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Mensenrechtenadvocaat

Mugraby wederom gearresteerd

Op 26 februari van dit jaar arresteerden de Libanese autori-
teiten de Libanese advocaat en mensenrechtenactivist dr.
Muhamed Mugraby, wegens ‘assaulting the standing of
the state’ en ‘doing bad things to the military establishment’. Het is niet de eer-
ste keer dat in dit blad aandacht wordt gevraagd voor Mugraby. In augustus
2003 werd hij gevangengezet op verdenking van het ‘zich voordoen als een
advocaat’ en werden ook zijn medewerkers belemmerd in het voeren van zijn
verdediging. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International voerden
destijds acties tegen zijn gevangenneming.
Toenmalig voorzitter van de Stichting Advocaten voor Advocaten, Willem van
Manen, reisde in december 2003 naar Beiroet af als waarnemer bij een van de
vele processen waarin Mugraby verwikkeld is. Daarna kregen Van Manen,
evenals Leo Spigt en Phon van den Biesen, van de orde van advocaten te Beiroet
toestemming om voor alle gerechten in Libanon als verdediger van Mugraby
op te treden. In Libanon was geen advocaat meer te vinden die voor Mugraby
durfde op te treden, uit angst eenzelfde behandeling te ondergaan als hij.
Het verhoor op 26 februari 2005 werd gevoerd door agenten van de speciale
unit die direct rapporteert aan de door Syrië uitgekozen minister van Justitie
Adnan Addoum, die tevens de Algemeen Aanklager is. Het bewijs tegen hem
bestond uit een rapport van de Libanese ambassade te Brussel over zijn getui-
genis tegenover een speciale commissie van het Europese Parlement (EP) in
november 2003. Een eerdere aanklacht op basis van deze getuigenis werd, ver-
moedelijk onder druk van internationale mensenrechtenorganisaties, inge-
trokken.
Mugraby werd inzage in het ambassade-rapport geweigerd. Ook werd niet
ingegaan op zijn verzoek om de officiële getuigenis op te vragen bij het EP.
Omdat Mugraby niet voelde voor een debat met zijn verhoorders over hetgeen
hij reeds voor de commissie van het EP zorgvuldig uiteen had gezet, bleef hij
weigeren vragen te beantwoorden. Na tien uur besloten de autoriteiten hem
op vrije voeten te stellen. Zijn vrijlating heeft hij naar eigen zeggen waarschijn-
lijk te danken aan de actieve opstelling van Libanese en internationale mensen-
rechtenorganisaties.
Mugraby, zelf voorzitter en oprichter van diverse Libanese mensenrechtenor-
ganisaties, onderstreept het belang van een nieuwe regering die substantieel
verschilt van de huidige. Een verandering van regime moet worden gezien als
een kans om een vrije democratische regering in het leven te roepen die geba-
seerd is op de rechtsstaat en de bescherming van mensenrechten. Juist omdat
Mugraby op last van Syrië al zovele malen gehinderd werd door de Libanese
autoriteiten, heeft de Stichting Advocaten voor Advocaten haar bezorgdheid
omtrent de arrestatie van Mugraby in een brief aan minister Adnan Addoum
uitgedrukt. Daags daarna kwam het nieuws over het aftreden van de Libanese
regering. Of dit, gepaard aan het vertrek van Syrische militairen en veiligheids-
agenten, werkelijk verbetering zal brengen in de toestand van de rechten van
de mens in Libanon, staat nog te bezien.
Wilt u een volgende keer ook actie ondernemen voor advocaten die ondersteuning behoe-
ven, stuurt u dan vooral een e-mail naar infoAadvocatenvooradvocaten.nl. Voor meer
informatie over Mugraby zie onder meer www.combar.info en www.cggl.org. Mugraby’s
openingsverklaring voor de EP Commissie in november 2003 is te vinden op www.com-
bar.info/ news/11042003.asp. Meer informatie over de Stichting Advocaten voor Advoca-
ten vindt u op onze nieuwe website www.advocatenvooradvocaten.nl, e-mail: infoAad-
vocatenvooradvocaten.nl

Advocaten voor advocaten

In de maanden april, mei en juni worden door de Algemene Raad in de
hofressorten vijf symposia georganiseerd over de door minister Donner
in te stellen Commissie advocatuur en de voorgenomen afschaffing van
het procuraat. De bijeenkomsten, in verschillende dierentuinen ver-
spreid door het land, hebben tot doel u te informeren over de stand van
zaken ten aanzien van beide kwesties. Daarnaast wordt van de deelne-
mers inbreng verwacht. ‘De Raad heeft uw inbreng hard nodig, aange-
zien hij ongetwijfeld zelf ook door de commissie zal worden geraad-
pleegd en dan zelf graag een “baliebreed” geluid wil laten horen,’ aldus
de uitnodiging. Advocaten krijgen deze uitnodiging een dezer dagen
toegestuurd. Aanmelden kan via de meegezonden antwoordkaart.
Plaats en data, aanvang 14.00 uur:
28 april – Diergaarde Blijdorp, Blijdorplaan 8, Rotterdam
12 mei – Safaripark Beekse Bergen, Beekse Bergen 1, Hilvarenbeek
31 mei – Ouwehands Dierenpark, Grebbeweg 11, Rhenen
2 juni – Artis, Plantage Kerklaan 38/40, Amsterdam
28 juni – Noorderdierenpark Emmen, Hoofdstraat 18, Emmen
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