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Ga niet naar het EK in de Oekraïne
Europese regeringsleiders dreigen met een boycot van het EK voetbal in de Oekraïne uit 

protest tegen de rechtsgang en slechte detentieomstandigheden van oud-premier Joelia 

Tymoshenko. Ook de Nederlandse regering, inclusief leden van het Koninklijk Huis, zal zich 

niet op de tribunes laten zien. Terecht, vindt haar advocaat Valentyna Telychenko.

Door Tatiana Scheltema

Joelya Timoshenko werd op 11 oktober 
vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar ge-

vangenisstraf wegens ambtsmisbruik en 
corruptie. Het vonnis wordt alom gezien 
als een politieke afrekening door Timos-
henko’s politieke tegenstrever, de huidige 
president Victor Janoekovych, die de rech-
terlijke macht naar zijn hand wist te zetten.  
 Timoshenko is niet haar enige high profile 
cliënt. Zij staat ook Myroslava Gongadze 
bij, de weduwe van onderzoeksjournalist 
Georgiy Gongadze, tijdens het proces tegen 
Oleksiy Pukach, de politiecommandant die 
in 2000 de moord op Gongadze orkestreer-
de, naar later bleek in opdracht van toen-
malig president Leonid Kutchma. ‘Het lijkt 
erop dat ze deze zittingen bedoeld zijn mij 
ervan te weerhouden aan de zaak Timos-
henko te werken.’  
 Telychenko vindt de aangekondigde EK-
boycot door Europese leiders een belangrijk 
signaal aan de regering van Oekraïne: ‘Als 
advocaat denk ik dat het belangrijk is om 

op deze manier aandacht te krijgen voor de 
mensenrechtensituatie en de staat waarin 
onze democratie verkeert. Alleen: de rege-
ring trekt zich er niet zoveel van aan.’

De afhankelijkheid van de rechterlijke 
macht is Oekraïne’s grootste probleem, 
zegt Telychenko. ‘De regeringspartij con-
troleert nu de Hoge Raad, die rechters kan 
benoemen of ontslaan. Inmiddels hebben 
we ook rechters met een crimineel verleden. 
De zaken tegen Timoshenko en oud-Minis-
ter van Binnenlandse Zaken Yuro Lutsenko 

werden behandeld door dezelfde jonge 
rechter, hij zat pas in het derde jaar van de 
vijfjarige opleiding. Daarvoor had hij al-
leen maar verkeersovertredingen gedaan. 
We maakten grapjes over hem: is dit wel de 
èchte rechter? Toen men tegen het vonnis in 
beroep ging zei hij: ik breng het dossier wel 
naar het gerechtshof. Vervolgens was het 
dossier “verdwenen.”’
 Tijdens de eerste zitting in de zaak van 
Yuro Lutsenko werd duidelijk dat iedereen 
die contacten had met Lutsenko werd geob-
serveerd door de politie, ook Telychenko. 
‘Zolang ze niet in mijn huis komen vind ik 
het niet erg. Zeker, er zijn risico’s. Gongad-
ze werd ook gevolgd door de politie en la-
ter zelfs vermoord. Maar het risico is niet 
groot genoeg om te zeggen: “ik vlucht.” 
Het scheelt dat ik ongetrouwd ben en geen 
kinderen heb. Maar ik wil hier niet weg.’

Valentyna Telychenko

Ringbaan West 240 • Tilburg • T 013 594 28 28 • m@mutsaerts.nl • www.m-verzekeringen.nl

MVERZEKERINGEN

Feiten & cijfers
spreken voor zich 30 30 tot 70 procent kor-

ting over de looptijd 
(afhankelijk van uw 
aanvangsleeftijd) op 
uw AOV

100%
De meest uitgebreide basisdekking be-
roepsaansprakelijkheid

 100% uitloop, 100% inloopdekking

1.000
Meer dan 1.000 M-AOVs in 5 jaar tijd

80.000
De gemiddeld behaalde besparing voor 
een AOV is 80.000 euro over de looptijd

25
Meer dan 25 procent van de top 50 ad-
vocatuur is relatie

Toen M-verzekeringen vijf jaar geleden werd gelanceerd, leken 
de offertes voor velen van u te mooi om waar te zijn. Inmiddels 
is wel duidelijk dat M-verzekeringen niet alleen een scherpe 
premie biedt, maar dat haar producten ontwikkeld zijn met 
kwaliteit als uitgangspunt. De goede kennis van de markt en 
een krachtige inkoop resulteren in onze scherpe premies.
 
De ruime ervaring en professionaliteit heeft voor veel collega’s 
van u de doorslag gegeven om hun fi nanciële belangen aan ons 
toe te vertrouwen. Dit specialisme en kennis van uw beroeps-
groep loont dus voor u en voor ons. Graag maken wij ook voor 
u een persoonlijke vergelijking gebaseerd op cijfers en feiten. 

EXCLUSIEF VOOR ADVOCATEN, NOTARISSEN EN GERECHTSDEURWAARDERS

1 onze overlijdensrisicoverzeke-
ring is op basis van éénjarige 
risicopremies. zo wordt u niet 
geconfronteerd met een hoog 
gelijkblijvend premietarief

Mutsaerts adv 210x297 advocatenblad feiten v04.indd   1 06-02-12   16:21

Vakantie: wordt het Pauliana of toch maar weer Fraus Legis? 
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in forensic accounting en forensic IT. Wij maken hierbij gebruik van de 
kennis en expertise uit ruim 100 landen waar de leden van Grant Thornton 
International Ltd gevestigd zijn. Kijk op onze website www.gt.nl/fi s.
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