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In uw brief van 18 februari 2009, met kenmerk DT&V/2009/Uit-353, verzocht u
om informatie met betrekking tot de toepassing van het “ne bis in idem”-beginsel
en de erkenning van buitenlandse vonnissen in Marokko. Hierbij ontvangt u
antwoord op de in bovengenoemde brief door u gestelde vragen.

Onderstaande informatie is afkomstig uit openbare en vertrouwelijke bronnen.

Erkenning van het “ne bis in idem”-beginsel

Het “ne bis in idem”-beginsel is opgenomen in Artikel 4 van het Marokkaanse
Wetboek van Strafvordering. Artikel 369 van hetzelfde Wetboek stelt dat bij de
toepassing van het “ne bis in idem”-beginsel in Marokko geen onderscheid wordt
gemaakt naar de aard van het misdrijf.

Er zijn geen aanwijzingen dat de Marokkaanse autoriteiten het “ne bis in idem”-
beginsel niet in de praktijk toepassen.

Buitenlandse vonnissen

De erkenning van buitenlandse vonnissen is vastgelegd in Artikel 707 van het
Marokkaanse Wetboek van Strafvordering. Er wordt in de erkenning van
buitenlandse vonnissen geen onderscheid gemaakt naar de aard van het delict of
de mate waarin de Marokkaanse veroordeelde dader bij het delict betrokken was
(als alleenpleger, als mededader of als medeplichtige).

Er zijn geen aanwijzingen dat de Marokkaanse autoriteiten buitenlandse vonnissen
in de praktijk niet erkennen.

Hoewel de Marokkaanse Grondwet de basis vormt voor een onafhankelijk
rechtssysteem bestaan er in de uitvoeringspraktijk wel twijfels over de
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onafhankelijkheid van de rechtbanken, met name in het geval van politiek
gevoelige zaken.
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