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IndeOekraïense
rechtszalenwoed
een andere strijd

WilOekraïne toetreden tot de EU,
danmoethet landde corruptie hard
aanpakken.Oekraïense rechters
discussieerden recentelijk inKrakaumet
collega’s uitNederlandover dedrukdie
ze ervaren, enoverwerken inoorlogstijd.
‘Wewillen vertrouwdworden.’

HanDirkHekking

S
tel, je bent rechter en je
moet je uitspreken over
de vraag of eenmeer een
meer is,ofeenvijver.Vind
jedatheteenvijver is,dan
isbebouwingbinneneen

afstand van 25meter illegaal. Is het
eenmeer,dangeldteengrensvan100
meter.Maar aan jebesluit klevenook
anderegevolgen, voor jou.Eenvande
huisjes die mogelijk te dicht bij het
water staan, is van een lid vande raad
voor ethiek, die jouw functioneren
binnenkort beoordeelt. Wat doe je?
Dit is een van de casussen uit een

trainingoverethiekencorruptie,waar
tientallen Oekraïense rechters on-
langs aanmeededen. De workshop,
mogelijk gemaakt door het Center
for International Legal Cooperation
inDenHaag,maakt deel uit van een
projectomderechtspraakinOekraïne
te verbeteren.
Er is veel te doen. Oekraïne staat

opplaats122vandecorruptielijst van
Transparency International. Onder
drukvandeVSendeEUzettehet land
vijf instantiesopdiecorruptiemoeten
opsporenenvervolgen—ookcorrup-
tie inde rechtspraak.

Stroomversnelling
Maar politici zetten een rem op dit
proces. ‘Je hebt een imposante an-
ticorruptiemachine, maar die heeft
tandennodig ende juistemensenop
senior posities’, zei voorzitter Ursula
von der Leyen van de Europese Com-
missie op 1 juli tegen deOekraïense
presidentVolodymyrZelensky.Daarop
volgdencrucialebenoemingen.Door
deoorlogkwamdezaakineenstroom-
versnelling, verklaartEstherdeRooij,
rechter bij de rechtbank Amsterdam
enprojectleider Judiciary andSociety

Ukraine. ‘Zelensky heeft door de oor-
logaangezaggewonnen.Hijwil vaart
maken bij het onder controle krijgen
vandeproblemen.’
De Rooij is al jaren betrokken bij

initiatieven die de rechterlijkemacht
inOekraïnemoetenversterken.Sinds
juni is het belangdaarvannog groter.
Oekraïnekreegtoendestatusvankan-
didaat-lidstaatvandeEU.Maarcorrup-
tie kan toetreding indeweg staan.
Op zich neemt het aantal corrup-

tiezaken tegenmagistraten af, geven
cijfersvandeHogeRaadvoorderecht-
spraakinOekraïneaan. In2017waren
erelf,vorig jaartwee.DeRooij: ‘Desala-
rissenvanrechterszijnforsverhoogd,
wat heeft geleid tot sterke verminde-
ring van corruptie, zeker bij grotere
rechtbanken. Hét grote probleem is
nupolitiekebeïnvloeding.’

Rechters hebben last vannon-gou-
vernementele instanties die via de
mediakritiekuitoefenen.Daarachter
schuilen rijke zakenlieden, denken
de rechters. De Rooij: ‘Ze voelen zich
onafhankelijk,maar staanwel onder
zwaredruk.’

Deelnemers aan deworkshop her-
kennen dit. Over corruptie willen ze
nietveelkwijt. ‘Wewillenonslandniet
doorhetslijkhalen’, zegteenvanhen.
Maarvijf rechterswillenweleenboek-
je opendoen over de (politieke) druk
waaraan ze inhunwerkblootstaan.

