Advocaten voor Advocaten

Vrijspraak voor Deken en bestuur Orde van Advocaten Istanbul
Amsterdam, 26 februari 2014 – In Istanbul zijn de deken en het
bestuur van de Orde van Advocaten op 24 februari door de rechter
vrijgesproken. Dit maakt Stichting Lawyers for Lawyers bekend. Begin
2013 werden de deken, Ümit Kocasakal, en het bestuur van de Orde
in Istanbul zelf aangeklaagd voor beïnvloeding van de rechter, nadat
zij het opnamen voor de rechten van advocaten die als raadslieden
van de verdachten optraden in een massaproces. In Turkije staat
hierop een gevangenisstraf van twee tot vier jaar.
Tijdens de zitting op 24 februari 2014 sprak de rechter zowel de
deken als het bestuur van de Orde van Advocaten in Istanbul vrij
omdat er geen bewijs was van een strafbaar feit. De deken en leden
van het bestuur van de Orde van Istanbul voerden tijdens de zitting
aan dat zij als Orde de plicht hebben om het recht op verdediging
door advocaten te verdedigen.Als zij dat niet hadden gedaan, dan
zouden zij hun taak als Orde hebben verzaakt; zij verklaarden dit
een volgende keer opnieuw zo te doen.
Lawyers for Lawyers heeft alle zittingen in dit proces bijgewoond (op
17 mei 2013,7 januari 2014 en 24 februari 2014), en heeft daarnaast
de vertegenwoordigers van de Ordes van Advocaten in Nederland
meegevraagd om het proces namens bezorgde collega-dekens in
Nederland te waarnemen. Proceswaarnemer en oud-deken Hans van
Veggel reageert als volgt op deze uitspraak: “Wij zijn niet voor niets
naar Istanbul afgereisd. Ik realiseer mij wel dat er in Turkije nog heel,
heel veel te doen is wil er sprake kunnen zijn van echte democratie
en een onafhankelijke advocatuur.”

Achtergrond
Ümit Kocasakal, de deken van Istanbul en leden van het bestuur
van de Orde van Istanbul werden verdacht van beïnvloeding van de
rechter tijdens de zogeheten Sledgehammer-zaak. Deken Kocasakal
trad niet zelf op in deze zaak, maar kwam op voor de advocaten van
de verdachten. Die klaagden al langer dat ze hun werk niet konden
doen, omdat zij steeds het woord niet mochten voeren voor hun
cliënten. Tijdens een zitting op 26 maart 2012 barstte de bom. Na een
verhitte discussie tussen advocaten en aanklagers over de procedure
werden de advocaten de zaal uitgestuurd. De rechter verdaagde de
zaak en vroeg deken Kocasakal om nieuwe advocaten te benoemen.
Kocasakal weigerde: de verdachten hadden immers al advocaten. Op
de volgende zittingsdag op 6 april, nam Kocasakal samen met het
voltallige bestuur van de Istanbulse Orde plaats in de rechtszaal,
daar waar de advocaten van de verdachten hadden moeten zitten,
en hield een betoog over de volgens hem gebrekkige rechtsgang.
Daarmee heeft hij de beroepscode van de advocatuur geschonden,
aldus de openbaar aanklager, en daarop staat een gevangenisstraf
van twee tot vier jaar. Op 24 februari 2014 verklaarde de rechter dat
voor deze aanklacht onvoldoende bewijs is.
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Trend
Directeur Stichting Lawyers for Lawyers (L4L), Adrie van de Streek:
“De aanklacht tegen Kocasakal past in een trend. Eerder al werden
46 advocaten, die optraden voor leden van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK, opgepakt. Het is daarom van groot belang
dat wij deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden en waar
mogelijk deze advocaten helpen om een vrije beroepsuitoefening te
waarborgen. Waar ook ter wereld.”
L4L volgt ook het proces tegen 15 advocaten die op 18 januari 2013
werden gearresteerd, opnieuw op verdenking van banden met een
terroristische organisatie (CHD). Deze processen lopen nog en
worden ook door L4L waargenomen. Dat nu zelfs de deken van de
grootste Orde van Turkije werd aangeklaagd, tekent de welbewuste
afbraak van de Turkse rechtstaat, zo liet Kocasakal in een persbericht
weten. “Geen burger of organisatie heeft nog rechtszekerheid in
Turkije. Tegenstanders worden nu via het rechtssysteem monddood
gemaakt, geïntimideerd en geëlimineerd.”
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