in een school over interpretatie van de grondwet 
sprak, werd bedreigd met disciplinaire sancties, wat ook een waarschuwing is voor zijn collega’s, maar ook voor 
leraren en de directeur van de school: pas op als je zulke onderwerpen aansnijdt. Dit soort zaken beïnvloeden het 
gedrag, o.a. ook van rechters, wat hun onafhankelijkheid kan ondermijnen.   

 
Conclusie: in landen als Polen en Hongarije wordt 
populisme ingezet als methode om de macht te 
verwerven, te behouden en de spelregels dusdanig te 
veranderen dat een politieke partij generaties aan de 
macht kan blijven. Voor ‘illiberale’ trends bestaat in deze 
landen een vruchtbare bodem, waarvoor Bodnar een 
aantal oorzaken noemt: 
 

 ontwrichting van familieleven door grootschalige 
emigratie na 2004; 

 onzekerheid over de toekomst in EU-verband, 
waardoor men terugvalt op nationale trots, wat door 
de regeringspartij weer kan worden benut om aan de 
macht te blijven; 

 verbeterde economische en financiële situatie: “wij kunnen onze eigen boontjes wel doppen”; 

 scepsis t.o.v. de EU: dit is ver weg en geen populair politiek onderwerp; 

 weinig interesse in politieke rechten en het is erg gemakkelijk om te emigreren; 

 ‘rule of law’ zegt weinig vanwege het ontbreken van traditie, de tijd daarvoor sinds 1989 was nog veel te kort. 
 
Dit alles had ook dramatische consequenties voor de betekenis van ‘human rights’. Polen leek het zich te kunnen 
veroorloven internationale verplichtingen op dat terrein niet serieus te nemen, maar begint zich nu, na het tussenvonnis 
van het Hof van Justitie van 19 oktober, plotseling te realiseren dat de relatie met de EU niet vrijblijvend is: de president 
van het Hooggerechtshof Małgorzata Gersdorf en haar ontslagen collega’s kwamen gewoon weer terug! Deze zaak 
(evenals de affaire rondom de bomenkap in Białowieża vorig jaar!) toont aan dat de EU indien nodig grote concrete 
directe invloed kan hebben en dat lijkt wel indruk te maken, temeer nu en nog andere zaken voor dit Hof onderweg zijn. 
Dit biedt enige hoop, maar ‘we’ zijn er nog lang niet. Bodnar gaf in dit verband enige adviezen (‘lessons’), waarvan een 
selectie: 
 

 Het is de verantwoordelijkheid van politici om veel meer aandacht te besteden aan ‘civic education’; 

 Internationale solidariteit, waarvoor Bodnar als voorbeeld verwees naar het recente bezoek van drie Nederlandse 
leden van de Hoge Raad, waaronder de Voorzitter, aan collega Gersdorf; 

 Europees recht heeft bewezen een ‘schild’ te kunnen zijn tegen wangedrag van politici: het Hof van Justitie heeft 
‘tanden getoond’; 

 Vrije media en inventieve journalisten zijn van gigantische betekenis. 
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Tenslotte citeerde Bodnar de Poolse nobelprijswinnaar voor literatuur in 1980 Czesław Miłosz: “De lawine verandert van 
richting afhankelijk van vorm en omvang van de stenen die zij op haar pad tegenkomt”. 
 
Paul Meijknecht 
16 december 2018 
 

 

Een Oekraïense klokkenluidster uit Poltava: rechter Larysa Holnyk 
 

 
Op 20 oktober 2018 sprak Rechters voor Rechters in Kiev met Larysa Holnyk. Zij is rechter in Poltava, een Oekraïense 
provinciestad. In Oekraïne moeten alle rechters in het kader van de corruptiebestrijding, waartoe het land zich heeft 

gecommitteerd in het Europees Associatieverdrag, een 
zogenoemde kwalificatie-evaluatie ondergaan. Hierin wordt 
beoordeeld of zij voldoen aan criteria van vakmanschap en 
integriteit. Voor Larysa valt deze toetsing samen met de 
omzetting van haar tijdelijke aanstelling (vijf jaren) tot een 
voor het leven, normaal niet veel meer dan een formaliteit.  
De kwalificatie evaluatie van de gehele zittende magistratuur 
neemt jaren in beslag. Maar liefst 7.000 rechters moeten de 
test, die uit vier stappen bestaat, ondergaan. Zolang Larysa 
niet alle stappen heeft doorlopen, ontvangt zij salaris maar 
mag zij geen zittingen doen. Wel wordt zij geacht iedere dag 
op haar werk te verschijnen. Er zijn meer rechters die in 
dezelfde positie verkeren. Dat zij de laatste jaren veel in de 
publiciteit is gekomen, heeft dan ook een andere achtergrond. 

