Landelijk Parket
Postbus 395 postcode 3000 AJ Rotterdam

DAGVAARDING VAN VERDACHTE

Parketnummer: [parketnummer]
Aan:
naam: [naam]
voornamen: [voornamen]
geboren op: [geboortedatum en geboorteplaats]
wonende te: [adres]
Hierbij dagvaard ik u om als verdachte te verschijnen op 9 maart 2020, 8
juni 2020, 31 augustus 2020 en 1 februari 2021, telkens om 10:00 uur
(Nederlandse tijd), ter terechtzitting van de meervoudige strafkamer van de
rechtbank Den Haag in het Justitieel Complex Schiphol aan de Duizendbladweg
100 te Badhoevedorp (Nederland), teneinde terecht te staan ter zake van wat
hieronder is omschreven.
Houdt u er rekening mee dat de terechtzittingen in de zaak waarin u
verdachte bent niet enkel zullen plaatsvinden op bovenstaande data.
Na de terechtzitting op 9 maart 2020 zal het onderzoek ter zitting worden
voortgezet in de periode van 10 tot en met 13 maart 2020 en 23 tot en met
27 maart 2020.
Na de terechtzitting van 8 juni 2020 zal het onderzoek ter zitting worden
voortgezet in de periode van 9 juni tot en met 3 juli 2020.
Na de terechtzitting van 31 augustus 2020 zal het onderzoek ter
terechtzitting worden voortgezet in de periode van 1 september tot en met
13 november 2020.
Na de terechtzitting van 1 februari 2021 zal het onderzoek ter
terechtzitting worden voortgezet in de periode van 2 februari 2021 tot en
met 26 maart 2021.
Ik verwijs naar de mededelingen in bijgevoegde toelichting op de procedure.
Rotterdam, 2 oktober 2019,
de officier van justitie,

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat:
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1.

(Doen verongelukken van een luchtvaartuig)

Primair (functioneel (mede)plegen)
hij op of omstreeks 17 juli 2014 in Oekraïne (in de oblast Donetsk)
tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,
als functioneel (mede)pleger,
een vliegtuig (te weten vlucht MH17) opzettelijk en wederrechtelijk heeft
doen verongelukken
door het afvuren van een BUK-raket met een BUK-TELAR (nabij Pervomaiskyi)
terwijl daarvan levensgevaar te duchten was voor de inzittenden van dat
vliegtuig (van wie de 298 namen zijn opgenomen in de bijlage van deze
tenlastelegging)
en die inzittenden hierdoor zijn gedood;
(artikelen 168 en 47 van het Wetboek van Strafrecht)
Subsidiair (medeplegen)
hij op of omstreeks 17 juli 2014 in Oekraïne (in de oblast Donetsk)
tezamen en in vereniging met één of meer anderen,
een vliegtuig (te weten vlucht MH17) opzettelijk en wederrechtelijk heeft
doen verongelukken
door het afvuren van een BUK-raket met een BUK-TELAR (nabij Pervomaiskyi)
terwijl daarvan levensgevaar te duchten was voor de inzittenden van dat
vliegtuig (van wie de 298 namen zijn opgenomen in de bijlage van deze
tenlastelegging)
en die inzittenden hierdoor zijn gedood;
(artikelen 168 en 47 van het Wetboek van Strafrecht)
Meer subsidiair (medeplegen van uitlokking)
één of meer anderen op of omstreeks 17 juli 2014 in Oekraïne (in de oblast
Donetsk)
tezamen en in vereniging, althans alleen,
een vliegtuig (te weten vlucht MH17) opzettelijk en wederrechtelijk
heeft/hebben doen verongelukken
door het afvuren van een BUK-raket met een BUK-TELAR (nabij Pervomaiskyi)
terwijl daarvan levensgevaar te duchten was voor de inzittenden van dat
vliegtuig (van wie de 298 namen zijn opgenomen in de bijlage van deze
tenlastelegging)
en die inzittenden hierdoor zijn gedood,
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welk feit verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen,
althans alleen,
in of omstreeks de periode van 8 juni 2014 tot en met 17 juli 2014 in
Oekraïne (en de Russische Federatie)
door misbruik van gezag en/of het verschaffen van gelegenheid, middelen
en/of inlichtingen, opzettelijk heeft uitgelokt,
door (gebruik makend van hun/zijn gezaghebbende positie):
-

de verstrekking van een (Russisch) luchtverdedigingssysteem (met
bemanning) te (laten) vragen en/of bevelen,

