
 

Association Européenne des 

Magistrats 

Groupe Régional de l’Union 

Internationale des Magistrats 
 

European Association of Judges 

Regional Group of the 

International Association of 

Judges 
 

 

Доклад относно 

 

ареста и задържането на турските съдии Мустафа Башер и Метин Йозчелик 

 

 

I.) Основна информация и предшестващи дейности на EАС: 

 

Обща политическа ситуация: 

 

Водещата политическа партия в Турция ПСР (Партия на справедливостта и 

развитието) се председателстваше от тогавашния министър-председател Реджеп 

Ердоган. Той бе избран за президент на Турция и силно насърчава идеята Турция да 

се превърне в президентска демокрация, в която - както във Франция - решаващата 

власт се упражнява от президента на държавата. Това предполага промяна в 

Конституцията, което е възможно само с квалифицирано мнозинство в парламента.  

 

Висшият съвет на съдиите и прокурорите: 

 

Най-важните въпроси относно кариерата на съдиите (и прокурорите) се решават от 

Висшия съвет на съдиите и прокурорите (ВССП), който се състои от 22-ма съдии и 

прокурори, избрани от своите колеги и от министъра на правосъдието и държавния 

секретар на министерството на правосъдието като членове по право. Избирането, 

повишаването, атестацията, дисциплинарните мерки, отстраняването от длъжност, 

обучението, проверката и одобрението за разследване срещу съдии се осъществяват 

от трите комисии на ВССП. Пленарното заседание се председателства от министъра. 

Това правомощие се усъвършенства след референдум и изменение на Конституцията 

през 2010 г. По време на кръгла маса относно опита с реформата от 2010 г., която се 

проведе през 2011 г., представителят на ЕАС предупреди за възможността ВССП да 

премества съдии в други съдилища без тяхното съгласие. Отговорните 

заинтересовани страни заявиха, че това е необходимо в държава с различно развити 

области като Турция и че ВССП ще следва предварително установени правила при 

преместването на съдии. През 2012-2013 г. Законът за ВССП бе изменен. Той 

ограничи правомощията на ВССП, прехвърли част от тях на министъра на 

правосъдието и увеличи влиянието му в самия Съвет. 

 

През 2014 г. се проведе изборът за нови членове на ВССП. ЕАС сформира комисия, 

която да наблюдава тези избори. Изборният процес бе силно повлиян от 

правителството, което състави списък с кандидати и обеща увеличение на 

възнагражденията на съдиите, ако техните кандидати спечелят изборите. 

Преобладаващото мнозинство от новите членове са лица, които присъстваха в 

списъка. 

 

Дейности относно разследване срещу членове на правителството и семейството на 

президента:  

 



През месец декември прокурори започнаха разследване срещу членове на 

правителството и членовете на семейството на Реджеп Ердоган във връзка с 

твърдения за корупция и участие в незаконно транспортиране на оръжие до Сирия. 

Правителството отговори на тези действия като премести участващите в 

разследването полицаи и прокурори на други места в държавата или ги отстрани от 

длъжност дотолкова, доколкото прокурори и съдии бяха засегнати от решения на 

ВССП. Обвинения за "обида на президента на държавата" в изменения Наказателния 

кодекс бяха широко използвани срещу журналисти и представители на медиите, 

чието мнение е различно от това на президента и водещата политическа партия. 

 

Създадоха се нов тип наказателни съдилища, които имаха юрисдицкция да 

разглеждат тези (и други) дела. Обжалването на решенията на тези съдилища се 

разглеждат от съд от същия тип и ниво. Няма възможност подобно дело да се 

разгледа от по-висока инстанция. Тези съдилища постановяват и съдебни актове за 

задържане под стража, арест, освобождаване и конфискация на имущество и т.н. 

 

II. Фактите: 

 

Арестът на съдиите Метин Йозчелик и Мустафа Башер 

 

В правомощията на съдиите Мустафа Башер (32-ри първоинстанционен съд в 

Истанбул) и Метин Йозчелик (29-ти първоинстанционен съд в Инстанбул) е било да 

вземат решения относно молбите на адвокати за освобождаването на полицаи и 

журналисти, които месеци наред са били държани в предварителен арест. Тези лица 

са обвинени, че незаконно са били разследвали споменатите по-горе въпроси или са 

правели некоректни репортажи за тези въпроси, което е било възприето като 

терористични дейности на членове на терористична група. 

 

Адвокатите твърдят, че заподозрените са били задържани доста повече от 

предвидените в закона четири дни, което, взимайки предвид решението Зейнеп Авчи 

срещу Турция на ЕСПЧ, прави това задържане незаконосъобразно. Те също така 

заявяват, че за задържането следва да е налице "обосновано предположение" за 

извършено престъпление. При внимателен прочит на съдържанието на делото не са 

установени факти и доказателства, които да породят дори "необходимото ниво на 

съмнение". Не е изпълнена и допълнителната предпоставка, че във връзка с риска от 

укриване, личността на заподозрения трябва да се вземе под внимание, и че (виж 

също решението на ЕСПЧ Ноймайстер срещу Австрия) заподозрените са били 

полицаи и журналисти. Те сочат още, че не са взети под внимание алтернативни 

мерки за неотклонение, както и че не са налице аргументи защо обществената 

сигурност оправдава удължаване на задържането, по време на което прокуратурата не 

е представила факти и доказателства.  

 

Съдиите приемат тези аргументи и постановяват освобождаване на задържаните лица. 

Този съдебен акт се нуждае от подписа на дежурния прокурор, който е отказал да се 

подпише. Прокурорът се е позовал на заповед на заместник-главния прокурор. 

 

Междувременно определен вестник е отразил в негативна светлина постановената от 

съда отмяна на задържането на журналисти и полицаи, бивш министър на 

правосъдието също е направил отрицателен коментар, а президентът е обвинил 

ВССП, че е бездействал. 

 



Ръководителят на компетентната комисия на ВССП се е извинил за забавянето, а 

ВССП е отстранил временно от длъжност двамата съдии. Съд от по-ниска инстанция 

и извън своята юрисдикция е отменил определението на съдиите за освобождаване на 

задържаните лица. Впоследствие е започнало прокурорско разследване срещу 

съдиите, за които се твърди, че заедно с освободените лица, принадлежат към една и 

съща терористична група. Съдия Башер и съдия Йозчелик са арестувани. 

 

III. Реакция на ЕАС 

 

По време на своето събрание в Гданск ЕАС прие резолюция, с която настоява за 

незабавно освобождаване на двамата съдии. 

 

 

 

 

Резолюция относно положението на съдебната власт в Турция 

 

 

На заседанието си в Гданск на 16 Май, 2015 г., Европейската асоциация на съдиите 

(EАС) взе под внимание ареста и задържането на двама съдии, а именно Метин 

Йозчелик и Мустафа Башер на 30-ти април в Истанбул, Турция. 

 

Арестът и задържането се основава на твърдението, че съдиите са постановили 

освобождаването на предполагаем заподозрян. 

 

Всеки опит да се подкопае свободата на съдия при установяване на фактите и 

приложението на закона по конкретно дело представлява явно нарушение на 

принципа за независимост на съдебната власт. 

 

EАС осъжда ареста и задържането на всеки съдия въз основа на решение, взето в 

изпълнение на съдебните функции на съдията и призовава за незабавното 

освобождаване на съдиите Метин Йозчелик и Мустафа Башер. 

 

 

Гданск, 16 Май 2015 г. 

 

 


