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Steun de Libanese advocaat

Muhammad al-Mugraby

In oktober 2003 stelde Mugraby beroep in tegen de

beslissing van de Beiroetse Orde van Advocaten hem

voorgoed van het tableau te schrappen vanwege het ‘zich voordoen als een

advocaat’ (zie de Advocatenbladen nrs. 16, 17 en 19 van 2003). Mugraby had

twee advocaten aangesteld om hem te vertegenwoordigen, Muhamed

Mahmoud Fakin en Jihad Abu-Nader, beiden medewerkers van zijn kantoor.

Op grond van schimmige, ongepubliceerde huisregels werden de twee

voor twee maanden geschorst. Daardoor konden zij Mugraby niet in rech-

te bijstaan.

Hoewel de schorsingsperiode officieel eindigde op 31 december 2003,

bleven Fakin en Abu-Nader problemen ondervinden. Zo werden zij

gedwongen hun kantoor te verlaten. Waarnemers van het Centre for the

Independence of Judges and Lawyers (CIJL) die in oktober een zitting in het

door Mugraby ingestelde hoger beroep bijwoonden, zijn van mening dat

de advocaat geen eerlijk proces heeft gehad. Mugraby werd niet vertegen-

woordigd door een advocaat, hem waren niet alle documenten ter

beschikking gesteld en aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van

de aangestelde rechters rees grote twijfel.

De zaak tegen Mugraby werd aangehouden en men is in afwachting van

een nieuwe zittingsdatum. Intussen heeft Mugraby steun gekregen van

een aantal Nederlandse advocaten, die van de deken van de Orde van

Advocaten toestemming hebben gekregen Mugraby voor alle Libanese

gerechten te vertegenwoordigen. Overigens gaan de bedreiging en inti-

midatie van Mugraby en de zijnen voort. De Libanese autoriteiten blijven

alles in het werk stellen om Mugraby de mond te snoeren en zijn werk

voor de mensenrechten te frustreren.

Amnesty International is wederom een urgent action gestart ter ondersteu-

ning van Mugraby en de zijnen. U kunt aan deze actie deelnemen door

een brief te schrijven aan de verschillende autoriteiten in Libanon. 

Voor meer informatie over deze actie en 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.Siesling� law.uu.nl.

Rekeningnummers: ABN 489.938.655, Postbank 433.83.27.

Advocaten voor advocaten

Tot op heden verzendt de Algemene

Raad van de Nederlandse Orde van

Advocaten na drie jaar een kennisge-

ving van schrapping aan de griffie

van de rechtbank betreffende advo-

caat-stagiaires die het bewijs als

bedoeld in art. 9c Advocatenwet (cer-

tificaat Beroepsopleiding) niet heb-

ben gehaald. De brief wordt ge -

stuurd naar de rechtbank van het

arrondissement waarin het kantoor

van de advocaat-stagiaire gevestigd

is. De schrapping wordt terugge-

draaid als het certificaat Beroepsop-

leiding wordt overgelegd vóór de

daadwerkelijke schrapping heeft

plaatsgevonden.

De Algemene Raad heeft besloten

deze gedragslijn aan te passen con-

form het bepaalde in art. 8 lid 3

Advocatenwet. Daarom zal vanaf

1 mei 2004 voor advocaat-stagiaires

die ná die datum beëdigd zijn de

volgende gedragslijn worden ge -

volgd: advocaat-stagiaires zullen –

indien zij nog niet het bewijs als

bedoeld in art. 9c Advocatenwet

hebben behaald – na ongeveer twee

jaar en zes maanden op het tableau

ingeschreven te hebben gestaan

bericht ontvangen dat drie jaar ná

de beëdigingsdatum een kennisge-

ving zal uitgaan naar de griffie. In

deze kennisgeving staat dat de advo-

caat-stagiaire, met ingang van een

tijdstip dat ten minste twee maan-

den en ten hoogste zes maanden na

deze kennisgeving ligt, van het

tableau geschrapt dient te worden.

Als de kennisgeving daadwerkelijk

aan de griffie is gedaan, kan schrap-

ping niet meer worden voorkomen.

Na schrapping mag de praktijk niet

meer als advocaat worden uitgeoe-

fend. Wel bestaat na schrapping nog

de mogelijkheid – op grond van art.

13 Examenreglement – binnen twee

jaar na schrapping het certificaat

van de Beroepsopleiding te behalen.

Betrokkene kan dan nog maximaal

tweemaal opnieuw toetsen afleggen.

Schrapping op grond van 
art. 8 lid 3 Advocatenwet

agenda

Vastgoedfiscaliteiten

Op donderdag 15 april 2004 organiseert de Ver-

eniging van Vastgoed-Juristen (VVJ) een studie-

middag over het onderwerp ‘Actualiteiten Vast-

goedfiscaliteiten’.

Inleiders zijn:

- de heer drs. W.J.A. Ambergen, partner bij CMS

Derks Star Busmann te Utrecht (sectie vastgoed

en overheid), hoofdredacteur ‘Vastgoed Fis-

caal’. De heer Ambergen zal ingaan op de ven-

nootschapsbelasting en inkomstenbelasting;

- de heer mr. S.T.M. Beelen, partner bij Prince-

WaterhouseCoopers, BTW en Douanegroep.

Hij zal ingaan op de overdrachtsbelasting en

omzetbelasting.

Tijd: 13.30-17.10 uur (ontvangst vanaf 13.00 uur).

Plaats: Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1,

Utrecht. Na afloop van de bijeenkomst is er een

borrel.

De kosten verbonden aan het bijwonen van deze

studiebijeenkomst bedragen H 100 voor VVJ-leden

en H 150 voor niet-leden. Betaling eerst na ont-

vangst van een factuur. In geval van overtekening

genieten VVJ-leden voorrang boven niet-leden.

Belangstellenden dienen zich vóór 8 april 2004

per fax of e-mail aan te melden via een aanmel-

dingsformulier, aan te vragen bij het secretariaat

van de Vereniging van Vastgoed-Juristen, t.a.v. 

mr. R.J. Lucassen, Postbus 85250, 3508 AG

Utrecht fax: 030-21 21 161, e-mail: r.lucassen

Acmsderks.nl

actualiteiten