Zij vertelde ons het volgende verhaal: 
 
In 2014 krijgt Larysa van haar president een zaak toebedeeld waarin de burgemeester van Poltava wordt verdacht van 
belangenverstrengeling: hij verzuimt bij een besluit over uitgifte van land zijn familierelatie tot de betrokkene te 
vermelden. Het is een vergrijp waarvoor de wet voorschrijft dat de verdachte in persoon verschijnt. Algauw zoekt de 
zaakwaarnemer van de burgemeester contact met Larysa om de zaak ‘in der minne’ te schikken, een helaas maar al te 
veel voorkomende praktijk in Oekraïne. Zij weet hem te ontlopen en laat de zaak op zitting komen. Steeds vindt de 
verdachte een reden om de behandeling aan te laten houden: een dienstreis, plotseling opkomende ziekte, en rekt de 
zaak zo tot over de wettelijke verjaringstermijn heen. Het artikel dat de verjaring regelt, bevat echter ook de bepaling dat 
gedragingen van de verdachte de verjaring kunnen stuiten. Opnieuw krijgt Larysa namens de burgemeester het aanbod, 
nu wat dwingender, om de zaak buiten de rechtszaal af te 
doen. Larysa kan ditmaal het gesprek niet ontlopen, maar 
maakt heimelijk opnamen met haar mobiele telefoon.  
Larysa wijst in het gesprek het aanbod wat lacherig af. En 
niet alleen dat, maar zij doet aangifte tegen de 
burgemeester en zijn zaakwaarnemer wegens poging tot 
omkoping. Vanaf dat moment verandert Larysa‘s leven 
ingrijpend. 
 
De president van haar gerecht is verbolgen over haar 
halsstarrigheid om een vonnis te willen schrijven; de zaak 
is immers verjaard. Er wordt een reeks aangiften gedaan 
tegen haar en haar man waarvan de meeste door het 
openbaar ministerie wegens gebrek aan bewijs worden 
opgelegd. Sommige wachten nog op een 
vervolgingsbeslissing. In november 2017 worden zij en 
haar man midden op straat in elkaar geslagen door twee jongen mannen met stokken. Zij vermoedt connecties met de 
burgemeester, maar kan die niet hardmaken. De verdachten worden nooit gevonden. Haar aangifte tegen de 
burgemeester wordt geseponeerd; de zaakwaarnemer is onlangs in eerste aanleg vrijgesproken. Zowel Larysa als de 
officier van justitie hebben hoger beroep ingesteld. Haar president dient een klacht tegen haar in met uiteenlopende 
verwijten. De klacht leidt tot een formele reprimande van de High Council of Justice, de Oekraïense Raad voor de 
Rechtspraak: zij zou met haar publiekelijke uitspraken over wijdverbreide corruptie onder rechters de goede naam van 
de rechterlijke macht aantasten. 
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Op haar eigen rechtbank, waar dezelfde president onlangs door de gerechtsvergadering is herkozen, is haar positie 
inmiddels behoorlijk lastig geworden; een overstap naar een andere rechtbank vereist een formele sollicitatie. De 
reprimande zit haar daarbij in de weg ofschoon het beroep dat zij tegen de disciplinaire maatregel heeft ingesteld bij de 
Administrative Court of Cassation nog niet op de rol staat. Larysa heeft zich onlangs kandidaat gesteld voor  de nieuw 
opgerichte High Anti Corruption Court, maar haar kandidatuur is door de High Qualification Commission of Judges 
vanwege dezelfde reprimande niet aanvaard. 
 

Tot zover – in het kort – het indrukwekkende verhaal van Larysa. Haar open brief staat in het 
Oekraïens en in het Engels online. In een land waar ook na de Maidan-revolutie en de 
daaropvolgende ‘schoonmaak’ van de rechterlijke macht omkoping nog steeds niet is 
uitgebannen, zou iemand als Larysa als voorbeeld moeten dienen voor een Oekraïne nieuwe stijl. 
Rechters voor Rechters zal bij de betrokken instanties aandringen op een objectieve behandeling 
van de lopende zaken, en hen wijzen op de bescherming die Larysa als klokkenluider behoort te 
genieten. Wij blijven haar zaak nauwlettend volgen.  