‘Zelenskyheeftaan
gezaggewonnenen
wil vaartmakenbij het
onder controle krijgen
vandeproblemen’

dt

‘Wij kregen overal
de schuld van’
Olena Laptsjevska (58), rechter bij
hof van beroep Kiev

‘Demoeilijkste dagen zijnde
donderdagen.Omeenof
andere reden is er opdie
dag altijd drie tot vier keer

alarm.WaaromdeRussenonsop
donderdagmeerbeschietendanop
anderedagen vandeweek, is onbe-
kend.Wehebbeneenondergrondse
parkeergarage van twee verdiepin-
genwaarwedan schuilen. Andere
rechtbankenhebbenniet vandie fa-
ciliteiten. Zehebbengeenkelder. Ze
kunnenniet allemensenopvangen.’

‘Wij donerendehelft vanons sala-
ris aanhet leger, leden vanhethoog-
gerechtshof zelfs 60%.Waaromwe
blijvenwerken?Als rechters hebben
weeeneedafgelegd.Diemoetenwe
nakomen,wanthet is een eedaande
bevolking.’

‘Als deoorlogopeenmorgenbij je
aandedeur klopt, endekogels ende
raketten vliegenover je hoofd, dan is
je eerste reflex omte vluchten en je
leven te redden.Maarbij de gevech-
ten inKiev, zelfs opdegevaarlijkste
plekken, blevendenutsbedrijvenge-
woonwerken.Winkels blevenopen.
Endan zie jemensendie gééneed
hebbenafgelegd,winkelbedienden
met een veel lager salaris,mensen
diede straat vegen. Zeblijven elke
daghun taakdoen.Wehebbendan
niet het recht omdatniet te doen.’

‘Ikwerk sinds 1996 als rechter.De
hervorming vanonze rechterlijke
machtheeft twintig jaar geduurd,
ennamsteeds eenandere vormaan.
Rechterswerden steedsmeerhet
mikpunt vankritiek. Vóórdeoorlog
warenweeenmakkelijk doelwit.We
kregenoveral de schuld van, van elk
probleem.’

‘Iedereenopeen rechtbankkan
je verhalen vertellenover dedruk
diewij ervaren. Eenbekende zaak
is die vande journalist Savik Shus-
ter, een tv-persoonlijkheid.Hij had
een conflictmet deoligarch Ihor
Kolomoyskyi endie zaakkwambij
het hof vanberoep. Later liet Shus-
ter in zijn showde foto’s vandedrie
rechters ziendie in zijn zaak vonnis
haddengewezen.De rode lijn vandie
uitzendingwasdatKolomoyskyi de
rechtershadbetaald. Letwel, dat is
eenheel populaire televisieshow, op
prime time.’

‘Eenweek later ontmoetten jour-
nalistendepresident, endaar zat
Shuster ookbij. Inplaats vandat er
aandachtwas voor zijn onethische
enongepastehandelen,washijwel-
kombij Zelensky.Daar gingde sug-
gestie vanuit datwathij zei over die
rechters,waar is, endatniet hijmaar
zíj onethischhaddengehandeld en
niet integer zijn.’

Laptsjevska,
Kotelva en
Zjoeravska
hekelen de
druk die er op
rechters wordt
uitgeoefend
door politici en
media.
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‘We moeten steviger in
onze schoenen staan’
Kateryna Kotelva (42), rechter bij
de rechtbank van Halytskyi, Lviv

‘Ik zie dat er met twee
maten wordt gemeten’
Olena Zjoeravska (42), rechter bij
de rechtbank van Desnianskyi, Kiev

‘Deoorlogwas al sinds 2014
inhet land,maar tot de
invasiedoorRusland
warenweonsdaarniet

zo vanbewust.Nu is er een leven
vóór 24 februari en een leven erna.
Ikbenook secretaris vande raad van
rechters, enwehebbenondermeer
gezegddat rechters inhet landmoe-
tenblijven, endesnoodsopafstand
moetenwerken.’
‘Wekampen inheelOekraïnemet

een tekort aan rechters.We zouden
er zevenduizendmoetenhebben,
maar erwerkenermaar vijfduizend.
Zeker bij het hof vanberoep is een
groot tekort.’