-

de behoefte aan luchtverdediging ten behoeve van de gewapende strijd
van de zogenaamde Donetsk Volksrepubliek (rondom Stepanivka en
Marynivka) bekend te (laten) maken aan de bevelvoerder(s) en/of
bemanning van die BUK-TELAR,

-

een geschikte (afvuur)locatie bekend te (laten) maken aan de
bemanning en/of begeleider(s) en/of vervoerder(s) van die BUK-TELAR,

-

de bemanning en/of begeleider(s) en/of vervoerder(s) van die BUKTELAR te (laten) voorzien van een telefoon met een Oekraïens
telefoonnummer teneinde effectief te kunnen communiceren met andere
betrokkenen,

-

die BUK-TELAR en/of de bemanning van dat voertuig te (laten)
vervoeren en/of (laten) begeleiden (op een deel van de route) naar de
afvuurlocatie nabij de plaats Pervomaiskyi,
en/of

-

die BUK-TELAR te (laten) bewaken en/of verbergen;

(artikelen 168 en 47 van het Wetboek van Strafrecht)
Meest subsidiair (medeplegen van medeplichtigheid)
één of meer anderen op of omstreeks 17 juli 2014 in Oekraïne (in de oblast
Donetsk)
tezamen en in vereniging, althans alleen,
een vliegtuig (te weten vlucht MH17) opzettelijk en wederrechtelijk
heeft/hebben doen verongelukken
door het afvuren van een BUK-raket met een BUK-TELAR (nabij Pervomaiskyi)
terwijl daarvan levensgevaar te duchten was voor de inzittenden van dat
vliegtuig (van wie de 298 namen zijn opgenomen in de bijlage van deze
tenlastelegging)
en die inzittenden hierdoor zijn gedood,
tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte,
tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,
in of omstreeks de periode van 8 juni 2014 tot en met 17 juli 2014 in
Oekraïne (de oblast Donetsk)
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opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft
en/of opzettelijk behulpzaam is geweest
door:
-

de behoefte aan luchtverdediging ten behoeve van de gewapende strijd
van de zogenaamde Donetsk Volksrepubliek (rondom Stepanivka en
Marynivka) bekend te (laten) maken aan de bevelvoerder(s) en/of
bemanning van die BUK-TELAR,

-

een geschikte (afvuur)locatie bekend te (laten) maken aan de
bemanning en/of begeleider(s) en/of vervoerder(s) van die BUK-TELAR,

-

de bemanning en/of begeleider(s) en/of vervoerder(s) van die BUKTELAR te (laten) voorzien van een telefoon met een Oekraïens
telefoonnummer teneinde effectief te kunnen communiceren met andere
betrokkenen,

-

die BUK-TELAR en/of de bemanning van dat voertuig te (laten)
vervoeren en/of (laten) begeleiden (op een deel van de route) naar de
afvuurlocatie nabij de plaats Pervomaiskyi,
en/of

-

die BUK-TELAR te (laten) bewaken en/of verbergen;

(artikelen 168, 47 en 48 van het Wetboek van Strafrecht)

2.

(Moord/doodslag)

Primair (functioneel (mede)plegen)
hij op of omstreeks

17 juli 2014 in Oekraïne (in de oblast Donetsk)

tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,
als functioneel (mede)pleger
opzettelijk (en met voorbedachten rade)
de inzittenden van een vliegtuig (te weten vlucht MH17) van het leven heeft
beroofd (van welke 298 inzittenden de namen zijn opgenomen in de bijlage
van deze tenlastelegging)
door met een BUK-TELAR een BUK-raket op dat vliegtuig af te vuren (nabij
Pervomaiskyi)
waardoor dat vliegtuig is neergestort en die inzittenden zijn overleden;
(artikelen 289, 287 en 47 van het Wetboek van Strafrecht)
Subsidiair (medeplegen)
hij op of omstreeks

