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23 МАЙ - ДЕН НА ТРЕВОГА ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА НА 

ПРАВОСЪДИЕТО 

На 23 май всяка година MEDEL почита паметта на Джовани Фалконе, 

италианският съдия, убит от мафията на тази дата през 1992 г., и я обяви за  

ден на тревога за независимостта на правосъдието.  

Тази година почитаме паметта на смелите съдии и прокурори (и 

техните семейства) от Турция, които също дадоха живота си, след като бяха 

несправедливо затворени. 

Независимостта на съдебната власт не е празно понятие - тя е 

крайъгълният камък на всяко свободно и демократично общество. Без 

свободна съдебна система не може да има зачитане на правата на човека или 

на основните свободи. 

През цялата изминалата година станахме свидетели на разпад на 

върховенството на закона в много страни. 

В Унгария и Полша атаките срещу смели и независими съдии и 

прокурори са се увеличили като брой и интензивност, докато местните 

власти показват пълно незачитане на решенията на Съда на Европейския 

съюз и Европейския съд по правата на човека. 

В Турция Мурат Арслан, председателят на YARSAV (организация 

член на MEDEL), остава в затвора да излежи 10-годишна присъда, която не 

отговаря на никакви критерии за законов съдебен процес. 

И днес, в памет на съдията Джовани Фалконе, който плати най-

високата цена в защита на основните принципи на независимата съдебна 

власт, МЕДЕЛ иска да си спомним и почетем  съдиите и прокурорите от 

Турция, които също дадоха живота си след несправедлив процес и затвор, и 

чиято единствена вина беше, че смело стояха на фронтовата линия за защита 

на независимостта на правосъдието и на върховенството на закона:  

Теоман Гьокче  (юни 2018 г. / намерен мъртъв в неговата килията в затвора); 

Мустафа Ердоган  (август 2017 г. / 4 дни след освобождаването му); 

Мехмет Тосун  (починал в болница след освобождаването); 



Сейфетин Игит  (септември 2016 г. / намерен мъртъв в неговата килия в 

затвора); 

Алпарслан Гюнгьор  (април 2021 г. / след 3 години затвор). 

Към този списък трябва да добавим и имената на всички съпрузи, деца 

и други роднини на съдии и прокурори, починали след преследване или при 

опит за бягство в екстремни условия. 

(https://www.freejudges.eu/report/report-judges-and-prosecutors-losing-their-

lives-due-to-the-persecution-of-erdogans-government-under-coup-pretext/). 

Помнейки техните имената, MEDEL иска да почете паметта им и да 

гарантира, че точно както Джовани Фалконе, техният пример ще продължи 

да живее. 

За пореден път MEDEL акцентира върху казаното на същия този ден 

през 2020 година : Това са тъмни времена за правораздаването по целия свят, 

и особено в Европа. Точно в моменти като тези ние трябва да надигнем гласа 

и да се застъпим за основните ценности, на които трябва да бъде изградена 

Европа:  зачитане на основните права и свободи; разделение на властите и 

независимост на съдебната система. 

Това е, което дължим на паметта на Джовани Фалконе и на всички, които са 

се жертвали в името на Справедливостта. 

23 май 2021 год. 
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