
Zaproszenie do podpisania apelu ws. uwolnienia tureckich prawników strajkujących w obronie 

niezależności wymiaru sprawiedliwości w Turcji 

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Krajowa Izba Radców Prawnych wraz z kilkoma 

międzynarodowymi organizacjami prawniczymi podpisała stanowisko będące głosem poparcia dla 

dwóch tureckich prawników, Ebru Timtika i Aytaç Ünsala, którzy od lutego 2020 r. prowadzą strajk 

głodowy. Protest ten jest wyrazem sprzeciwu względem braku poszanowania dla praworządności  

i praw człowieka w Turcji, a także łamania zasady niezależności wymiaru sprawiedliwości oraz braku 

prawa do rzetelnego procesu. Inicjator apelu, międzynarodowa organizacja „Prawnicy  

dla prawników” zauważa, że obecnie stan Ebru Timtika i Aytaç Ünsala znacząco się pogorszył,  

a prawnicy przebywają w szpitalu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 

organizacji „Prawnicy dla prawników”: https://lawyersforlawyers.org/en/joint-statement-lawyers-on-

hunger-strike-near-death/  

Tym samym chcielibyśmy zachęcić Państwa do podpisania apelu będącego głosem poparcia dla 

działań Ebru Timtika i Aytaç Ünsala, dostępnego online w języku angielskim. Wezwanie kierowane 

jest do tureckich władz w szczególności Sądu Najwyższego w Turcji z prośbą o uwolnienie Ebru 

Timtika i Aytaç Ünsala. Apel podpisać można tutaj: https://forms.gle/Dj9yxrdRQTExhvoy6 do piątku 

21.08.2020 r. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie apelu na język polski – zapraszamy do zapoznania 

się z nim.  

Zapraszamy także do zapoznania się ze stanowiskiem w załączeniu (w językach polskim i angielskim) 

będącym głosem poparcia m.in. Krajowej Izby Radców Prawnych dla uwięzionych tureckich 

prawników oraz wezwaniem do ich uwolnienia, a także zapewnienia prawa do rzetelnego procesu. 

Link:  https://lawyersforlawyers.org/wp-content/uploads/2020/08/Press-Statement-Ebru-Timtik-

and-Aytac-Unsal-final-2.pdf  

 

Tłumaczenie na j. polski apelu – głosu poparcia dla prawników Ebru Timtika i Aytaç Ünsala, 

dostępnego do podpisania pod linkiem: https://forms.gle/Dj9yxrdRQTExhvoy6   

 
Uwolnić Ebru Timtik i Aytac Ünsal 
 

Jako prawnicy i członkowie różnych stowarzyszeń prawniczych, zarówno w Turcji, jak i na 
świecie, jesteśmy świadkami prześladownia i stosowania środków przymusu, a także przypadków 
systemowego łamania prawa podczas postępowań sądowych i uważnie śledzimy takie praktyki.  
Od roku 2011 są one stosowane wobec wielu naszych kolegów, w tym prawników Ebru Timtik i Aytac 
Unsal. 

Jesteśmy świadkami systematycznego naruszania w Turcji prawa do rzetelnego procesu.  
W zaistniałej sytuacji nie można już mówić o niezależności systemu sądownictwa. Podejmowane są 
próby podporządkowania prawa do obrony oraz zawodu pełnomocnika. Nasi klienci i koledzy, w tym 
także prawnicy Ebru Timtik i Aytac Unsal, zostali skazani po procesie, który odbył się w takich właśnie 
warunkach. Ich prawo do rzetelnego procesu zostało naruszone na wszelkie możliwe sposoby. 

Jako prawnicy będący świadkami procesu oraz skrupulatnie go śledzący zdecydowanie 
wspieramy żądania Ebru i Aytac i słyszymy ich wołanie. Ich apel o ustanowienie faktycznie 
przestrzegnego prawa do rzetelnego procesu i gwarancji prawnej w Turcji i na świecie jest także 
naszym żądaniem. Nadal będziemy dążyć do osiągnięcia tego celu. Z pewnością obecność, wsparcie  
i przyjaźń Ebru i Aytac są bardzo potrzebne w tej walce. 

Niniejszym wzywamy władze, a szczególnie Sąd Najwyższy Republiki Turcji: nasi koledzy 
znaleźli się w sytuacji kryzysowej i – jeżeli nie zostaną natychmiast uwolnieni – poniosą nieodwracalne 
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konsekwencje. Nie chcemy stracić Ebru i Aytac! Jeśli zostaną uwolnieni, deklarujemy nasze 
zaangażowanie w przekonanie ich, aby ponownie przemyśleli decyzję, którą podjęli w sprawie 
swojego życia! Połóżcie kres temu bezprawiu i pozwólcie nam utrzymać naszych kolegów przy życiu! 
 
*Wymagane 
 
Imię i nazwisko osoby popierającej Oświadczenie*: 
________ 
Twoja odpowiedź 
 
Email*: 
________ 
Twoja odpowiedź 
 
Z jakiego jesteś miasta*? 
________ 
Twoja odpowiedź 
 
Z jakiego jesteś kraju*? 
________ 
Twoja odpowiedź 
 
Kliknij tutaj, aby potwierdzić, że masz prawo do podpisania niniejszego Oświadczenia w swoim 
imieniu. Twój podpis zostanie opublikowany*. 
_ Tak 
 
Prześlij 
 