17 juli 2014 in Oekraïne (in de oblast Donetsk)

tezamen en in vereniging met één of meer anderen,
opzettelijk (en met voorbedachten rade)
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de inzittenden van een vliegtuig (te weten vlucht MH17) van het leven heeft
beroofd (van welke 298 inzittenden de namen zijn opgenomen in de bijlage
van deze tenlastelegging)
door met een BUK-TELAR een BUK-raket op dat vliegtuig af te vuren (nabij
Pervomaiskyi)
waardoor dat vliegtuig is neergestort en die inzittenden zijn overleden;
(artikelen 289, 287 en 47 van het Wetboek van Strafrecht)
Meer subsidiair (medeplegen van uitlokking)
één of meer anderen op of omstreeks 17 juli 2014 in Oekraïne (in de oblast
Donetsk)
tezamen en in vereniging, althans alleen,
opzettelijk (en met voorbedachten rade)
de inzittenden van een vliegtuig (te weten vlucht MH17) van het leven
heeft/hebben beroofd (van welke 298 inzittenden de namen zijn opgenomen in
de bijlage van deze tenlastelegging)
door met een BUK-TELAR een BUK-raket op dat vliegtuig af te vuren (nabij
Pervomaiskyi)
waardoor dat vliegtuig is neergestort en die inzittenden zijn overleden,
welk feit verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen,
althans alleen
in of omstreeks de periode van 8 juni 2014 tot en met 17 juli 2014 in
Oekraïne (en de Russische Federatie)
door misbruik van gezag en/of het verschaffen van gelegenheid, middelen
en/of inlichtingen, opzettelijk heeft uitgelokt,
door (gebruik makend van hun/zijn gezaghebbende positie):
-

de verstrekking van een (Russisch) luchtverdedigingssysteem (met
bemanning) te (laten) vragen en/of bevelen,

-

de behoefte aan luchtverdediging ten behoeve van de gewapende strijd
van de zogenaamde Donetsk Volksrepubliek (rondom Stepanivka en
Marynivka) bekend te (laten) maken aan de bevelvoerder(s) en/of
bemanning van die BUK-TELAR,

-

een geschikte (afvuur)locatie bekend te (laten) maken aan de
bemanning en/of begeleider(s) en/of vervoerder(s) van die BUK-TELAR,

-

de bemanning en/of begeleider(s) en/of vervoerder(s) van die BUKTELAR te (laten) voorzien van een telefoon met een Oekraïens
telefoonnummer teneinde effectief te kunnen communiceren met andere
betrokkenen,

-

die BUK-TELAR en/of de bemanning van dat voertuig te (laten)
vervoeren en/of (laten) begeleiden (op een deel van de route) naar de
afvuurlocatie nabij de plaats Pervomaiskyi,
en/of
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-

die BUK-TELAR te (laten) bewaken en/of verbergen;

(artikelen 289, 287 en 47 van het Wetboek van Strafrecht)
Meest subsidiair (medeplegen van medeplichtigheid)
één of meer anderen op of omstreeks 17 juli 2014 in Oekraïne (in de oblast
Donetsk)
tezamen en in vereniging, althans alleen,
opzettelijk (en met voorbedachten rade)
de inzittenden van een vliegtuig (te weten vlucht MH17) van het leven
heeft/hebben beroofd (van welke 298 inzittenden de namen zijn opgenomen in
de bijlage van deze tenlastelegging)
door met een BUK-TELAR een BUK-raket op dat vliegtuig af te vuren (nabij
Pervomaiskyi)
waardoor dat vliegtuig is neergestort en die inzittenden zijn overleden,
tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
in of omstreeks de periode van 8 juni 2014 tot en met 17 juli 2014 in
Oekraïne (in de oblast Donetsk)
opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft
en/of opzettelijk behulpzaam is geweest
door:
-

de behoefte aan luchtverdediging ten behoeve van de gewapende strijd
van de zogenaamde Donetsk Volksrepubliek (rondom Stepanivka en
Marynivka) bekend te (laten) maken aan de bevelvoerder(s) en/of
bemanning van die BUK-TELAR,

-

een geschikte (afvuur)locatie bekend te (laten) maken aan de
bemanning en/of begeleider(s) en/of vervoerder(s) van die BUK-TELAR,

