Advocaten voor Advocaten

L4L zendt waarnemers naar Istanbul
om ‘Lawyers trial’ te monitoren
In Turkije is op 16 juli jl. het proces begonnen tegen 46 advocaten
die ervan worden beschuldigd banden te hebben met een terroristische organisatie. Volgens de betrokken advocaten zijn de beschuldigingen uitsluitend gebaseerd op legitieme beroepsactiviteiten.
Van het geld dat tijdens het Jonge Balie Beneﬁet Diner is opgehaald
zond Lawyers for Lawyers (L4L) waarnemers naar Turkije om te
beoordelen of onze collega-advocaten een eerlijk proces krijgen.
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Drie (oud-)advocaten uit Amsterdam (Angela Meijer, Irma van den Berg en Judith
Lichtenberg) waren namens L4L en de Nederlandse Orde van Advocaten van 15 tot 19
juli in Istanbul om samen met waarnemers
van in totaal 23 internationale organisaties
en Balies de openingszitting van het megaproces tegen 46 advocaten te monitoren. De
advocaten worden verdacht van banden met
de Unie van Koerdistan-Gemeenschappen
(KCK). De Turkse autoriteiten beschouwen
de KCK als de stedelijke vleugel van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Het

overgrote deel van de verdachte advocaten
is bij de verdediging van de gevangen PKKleider Abdullah Öcalan betrokken (geweest).
Volgens het Openbaar Ministerie hebben de
verdachten instructies van Abdullah Öcalan
doorgegeven aan zijn achterban, volgens de
verdediging is daarvoor geen bewijs.
Bij de rechtbank in Istanbul was de ME
grootschalig uitgerukt, maar het bleef gelukkig rustig. De zitting zelf verliep chaotisch.
“De zaal was veel te klein”, vertelt Irma van
den Berg. “Lang niet iedereen kon naar binnen. Daarom ontstond er een enorm geduw

De voorzitter van het Platform van Turkse advocaten die de aangeklaagde advocaten verdedigen.
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en getrek. In de zaal was het stampvol; mensen gingen op hun stoelen staan om nog iets
te kunnen zien. Er was geen airco, waardoor
de hitte soms ondraaglijk werd”.
Volgens de verdediging was sprake van een
groot aantal processuele onjuistheden. Zij
werden daarin gesteund door de dekens
van de Ordes van Advocaten van Istanbul
en Ankara. Van den Berg: ”De verdediging
heeft een aantal preliminaire verweren
en verzoeken ingediend, maar die zijn
bijna allemaal zonder nadere motivering
afgewezen”. Één verzoek werd gedeeltelijk
toegewezen: 9 van de 36 verdachten zijn op
18 juli vrijgelaten.
Na aﬂoop van de zitting hebben de aanwezige organisaties en Balies een slotverklaring opgesteld over hun eerste bevindingen
(http://www.advocatenvooradvocaten.nl/
wp-content/uploads/Statement-22-July2012-Trial-monitoring-Turkey.pdf). De organisaties spraken onder meer hun zorg uit
over het feit dat de zitting pas op 6 november wordt voortgezet, terwijl het voorarrest
van 27 advocaten voortduurt.
L4L zal haar bevindingen nader uitwerken
in een rapport over de waarnemingsmissie.
Meer informatie kunt u vinden op www.
advocatenvooradvocaten.nl.
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