НЕЗВАНИЧАН ПРЕВОД

У СУСРЕТ МЕЂУНАРОДНОМ ДАНУ ЉУДСКИХ ПРАВА – 10 Децембар из перспективе Савета
адвокатских комора и правничких удружења Европе (ССВЕ)
ДЕКЛAРАЦИЈА ССВЕ О ПОЛОЖАЈУ АДВОКАТСКЕ ПРОФЕСИЈЕ У ТУРСКОЈ
На дан, 10. децембра 2020.г. који се обележаван као Међународни Дан људских права, ССВЕ
користи прилику да понови своју снажну осуду текућих активности против адвокатске
професије у Турској.
Недавно, европска адвокатска јавност и шире, оплакала је губитак наше турске колегинице,
ЕБРУ ТИМТИК, која је умрла у притвору штрајкујући глађу. Ебру је била страствени адвокат
неправично и противзаконито притворена као и многи други притворени адвокати у
неодговарајућим притворским условима, укључујући изолацију и цензуру књига и штампе,
због чега је ступила у штрајк глађу, ризикујући свој живот, како би изборила право на фер
суђење.
У другом, не тако давном примеру, око 55 адвоката и адвокатских приправника из Анкаре су
ухапшени 11.септембра 2020.г. под оптужбом да су били чланови терористичке организације
у вези са одбраном клијената или у вези помоћи око одбране истих, који су били
осумњичени да су наводно повезани са Гуленовим покретом1. Ухапшени адвокати су
испитивани у вези са својим професионалним активностима, од којих су неки наводно
прекршили однос поверљивости између адвоката и клијента.
После неуспелог државног удара, 15.јула 2016.г. турска влада, прогласила је ванредно стање
и донела серију декрета који озбиљно угрожавају људска права и владавину права у целој
земљи.
Иако је ванредно стање укинуто у јулу 2018.г., прогон адвоката се наставља укључујући
масовна хапшења, неправедна суђења и сурова кажњавања. Према последњим доступним
информацијама, од јула 2016.г.




Више од 1500 адвоката је процесуирано;
Више од 600 адвоката је ухапшено;
Више од 400 адвоката је осуђено на дугогодишње затворске казне – просечна
изречена казна затвора је износила 7 година.

Коришћење „масовних суђења“ против адвоката и адвокатских комора је често, током
којих се не поштују основна права нити се поштују правила поступка. Адвокати су мета
кривичног прогона, само зато што обављају своје професионалне активности, због
наводних оптужби да подржавају терористичке организације.
У свом извештају о посети Турској из 2019. године, Комесар за људска права Савета
Европе нагласио је да „Турска мора хитно укинути ограничења на процедурална права
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Фетулах Гулен је турски проповедник, бивши имам, писац и политичар. Оснивач је покрета Гулен који
тренутно живи у самонаметнутом егзилу у Сједињеним Америчким Државама

одбране усвојена током ванредног стања, укључујући озбиљна ограничења у
обезбеђивању права (привилегије) на поверљивост у комуникацији клијент - адвокат.
Турска треба да се позабави све очигледнијим ставом турског правосуђа – да се адвокати
сматрају кривим због наводног удруживања са својим клијентима, што је довело до
значајног повећања броја судских поступака против адвоката у којима са као докази
укључују и прихватају радње које су oни предузимали у вршењу своје професионалне
делатности.“
Поред овога, догодиле су се забрињавајуће промене у структури адвокатских комора у
Турској и мешање политичких власти у њихов рад. То је нарочито било случај са
усвајањем новог Закона о адвокатури Турске број 7249 који је ступио на снагу
проглашавањем у Службеном гласнику 15. јула 2020. године. Изменама у изборном
систему адвокатских комора уводи се даље ограничавање независности адвокатских
комора и адвокатуре у Турској. Овај закон је усвојен на брзину, упркос интензивним
приговорима који су изнети на мирним демонстрацијама председника свих адвокатских
комора у Турској. Неки од учесника протеста су касније и кривично гоњени због тога.
ССВЕ још једном наглашава да је независност правне професије – адвокатуре кључна
компонента у остваривање владавине права у слободном друштву. Адвокати играју
кључну улогу у осигурању и заштити људских права и основних слобода.
Право на одбрану гарантовано је чланом 14 (3)(б) Међународног пакта о грађанским и
политичким правима чији је Турска потписник.
Препоруком Савета Европе о слободи бављења професијом адвоката број. Р (2000)21 од
25. октобра 2000. године наглашава неопходност „предузимања свих неопходних мера
за поштовање, заштиту и промоцију слободе бављења професијом адвоката, без
дискриминације непримереног мешања власти или јавности, посебно у светлу
релевантних одредаба Европске конвенције о људским правима и слободама.“
Даље, у складу са Основним принципима Уједињених нација о улози адвоката владе
свих држава морају да обезбеде да адвокати могу да обављају све своје професионалне
дужности без застрашивања, ометања, узнемиравања или непримереног уплитања
(принцип 16). Поред тога, адвокати се приликом обављања професионалне делатности
не смеју поистовећивати са својим клијентима или делима који су они извршили
(принцип 18).
ССВЕ позива турске власти да подрже владавину права тако што ће обуставити прогон
адвоката и уздржати се од предузимања било каквих мера које би имале за последицу
утицај на независност, интегритет и слободе обављања професионалне делатности
адвоката у Турској. Сви адвокати који су непримерено лишени слободе због обављања
своје дужности требају бити одмах пуштени на слободу.
Драгољуб Ђорђевић адвокат у Београду
Представник АКС у ЦЦБЕ

