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Advocaten voor Advocaten
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Ontwikkelingen in Colombia

Een week nadat de Nederlandse Orde van Advocaten haar 60-jarig 

bestaan vierde, bracht Colombiaanse advocaat David Teleki een 

bezoek aan Nederland om hulp te vragen bij het oprichten van de 

allereerste Advocaten Orde in Colombia. L4L heeft hem tijdens dit 

bezoek begeleid, en bracht hem in contact met onder andere emeri-

tus hoogleraar advocatuur Floris Bannier.

Door: Sophie de Graaf

Momenteel bestaat er nog geen onafhanke-

lijke Advocaten Orde in Colombia. Het land 

telt honderden samenwerkingsverbandjes 

van advocaten, veelal georganiseerd op 

rechtsgebied. Een klein deel van deze or-

ganisaties is onder leiding van Teleki nu 

verenigd in het Comite Ejecutivo de la Abo-

gacia (www.casadelabogado-asf.org/home/

institucional.html). Dit Comité is twee jaar 

geleden opgericht met als belangrijkste 

doel advocaten te beschermen tegen de 

Colombiaanse overheid, naar Teleki’s zeg-

gen de grootste vijand van Colombiaanse 

advocaten. 

Dat advocaten in Colombia de bescher-

ming van een onafhankelijke Orde kunnen 

gebruiken staat als een paal boven water. 

Afgelopen zomer nam L4L voor de tweede 

maal deel aan de Caravana Internacional de 

Juristas, een waarnemingsmissie waarbij 

ongeveer 40 advocaten, rechters en andere 

juristen een bezoek brachten aan Colom-

bia. Deze missie heeft wederom duidelijk 

gemaakt dat de positie van advocaten in 

Colombia die zich specifiek richten op 

mensenrechten-zaken nog altijd zeer moei-

lijk is. Hoewel de huidige regering zich 

minder stigmatiserend uitlaat over het werk 

van mensenrechtenadvocaten, en er ook 

nieuwe wetgeving wordt aangenomen die 

positieve effecten nastreeft voor de positie 

van mensenrechtenadvocaten, heeft dit nog 

niet tot een daadwerkelijke verbetering voor 

de positie van advocaten geleid. 

Ook Teleki zelf heeft aan den lijve onder-

vonden hoe moeilijk de situatie voor advo-

caten kan zijn in Colombia. Hij werkt als 

strafrechtadvocaat en heeft onder andere 

Jesse Quintero, een van de verdachten in het 

Colmenares-proces, bijgestaan. In verband 

met deze zaak ontving Teleki vanaf het mo-

ment dat hij daaraan begon dagelijks vele 

bedreigingen via telefoon en sociale media. 

Om de veiligheid van zijn familie niet in 

gevaar te brengen heeft hij zich daardoor 

moeten terugtrekken.

Om een onafhankelijke Orde te bewerkstel-

ligen zal er een grondwetswijziging plaats 

moeten vinden. Daartoe is het Comité nu 

bezig een ontwerp van een nieuwe advoca-

tenwet op te stellen, die de huidige wetge-

ving over advocaten zal moeten vervangen. 

Teleki: “De huidige wetgeving die ziet op 

advocatuur in Colombia is ontstaan via een 

academisch proces waarbij helemaal geen 

inbreng van de advocaten zelf is geweest, 

omdat er momenteel binnen de advocatuur 

geen aanspreekpunt is. Dit is ook iets dat 

een Orde zou verhelpen”. 

L4L zal, tezamen met emeritus hoogleraar 

advocatuur Floris Bannier, het wetsontwerp 

van het Comité bekijken en becommentari-

eren. “Colombia verkeerd feitelijk in de situ-

atie waarin Nederland vóór 1915 verkeerde, 

toen ook hier nog geen Orde bestond”, aldus 

Bannier. Met een geschiedenis van 60 jaar 

Advocaten Orde is Nederland een land waar-

van veel geleerd kan worden.  Teleki: “Veel 

advocaten zijn sceptisch over het plan een 

Orde op te richten, omdat zij bang zijn voor 

nog meer overheidsbemoeienis. Als een 

organisatie uit een land als Nederland, met 

een goed functionerende Orde, interesse 

toont in dit initiatief, geeft dat de advocaten 

meer vertrouwen, en hopelijk zullen meer 

van hen zich aansluiten”. 

Kijk voor meer informatie op:

www.lawyersforlawyers.org
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