‘Over de aanpak van corruptie in
OekraïnehoevenNederlandsebur-
gers zich geen zorgen temaken.Bij
de justitiële hervormingenhebben
weeen speciaal gerechtshof voorde
bestrijding van corruptie gekregen.
Dat geniet veel vertrouwen inde
maatschappij.’

‘Dezeworkshopover ethiek encor-
ruptie is vangroot belang. Sommige
vanonze collega’s kunnen voorbeel-
den van zuiver handelengoedge-
bruiken. Er zijn veel goede, eerlijke
rechters inOekraïne,maar sommige
mensenenorganisaties proberen
deautoriteit van rechters te onder-
mijnen. Ik zie dat ermet tweematen

wordt gemeten, endat er oneerlijke
verklaringenwordenafgelegd. Een
topambtenaar schreef bijvoorbeeld
opFacebookdat een rechter smeer-
geldhadaangenomen, endaarom
een verdachte vrijsprak.’

‘Ik trof die staatssecretaris bij een
bijeenkomst. Tijdens eenpauze zei
hij dat hij het vonnishadgelezen,
begreepdat er geenbewijswas, en
dat vrijspraakop zijnplaatswas. Ik
beldehem later, en zei dat hijwel ie-
mandpubliekelijkhadbeschuldigd.
Hij bood zijn excuses aan, bilateraal.
Niemandwist vandie excuses.’

‘Het probleem is ookde slech-
te kwaliteit vanpolitieonderzoek.
Het ismoeilijk iemandschuldig te
verklarenals erniet genoegbewijs
is.Maarhet publiek zegt dan: de
rechter heeft een eigenbelang en is
corrupt, hoekanhij die verdachte
vrijspreken?’

‘Ikheb vanafmijn eerste dag als
rechter uitgedragendat ik sterke
normenenwaardenheb. Ikdenkdat
niemandhet in zijnhoofdhaalt om
mij te vragen iets illegaals te doen.
Ikdenker altijd aandatmijndrie
kinderenovermijn schoudersmee-
kijken, endat ze trots opmemoeten
kunnen zijn.’

‘We leven inmoeilijke tij-
den, endezeworkshop
helptmeomdiedoor
temaken. Je krijgt het

gevoel dat ondanks alleshet leven
doorgaat. Ikwas eenbeetje bevreesd
omnaarhet treinstation te gaan,
want stationsnemenzeonder vuur.
Dushet kangevaarlijk zijn.Maar ik
wil optimistischblijven.’

‘Deze training is ergbelangrijk. Ze
versterkt de individuele onafhanke-
lijkheid van rechters, niet de institu-
tionele. Als je zo’nprogrammahebt
gedaan, voelt elkedeelnemer zich
onafhankelijker en staat hij of zij wat
steviger in zijn schoenen.Het belang
hiervan isniet te onderschatten.’

‘Het justitiële systeemdatwenu in
Oekraïnehebben, is uit balans.Maar
webewegen indegoede richting.We
hebbenhet veel over dedrukdiewe
ervaren vanuit andere overheidsin-
stanties en vanuit demedia.Natuur-
lijk voelt niemandzich comfortabel
als hijmoetwerken in eenatmosfeer
metweinig respect ofwantrouwen.
Wij hebben vertrouwennodig,
net als de samenleving.Oekraïne
moet kunnengeloven in eerlijke
rechtspraak.’

‘Dedilemma’s die vandaagde
revuepasseerden, zijn onsbekend.
Maarwe zijnhetniet zo gewendom

het er openlijk over te hebben.We
doennaarbuiten toeofwe sterk en
onafhankelijk zijn, enwillenniet op-
biechtendatweproblemenhebben.
Hethelpt als collega’s uit andere
landen zeggendat ze voordezelfde
vraagstukken staan.Dat geeft ons
inspiratie, enhet gevoel dat er oplos-
singen zijn.’

