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W dniu 26 kwietnia 2004 r. w Paryżu w siedzibie tamtejszej Rady Adwokackiej przy Pla-
ce Dauphine odbyło się posiedzenie jury, którego zadaniem było przyznanie dorocznej na-
grody dla najbardziej zasłużonego adwokata w obronie praw człowieka. Nagroda ta przy-
znawana jest począwszy od roku 1985 z inicjatywy ówczesnego dziekana Rady Adwokac-
kiej w Bordeaux, znanego adwokata Bertranda Favreaux. Od dwóch lat przyznaje ją Instytut
Adwokatów Europejskich na Rzecz Praw Człowieka (jego członkiem jest Instytut Praw Czło-
wieka przy NRA), którego adw. Favreaux jest prezydentem, a niżej podpisany ma zaszczyt
być wiceprezydentem. Przyznawana co roku nagroda w wysokości 5000 euro nosi imię
francuskiego adwokata z Bordeaux Ludovica Trarieux (1840–1904), dziekana tamtejszej
Rady Adwokackiej w latach 1877–1878, senatora i późniejszego ministra sprawiedliwości
Francji a także twórcy w roku 1898 Ligi Francuskiej dla obrony praw człowieka i obywatela.
Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1985 Nelson Mandela.

W tym roku nominowanych do nagrody im. Ludovica Trarieux było 12 prawników, m.in.
z Rosji, Turcji, Syrii, Indii, Palestyny, Kolumbii. Po burzliwej dyskusji jury składające się z
wybitnych adwokatów europejskich, w tym m.in. byłych dziekanów paryskiej i brukselskiej
rady adwokackiej zdecydowało o przyznaniu nagrody 53-letniemu adwokatowi syryjskie-
mu Akthamowi Naisse, obrońcy praw człowieka, przewodniczącemu Komitetu Obrony
Wolności i Praw Człowieka w Syrii, wiceprzewodniczącemu Arabskiej Komisji Praw Czło-
wieka. Za swoją działalność był kilkakrotnie aresztowany, ostatni raz w dniu 13 kwietnia
2004 pod zarzutem podważania zasad rewolucji: jedności arabskiej, wolności i socjalizmu,
za co grozi mu kara do 15 lat więzienia. W roku 1992 adw. Aktham Naisse został skazany na
karę 9 lat więzienia w procesie urągającym wszelkim zasadom sprawiedliwego procesu za
jego pokojową działalność na rzecz przestrzegania praw człowieka w Syrii. Przed rozpoczę-
ciem procesu przed Najwyższym Sądem Bezpieczeństwa był torturowany, jego adwokaci
nie mogli z nim się kontaktować, jak też nie udzielono im stosownego czasu na przygotowa-
nie obrony. Oskarżenie opierało się w głównej mierze na jego wymuszonym torturami przy-
znaniu się do winy. Od czasu wyjścia z więzienia Aktham Naisse jest nękany ciągłymi we-
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zwaniami na policję, zainstalowano mu podsłuch telefoniczny, zatrzymuje się kierowane do
niego listy.

Niezwłocznie po przyznaniu nagrody Prezydent Instytutu Adwokatów Europejskich na
Rzecz Praw Człowieka adw. Bertrand Favreaux wystosował do Prezydenta Syryjskiej Repu-
bliki Arabskiej apel o natychmiastowe uwolnienie adw. Akhtama Naisse.

Uroczyste wręczenie nagrody laureatowi odbędzie się w dniu 8 października 2004 w
Brukseli.

Na zakończenie obrad jury, podczas uroczystego obiadu miał miejsce akcent polski;
adw. Favreaux wzniósł toast z okazji mającego nastąpić za kilka dni wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej.
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