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Zimbabwaanse advocaat
gevangengenomen en gemarteld

De Zimbabwaanse advocaat Gabriel Shumba is op 

14 januari jongstleden gevangengenomen in St

Mary’s, Chitungwiza, een plaatsje niet ver van de

hoofdstad Harare. Shumba is behalve advocaat lid van

de Zimbabwaanse mensenrechtenorganisatie Forum.

Met Shumba werden ook zijn broer Bishop Shumba en een parlementslid, Job

Sikhala, opgepakt. Later werden de drie mannen naar het Mbare Police Sta-

tion en van daaruit naar de Harare Law and Order Section overgebracht. Pas in

de nacht van 15 januari, na een rechterlijk bevel, kregen de mannen toegang

tot een advocaat. Sikhala legde voor de rechter een gedetailleerde verklaring

af over ernstige mishandelingen die hij had ondergaan tijdens het voorar-

rest. Volgens hem werden hij, Gabriel en Bishop Shumba geslagen, kregen ze

elektrische schokken toegediend en werden ze gedwongen urine en andere

schadelijke vloeistoffen te drinken. Ondertussen werden ze door de politie

ondervraagd over een recente brandstichting. Op vrijdag 17 januari heeft

Gabriel Shumba tegenover de rechter meer details bekendgemaakt over de

elektrische schokken en de mishandeling die hij heeft moeten ondergaan

terwijl hij werd vastgehouden in het politiebureau. Er kon medisch bewijs

worden overgelegd dat de mannen waren geslagen op hun voetzolen en

gemarteld met behulp van elektrische schokken. De rechter heeft deze ver-

klaringen overgenomen en geboden dat Sikhala en Shumba in verband met

hun verwondingen in het ziekenhuis werden opgenomen. Hierop werden

de drie vrijgelaten, na het betalen van een borg en het inleveren van hun pas-

poort. Het lijkt erop dat ze ervan worden verdacht de Public Order and Security

Act te hebben overtreden. Deze wet is onderdeel van de Zimbabwaanse

repressieve veiligheidswetgeving. De bepalingen in deze wetgeving zijn strij-

dig met de grondrechten van vrijheid van meningsuiting en van vereniging

en vergadering. 

Gevangenneming van en gewelddadigheden tegen onder andere vertegen-

woordigers van oppositiepartijen zijn in Zimbabwe aan de orde van de dag.

Mensenrechtenorganisaties zijn een voortdurend doelwit van repressieve

acties van de Zimbabwaanse autoriteiten. Dit is in strijd met verschillende

internationale verdragen, waaronder de United Nations Declaration on Human

Rights Defenders uit 1998. Deze verklaring erkent de cruciale rol die mensen-

rechtenorganisaties in een land spelen. Volgens het verdrag moet het werk

van dergelijke organisaties worden bevorderd en moeten zij worden

beschermd tegen gewelddadigheden.

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Lawyers Committee for Human

Rights is een actie gestart naar aanleiding van de arrestatie en mishandeling

van Gabriel Shumba en anderen. U kunt deze actie ondersteunen door brie-

ven te sturen naar de Zimbabwaanse Minister van Justitie, Wetgeving en Par-

lementaire Zaken. U kunt eveneens een brief schrijven naar het hoofd van de

Zimbabwaanse politie. U doet er goed aan een afschrift van de brieven te stu-

ren naar de Nederlandse ambassadeur in Zimbabwe. 

Voor meer informatie omtrent deze actie (o.a. adressen van de betreffende personen),

alsmede voor meer informatie over de stichting Advocaten voor Advocaten kunt u con-

tact opnemen met mr. Mirjam Siesling, secretaris, p/a Janskerkhof 16, 3512 BM

Utrecht, tel. 030-253 71 25, fax: 030-253 70 28, E-mail: M. SieslingAlaw.uu.nl

Advocaten voor advocaten

De Algemene Raad heeft bij de leden

van de Vaste Commissie voor Justitie

geprotesteerd tegen de voorgenomen

generieke verhoging van de griffie-

rechten met 15%. Deze verhoging

komt boven op de indexering van

6,35%, die inmiddels per 1 februari

bij algemene maatregel van bestuur

heeft plaatsgevonden. De stijging van

de griffierechten komt daarmee dit

jaar totaal op 21,35%. ‘De Orde vindt

dit zeer onwenselijk. (...) Voor de niet-

draagkrachtige rechtzoekenden – die

op korte termijn ook al geconfron-

teerd zullen worden met een verho-

ging van de eigen bijdrage van 50% –

wordt de toegang tot het recht op

deze wijze wel degelijk geblokkeerd,’

aldus portefeuillehouder E. Unger

namens de Algemene Raad.

Orde protesteert tegen verhoging griffierechten

ordemededelingen

Vanaf maandag jl. is de site Recht.nl

een betaalsite, en is de juridische

nieuwsvoorziening ervan niet meer

toegankelijk voor niet-betalende be -

zoekers. Advocaten die beschikken

over een BalieNet-certificaat kunnen

de inhoud echter gratis raadplegen

via internet. Onder het kopje juri-

disch nieuws bevindt zich een menu

met twaalf rechtsgebieden. Als u een

van deze rechtsgebieden aanklinkt,

krijgt u in uw scherm het juridische

nieuws op dat rechtsgebied, plus een

navigatiebalk boven in het scherm.

Via die navigatiebalk kunt u dan ver-

der uw weg zoeken. Desgewenst

wordt actuele informatie over juridi-

sche ontwikkelingen kosteloos per

e-mail verzonden. Een enquête on -

der tweehonderd BalieNet-ge brui -

kers heeft aangetoond dat er veel

belangstelling bestaat voor de dien-

sten.

Een gratis BalieNet-certificaat aanvra-

gen? Ga naar www.advocatenorde.nl en

klik op de aanvraagbutton. Ook de elektro-

nische nieuwsbrief Orde van de dag (aan-

melden via enovaAreedbusiness.nl) bevat

een mogelijkheid om het certificaat aan te

vragen.

Recht.nl-nieuws op BalieNet

vraag Ik ben als advocaat in loondienst benaderd door een 

ex-collega, die zich als zelfstandig advocaat wil vestigen. Hij vroeg 

mij of ik mede-bestuurder van zijn stichting derdengelden wil worden.

Is dit toegestaan?

antwoord Ja (zie Boekhoudverordening 1998, bijlage A model

statuten Stichting Derdengelden, Vademecum Wet- en regelgeving

2003 blz. 146, hoofdstuk 4.5), maar de werkgever mag niet in een

bestuur van een derdengeldenstichting zitten met de advocaat in

loondienst; dit omdat er een verhouding van ondergeschiktheid is

tussen werkgever en werknemer. De werknemer zou immers onder

druk kunnen worden gezet een betaling van een rekening van de

stichting te tekenen, terwijl die betaling niet conform de Verordening

zou zijn. Verder mag de advocaat die bestuurder wordt in een

derdengeldenstichting geen advocaat-stagiaire zijn.

Heeft u vragen? De Helpdesk is bereikbaar via 

helpdesk@advocatenorde.nl of 070 – 335 35 71 / 86.

U BELDE OVER...