‘Sindshet uitbreken vandeoor-
log zijn sommige situaties radicaal
veranderd.Wehebbenookhet pro-
bleemvancollaboratie. Er zijn en-
kele rechters diemetdeRussen sa-
menwerken.Het zijn ermaarweinig,
maar ze zijn er. Endanhebbenwe
ooknogdeorganisatorischekwes-
ties rondhetwerk van rechtbanken
indebezette gebieden, ende evacua-
tie vande rechters daar. Erwas inhet
oosten vanOekraïne al acht jaar oor-
log, tochwarenweniet voorbereid.’

‘Het is heel belangrijk datweover
integriteit praten.Want inonzewet
staat geendefinitie vandatwoord.’

‘Als je het hebt overmorele kwali-
teiten, dandenk ikdat deOekraïense
rechters vanwegedeoorlogmilder
zijn.Wehebbenhet erover datwe el-
kaarmeermoeten steunen. Ik vraag
medanaf of een rechter vriendelijk
moet zijn.Maarhet procesnaar in-
tegriteit bestaat uit eerlijkheid en
vriendelijkheid.’
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Zowel
Tychansky als
Babko zegt
nog nooit druk
van buitenaf
te hebben
ervaren om het
verloop van een
rechtszaak te
beïnvloeden.
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‘Ja, er is oorlog,maarhet leven
gaat verder.Deoorlogkan
heel lang gaanduren.Maar
geschillenblijven.Doordathet

gerechtelijk systeemblijft functione-
ren, hebbenmensenhet gevoel dat
ze in leven zijn, datOekraïne leeft,
endat er hoop is.Ondanks alles kan
jenogaltijdnaarde rechtbank stap-
pen. Er is dus een institutie die de
rechten vanburgers blijft bescher-
men.Onze rechtbank is ooknooit
geslotengeweest. Sommigen van
onswerkten vanuit de rechtbank,
anderen thuis.Wehebbengeen zaak
laten liggen. Ikwil dat demensendie
bijmij procederenniet het gevoel ge-
vendat ik ze inde steek laat.’

‘Ik benal lang rechter,maarheb
bij rechtszakenop zichnooit druk
uit depolitiek of uit eenandere rich-
ting ervaren.Wat ikwelmerk, is de
druk vanoverheidsinstanties.Die
is gegroeid. Ze laten zichuitgebrei-
der indeopenbaarheidover ons
werkuit.We zijn eenkop van jut,
waarover iedereenmagklagen.Na-
tuurlijk heeft iedereenhet recht een
klacht in tedienen.Maar vaak zijn
die klachtenonterecht.Ondertussen
moetenwij elke stap enelkwoord
verantwoorden.’

‘Zonderde steundiewij krijgen,
en zonderde samenwerkingmet jul-

lie, kanOekraïnemogelijkniet alle
issuesdiehet heeft oplossen.Wezijn
sterk van jullie afhankelijk.Datwe
deze trainingkrijgen inKrakau, geeft
onshet gevoel dat jullie voor ons
klaarstaan.We staan erniet alleen
voor, en zokunnenweonzeburgers
helpen. Zonder jullie hulp zouden
wehetmoeilijk vinden te overleven.’

‘Onze rechters zijn ookbereid
hulp te accepteren, oméén simpele
reden:wewillen vertrouwdworden.
Wegelovendatwegoede rechters
zijn, endatwe integer zijn. Jullie
ethischenormenenwaarden ver-
schillenniet vandie vanons.Maar
wemoeten inonszelf geloven.Dat
bereikenwemet zo’nworkshop.’

