
De Libanese mensen-
rechtenadvocaat 
Muhamad Mugraby 

is vorige maand zijn land 
ontvlucht omdat hij opnieuw 
dreigde te worden opgepakt. 
In een e-mail aan Phon van 
den Biesen van de Stichting 
Advocaten voor Advocaten 
schreef hij daarover: ‘After I 
called you on Sunday I decided to 
leave Beirut because I was tip-
ped that an arrest warrant could 
very soon be issued against me. 
I decided, and my wife and son 
concurred, that I would be more 
valuable in defending myself if 
I remained free than if I am in 
jail.’ 

 Door zijn mensenrechten-
werk, voornamelijk pro Deo, 
dat hij met zijn internatio-
nale handelsrechtpraktijk 
combineert, kwam Mugraby 
sinds het begin van de jaren 
90 steeds meer onder vuur te 
liggen van de Syrische be-
zettingsmacht, de Libanese 
autoriteiten en de Orde van 
Advocaten van Beirut (BAB), 
die van de regering de op-
dracht kreeg om Mugraby als 
advocaat monddood te ma-
ken. Sindsdien is Mugraby in 
allerlei procedures verwik-
keld, onder meer tegen de 
BAB, die hem op oneigen-
lijke gronden als advocaat 
van het tableau probeert te 
schrappen. Ook Mugrabys 
advocaten werden geschorst 
en tegengewerkt, zodat geen 
advocaat hem meer durfde 
bij te staan. Op verzoek van 
de International Commission of 
Jurists zorgde Advocaten voor 
Advocaten ervoor dat Mugra-
by nu door Nederlandse 
advocaten wordt bijgestaan. 
Meesters Van Manen, Spigt 
en Van den Biesen wisten 
zelfs toestemming te krijgen 
om voor elk Libanees gerecht 
voor Mugraby op te treden. 
 Eind 2003 hield Mugraby 
een voordracht voor het 
Europees parlement over 

de Libanese mensenrech-
tensituatie. Daarin leverde 
hij kritiek op de militaire 
tribunalen, waarvoor gewone 
burgers worden berecht. 
Vervolgens werd Mugraby 
aangeklaagd wegens laster 
van het ‘Military Establish-
ment’. Vorig jaar zond Ad-
vocaten voor Advocaten acht 
advocaten en een Brits par-
lementslid naar Beirut om 
Mugraby tijdens een zitting 
voor een militair tribunaal 
bij te staan. Een dag na hun 
aankomst besliste de rechter 
dat de strafvordering tegen 
Mugraby niet-ontvankelijk 
was en werd de procedure 
ingetrokken.
 Op verzoek van Mugraby 
zet Advocaten voor Advoca-
ten zich nu in om zijn zaak 
opnieuw onder de aandacht 
te brengen van de Europese 
Commissie en de Council of 
Bars and Law Societies of Europe 
(CCBE).

• Voor algemene informatie over de 
Stichting Advocaten voor Advoca-
ten kunt u contact opnemen met 
Judith Lichtenberg via e-mail: 
infoAadvocatenvooradvocaten.
nl of bezoek de website www.
advocatenvooradvocaten.nl. Daar 
leest u ook hoe u donateur kunt 
worden. Rekeningnummers: ABN 
489.938.655; Postbank 433.83.27 
(Amsterdam).
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“De code van Drion is een 
frisse gedachte. Of het 
haalbaar is weet ik niet. 
Maar niets doen is geen 
optie. Kamerlid Aleid 
Wolfsen tijdens het  
debat over ‘De prijs van  
de advocaat’ in De Balie,  
Het Parool, 12 april

De overheid kan een 
puntje zuigen aan de 
manier waarop wij wer-
ken. Zelfregulerend, met 
kwaliteit en vakervaring. 
Arjo de Jong, vicevoorzit-
ter van de branchever-
eniging voor particuliere 
recherchebureaus, de VPB. 
Staatscourant, 13 april

Als jij er nog een leven 
op na wilt houden, al 
dan niet met kinderen, 
dan moet je gewoon niet 
kiezen voor de wereld 
van het grote geld. Carp 
schrijft over de werkdruk 
in de advocatuur, april

Maar we hebben een lange 
adem en we houden vol. 
We zullen alle mogelijke 
opsporingsmethoden in-
zetten. Alles rechtens na-
tuurlijk. Voorzitter Harm 
Brouwer van het college 
van Procureurs-generaal 
over de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad, 
Trouw, 20 april

China heeft ons trouwens 
nog veel meer te leren 
over het ‘zuiveren van de 
internetomgeving’, zoals 
president Hu Jintao het 
noemt. Frank Kuiten-
brouwer over internetfil-
ters, NRC Handelsblad, 17 
april
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Extra onderwijs 
Belastingrecht 
Beroepsopleiding
Zoals bericht in het Advocatenblad 
(14/2006, blz. 704) zal per voorjaar-
cyclus 2007 het cursusonderdeel 
Belastingrecht doorzakken naar 
de Voortgezette Stagiaire Oplei-
ding. Stagiaires die starten vanaf 
de voorjaarscyclus 2007 hoeven 
geen onderwijs meer te volgen en 
ook geen toetsen af te leggen in het 
onderdeel Belastingrecht. Dit bete-
kent dat iedere stagiaire die met de 

Beroepsopleiding is gestart vóór de 
voorjaarscyclus 2007 nog het on-
derwijs dient te volgen en de toets 
in dit onderdeel met goed gevolg 
dient af te leggen. Dit is ook het 
geval als het onderwijs ingehaald 
moet worden of de toets herkanst 
dient te worden.
Voor diegenen die nog geen onder-
wijs hebben gevolgd in hun regu-
liere cyclus wordt op dinsdag 19 juni 
2007 een zogenoemde ‘bezemklas’ 
georganiseerd in Utrecht. Nadat het 
onderwijs gevolgd is, mag de toets 
afgelegd worden op 29 juni 2007.
Stagiaires dienen zich aan te mel-

den bij de Nederlandse Orde van 
Advocaten, afdeling Opleiding, 
t.a.v. mevrouw C. van Rijn-Carati, 
faxnummer 070-335 35 34, e-mail: 
c.vanrijnAadvocatenorde.nl. 
U ontvangt een schriftelijke beves-
tiging van inschrijving. Wilt u bij 
inschrijving duidelijk het volgende 
vermelden:
-  naam, voorletter(s) en geslacht; 
-  het adres waar de bevestiging 

naar toegezonden moet worden;
-  uw cursuscode.

• Voor informatie kunt u bellen met de 
Nederlandse Orde van Advocaten, afdeling 
Opleiding (telefoon: 070-335 35 79).

Mugraby


