
Bepaling 1.5: de advocaat dient er voor te waken dat zijn optreden geen

afbreuk doet aan de regels van de confraterniteit. 1.6: De advocaat dient er

voor te waken steeds correcte informatie te verschaffen en deze op een serene

wijze toe te lichten. 3.6: de advocaat moet zich ervan onthouden het proces

in de media te voeren en onthoudt zich van alle commentaren, vanaf het in

beraad stellen van de zaak tot de uitspraak, behoudens indien, als gevolg van

mededelingen in de media van het Openbaar Ministerie, de persrechter of

derden, de wapengelijkheid bepaaldelijk een reactie noodzakelijk maakt.

Dit zijn enkele bepalingen uit het Reglement inzake Advocaat en Media dat

de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies medio augustus

goedkeurde, waarna het direct in werking trad. Een andere opmerkelijke

regel verbiedt het de advocaat interviews toe te staan in toga of in een

gerechtsgebouw. ‘Dat hebben we opgenomen om te voorkomen dat advoca-

ten met hun wangen nog rood van de emotie van de zaak direct een micro-

foon onder de neus geduwd krijgen. Met dit verbod scheppen we een afkoe-

lingsperiode waarbinnen de advocaat weer met beide voeten op de grond

kan geraken,’ legt Marc Coppyn, bestuurder van de Vlaamse Orde met als

portefeuille Informatie en Communicatie, uit.

Welke rampen zijn er in België geschied die zo’n opmerkelijk reglement

nodig maken? Coppyn: ‘Veel zaken worden thans via de media gevoerd,

waarbij de advocaat en de magistraat tegen elkaar opboksen. De pers ver-

werd meer en meer tot een wapen in de procedure. Ook de magistratuur

weerde zich duchtig; advocaten werden dan verdacht gemaakt zodat ze hun

dossiers moesten neerleggen. De zaken rond Dutroux en de veearts Van

Noppen (in ons land bekend onder het trefwoord de ‘hormonenmaffia’)

dienden dan met name te worden genoemd. Zowel de advocatuur alsook de

magistratuur vond dat hier paal en perk aan diende te worden gesteld. We

moeten meer uit de media blijven. Ik zie wel dat er een spanningsveld ont-

staat met de vrijheid van meningsuiting, maar het is ook in ieders belang dat

procedures netjes en beschaafd verlopen.’ Volgens Coppyn werkt de magi-

stratuur aan een vergelijkbare code voor de aanklagers. Eind september zou

deze in werking moeten treden. (Micha Kat)
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Steun de vrijlating van

Muhamed Mugraby

De Libanese advocaat en mensenrechtenactivist dr.

Muhamed Mugraby werd op 8 augustus jongstleden

gevangengezet op verdenking van het ‘zich voor-

doen als een advocaat’ (zie Advocatenblad 16 van 5 september jongstleden).

Sinds die datum is de afhandeling van Mugraby’s zaak om verschillende,

onbekende, redenen vertraagd. Op 26 augustus jongstleden zat hij nog in

voorlopige hechtenis, nu in een gevangenis in Roumieh, een buitenwijk

van de Libanese hoofdstad Beiroet. Rechters die Mugraby’s zaak zouden

beoordelen, zijn van de zaak afgehaald of eenvoudigweg niet bij de behan-

deling ervan verschenen. Mugraby wordt verdedigd door kantoorgenoten.

Die werden onlangs bedreigd met disciplinaire maatregelen als ze de ver-

dediging zouden voortzetten.

Verschillende mensenrechtenorganisaties trekken zich het lot van Mugra-

by aan omdat ze vrezen dat hij enkel is gearresteerd ter verhindering van

zijn werk voor de mensenrechten. Mugraby heeft zich in de afgelopen

jaren herhaaldelijk kritisch uitgelaten over de invloed van Syrië in

Libanon, corruptie onder leidinggevenden (inclusief de Libanese rechter-

lijke macht en orde van advocaten), gebrek aan onafhankelijkheid voor

rechtsprekende instanties en de verslechterende mensenrechtensituatie.

Zijn gevangenneming op vage gronden doet vermoeden dat de Libanese

autoriteiten, zowel het ministerie van Justitie als de advocatenorde, hem

de mond willen snoeren. Mugraby heeft zich kandidaat gesteld voor de

functie van voorzitter van de orde van advocaten in Beiroet. Hij heeft hier-

voor veel steun ontvangen van leden van de balie in Beiroet.

U kunt de onmiddellijke vrijlating van Muhamed Mugraby ondersteunen

door een brief te sturen aan de president van Libanon, Emile Lahoud. Zie

voor adresgegevens en een voorbeeldbrief http://capwiz.com/lchr/issues/

alert/?alertid=3219611&type=CU. Voor een brief van Mugraby zelf,

geschreven vanuit de Roumieh gevangenis zie: http://www.clhrf.com/

humanrights.htm.

Voor meer informatie over de Stichting Advocaten voor Advocaten kunt u contact 

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

tel.: 030-253 71 21, fax: 030-253 70 28, M.SieslingAlaw.uu.nl. 

Advocaten voor advocaten
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