
14  | 5 augustus 2011  advocatenblad

Actualiteiten

www.advocatenvooradvocaten.nl

Contact met het bureau van de orde
Postbus 30851, 2500 GW Den Haag
Neuhuyskade 94, Den Haag

Algemene informatie 070-335 35 35 info@advocatenorde.nl
N.a.w.-gegevens advocatuur 070-335 35 29 info@barbeheer.nl
Centrale Controle Verordeningen 070-335 35 26 ccv@advocatenorde.nl
Landelijke financiële bijdage 070-335 35 23/21 finorg@advocatenorde.nl
Communicatie (o.a. brochures) 070-335 35 52 pr@advocatenorde.nl
Kwaliteitszorg 070-335 35 71/78
Fax algemeen 070-335 35 31
Helpdesk
BalieNet-certificaten 070-335 35 86 certificaat@advocatenorde.nl
Overige vragen van advocaten 070-335 35 54 helpdesk@advocatenorde.nl
Opleiding
Beroepsopleiding (09.00–12.00 u) 070-335 35 55 opl@advocatenorde.nl
Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO) 070-335 35 58 vso-po@advocatenorde.nl
Onderhoud vakbekwaamheid (PO) 070-335 35 58 vso-po@advocatenorde.nl
Vrijstellingen BO en VSO 070-335  35 41 pb@advocatenorde.nl

(advertentie) 

ALT KAM BOER ADVOCATEN

CIVIELE CASSATIE?
prijsafspraken mogelijk

ook op basis van toevoeging
zie onze website voor voorbeeldzaken

Info: mr H.J.W. Alt, Pb. 82228, 2508 EE Den Haag
Tel.: 070 - 358 94 79, fax: 070 - 358 51 97
alt@altkamboer.com, www.altkamboer.com

Advocaten voor advocaten

IBA dreigt Syrische Orde
De Syrische Orde van Advocaten moet zichzelf dringend hervormen, wil zij haar 
huidige status in de internationale juridische gemeenschap behouden. 

Dat schrijft het Mensenrechtenin-
stituut van de International Bar 

Association (IBAHRI) in het rapport 
Mensenrechtenadvocaten en -verdedigers in 
Syrië. Een keerpunt voor de Rule of Law’, dat 
vorige week uitkwam. Het rapport is ge-
baseerd op de bevindingen van een fact-
finding mission van 19-26 maart, de week 
dat de opstand in Syrië uitbrak. Aanlei-
ding voor de missie was de oproep van 
de Amsterdamse deken Germ Kemper 
aan de IBA, vorige zomer, om de rol van 
de Syrische Orde bij de vervolging van 
mensenrechtenadvocaat Muhannad 
Al-Hassani niet ongestraft te laten. Al-
Hassani werd in november 2010 van het 
tableau geschrapt, nadat hij tot drie jaar 
gevangenisstraf was veroordeeld voor 
het ‘in diskrediet brengen’ van de Syri-
sche staat.
 De IBA is bijzonder kritisch over de 
bemoeienis van de regerende Baath Par-
tij met de Syrische Orde van Advocaten. 
De Syrische Orde was in het verleden 
juist voorvechter van mensenrechten 
maar ‘streeft de laatste jaren andere doe-
len’ na, schrijven de onderzoekers. Zo 

worden alleen partijleden in bestuurs-
functies gekozen. Op die schreden 
dient de Syrische Orde terug te keren 
door de onafhankelijke positie van de 
advocatuur te benadrukken en recente 
mensenrechtenschendingen door de 
overheid te veroordelen. Ook moet de 
Orde onderzoeken of de amnestierege-
ling van vorige maand geldt voor alle 
nu gedetineerde advocaten, en ervoor 
zorgen dat mensenrechtenadvocaten 
ongehinderd hun werk kunnen doen. 
In algemene zin moet zij zich inzetten 
voor juridische hervorming, en machts-
misbruik door de overheid bestrijden.
 Het rapport verschijnt op een mo-
ment dat het overheidsgeweld tegen de 

opstandelingen, waaronder steeds meer 
advocaten, in hevigheid toeneemt. Vori-
ge week werden sit-ins van advocaten in 
de gerechtsgebouwen van Damascus en 
Aleppo hard uiteengeslagen. Tientallen 
advocaten raakten gewond en ten min-
ste vijf advocaten werden gearresteerd.
 Op 2 juni werd Al-Hassani in het ka-
der van een amnestie voor politieke 
gevangenen vrijgelaten. Maar de pro-
cedure om hem te schrappen loopt nog 
steeds. Deze week stuurde Advocaten 
voor Advocaten samen met Lawyers’ 
Rights Watch Canada, de Law Society of 
England en Wales, en Sollicitors Inter-
national Human Rights Group een brief 
waarin ze de Syrische Orde oproept om 
de schrapping van Al-Hassani in hoger 
beroep ongedaan te maken.

De Syrische Orde was bij het ter perse gaan van 
dit nummer onbereikbaar voor commentaar.

• Meer informatie op www.ibanet.org en 
www.advocatenvooradvocaten.nl 


