ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Αλαθνίλσζε
Για ηην πρόηαζη καθιέρωζης πρόζθεηης δικαζηικής βαθμίδας για ηην περίπηωζη
ηης Τοσρκίας ζηα πλαίζια ηης προζθσγής ζηο Εσρωπαϊκό Δικαζηήριο Δικαιωμάηων
ηοσ Ανθρώποσ (ΕΔΔΑ)
(9 Απξηιίνπ 2012)
Με βάζε

δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο1-2-3,

δηαθαίλεηαη φηη

ην Υπνπξγείν

Δηθαηνζχλεο ηεο Τνπξθίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Επξσπατθφ Δηθαζηήξην Δηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ (ΕΔΔΑ), επεμεξγάδεηαη ηελ δεκηνπξγία κηαο πξφζζεηεο δηθαζηηθήο βαζκίδαο
ζην ππάξρνλ Δηθαζηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα παξέμεη ηε δπλαηφηεηα ζην
ηνπξθηθφ θξάηνο λα αλαθφςεη «δηθνλνκηθά» ηηο αλακελφκελεο πνιππιεζείο αηνκηθέο
πξνζθπγέο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζην Δηθαζηήξην ηνπ Σηξαζβνχξγνπ, ιφγσ
ηεο ζπξξνήο ησλ παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ εηο βάξνο ηνπο απφ ηελ ηνπξθηθή
πνιηηεία. Δηαθαηλφκελνο ζηφρνο είλαη ε δηθνλνκηθή «δηήζεζε» ησλ αηνκηθψλ πξνζθπγψλ
πξηλ ην ΕΔΔΑ, θαζψο ζα δεκηνπξγεζεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ησλ εζσηεξηθψλ έλδηθσλ
κέζσλ πνπ παξέρεη ην Τνπξθηθφ Δηθαζηηθφ ζχζηεκα, ψζηε εθ εμήο, νη θαηαηηζέκελεο
πξνζθπγέο λα κελ κπνξνχλ λα επηθαινχληαη ηελ εμάληιεζε ησλ δηαζέζηκσλ εζσηεξηθψλ
έλδηθσλ κέζσλ (εληφο ηνπ ηνπξθηθνχ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο) θαη
άξα λα θηλδπλεχνπλ λα απνξξίπηνληαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα θαζαξά
δηθνλνκηθνχο, θαη φρη επί ηεο νπζίαο, ιφγνπο θαηά ηνλ πξνδηθαζηηθφ έιεγρν ζην ΕΔΔA.
Ωο αηηία ηεο αλάγθεο ηεο θαζηέξσζεο απηήο ηεο λέαο βαζκίδαο δηθνλνκίαο, πνπ
ραξαθηεξίδεηαη σο «θφζθηλν»,

πξνβάιιεηαη ν εμαηξεηηθά κεγάινο αξηζκφο ησλ

αλακελφκελσλ πξνζθπγψλ θαηά ηεο Τνπξθίαο ελψπηνλ ηνπ ΕΔΔΑ γηα παξαβηάζεηο ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Τα δεκνζηεχκαηα αλαθέξνπλ φηη νη εθθξεκείο πξνζθπγέο
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θαηά ηεο Τνπξθίαο είλαη πεξίπνπ 16.000 πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 35% ηνπ ζπλφινπ ησλ
πξνζθπγψλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Τνπξθία βξίζθεηαη ήδε ζηελ πςειφηεξε ζέζε κεηαμχ
ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επξψπεο ζηνλ αξηζκφ ησλ εηο βάξνο ηεο
πξνζθπγψλ ζην Δηθαζηήξην ηνπ Σηξαζβνχξγνπ. Πξνθαιεί δε ζνβαξφ πξνβιεκαηηζκφ ην
γεγνλφο ην φηη ζηα αλαθεξφκελα δεκνζηεχκαηα δελ γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζηηο αηηίεο
πνπ νδήγεζαλ ζηνλ ππεξβνιηθά κεγάιν αξηζκνχ πξνζθπγψλ, νη νπνίεο κφλν κε ηνλ
εθαξκνδφκελν νπζηαζηηθά ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ εθ κέξνπο ηεο
ηνπξθηθήο πνιηηείαο δχλαηαη λα ειαηησζνχλ. Θεσξνχκε αλαγθαίν λα ηνλίζνπκε φηη ν
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εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ θνηλσληψλ θαη αθνξά πξσηίζησο ηνλ εηιηθξηλή ζεβαζκφ ησλ ηδίσλ
λφκσλ κηαο πνιηηείαο, θαη φρη κε ηελ πηνζέηεζε πξνζρεκαηηθψλ δηθνλνκηθψλ
κεζνδεχζεσλ ελ ιφγσ εθεχξεζε ηνπ δηθνλνκηθνχ ζεζκνχ «θφζθηλνπ».
Μεηά ηα αλσηέξσ, ηίζεηαη εχινγα ην εξψηεκα αλ θαζηεξσζεί κηα ηέηνηα πξφζζεηε
βαζκίδα δηθνλνκίαο,

ηη ζα εκπνδίζεη θαη ηα άιια θξάηε λα αθνινπζήζνπλ ην ίδην

παξάδεηγκα. Μηα ηέηνηα εμέιημε κε καζεκαηηθή βεβαηφηεηα ζα νδεγήζεη ζηελ αιινίσζε
ησλ αξρψλ ηνπ ΕΔΔΑ θαη ηειηθά ζηελ πεξαηηέξσ απνδπλάκσζε ηνπ, εηδηθά ζε
πεξηπηψζεηο ρσξψλ κε ηφζν θησρέο επηδφζεηο ζην επίπεδν ηεο νπζηαζηηθήο παξνρήο
ερεγγχσλ πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζην έδαθφο ηεο. Επίζεο,
ζεσξνχκε αλαγθαίν λα ππνγξακκίζνπκε, νηη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο ησλ
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ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ηνπξθηθήο, ηα κέηξα ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ
κεηνλνηήησλ απνηεινχλ ηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ζπλνιηθά ησλ
θνηλσληψλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο πνιηηείεο απηέο.