 
N.B: Inmiddels is bekend geworden dat Larysa Holnyk bij presidentieel decreet van 19 december 2018 voor het leven is 
benoemd! 
 

 

Kort verslag ICJ-conferentie Guatemala 25 en 26 oktober 2018 
 

 
Op 25 en 26 oktober 2018 vond in Guatemala Stad een conferentie 
plaats over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Centraal-
Amerika. De conferentie was georganiseerd door de ICJ (International 
Commission of Jurists dan wel Comisión Internacional de Juristas), die 
ook in Guatemala een kantoor heeft, geleid door Ramón Cadena. Aan 
de conferentie namen deel rechters uit Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras en Nicaragua, als ook een aantal advocaten en 
NGO’s. Ook Rechters voor Rechters was uitgenodigd om een inleiding 
te geven over de situatie in Europa. 
 
Tijdens de conferentie werden de resultaten van de eerste fase van een project ter versterking van de rechtsstaat in 
Guatemala gepresenteerd. Dit project is voornamelijk gefinancierd door Noorwegen. Aan de hand van een aantal 
inleidingen van rechters uit de Centraal-Amerikaanse landen en uit Europa (Duitsland, Spanje, Noorwegen en Nederland) 
discussieerden de deelnemers vervolgens over hun zorgen over de situatie van de rechtsstaat en over mogelijkheden om 
die situatie te verbeteren. Een eerste stap daartoe is een nauwere samenwerking tussen de verschillende Centraal-
Amerikaanse rechtersverenigingen en het opstellen van een actieprogramma. Onderwerpen die aan de orde kwamen 
waren een goede selectie, training en evaluatie van rechters, een echt onafhankelijke raad voor de rechtspraak en 
verbetering van de voorlichting aan en de communicatie met de samenleving. Prioriteit heeft de veiligheidssituatie van 
rechters en het ontbreken van respect in de politiek en de media voor de rechterlijke onafhankelijkheid. 
 

Aanwezig was onder andere de ons welbekende rechter 
Guillermo Lopez Lone uit Honduras, die in 2010 ontslagen was 
vanwege zijn deelname aan een betoging tegen de afzetting van 
president Zelaya, maar die nu na vele jaren weer in functie is 
dankzij het arrest van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten 
van de Mens van 5 oktober 2015.3 Veel indruk maakte ook de 
lezing over de dramatische situatie in Turkije van een voormalige 
Turkse magistraat die elders asiel heeft gekregen en met wie 
Rechters voor Rechters al eerder contact heeft gehad. Onze 
collega’s in Centraal-Amerika doen hun werk in zeer moeilijke 
politieke en economische omstandigheden. Hun niet aflatend 
engagement om verbetering te bewerkstelligen verdient ons 
respect en steun. 
 

Bart van Lierop 
 
 
 

                     
3 https://www.rechtersvoorrechters.nl/uitspraak-in-zaak-lopez-lone-e-a-honduras/ 
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Vrijdag 7 december 2018: De zevende zittingsdag in het proces tegen rechter Murat Arslan 
 

 
Murat Arslan, de voorzitter van Yarsav, de verboden onafhankelijke Turkse rechtersvereniging zit sinds oktober 2016 in 
voorlopige hechtenis in afwachting van zijn proces. Op 2 november 2017 was bij de 25e Strafkamer van de rechtbank in 
Ankara de eerste zittingsdag. Inmiddels zijn we op 7 december 2018 bij de zevende zittingsdag aanbeland. Namens 
Rechters voor Rechters was ik aanwezig. De zitting begint een uur te laat. Voor mij een mooie gelegenheid om even bij 
te praten met de vrouw van Murat en met collega’s uit Duitsland, Noorwegen en Zweden die ook weer present zijn. En 
zij niet alleen, ook enkele vertegenwoordigers van ambassades, de EU en een ruime vriendengroep van Murat is 
aanwezig. Onder hen ook andere ontslagen rechters tegen wie een proces gaande is. Maar zij hebben het “geluk” dat zij 
hun proces in vrijheid mogen afwachten.  
 