-

de bemanning en/of begeleider(s) en/of vervoerder(s) van die BUKTELAR te (laten) voorzien van een telefoon met een Oekraïens
telefoonnummer teneinde effectief te kunnen communiceren met andere
betrokkenen,

-

die BUK-TELAR en/of de bemanning van dat voertuig te (laten)
vervoeren en/of (laten) begeleiden (op een deel van de route) naar de
afvuurlocatie nabij de plaats Pervomaiskyi,
en/of

-

die BUK-TELAR

te (laten) bewaken en/of verbergen

(artikelen 289, 287, 47 en 48 van het Wetboek van Strafrecht).
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Toelichting op de procedure
1. Aanwezigheid op zitting
U heeft het recht om bij de behandeling van uw zaak aanwezig te zijn, maar bent niet verplicht om te verschijnen. Als de rechtbank het
noodzakelijk vindt dat u aanwezig bent bij de zitting, kan zij u daartoe verplichten. Komt u niet dan kan de rechtbank u uiteindelijk onder
dwang laten ophalen door de politie (artikel 278 van het Wetboek van Strafvordering).
Als u niet verschijnt, kunt u zich tijdens de terechtzitting laten verdedigen door een Nederlandse advocaat (artikel 279 van het Wetboek
van Strafvordering). Een mondelinge machtiging is daarvoor voldoende. Verschijnt uw gemachtigd advocaat op de zitting en u niet, dan
wordt er bij de verdere behandeling van de zaak van uitgegaan dat u wel persoonlijk aanwezig was. Als u niet verschijnt en zich tijdens de
terechtzitting niet laat verdedigen door een advocaat, kan de rechtbank uw zaak ook buiten uw aanwezigheid behandelen (artikel 280 van
het Wetboek van Strafvordering).
Indien u wel bij de behandeling van uw zaak aanwezig wilt zijn, maar om enige reden niet in staat bent om te verschijnen, kunt u hierover
contact opnemen met de officier van justitie via de kanalen die onderaan zijn vermeld (onder 13).
2. Bijstand van een advocaat
U heeft het recht om zich te laten bijstaan door een Nederlandse advocaat. Als u nog geen advocaat heeft, kunt u om toevoeging van een
advocaat vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket (telefoonnummer +319008020). Als u gedetineerd bent, wordt u een advocaat toegewezen.
Indien u praktische ondersteuning nodig heeft bij de verkrijging van rechtsbijstand, kunt u hierover contact opnemen met de officier van
justitie via de kanalen die onderaan zijn vermeld (onder 13).
3. Tolk
Voor de behandeling van uw zaak zal een tolk worden opgeroepen in uw eigen taal.
4. Bezwaar
Wilt u een bezwaarschrift tegen deze dagvaarding indienen, dan moet u dit doen binnen acht dagen na betekening van deze dagvaarding
en vóór het begin van de terechtzitting (artikel 262 van het Wetboek van Strafvordering) bij de griffie van de rechtbank. In uw
bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met deze dagvaarding.
5. Verzoek om uitstel zitting
U kunt de rechtbank om uitstel vragen van de behandeling van uw zaak omdat u zich bijvoorbeeld niet voldoende kunt voorbereiden of
omdat u onmogelijk aanwezig kunt zijn op de in de dagvaarding genoemde datum en tijd. Vraag het uitstel van de behandeling van uw
zaak zo snel mogelijk aan, nadat u de dagvaarding heeft ontvangen. U moet dit schriftelijk doen en aangeven waarom u uitstel wilt. Stuur
uw verzoek naar de griffie van de rechtbank. De rechtbank is niet verplicht om de zitting uit te stellen.
6. Volgende zittingen
De officier van justitie zal de rechtbank vragen om uw strafzaak tijdens verschillende zittingsdagen te behandelen. Indien u niet op de
eerste - in de dagvaarding genoemde - zittingsdag verschijnt, wordt u verzocht om uw contactgegevens (e-mailadres en postadres) aan de
officier van justitie te verstrekken via de kanalen die onderaan zijn vermeld (onder 13). Dan kan de officier van justitie u langs die weg op
de hoogte stellen van volgende zittingsdata. Deze zittingsdata zullen ook bekend worden gemaakt via de website www.jitmh17.com.
7. Kennisneming processtukken
