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Stellingen  
 
 
Behorend bij het proefschrift Verdediging in transitie. Rechtsbijstand in strafzaken in 
postcommunistisch Polen van Dorris de Vocht. 
 
 
1. Bestudering van een vreemd rechtssysteem leidt niet alleen tot kennis van het andere 
systeem maar helpt ook het inzicht in het eigen rechtsstelsel te vergroten.  
 
2. Zolang niet wetenschappelijk is bewezen dat de kwaliteiten van een goede advocaat 
genetisch bepaald en erfelijk overdraagbaar zijn, is er geen enkele rechtvaardiging 
familiebanden te laten meewegen bij de toelating van nieuwe leden tot de beroepsgroep. 
 
3. De rechtsstaat is geen veilig bezit of zekere verworvenheid maar een doel dat voortdurend 
nagestreefd en beschermd dient te worden.  
 
4. Het promotiereglement zou moeten worden aangevuld met een duidelijk afgebakende 
definitie van de ‘de afrondende fase’.  
 
5. De inspanningen van de Poolse wetgever om het strafrechtelijk vooronderzoek een meer 
tegensprekelijk karakter te geven, zullen pas effect kunnen sorteren wanneer de advocatuur 
ervan overtuigd raakt dat een actieve en alerte opstelling van de raadsman in de voorfase 
van het proces minstens zo belangrijk is als zijn optreden ter terechtzitting.  
 
6. Het binnen de facultaire gemeenschap ingeburgerde gebruik om te spreken van 
onderwijslast en onderzoeksverlof suggereert ten onrechte dat aan het eerste minder plezier 
valt te beleven dan aan het tweede. 
 
7. Het gevaar van vage normen in strafvorderlijke wetgeving schuilt vooral in het feit dat ze 
vrijwel nooit in het voordeel van de verdediging worden uitgelegd.  
 
8. In deze tijden van economische crisis is het goed te bedenken dat de mooiste dingen in het 
leven gratis zijn.  
 
9. De effectiviteit van kosteloze rechtsbijstand en het systeem dat er aan ten grondslag ligt, 
staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen: zolang Poolse 
rechters moeten kiezen tussen het verlenen van toevoegingen of het verwarmen van de 
rechtszaal is er weinig reden tot optimisme.  
 
10. De verdediging heeft de permanente taak ervoor te zorgen dat elke strafzaak blijft 
schuren langs de rechterlijke ziel (T. M. Schalken). 
 
11. De rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens is het beste bewijs dat 
op Europees niveau behoefte bestaat aan nadere concretisering van procedurele waarborgen 
voor verdachten in strafzaken.  
 