Van de vorige zitting (14 september 2018) weten we dat de officier 
van justitie de zwaarste aanklacht, leiderschap van een terroristische 
organisatie, heeft laten vallen. Dat is kennelijk sowieso niet te 
bewijzen. Murat hangt nog steeds een veroordeling wegens 
“membership” van een verboden terroristische organisatie boven 
het hoofd, goed voor, naar verluidt, minstens 7 jaar gevangenisstraf. 
Zoals gebruikelijk zit Murat tussen een paar “gendarmes” op de 
voorste rij. Wij zitten een paar rijen achter hem. Voordat de zitting 
begint kunnen we even een paar woorden wisselen. Wat opvalt is de 
brede glimlach op zijn gezicht als hij ons allemaal ziet. Hij oogt opgeruimd en strijdbaar. Niet te geloven als je bedenkt 
dat hij al ruim twee jaar op dubieuze gronden vastzit. Of we vooral de groeten aan de vrienden in Europa willen doen.  
 
Wat meteen opvalt, is dat de voorzitter van de stafkamer opnieuw een andere persoon is dan de vorige keer, inmiddels 
de vierde voorzitter op rij. De advocaten komen eerst aan het woord en leggen onder meer uit dat van afronding van het 
proces, waar eerst sprake van was, deze dag geen sprake kan zijn. De bewijsvoering is onverminderd gebrekkig. 
Toegezegd nader technisch bewijs is niet geleverd en het bewijs door getuigen is uitermate dun, vooral ook gezien de 
stevige verklaringen van de getuigen à decharge. Zoals we intussen gewend zijn, gaat de rechtbank na een korte schorsing 
niet op de bezwaren in maar wijst deze ongemotiveerd af. Het enige lichtpuntje is dat het verzoek om uitstel van één van 
de advocaten om haar verdediging beter voor te bereiden wel wordt ingewilligd. Dat betekent dat er een nieuwe zitting 
komt (7 januari 2019). 
 
Het daarna uitvoerig toegelichte verzoek om nu, na 2 jaar en 2 maanden, de voorlopige hechtenis op te heffen wordt – 
helaas ook zoals gebruikelijk – zonder veel omhaal van woorden afgewezen. Het nog eens toegelichte feit dat Murat 

tijdens de coupe-poging van 16 juli 2016 met zijn gezin in Engeland was en 
vervolgens vrijwillig is teruggekeerd zodat er helemaal geen reden is te 
denken dat hij zal vluchten, maakt ook dit keer geen indruk. Daarna is de 
zitting afgelopen en wordt Murat afgevoerd, overigens nog steeds met 
dezelfde brede glimlach als hij onze kant op kijkt. Bij het napraten blijkt 
opnieuw dat de advocaten en onze Turkse collega’s buitengewoon 
pessimistisch zijn over de uitslag. Zij wijzen er op dat er tot nu toe tegen 
andere ontslagen rechters alleen maar veroordelingen zijn gevolgd en geen 
enkele vrijspraak. Nog in dienst zijnde Turkse rechters wagen het niet tegen 
de wens van het OM in te gaan. Bang voor hun eigen hachje?  

 
Later spreken we nog met een ontslagen lid van de Turkse Hoge Raad. Zij heeft ruim 16 maanden vastgezeten, waarvan 
84 dagen in isolatie. Zij schetst ons een intussen bekend beeld van het moeilijke leven in de gevangenis. Vooral wat ze 
vertelt over de periode van totaal isolement maakt op ons veel indruk. Haar man, ook lid geweest van de Hoge Raad, zit 
nog steeds vast en in zijn geval duurt de periode van isolatie al meer dan twee jaar. Zij mag hem één keer per maand 
gedurende 45 minuten met de kinderen bezoeken. Hoewel het niet de eerste keer is dat we een dergelijk verhaal horen, 
went het nooit en zijn we er na afloop stil van. Niet alleen rechters hebben in Turkije met vervolging te maken vanwege 
hun beroep. Dat geldt ook voor kritische journalisten, politieagenten en leraren. Het blijft daarom van groot belang dat 
er vanuit andere landen aandacht is voor de zorgwekkende situatie in Turkije. 
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Dat laatste zegt ook een andere Turkse rechter in een mailbericht (mede in reactie op de meest recente brief van het 
Platform for an independent Judiciary waar Rechters voor Rechters deel van uitmaakt) dat ik ontvang als ik weer terug 
in Amsterdam achter mijn bureau zit:  
 

(…) I really appreciate your effort to shout out to the Turkish politicians who are deaf in terms of human rights 
and independent judiciary. I do not give up to struggle against this wall established by dictator and its clowns 
around us because of your support and solidarity.  Your efforts to change the situation in Turkey always gives me 
and other colleague’s courage, respect, and honor. I am totally sure that this conditions will never continue 
forever. Maybe I will forget what I lived in this term in Turkey. However, your efforts for human rights, 
independent judiciary and fair trial for your colleagues in Turkey will never be forgotten for today’s and 
tomorrow's generations. Thank you very much to all of you not only supporting us in these days, but also thank 
you all for giving us reason to fight against all injustice wherever it occurs (…). 