‘Waarschijnlijkwarenwe zonder
deoorlogniet in staat geweest kan-
didaat-lidstaat vandeEU te zijn.Nu
wedatwel zijn, verwachtEuropa
nogmeer vanons.Wemoeten ver-
antwoordelijkheidnemen, en een
hoogniveau van integriteit tonen.De
legitimiteit vande rechtspraakmoet
sterk geborgd zijn.’

‘Ik bennu voorhet eerst sindshet
begin vandeoorlogbuitenOekraïne.
En ik zie dat er heel veel steun voor
ons is.We zijnopdegoedeweg.’

‘Europa verwacht
meer van ons’
Valeriia Babko (50), rechter bij de
rechtbank van Desnianskyi, Kiev

‘Mijn militaire rugzak
staat klaar’
Oleksandr Tychansky (43), rechter
bij de rechtbank van Obukhiv, Kiev

‘Ikbenhet leger in gegaan. Als al-
les ophet spel staat, is de enige
wegdat jewapensopneemt en je
land verdedigt. Ikhadgeenmili-

taire ervaring enweinig training.We
warenerniet op voorbereidomde
dood te zien,wapens te gebruiken.
Datheeft zeker impact opmegehad.’

‘Als je in zo’nmilitaire eenheid
komt, zie je eendwarsdoorsnede van
demaatschappij. Er zaten IT-speci-
alisten,maar ookbouwvakkers in.
Iedereen is daar zoals hij is, het gaat
dannietmeer omhetberoepdat
hij heeft, of je rijk of armbent, of je
hoogopgeleidbent of niet. Iedereen
is gelijk. Voormijwasdeze ervaring
heel positief. Als rechter zie je de
maatschappij doorgaans vanuit een
anderperspectief.’

‘Ik ben zeker veranderd. Als ik een
zaak tegenoorlogsmisdadigers zou
krijgen, zou ikmogelijkwel bevoor-
oordeeldkunnen zijn, zoals elkeOe-
kraïenseburger indezeoorlogdie in
een schuilkelder heeftmoeten zitten
of iemandheeft verloren.Maar als
rechters zullenweons altijd aande
wethouden.’

‘Hetwasmoeilijk omvanmijnka-
meradenafscheid tenemenennaar
de rechtbank terug te gaan.Maarwe
haddende vijand verdrevenbij Kiev,
ende rechtbank vroegof ik terug-

kwam.Er zatenmensen inhechtenis
tewachtenopeen vonnis. Als andere
rechtersmijn zakenovernemen, be-
ginnendieweer opnieuw.’

‘Mijn eenheid is nubij Bachmoet
inde regioDonetsk, dat is een vande
gebiedenwaarde zwaarste gevech-
ten zijn. Ikheb contactmetmijnka-
meraden, helaas zijn sommigenom-
gekomen.Mijn vrouwzegt dat ikben
veranderd, endat is begrijpelijkna al
mijn ervaringen. Als hetnodig is, ga
ik terugnaarhet front.Mijnmilitaire
rugzak staat klaar.’

‘Inmijn twaalf jaar als rechter is
er nooit drukopmij uitgeoefend, via
een telefoontje over een zaakof iets
dergelijks.Mensendiedatwillen
doen, analyseren van tevorenhet
werk vaneen rechter, en als zebegrij-
penhoe iemandwerkt, besluiten ze
of het zinheeft de rechter te benade-
ren, of dat dat contraproductief is.’

‘Het grootsteprobleemvande
rechtbanken isnufinanciering.
Daar komt vanwegedeoorlogde
atmosfeer inhet landbij.Mensen
zijnniet kalm, ze zijn agressiever. Ze
uiten luider kritiek, en tot op zekere
hoogtebeïnvloedt dat je presteren, je
gevoelens, endeperceptie van jezelf.
Mensendie inhechtenis zitten, zeg-
gennudat zeniet vastmogenblijven
zittenomdatdat gevaarlijk is.’

HanDirkHekking is algemeen
verslaggever Europa vanhet FD.
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