
 
 

Het Europese Hof van EuroStaete 
 

In én daardoor uit de gerechtelijke doofpot 
 
In veel rechtelijke uitspraken zitten onwaarheden. Deze onwaarheden 
zijn veelal bewust door de advocaten van de tegenpartij aangedragen 
en/of al of niet opzettelijk door de rechter aanvaard of zelfs door de 
rechters er ingezet. Hetzelfde geldt voor dwalingen. 
Zonder deze onwaarheden en dwalingen zouden deze rechtelijke 
uitspraken geheel anders zijn.  
Zaken die berusten op onwaarheden, rechtelijke dwalingen, kromme 
redeneringen en ander onheil kunnen via Het Europese Hof van 
EuroStaete worden behandeld, zodat eindelijk gesteld kan worden dat 
integer recht heeft plaats gevonden wat betreft de beoordeling. 
 
De doelstelling is om per dag zo’n drie onzuivere rechterlijke zaken, die 
zich in geheel Europa hebben afgespeeld te behandelen en dat 7 dagen 
in de week, zodat EuroStaete vanuit de media permanent wordt bezet. 
De voertaal wordt door de inbrenger bepaald. De samenvatting en 
uitspaak komen in alle erkende talen van de Europese Unie op de 
website van EuroStaete. De samenvatting en uitspraak in de voertaal is 
hierbij geldend. 
 
EuroStaete heeft hiervoor honderden vrijwilligers nodig om recht te 
spreken. Dit moet echt ‘Recht’ zijn anders zijn wij niet geloofwaardig. 
 
Begonnen wordt met enkele dubieuze rechterlijke zaken om die in het 
openbaar uit te zoeken en waarbij transparantie wordt geboden, zodat 
de waarheid boven water komt. Iedereen kan via internet aan deze zaak 
meehelpen en mee beslissen. De vragen die kunnen worden 
beantwoord: zijn er onwaarheden aangedragen en toegepast? Zijn de 
motiveringen in lijn met hetgeen is ingebracht? Is er sprake van 
doelbewuste machtsmisbruik? Worden bewust ontlastende waarheden 
verzwegen, enz.?  
 
Bij transparantie hoort dat alle betrokken personen met naam en functie 
kunnen worden genoemd. Schuldig is men nadat via een van de 
rechterlijke procedures van EuroStaete deze schuldig worden bevonden. 
(Zie voor de toelichting op smaad in de bijlage.) 
 

http://www.eurostaete.eu/


Deze transparantie heeft als keerzijde dat sommige slachtoffers uit 
schaamte niet kunnen en niet willen reageren. Om hier een mouw aan te 
passen heeft EuroStaete, hiervoor een procedure die richting het 
slachtoffer geheel anoniem is. Voor het slachtoffer komt dan een 
vervanger als stand-in, die de zaak aandraagt. Dit wordt in de gehele 
procedure duidelijk aangegeven. Alle bewijsstukken worden daarbij zo 
geanonimiseerd dat deze ter bescherming niet naar het slachtoffer zijn te 
herleiden.  
 
Voor ingebrachte zaken heeft EuroStaete enige standaard procedures 
waar niet van af kan worden afgeweken. De inbrenger kiest de te volgen 
procedure en de voertaal.  
 
Alle gegevens die bij de zaak horen komen op de website van 
EuroStaete te staan. Hierbij kunnen linken naar bestaande websites 
worden gemaakt. Leidraad in de procedure zijn de gegevens op de 
website van EuroStaete. 
 
Een van de rechterlijke procedures op EuroStaete gaat via een afgeleide 
van de incidentenmethode. Deze procedure gaat als volgt. 
 
Een persoon of stand-in brengt op dag 1 zijn zaak in en legt mondeling 
(via video) of schriftelijk uit waarom zijn zaak moet worden behandeld. 
Op dag 5 neemt hij maximaal drie personen mee naar EuroStaete die 
mede zijn zaak behartigen. 
De tegenpartij mag op dag 5 vier personen afvaardigen en EuroStaete 
levert daarbij vier vrijwilligers en een voorzitter die de procedure gaat 
leiden. De voorzitter onthoudt zich van stemrecht over de uitspraak. De 
voorzitter is alleen verantwoordelijk voor de gang van zaken, zodat deze 
ordelijk verloopt conform de gekozen procedure. Het stellen van vragen 
en het beantwoorden geschiedt op het grondgebeid van EuroStaete. 
Komt de tegenpartij niet opdagen dan gaat de zitting gewoon door en 
wordt de zaak bij verstek van de tegenpartij beoordeeld. 
 