 
Beter kan ik het niet zeggen. We zullen op 7 januari 2019 weer van de partij zijn.  
 
Evert van der Molen 
 

 

Judicial independence under threat? Straatsburg 5 en 6 december 2018 
 

 
Een conferentie over de bedreigingen van de rechterlijke onafhankelijkheid waaraan hoge rechters uit de hele wereld 
deelnemen is een bijzondere gelegenheid. De Konrad Adenauer Stiftung had deze bijeenkomst georganiseerd in 
samenwerking met de Raad van Europa en de Venice Commission. Over de stand van zaken in sub-Sahara Afrika, Latijns-
Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika en Zuidoost Europa werd gerapporteerd. Ook werd ingegaan op de 
case-law van de drie regionale mensenrechtenhoven: EHRM, IACHR en ACHPR. De Zuid-Koreaans rechter Ilwon Kang 
bepleitte ook zo’n hof voor Azië. Bijzondere aandacht was er voor de benoeming van rechters en de rol van de Raden 
voor Rechtspraak. Maar het was tekenend dat de Special 
Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers 
van de Verenigde Naties Diego García-Sayán, die moest 
praten over de Raden voor Rechtspraak, wilde beginnen 
met zijn zorgen over Turkije, Venezuela en de Filipijnen. 
Daarmee benoemde hij de olifanten in de kamer – de 
kwesties die iedereen voor ogen had. Overigens was uit 
die landen alleen de indrukwekkende rechter Maria 
Filomena Singh uit de Filipijnen aanwezig. 
 
Het was niet alleen somberheid die de klok sloeg. In sommige landen gaat het beter dan voorheen (Colombia, Marokko 
en Tunesië). Maar daar staan heel wat andere landen tegenover waar rechters onder druk staan van nationale 
machthebbers, ondermijnd worden door corruptie en bedreigingen van de zijde van de georganiseerde misdaad. Zo lijkt 
het ontslag door de Raad voor de Rechtspraak van de Chief Justice van de Filipijnen, Maria Lourdes Sereno, politiek 
ingegeven en is de corruptie in Indonesië en Peru nog steeds een enorm probleem. En dan is er nog de fundamenteel 
‘illiberale’ opvatting van de Chinese Chief Justice Zhou Qiang die – volgens de reeds genoemde Kang - de 
onafhankelijkheid van de rechtspraak een ‘erroneous concept’ noemt. 
 
De Special Rapporteur adresseerde de vraag wat we kunnen doen om de permanente strijd voor de onafhankelijkheid 
voort te zetten. Hij wees op het belang van 1) rechterlijke standaarden en principes voor goede rechtspraak; 2) het 
vertrouwen van het publiek dat die onafhankelijkheid wil zien als het gaat om de aanstelling, de ‘accountability’ en de 
effectiviteit van de rechtspraak; en 3) de rol van internationale autoriteiten en regionale gerechten. Dergelijke structurele 
waarborgen zijn belangrijk en vormen typisch de manier waarop juristen moeten proberen aanvallen op de 
onafhankelijkheid te bestrijden. Dat neemt echter niet weg dat uiteindelijk minstens zo belangrijk is het inzicht van de 
Roemeense Simona-Maya Teodoriu, dat rechters zo onafhankelijk zijn als zij willen zijn. Structurele maatregelen zijn niet 
alles oplossend. Zo is in Zuidoost-Europa veel gedaan om door de invoering van Raden voor de Rechtspraak de scheiding 
der machten te versterken, maar regeringen hebben er nog steeds meer invloed dan in Duitsland waar zo’n Raad niet 
bestaat. 
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Volgens de executive secretary van het Inter-Amerikaanse 
Hof voor de Rechten van de Mens, Pablo Saavedra, moet de 
rechterlijke onafhankelijkheid door de staat worden 
beschermd en hebben ook rechters zelf daarop ‘recht’. Dat 
heeft het Hof laten blijken in zaken tegen Peru (toen leden 
van het Constitutionele Hof werden ontslagen omdat ze 
president Fujimori geen derde termijn gunden), tegen 
Venezuela (2003) en vooral tegen Ecuador (in 2007 nadat in 
2004 het hele constitutionele hof en de hele Supreme Court 
in veertien dagen werden ontslagen). Het EHRM beschouwt 
het recht op een onafhankelijke rechter echter (vooralsnog?) 
als een recht van de burger en niet van de rechter zelf. Dat 

