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INHOUDSOPGAVE

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2020:193 21-09-2020

Klacht over eigen advocaat. Door de aanstaande ex-echtgenote van klager mee te

delen dat hij haar niet bij kan staan vanwege eerder contact met klager over de

echtscheidingsprocedure en mediation heeft verweerder de kernwaarde van

vertrouwelijkheid en zijn geheimhoudingsplicht ten...

2. Eigen advocaat

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2020:200 28-09-2020

Klacht over eigen advocaat (beroep bij het hof ingesteld in 2003). Tegen de wil van de

cliënt optreden bij ‘the International Criminal Tribunal for Rwanda’ van de VN

(ICTR). Klager kreeg van de griffier van het ICTR een advocaat toegevoegd,...

3. Advocaat wederpartij

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2020:195 21-09-2020

Klacht tegen advocaat van de wederpartij. Het hof bekrachtigt de beslissing  van de

raad, voor zover onderworpen aan het oordeel van het hof. Waarschuwing. Optreden

als advocaat of mediator? Zeker gelet op haar eerdere betrokkenheid tegenover beide

partijen in het...

Hof van Discipline, ECLI:NL:TAHVD:2020:197 21-09-2020

De vrijheid van een advocaat die een minderjarige bijstaat wordt niet alleen begrensd

door de eisen die aan de advocaat als opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht

mogen worden gesteld en die met zich brengen dat zijn werk dient...
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RECHTSPRAAK

Klacht over eigen advocaat (beroep bij het hof ingesteld in 2003). Tegen de wil van de cliënt

optreden bij ‘the International Criminal Tribunal for Rwanda’ van de VN (ICTR). Klager kreeg

van de griffier van het ICTR een advocaat toegevoegd, die klager als derde keuze had vermeld.

Klager heeft tegen die aanwijzing bezwaar gemaakt bij de griffier, waarop de griffier een

afwijzende beslissing heeft gewezen. Verweerder heeft de griffier geïnformeerd aan te willen

blijven als advocaat, ondanks het verzoek van klager aan hem om terug te treden als zijn

advocaat. Beroep op ‘ne bis in idem’ van verweerder slaagt niet: de beslissing van de griffier

van het ICTR is geen tuchtrechtelijke beslissing. Daarbij faalt de stelling van verweerder dat de

(internationaalrechtelijke) gedragscode van het hof het nationale tuchtrecht uitsluit, omdat uit

het wettelijk kader binnen het ICTR aan de Nederlandse tuchtrechter rechtstreekse

aanvullende rechtsmacht volgt. Het hof oordeelt evenals de raad dat verweerder

tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld doordat hij gezien de moeizame verhouding met

klager onvoldoende heeft geprobeerd om in het belang van zijn cliënt van zijn taak te worden

ontheven. Verweerder had hierom zelfstandig kunnen verzoeken bij de griffier dan wel

namens klager beroep in kunnen stellen tegen de beslissing van de griffier.span

class="c1"> /span> Klacht gegrond zonder oplegging van maatregel. Het hof bekrachtigt de

overweging van de raad dat de overtuiging is verkregen dat verweerders afwegingen zijn

ingegeven door integere en te respecteren motieven. Daarbij weegt het hof mee dat deze zaak

uitzonderlijk lang heeft gelegen, terwijl dat niet aan verweerder te wijten is.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 28-09-2020
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2020:200
Zaaknummer: 193940
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RECHTSPRAAK

Klacht over eigen advocaat. Door de aanstaande ex-echtgenote van klager mee te delen dat hij

haar niet bij kan staan vanwege eerder contact met klager over de echtscheidingsprocedure en

mediation heeft verweerder de kernwaarde van vertrouwelijkheid en zijn

geheimhoudingsplicht ten opzichte van klager geschonden en daarmee tuchtrechtelijk

verwijtbaar gehandeld. Maatregel van een waarschuwing. Bekrachtiging van de beslissing van

de Raad van Discipline.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 21-09-2020
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2020:193
Zaaknummer: 190304
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RECHTSPRAAK

De vrijheid van een advocaat die een minderjarige bijstaat wordt niet alleen begrensd door de

eisen die aan de advocaat als opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht mogen worden

gesteld en die met zich brengen dat zijn werk dient te voldoen aan datgene wat binnen de

beroepsgroep als professionele standaard geldt, maar vergt extra zorgvuldigheid jegens alle

betrokken familieleden en bewustzijn van de wettelijke beperkingen. De advocaat dient zich

van de kwetsbare positie van de minderjarige bewust te zijn en te waken voor onnodige

polarisatie tussen kind en ouder(s) en tussen de ouders onderling. Een zekere

terughoudendheid mag worden verwacht, rekening houdend met de wettelijke beperkingen

die gelden voor het optreden voor een minderjarige. Het hof vernietigt gedeeltelijk de

uitspraak van de raad (ongegrond) en verklaart één klachtonderdeel alsnog gegrond met

oplegging van een waarschuwing. Verweerster heeft zich namens de zoon in een geding

tussen diens ouders gemengd, zonder dat zij voldoende zekerheid had over de juistheid van

haar stellingname.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 21-09-2020
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2020:197
Zaaknummer: 200060
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RECHTSPRAAK

Klacht tegen advocaat van de wederpartij. Het hof bekrachtigt de beslissing  van de raad, voor

zover onderworpen aan het oordeel van het hof. Waarschuwing. Optreden als advocaat of

mediator? Zeker gelet op haar eerdere betrokkenheid tegenover beide partijen in het kader

van een mediationtraject en gelet op de gang van zaken had het op de weg van verweerster

gelegen om voor aanvang van het viergesprek uit eigen beweging duidelijkheid te verschaffen

over haar rol en hoedanigheid bij dit viergesprek. Ook tijdens het viergesprek heeft

verweerster, hoewel dit wel op haar weg had gelegen, niet de benodigde duidelijkheid

verschaft over haar rol en hoedanigheid hierbij. Het is aan verweerster om misverstanden over

haar hoedanigheid te voorkomen. Verweerster heeft in strijd met regel 9 lid 1 gedragsregels

2018 gehandeld jegens klager en heeft daardoor niet gehandeld zoals een behoorlijk advocaat

betaamt. Daarbij betrekt het hof dat - anders dan de raad overweegt - de vraag of

daadwerkelijk een misverstand is ontstaan, er bij de beoordeling van de vraag of

tuchtrechtelijk verwijtbaar is gehandeld niet toe doet, laat staan dat sprake dient te zijn van

enig nadeel aan de zijde van klager.

Instantie: Hof van Discipline
Datum uitspraak: 21-09-2020
ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2020:195
Zaaknummer: 190311

Pagina 5 van 5 tuchtrecht-updates.nl

https://tuchtrecht-updates.nl

