
Dziś – w dniu, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Prawników Zagrożonych 2015 – 

Organizacja „Prawnicy dla Prawników” [podpisana poniżej] wzywa rząd Aquino do 

zaprzestania zabójstw i prześladowań prawników na Filipinach.  

 

Liczba zabójstw i prześladowań 

 

Co najmniej 39 prawników zostało zabitych na Filipinach od 2004 roku z powodów rzekomo 

związanych z wykonywanym przez nich zawodem. Inni prawnicy znaleźli się pod falą gróźb, 

prześladowań i zastraszeń; określono ich mianem „wrogów państwa” lub poddano nadzorowi 

czy też innym formom ataków.  

 

Ofiary 

 

Większość prawników poddanych represjom prowadziła poważne sprawy, w których 

zagrożone zostały interesy tzw. „górnej warstwy społeczeństwa”, w tym sprawy dotyczące 

reformy gruntów, korupcji i kwestii związanych z wyborami. 

 

Sprawcy 

 

Spośród zatrzymanych sprawców, blisko 65% zidentyfikowano jako członków armii, zaś 

blisko 20% jako członków policji. W ponad 50% sprawach nie zidentyfikowano żadnych 

podejrzanych sprawców.  

 

Powody zabójstw  

 

Praktyka tzw. klasyfikowania ofiar jako „wrogów państwa”, zaangażowanie wojska w 

politykę, proliferacja armii prywatnych i grup straży obywatelskiej, a także powszechność 

kultury bezkarności to główne przyczyny pozasądowych egzekucji, w tym egzekucji 

prawników na Filipinach. 

 

Rząd Aquino 

 

Administracja Aquino nie wprowadziła żadnych zasadniczych zmian by zapobiec fali 

przemocy. Napastowanie i etykietowanie prawników nie ustaje, zaś liczba zabójstw wzrasta. 

Sprawcy są rzadko aresztowani i bardzo rzadko dochodzi do ich identyfikowania, nie mówiąc 

już o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. 

 

Konsekwencje 

 

Prześladowania i zabójstwa prawników oraz bezkarność sprawców upośledza jakąkolwiek 

zdolność środowiska prawniczego do świadczenia usług prawnych, a tym samym poważnie 

zakłóca prawidłowe funkcjonowanie rządów prawa i odpowiedniej ochrony praw człowieka i 

podstawowych wolności na Filipinach.  

 

Zobowiązania międzynarodowe 

 

Filipiny uczestniczyły w głosowaniu nad Podstawowymi Zasadami ONZ dot. roli prawników 

w 1990 roku i dlatego jako państwo posiadają obowiązek zapewnienia, że prawnicy są w 

stanie wykonywać wszystkie swoje czynności zawodowe bez zastraszania, przeszkód, 

prześladowań lub niewłaściwego zakłócania. Rząd Filipin ma też obowiązek odpowiednio 



zabezpieczyć prawników w przypadkach gdy ich bezpieczeństwo jest zagrożone z powodu 

wykonywanej pracy. Obowiązek ten jest integralną częścią międzynarodowych zobowiązań 

Filipin wynikających z Karty Praw Obywatelskich i Politycznych, służących zapewnieniu 

praw obywatelom, w tym prawa do środków odwoławczych i do sprawiedliwego procesu.  

 

Zalecenia 

 

W świetle powyższych faktów „Prawnicy dla Prawników” wzywają Rząd Filipin do podjęcia 

koniecznych i skutecznych środków: 

 

(1) aby zapobiec pozasądowym zabójstwom oraz wszelkim formom zastraszania prawników, 

(2) aby zapewnić, że podejrzani sprawcy przestępstw przeciwko prawnikom są poddani 

skutecznym przesłuchaniom, w przypadku postawienia zarzutów, skutecznemu procesowi 

sądowemu, zaś w przypadku skazania, odpowiednim sankcjom, 

(3) aby należycie wspierać i chronić osobistą i zawodową niezależność oraz bezpieczeństwo 

prawników, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podstawowych Zasadach ONZ dot. roli 

prawników. 