bleek bij een ontmoeting met zeven rechters van het EHRM. Ik ga daar in een Voorafje in het NJB apart op in. Het geluid 
was te horen dat de gevolgen van een oordeel als dat van het Inter-Amerikaanse Hof niet zijn te overzien: het zou volgens 
sommigen haast impliceren dat Turkije geen lid meer zou kunnen zijn van de Raad van Europa. Het leek erop dat de 
deelnemers aan het congres in meerderheid het standpunt deelden dat wel uitgegaan moet worden van voldoende 
onafhankelijkheid van de nog functionerende rechters. Toch begreep iedereen dat een dergelijke terughoudende 
benadering wel heel passief lijkt. Om een signaal te geven – zo werd gezegd – is toepassing van het weinig bekende artikel 
18 EVRM (over misbruik van de door het verdrag mogelijk gemaakte beperkingen) in zo’n zaak tegen een rechter 
misschien wel op zijn plaats. 
 
Ybo Buruma 
 

 

Oproep: stuur een kaart naar Murat Arslan 
 

 
Murat Arslan kan post ontvangen, maar deze wordt alleen toegelaten als de Turkse taal wordt gebruikt. We roepen een 
ieder op om hem een kaart te sturen. Zorg er dan dus wel voor dat de tekst in het Turks is. 

 
Het adres is: 
 
Sincan T Tipi Karali Ceza  
Infaz Kurumu, 
C12 Koğuş - Baba Adi Mehmet (Murat Arslan)* 
Yenikent - Sincan Ankara 
Turkey 
 

* Baba Adi Mehmet betekent: zoon van zijn vader Babi Adi Mehmet 
 

 

Doneer nu! 
 

 
Uw financiële ondersteuning is voor Rechters voor Rechters onmisbaar. Die maakt het voor ons mogelijk om op te komen 
voor rechters die (dreigen te) worden ontslagen, bedreigd of vervolgd in verband met de uitoefening van hun beroep. De 
stichting is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van giften. 
 
Financiële bijdragen zijn van harte welkom op rekening IBAN/SEPA NL12INGB0008071562 ten 
name van Stichting Rechters voor Rechters te Den Haag (BIC/Swift code INGBNL2A, ING Bank, 
The Netherlands). 
 
Het mogelijk ook een inzamelingsactie te organiseren voor de Stichting. Als u een 
inzamelingsactie wilt organiseren, dan kunt u daarover contact opnemen met 
[info@rechtersvoorrechters.nl]. 
 
Rechters voor Rechters is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat een gift aan Rechters voor 
Rechters, als het door de fiscus gestelde drempelbedrag (1% van het drempelinkomen) wordt overschreden, aftrekbaar 
is voor de inkomstenbelasting. Over een schenking aan Rechters voor Rechters is ook geen erfbelasting of 
schenkingsbelasting verschuldigd. Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij het bestuur, dan wel bij de fiscus. 
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Aan-/afmelden nieuwsbrief 
 

 
Deze nieuwsbrief is verzonden aan personen die kenbaar hebben gemaakt of van wie verwacht werd dat zij daarin 
geïnteresseerd zouden zijn. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van volgende nieuwsbrieven van Rechters voor 
Rechters, kunt u dit kenbaar maken via [info@rechtersvoorrechters.nl]. 
 
Mocht u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks van Rechters voor Rechters hebben ontvangen en zou u dat in de toekomst 
wel graag willen, dan kunt u zich voor nieuwsbrieven aanmelden via voornoemd emailadres. 
 
Ook wijzingen van uw emailadres of als u nieuwsbrieven liever op een ander emailadres ontvangt, kunt u op die wijze 
doorgeven. 
 
 

Volg Rechters voor Rechters ook via Twitter [@Judges4J] 
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