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Het Europese hof van de mensenrechten in Straatsburg heeft zopas de
klacht van Hasselaar Julien Panis tegen de Belgische staat wegens'recht
op een eerlijk proces'verworpen.
Julien Panis, die op 3 oktober 2003 veroordeeld werd tot 20 cel voor de
diefstal met geweld op de Diestse juwelier en wapenverzamelaar Ponet,
is hiermee einde procedure.

Eerder had hrj zich al tot het hof
van cassatie in Brussel sewend dat
inging op zijn verzoeksc[rift tot herziening van het proces. Het hof van
beroep van Antwerpen moest zich
daarover buigen, maar vond geen
argumenten om een nieuw proces
te voeren. "Daarop hebben wij een
procedure bij het Europese hof in
Straatsburg ingediend omdat we
van mening waren dat het hof van
beroep in Antwerpen geen correct
oordeel kon vellen om al dan niet
een nieuw Droces te voeren omdat

de oorsprónkelijke veroordeling
door het hof van assisen in Leuven
niet gemotiveerd was," aldus Bert
Partoens, de raadsman van Julien
Panis.

Julien Panis is nu uitgeprocedeerd.
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In het strafdossier van Julien Panis
heeft inmiddels nog een ontwikkeling plaatsgevonden. "De koning

heeft hem tot drie keer toe senade
verleend met als gevolg dat mijn client in totaal een strafverminderins
van 4 jaar en 9 maanden kreeg. DiI
betekent dat mijn cliënt al rurme tijd
in aanmerking komt om voorwaardelijk te worden vrijgelaten," aldus
Bert Partoens.
Julien Panis werd op 3 oktober 2003
veroordeeld tot 20jaar cel voor de
diefstal met geweld op de Diestse
juwelier en wapenverzamelaar Ponet. Ook M'hamed Seddiki krees
dezelfde straf. Die wees Panis aai
als opdrachtgever van de roof op
de juwelier en wapenhandelaar op
2 februari 2000. Ponet werd tijdens
de diefstal geslagen en bezweek aan
een hartinfarct. Panis heeft altijd
hardnekkig volgehouden dat hij

onterechl is beschuldigd
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