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 Wasza Ekscelencjo, 

 

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Rzeczypospolitej 

Polskiej, realizując powołanie Adwokatury do współdziałania w ochronie praw i wolności, 

wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z docierającymi do nas za pośrednictwem 

międzynarodowych mediów informacjami o zatrzymaniach, a w dalszej konsekwencji 

aresztowaniach adwokatów narodowości zarówno tureckiej, jak i obcej, zaangażowanych 

w obronę praw człowieka oraz wolności w Republice Tureckiej. 

Zwieńczeniem powyższych, budzących poważną obawę, co do stanu przestrzegania 

praw człowieka w Republice Tureckiej, informacji, są doniesienia dotyczące trybu 

prowadzenia przez sądy Republiki Tureckiej postępowań karnych skierowanych przeciwko 

zatrzymanym oraz aresztowanym adwokatom, które toczą się w oderwaniu od podstawowych 

zasad słusznego procesu i nie gwarantują adwokatom rzeczywistego oraz skutecznego prawa 

do obrony. 

 

Przedstawione informacje zogniskowane są na wydarzeniach z dnia 22 listopada 

2011 roku, kiedy to organy ścigania Republiki Tureckiej przeprowadziły zorganizowaną, 

obejmującą 16 prowincji, operację ukierunkowaną na zatrzymanie oraz aresztowanie 

adwokatów reprezentujących uczestników procesów dotyczących KCK. W trakcie 

opisywanej operacji zatrzymano kilkudziesięciu adwokatów, a nadto dokonano przeszukań, 

konfiskat mienia oraz kopii baz danych adwokatów, z naruszeniem tajemnicy adwokackiej, 

będącej esencją pozycji i roli adwokata w demokratycznym społeczeństwie. Adwokaci byli 

również podmiotem podsłuchów oraz kontroli rozmów telefonicznych. 

Kolejno, zatrzymani i aresztowani adwokaci uzyskali status stron postępowań 

karnych, które były prowadzone z pominięciem gwarancji i praw płynących z zasady prawa 

do obrony. 

 

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przyjmuje powyższe 

wydarzenia jako jawną ofensywę przedstawicieli organów ścigania i Wymiaru 

Sprawiedliwości wobec członków adwokatury Republiki Tureckiej zaangażowanych 

w ochronę praw człowieka wielokrotnie łamanych w trakcie postępowań dotyczących osób 

związanych z działalnością KCK. 

W ocenie Komisji, przywołane działania przedstawicieli władz Republiki Tureckiej 

mają podłoże wyłącznie polityczne i są ukierunkowane na osłabienie woli, ambicji 
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i poświęcenia adwokatów Republiki Tureckiej realizujących misję obrony praw człowieka 

w tym kraju. 

Nie można pominąć, ani tym bardziej zaprzeczyć, że immanentną cechą adwokata 

jest jego niezależność oraz autonomia, w szczególności w stosunku do władzy państwowej. 

Oczywistym jest, że adwokat podejmuje się obrony jednostek, której prawa zostały zagrożone 

lub naruszone, jedynie w imię ochrony ich interesów prawnych, a nie dla ukrytej realizacji 

celów politycznych. Tym bardziej, w nawiązaniu do powyższych signa specifica zawodu 

adwokata, działania władz tureckich budzą poważne zastrzeżenia i wątpliwości. 

 

Przemożny niepokój Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 

budzi fakt, że niniejsza notyfikacja jest kolejnym z gros apeli innych podmiotów, instytucji, 

jak i organizacji międzynarodowych realizujących misję ochrony praw człowieka, 

a dotyczących stwierdzonych faktów naruszania i łamania praw człowieka w Republice 

Tureckiej. 

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w pełni popiera 

podjętą inicjatywę w ochronie praw człowieka w Republice Tureckiej, zorganizowaną przez. 

 

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej podkreśla, że 

Republika Turecka, jako państwo-sygnatariusz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności, zobligowana jest do przestrzegania praw i wolności 

zagwarantowanych w powyższym traktacie międzynarodowym, w którym zgodnie z art. 

6 ust.3 lit. c Konwencji gwarantuje się, że władza państwowa ma obowiązek zapewnienia 

adwokatom warunków do wykonywania ich zawodowych zadań z wykluczeniem 

jakichkolwiek form nacisków, a więc mowa jest o prawie do obrony. Ponadto, orzecznictwo 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sposób wyraźny konstytuuję jako jedną 

z zasadniczych wartości państwa demokratycznego i państwa prawa - niezależność adwokata 

przy świadczeniu pomocy prawnej od władzy państwowej. 

Nie ulega wątpliwości, że w świetle przywołanych wydarzeń adwokat w Republice 

Tureckiej nie ma możliwości podejmowania skutecznej obrony praw i interesów jednostek 

skonfliktowanych z władzą państwową, dysponującą ex definitione silnym aparatem władzy, 

obejmującym również aparat przymusu bezpośredniego. Przeciwnie, zaangażowanie 

adwokata w obronę praw człowieka w realiach tureckich, w tym zwłaszcza w procesach 

dotyczących działalności KCK, eksponuje go na dyskryminację oraz akty bezpodstawnych 

naruszeń jego praw, a przede wszystkim wolności oraz rodzi obawy o własne bezpieczeństwo 

osobiste. 

 

Niepokój Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej powstały na 

tle opisywanych wydarzeń z listopada 2011 potęguje fakt, że Republika Turecka znajduje się 

na kolejnym etapie negocjacji z Unią Europejską mających zakończyć się ewentualnym 

akcesem Republiki Tureckiej w poczet państw – członków UE. 

Komisja Praw Człowieka przy NRA zauważa, że działania podjęte przez władze 

Republiki Tureckiej w listopadzie 2011 roku przeciwko członkom Adwokatury tureckiej, jak 

i inne akty naruszające prawa i wolności człowieka na jej terytorium, generują poważne 

wątpliwości oraz kontrowersje co do przyszłej możliwości wstąpienia Republiki Tureckiej do 
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Unii Europejskiej, która przestrzeganie praw człowieka oraz poszanowanie wolności 

jednostki czyni jednym z warunków przystąpienie do niej. 

Mając na uwadze, że organy Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Parlament 

Europejski, bacznie i skrupulatnie monitorują stan przestrzegania praw człowieka 

w Republice Tureckiej, z pewnością przedmiotowe wydarzenia z listopada 2011 roku nie 

pozostaną niezauważone przez podmioty UE z Brukseli i Strasbourga. 

 

W związku z powyższym stan przestrzegania praw i wolności człowieka 

w Republice Tureckiej, w tym członków Adwokatury, winien ulec niezwłocznej poprawie, 

której pierwszym krokiem powinno być uwolnienie zatrzymanych w listopadzie 2011 roku 

adwokatów tureckich oraz zapewnienie stronom procesów związanych z działaniem KCK 

podstawowych gwarancji procesowych, włącznie z dopuszczeniem do udziału w tych 

procesach niezależnych obserwatorów z ramienia organizacji międzynarodowych. 

 

W obliczu wydarzeń z listopada 2011 roku oraz innych aktów łamania praw 

człowieka przez organy ściągania i Wymiaru Sprawiedliwości Republiki Tureckiej, w tym 

prawa przedstawicieli Adwokatury tureckiej, Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie 

Adwokackiej nie może zachować milczenia. 

 

W imieniu Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 

w Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

 

Łączę wyrazy szacunku,  

 

Adw. Mikołaj Pietrzak 

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka 

Naczelnej Rady Adwokackiej 


