
Prawnicy na strajku głodowym bliscy śmierci  

Niżej podpisane organizacje śledzą ostatnie wydarzenia w sprawach prawników zajmujących się 
prawami człowieka, Ebru Timtika i Aytaç Ünsala, którzy prowadzą strajk głodowy od lutego 
2020 r. W dniu 5 kwietnia 2020 r., w Turecki Dzień Prawnika, Timtik i Ünsal ogłosili, że będą 
trwać w strajku głodowym, nawet jeśli doprowadzi to do ich śmierci. Ich stan zdrowia szybko się 
pogarsza i obecnie znajdują się oni w szpitalu.  

Kontekst  

Ebru Timtik i Aytaç Ünsal należą do grupy osiemnastu prawników, którzy zostali uznani winnymi 
i skazani na wieloletnie więzienie. Wszyscy są członkami Stowarzyszenia Postępowych 
Prawników (Çağdaş Hukukçular Derneği, ÇHD) i Obywatelskiej Kancelarii Prawnej (Halkın Hukuk 
Bürosu), znanej z reprezentacji klientów uważanych za przeciwników rządu tureckiego.  
W niezwykle niesprawiedliwym procesie prawnicy ci zostali skazani na wiele lat pozbawienia 
wolności za domniemane przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Ebru Timtik został 
skazany na 13 lat i 6 miesięcy, zaś Aytaç Ünsal na 10 lat i 6 miesięcy, oboje za udział  
w organizacji terrorystycznej.  

Od początku ich procesu miało miejsce wiele incydentów, które poddawały w wątpliwość 
bezstronność i niezależność postępowania. Na przykład, sędziowie, którzy pierwotnie zarządzili 
zwolnienie prawników z tymczasowego aresztu, zostali odsunięci od sprawy, a zwolnionych 
prawników ponownie aresztowano; tożsamości niektórych świadków zostały zanonimizowane  
i zeznawali oni zdalnie za pomocą systemu wideokonferencji (SEGBIS), a nie osobiście,  
co uniemożliwiło weryfikację ich tożsamości lub wolnej woli składania zeznań.   Uniemożliwiło 
to również obronie skuteczne przesłuchanie świadków. Ponadto, oskarżonym prawnikom 
często przerywano lub wyprowadzano ich z sali rozpraw podczas posiedzeń. Po zarzuceniu 
Prezesowi Sądu Najwyższego braku bezstronności, wnioski prawników o wyłączenie składu 
orzekającego były wielokrotnie oddalane przez sąd, a ich niesprawiedliwe traktowanie wciąż 
trwało.  

W dniu 20 marca 2019 roku wydano wyrok. Apelacja do Sądu Apelacyjnego w Stambule została 
oddalona w październiku 2019 roku. W toku jest sprawa zapoczątkowana wniesieniem skargi do 
Sądu Najwyższego.  

Strajk głodowy  

Ebru Timtik i Aytaç Ünsal prowadzą strajk głodowy, aby umocnić swoje żądania uczciwych 
procesów i wymiaru sprawiedliwości w Turcji. Turcja jest zobowiązana do przestrzegania prawa 
do rzetelnego procesu sądowego zgodnie z szeregiem międzynarodowych traktatów, których 
Turcja jest sygnatariuszem, w tym zgodnie z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka  
i art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Timtik i Ünsal domagają 
się, aby te zobowiązania były wypełniane nie tylko w stosunku do nich samych, ale także  
w stosunku do wszystkich innych osób, które są sądzone lub przebywają w więzieniu bez 
poszanowania ich praw do rzetelnego procesu.  

Ich życzeniem jest zapewnienie przestrzegania przez władze tureckie praworządności w Turcji. 
Zdecydowanie wspieramy ich w tych żądaniach i celach oraz dążymy do tego, aby świat był 



świadomy ich niedoli. Wzywamy władze tureckie do niezwłocznego podjęcia działań w stosunku 
do tych żądań, począwszy od umożliwienia zatrzymanym w tej sprawie prawnikom oczekiwania 
na wynik ich obecnej skargi na wolności. Wzywamy również Sąd Najwyższy do rozpoznania 
odwołania złożonego przez 18 prawników z należytym uwzględnieniem poważnych naruszeń 
przez sąd niższej instancji praw prawników do rzetelnego procesu oraz ochrony, do której mają 
oni prawo jako prawnicy.  

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni bezpieczeństwem Timtik i Ünsala i wzywamy rząd turecki  

do szybkiego podjęcia działań w celu zapewnienia im ich praw. 
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