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agenda Positie Iraanse advocaten 

steeds meer onder druk

Op 16 juli 2006 werd de Iraanse 
advocaat Abdolfattah Soltani ver-
oordeeld tot vijf jaar gevangenis-
straf en verlies van burgerrechten. Soltani zou ge-
heime, staatsgevoelige informatie hebben onthuld 
van cliënten die hij bijstond wegens aanklachten van 
spionage van het nucleaire programma van Iran voor 
Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten. 

Soltani’s zaak werd achter gesloten deuren behandeld. Hijzelf noch zijn 
advocaten mochten bij de zitting aanwezig zijn. Door zijn veroordeling 
is Soltani van het tableau geschrapt en kan hij zijn werk als advocaat niet 
meer uitoefenen.
Volgens Amnesty International zijn de aanklachten tegen Soltani politiek 
gemotiveerd: de Iraanse autoriteiten zouden advocaten zoals Soltani, die 
politiek gevoelige zaken behandelen en er niet voor terugschrikken Iraan-
se autoriteiten verantwoordelijk te houden voor mensenrechtenschendin-
gen, monddood willen maken en andere advocaten willen ontmoedigen 
hetzelfde te doen. Soltani behartigde onder meer de belangen van journa-
list Akbar Ganji – Ganji onthulde de betrokkenheid van regeringsfunctio-
narissen bij de moorden op intellectuelen en journalisten en werd vervol-
gens gearresteerd voor het in gevaar brengen van de staatsveiligheid – en 
van de familie van de Iraans-Canadese fotografe Zahra Kazemi, die in 2003 
in gevangenschap werd vermoord na te zijn gemarteld. 
Soltani’s arrest kwam na een week waarin hijzelf op 25 juli 2005 tijdens de 
zitting in hoger beroep stelde dat Kazemi in handen was van staatsagenten 
toen zij werd vermoord en de autoriteiten verweet de daders te bescher-
men en zijn collega-advocate in deze zaak, de nobelprijs-winnares Shirin 
Ebadi, openlijk werd bedreigd door de juridische autoriteiten. Ook andere 
advocaten die in mensenrechtenzaken optraden, zoals Nasser Zarafshan, 
Farshid Yadollahi and Omid Behrouzi, zijn tot gevangenisstraffen veroor-
deeld. Recentelijk heeft de Iraanse regering bovendien haar meest vooraan-
staande mensenrechtenorganisatie, het Center for the Defense of Human 
Rights (CDHR) dat door Ebadi wordt geleid, verboden. 
 De Stichting Advocaten voor Advocaten volgt de zaken van Soltani en 
Zarafshan al geruime tijd en heeft de Iraanse autoriteiten opnieuw opge-
roepen de aanklachten tegen hen in te trekken, de veiligheid en integriteit 
van alle advocaten in Iran te waarborgen en het verbod op de CDHR op te 
heffen.

Voor meer informatie over Soltani en Ebadi’s CDHR  en de wijze waarop u voor hen 
in actie kunt komen zie: http://www.protectionline.org/article.php?id_article=602 en 
http://action.humanrightsfirst.org/campaign/Ebadi/ie5n7kw44jj3n83? Voor infor-
matie over de Stichting Advocaten voor Advocaten kunt u contact opnemen met 
Judith Lichtenberg  via infoAadvocatenvooradvocaten.nl of bezoek de  website www.
advocatenvooradvocaten.nl  Daar leest u ook hoe u donateur kunt worden. Rekening-
nummers: ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 (Amsterdam).

Advocaten voor advocaten

Met de implementatie van de 
Prospectusrichtlijn en de Richt-
lijn Marktmisbruik in de Wte 
1995 heeft de Autoriteit Finan-
ciële Markten (AFM) een tweetal 
belangrijke toezichttaken over-
genomen van Euronext Amster-
dam. Eén jaar na dato is het tijd 
om de balans op te maken. Het 
EUR Opleidingscentrum voor 
Recht en Praktijk organiseert op 
5 oktober het congres ‘Markt-
misbruik en prospectustoezicht’. 
Gerenommeerde sprekers van 
alle betrokken partijen zullen 
hun zienswijze presenteren. 

Tijdens het congres wordt niet 
alleen ingegaan op de wetswij-
zigingen zelf, maar ook op de 
praktische consequenties voor de 
praktijk. Het congres vindt plaats 
in de Forumzaal (M-gebouw) van 
de Erasmus Universiteit Rotter-
dam van 13:00 tot 17:30. Meer 
informatie: mr. L.A.D. Fisscher, 
010-408 15 97, fisscherAfrg.
eur.nl, of kijk op www.frg.eur.
nl/facb/orp. 
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Marktmisbruik en prospectustoezicht

Per 1 januari aanstaande treedt 
de nieuwe Wet op het financieel 
toezicht (Wft) in werking. Stu-
diecentrum Kerckebosch orga-
niseert op 11 oktober 2006 een 
studiedag over de nieuwe wet. De 
wet beoogt een slagvaardiger en 
efficiënter toezicht en brengt een 
aantal praktische consequenties 
voor de gehele financiële sec-
tor met zich mee. Tijdens deze 
studiedag krijgt u inzicht in de 
nieuwe wet. Topsprekers zullen 

aangeven wat de gevolgen gaan 
zijn voor de praktijk, zodat ban-
ken, verzekeraars, de effecten-
branche en alle andere ‘spelers’ in 
de financiële sector kunnen anti-
ciperen op de komende nieuwe 
wetgeving. De dag vindt plaats in 
het Krasnapolsky te Amsterdam. 
Meer informatie: www.kercke-
bosch.nl. 
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Studiedag - Nieuwe Wet op 
het financieel toezicht (Wft)

CPO, Juridisch Onderwijs voor 
Professionals organiseert op 13 
september 2006 in opdracht van 
de Stichting Beroepsopleiding Ge-
meentejuristen een symposium 
over overheidsaansprakelijkheid. 
De sprekers prof. mr. drs. B.P.M. 
van Ravels, mr. G.J.K. Elsen, prof. 
mr. G.E. van Maanen en prof. mr. 
B.J. Schueler besteden ruim aan-
dacht aan actuele thema’s op het 
gebied van de bestuurs-, civiel-  
en strafrechtelijke overheidsaan-

sprakelijkheid en er wordt na elke 
voordracht gelegenheid geboden 
voor discussie. Na het volgen van 
het symposium bent u zich be-
wust van de aansprakelijkheids-
risico’s en de daarmee gepaarde 
gaande kosten. Het symposium 
vindt plaats in Hotel Heidepark in 
Bilthoven van 12.30 - 17.00 uur. 
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De gemeente aansprakelijk: wat te doen?

aanvulling op vorige nummer
In het vorige nummer is op p. 488 weggevallen dat het Daniela  
Hooghiemstra was die schreef over advocaat Moszkowicz in de  
zaak-Willem Holleeder.

Advocaat Soltani
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