Het publiek is via internet betrokken via een gedelegeerd persoon, die 
zich vanaf dag 1 actief met de zaak mag bemoeien, door tastbaar bewijs 
en tastbaar tegenbewijs aan te leveren en door op dag 20 met één 
gezamenlijke uitspraak te komen. Bijv.: juist of onjuist, schuldig of 
onschuldig, fout of goed.  
 
Nadat de inbrenger of stand-in zijn verhaal via video heeft verteld of de 
klacht schriftelijk heeft ingeleverd, staat het aan iedereen vrij om hem op 
dag 5 vragen te stellen. Dit gaat op een geordende manier. 



  
Allereerst mag de tegenpartij mondeling een 20-tal vragen stellen aan de 
inbrenger of de stand-in die op video worden opgenomen. Deze vragen 
moeten door de inbrenger of stand-in mondeling eveneens op video 
worden beantwoord. Lukt dit niet binnen 1 week op video, dan moet het 
pleidooi schriftelijk bij EuroStaete worden ingeleverd. Deze schriftelijke 
antwoorden komen op internet. 
Daarna mogen burgers aan de inbrenger een 20-tal vragen stellen, die 
mondeling door de inbrenger moeten worden beantwoord. 
Daarna is het aan de beurt van vier leden van EuroStaete om maximaal 
een 20-tal vragen te stellen.  
Als spelregel geldt dat geen vraag dubbele mag worden gesteld. 
 
Na het beantwoorden van maximaal 60 vragen is het op dag 6 de beurt 
aan het publiek om via internet maximaal 100 vragen te stellen. 
Hierbij geldt wie het eerst is, die het eerst maalt. Geen vraag mag twee 
keer worden gesteld. Deze vragen worden schriftelijk door de inbrenger 
beantwoord en komen op internet te staan. 
 
Vanaf dag 7 mag iedereen zijn of haar visie op de zaak geven en nog 
steeds tastbaar bewijs en tegenbewijs aanleveren. 
 
Op dag 20 moeten alle vragenstellers persoonlijk hun mening op internet 
zetten. Dit geldt ook voor de 100 vragenstellers die via internet hebben 
gereageerd. 
 
Op dag 25 wordt de conclusie getrokken of een bindende uitspraak 
gedaan waarbij de inbrenger en/of tegenpartij eenmaal mee in hoger 
beroep kunnen gaan. 

 
EuroStaete richt een virtuele gevangenis op 
waarin de veroordeelde kunnen worden 
opgesloten tot hun straf is uitgezeten. Het 
voordeel van deze gevangenis is dat deze 
altijd open is en dag en nacht kan worden 
bezocht zonder dat de gevangen kunnen 
ontsnappen. 

 
Daar waar hij wordt geschreven moet ook zij worden gelezen. 
Iedereen is en blijft namelijk in EuroStaete gelijkwaardig. 
 

 



 
Bijlage. 
 
Omdat op EuroStaete de waarheid moet worden gesproken, kan bij het 
spreken van de waarheid niemand worden beledigd en kan niemand 
hierover een klacht wegens smaad indienen ook niet bij een derde land. 
Wel worden de fatsoensnormen en beschaving als leidraad gehanteerd. 
 
In veel landen is dat anders geregeld en word je met een soms 
peperduur proces opgezadeld wegens smaad. Deze methode is 
hoofdzakelijk bedoeld om zoveel mogelijk in de doofpot zien te houden. 
Op EuroStaete is het de bedoeling om zoveel mogelijk van de waarheid 
boven water zien te krijgen en moeten alle deksels van de beerputten. 
Hierbij horen vanzelfsprekend de namen en functies van de poppetjes 
die bij de onderhavige zaak zijn betrokken. 
 
Vindt een bepaalde persoon of instantie deze procedure niet leuk dan is 
het daarvoor te laat. De persoon of instantie had zich eerder moeten 
bedenken en kan alleen door schuld te bekennen en volledig mee te 
werken aan vergoeding van de materiële en immateriële schade 
voortijdig van deze procedure afkomen. 
 

Aanmelding: 
 
Het zich aanmelden van personen als rechter, aanklager van het 
EuroStaete Gerechtstribunaal of als slachtoffer van dwalende 
rechtspraak in het eigen land, kan alleen volgens de daarvoor gestelde 
regels. 
 
 
Hierover wordt nog nagedacht en staan wij voor suggesties open. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurosteate.eu/aanmelden.htm


 
Waar ligt EuroStaete? 

 

 

 



 

 
 



 



 


