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Onterechte schorsing 

advocaat uit Equatoriaal 

Guinee

Eind juni van dit jaar is de advocaat Fabián Nsue Nguema zonder 
vooraankondiging of concrete beschuldiging door de deken uit de 
Equatoriaal Guinese Orde van Advocaten gezet. Bekend is dat Nsue 
zich kritisch heeft uitgesproken ten opzichte van de huidige rege-
ring van Equatoriaal Guinee. Nsue is behalve advocaat ook secretaris 
generaal van de politieke partij Unión Popular.
Amnesty International gaat er vanuit dat Nsue geschorst is op po-
litieke gronden. In 2002 zou Nsue een groep mensen verdedigen 
die de regering omver hadden willen werpen. Hij werd echter ge-
arresteerd, gemarteld en bracht een halfjaar in de gevangenis door 
wegens laster jegens het staatshoofd. Op internet rouleerde name-
lijk een door hem ondertekend document waarin hij de regering 
bekritiseerde. In dezelfde periode hief de toenmalige minister van 
Justitie de Orde van Advocaten op en ontsloeg de deken. Twee jaar 
later stelde de minister weer een ‘onafhankelijke’ Orde in. Echter, 
tot de verkiezingen voor deken werd maar één kandidaat toegelaten: 
de zwager van de President.
Concrete aanleiding voor Nsues recente schorsing is waarschijnlijk 
dat hij een groep Zuid-Afrikaanse burgers bijstond die werden ver-
dacht ingehuurd te zijn om de Equatoriaal Guinese regering omver 
te werpen. Het proces verliep volgens Amnesty, die het proces liet 
observeren, niet eerlijk. Nsues cliënten waren vermoedelijk gemar-
teld, de rechters vond hij partijdig en de aanklager onzorgvuldig. 
Nsue heeft inmiddels beroep aangetekend tegen zijn schorsing bij 
het hoogste gerecht van Equatoriaal Guinee.
Stichting Advocaten voor Advocaten heeft haar zorgen over de 
onpartijdigheid van de Equatoriaal Guinese Orde van Advocaten 
uitgedrukt in een brief  aan de deken en de autoriteiten van Equa-
toriaal Guinee.  Wilt u voor Nsue of andere advocaten die onder-
steuning behoeven ook actie ondernemen, mail dan vooral naar 
infoAadvocatenvooradvocaten.nl.

Voor meer informatie over de situatie in Equatoriaal Guinee en die van Fabián 

Nsue Nguema in het bijzonder, zie: http://www.amnestyusa.org/countries/  

equatorial_guinea/index.do

Meer informatie over Stichting Advocaten voor Advocaten vindt u op onze nieuwe 

website: http://www.advocatenvooradvocaten.nl

Advocaten voor advocaten

De Orde heeft aan het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumen-
tatie (NIOD) te Amsterdam op-
dracht verleend tot het verrichten 
van een vooronderzoek naar de 
positie en het functioneren van 
de advocatuur in Nederland tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. 
In het onderzoek zal bijzondere 
aandacht worden besteed aan de 
positie van joodse advocaten. De 
opdracht zal worden uitgevoerd 
door dr. J.P. Meihuizen. De resul-
taten van het vooronderzoek zul-
len in een rapport worden neer-
gelegd.
Eenieder die over de Nederlandse 
advocatuur tijdens de Duitse be-

zetting mondeling of schriftelijk 
inlichtingen kan verschaffen, 
wordt dringend verzocht dit te 
doen. Bovendien wordt iedereen 
die relevant documentatiemate-
riaal (archieven, brieven, dagboe-
ken, krantenknipsels, foto’s et-
cetera) heeft, gevraagd dit ter be-
schikking te stellen ten behoeve 
van het onderzoek.
Reacties liefst zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk voor 15 december aanstaande 
richten aan: NIOD, t.a.v. dr. J.P. Mei-
huizen, Herengracht 380, 1016 CJ Am-
sterdam, j.meihuizenAniod.nl, tel. 
020-52 33 800.

oproep

Graag inlichtingen over 
advocatuur tijdens bezetting

ordenieuws

Komende 11 en 12 november vindt 
in Amsterdam het derde Nederlands-
Duits Advocatensymposium plaats. 
Het symposium, georganiseerd 
door de Deutscher Anwalt Verein 
(DAV) en de Nederlandse Orde 
van Advocaten, wordt geopend 
door algemeen deken Els Unger 
en vice-president Friedrich Graf 
von Westphalen van de DAV. (De 
laatste werd geïnterviewd 
in het Advocatenblad van 
14 oktober jl.) Thema’s: 

cultuurverschillen tussen Neder-
landse en Duitse advocaten, ver-
schillen bij contractsonderhande-
lingen en precontractuele aanspra-
kelijkheid, vennootschapsrecht 
en bestuurdersaansprakelijkheid. 
Er is een simultaantolk aanwezig. 
Deelname levert 8 PO-punten op 
en kost H 390.
Meer informatie: Caroline van der 

Sluys, 070-335 35 86, 
c.vandersluysA 

advocatenorde.nl

Nederduits advocatensymposium 

Op 24 november a.s. organiseert 
de Orde in De Doelen in Rotter-
dam het najaarssymposium over 
de toekomst van het middelgrote 
advocatenkantoor (20 tot 60 ad-
vocaten). Wat zijn de overlevings-
kansen in een sterk concurrerende 

markt? Tijdens het symposium 
worden de resultaten gepresen-
teerd van een onderzoek naar het 
commercieel vermogen van deze 
categorie kantoren. De Economi-
sche faculteit van de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam voerde het 

onderzoek uit. Meer dan 30 kan-
toren met een omvang van 20 tot 
60 advocaten hebben meegedaan 
aan dit onderzoek.
Kosten voor deelname aan 
het symposium: H 95. Deel-
name levert 3 punten op 

voor de Permanente Opleiding. 
Aanmelding dient schriftelijk te 
geschieden: Nederlandse Orde van 
Advocaten, Postbus 30851, 2500 

GW Den Haag.

‘Het advocatenkantoor van de toekomst’
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