
Daan de Snoo, Bureau van de Orde

De koepelorganisatie van Europese balies, de CCBE, heeft geen
overeenstemming kunnen bereiken over de dienstenrichtlijn
van de Europese Commissie. Dat bleek tijdens de plenaire verga-
dering op 29 mei in Bordeaux. Moet de advocatuur nu wel of niet
onder de richtlijn vallen?

Onder de vorige voorzitter Hans Jürgen Hellwig adviseerde de
CCBE positief over de richtlijn. De afgelopen maanden zijn echter

meer nationale ordes (en ook meer regeringen) tegenstander geworden
van incorporatie van de advocatuur in de richtlijn. De tegenstanders
bevinden zich vooral (maar niet alleen) in het zuiden van Europa.
Volgens de voorstanders is het belangrijk om de dienstenrichtlijn te
omarmen, omdat in die richtlijn het recht op zelfregulering wordt
erkend. Zo biedt incorporatie ook een verdedigingslinie jegens de
Europese NMa’s. Die bezien krachtens een onderlinge afspraak name-
lijk overal in Europa of de regels van de nationale balies zich wel ver-
dragen met het mededingsrecht. Non-inclusion brengt verder het risico
van verlies van zelfregulering met zich mee, aldus de voorstanders tij-
dens de vergadering.
Tegenstanders stellen dat de dienstenrichtlijn een horizontale richtlijn
is (strekt zich uit over allerlei dienstverleners), waardoor advocaten wei-
nig inbreng hebben. De eigen richtlijnen met betrekking tot vestiging,
diensten en diploma-erkenning zijn verticaal (gericht op één beroeps-
groep), waardoor de balie een sterke positie en stem heeft.
Voorzitter Bernard Vatier liet het niet op een stemming aankomen. Hij
constateerde dat de vergadering verdeeld is en vroeg instemming om
de gesprekken met de Europese Commissie en het parlement voort te
zetten, waarbij de inzet gericht zal zijn op bescherming van de core valu-
es van de advocatuur.
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Sudanese mensenrechten-

verdediger gearresteerd

De Sudanese mensenrechtenverdediger, dr. Mudawi
Ibrahim Adam, voorzitter van de Sudan Social Deve-
lopment Organization (SUDO), werd op acht mei jongstleden gearresteerd.
Dit verhinderde hem om in Ierland een prijs in ontvangst te nemen van
Frontline Defenders, toegekend door een jury bestaande uit leden van het
Ierse en Europese Parlement. Behalve Dr. Mudawi werden ook twee van
zijn medewerkers gearresteerd. Bij hun voorgeleiding bleken zij verdacht
te worden van misdaden tegen de staat, waaronder spionage en samenzwe-
ring tegen de staat waarop de doodstraf staat.
Het is niet voor het eerst dat deze mensenrechtenverdediger gearresteerd is.
In 2004 bracht hij al 7 maanden in gevangenschap door. Zijn gevangen-
schap kwam pas ten einde nadat hij in hongerstaking was gegaan. Hij werd
aangeklaagd voor poging tot zelfmoord, in het ziekenhuis opgenomen en
kwam op borgtocht vrij zonder verder aangeklaagd te worden.
Stichting Advocaten voor Advocaten ontmoette dr. Mudawi onlangs in
Genève tijdens de 61ste vergadering van de VN Mensenrechtencommissie.
De Arabische mensenrechtencommissie acht de huidige aanklachten tegen
de drie onoprecht en heeft de Sudanese autoriteiten aangespoord te stop-
pen met het teisteren en intimideren van mensenrechtenactivisten en
NGO’s in Sudan, vooral als zij geloofwaardiger willen overkomen bij het
streven naar hervorming. Gelukkig zijn dr. Mudawi en zijn twee medewer-
kers sinds 16 mei weer op vrije voeten en reist hij weer door de wereld om
de aandacht te vestigen op de mensenrechtensituatie in Sudan. De aan-
klachten tegen hem zijn echter niet ingetrokken. Volgens dr. Mudawi zal de
mensenrechtensituatie in Sudan pas verbeteren wanneer de noodtoestand
die er afgekondigd is, wordt opgeheven. Hiervoor zal internationale druk
moeten worden uitgeoefend op de regering. Stichting Advocaten voor
Advocaten zal dr. Mudawi’s situatie en die van andere Sudanese advocaten
nauwlettend in de gaten blijven houden.
Voor meer informatie over Mudawi’s situatie zie http://www.alonysolidarity.net/
sudan.htm en www.frontlinedefenders.org. Meer informatie over de Stichting Advoca-
ten voor Advocaten vindt u op onze website,
www.advocatenvooradvocaten.nl.
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