U heeft recht op inzage en afschrift van de processtukken (artikelen 30 en 32 van het Wetboek van Strafvordering). Uw verzoek daartoe
kunt u richten aan de officier van justitie via de kanalen die onderaan zijn vermeld (onder 13).
8. Getuigen en deskundigen
De officier van justitie kan getuigen en deskundigen oproepen om op de zitting te verschijnen. U kunt ook zelf getuigen en deskundigen
meebrengen naar de zitting. Het wordt op prijs gesteld als u dit vooraf meldt bij de officier van justitie. Eventuele hieraan verbonden kosten
zijn voor uw eigen rekening. U kunt ook aan de officier van justitie vragen om voor u getuigen en deskundigen op te roepen. Tenminste
tien dagen voor de terechtzitting richt u deze vraag schriftelijk aan de officier van justitie. Als de dagvaarding later dan veertien dagen voor
de terechtzitting aan u is verstuurd dan bent u verplicht binnen vier dagen na de dagtekening, maar uiterlijk tot drie dagen voor de
terechtzitting de officier van justitie te vragen getuigen en deskundigen op te roepen. Deze getuigen en deskundigen omschrijft u door de
naam, beroep, woon- of verblijfplaats van de gewenste personen te vermelden. De officier van justitie is niet verplicht de door u gevraagde
getuigen en deskundigen op te roepen. Als u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie dan kunt u dit op de
terechtzitting aan de rechtbank kenbaar maken (artikel 263 van het Wetboek van Strafvordering).
9. Spreekgerechtigden en benadeelde partijen
In uw strafzaak kunnen de nabestaanden van de in de tenlastelegging genoemde slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Ook
kunnen zij zich voegen als benadeelde partij en een vordering tot schadevergoeding indienen. De nabestaanden die van deze rechten
gebruik willen maken, zullen voor de zitting worden opgeroepen.
10. Uitspraak
Als deze dagvaarding persoonlijk aan u is uitgereikt of als u zelf of uw gemachtigde advocaat aanwezig is geweest bij de terechtzitting of
een daaropvolgende zitting, is de uitspraak van de rechtbank na 14 dagen onherroepelijk. Dit is ook het geval als zich een omstandigheid
heeft voorgedaan waaruit volgt dat u van tevoren met de dag van de terechtzitting of een daaropvolgende zitting bekend was (artikel 408
van het Wetboek van Strafvordering).
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11. Beroepsmogelijkheden
Bent u het oneens met de uitspraak van de rechtbank, dan kunt u binnen veertien dagen in hoger beroep gaan (artikel 404 van het
Wetboek van Strafvordering).
Dat kan:
door zelf naar de griffie van het gerecht te gaan en daar een formulier in te vullen dat u zelf ondertekent; of
door uw advocaat mondeling of schriftelijk te machtigen;
door een vertegenwoordiger schriftelijk te machtigen;
door een brief te sturen naar de griffier van het gerecht. Let op: in die brief moet u duidelijk aangeven dat u de griffier volmacht
geeft om namens u in hoger beroep te gaan en dat u de griffier machtigt om - namens u - de oproeping voor de hoger
beroepszitting in ontvangst te nemen. De griffier stuurt die oproeping dan vervolgens naar het door u opgegeven adres.
12. Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem.
13. Contact
Indien u vragen heeft over uw strafzaak, kunt contact opnemen met de officier van justitie via:
het postadres van het Landelijk Parket, postbus 395, 3000 AJ Rotterdam;
de website www.jitmh17.com;
het e-mailadres contact@jitmh17.com;
het telefoonnummer +31886624600;
WhatsApp +31683559290.
Via deze wegen kunt u contact opnemen over:
uw wens om bij de behandeling van uw zaak aanwezig te zijn;
de verkrijging van rechtsbijstand door een Nederlandse advocaat;
de mogelijkheid om een verklaring af te leggen voorafgaand aan de zitting, zodat deze kan worden meegenomen in de
beoordeling van uw zaak;
en al uw andere vragen.
De griffie van de rechtbank is bereikbaar via het volgende postadres: postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
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