
  
  

  

                      

                                                                                                     Европа, 10 Октомври 2016 г.  

  

 ПЛАТФОРМАТА ЗА НЕЗАВИСИМА СЪДЕБНА ВЛАСТ НА ТУРЦИЯ, която е образувана от четирите 

европейски съдийски организации: 

 

Асоциацията на европейските административни съдии /Association of European Administrative 

Judges (AEAJ)/, 

 

Европейската съдийска асоциация /European Association of Judges (EAJ)/,  

Съдии за съдии /Judges for Judges/ и 

Европейски магистрати за демокрация и свободи /Magistrats Européens pour la Démocratie et 

les Libertés (MEDEL)/  

  

ОТЧИТАЙКИ, че Турция пострада от ужасна атака срещу нейните демократични институции на 

15.07.2016 г., при която бяха убити почти триста от нейните граждани и останаха много 

сериозно ранени – събития, които следва силно да бъдат осъдени, 

ПОДЧЕРТАВАЙКИ, че тези, чието участие в опита за преврат е доказано, следва да понесат 

своята отговорност,  

ПРИВЕТСВАЙКИ факта, че всички политически партии и турския народ се обявиха силно в 

подкрепя на демокрацията,  

НАПОМНЯЙКИ, че основен стълб на демокрацията е върховенството на закона и ангажимента 

за зачитане на правата на човека, признати от Европейската конвенция за защита правата на 

човека и основните свободи /ЕКЗПЧОС/, страна по която е и Турция 

ПОТВЪРЖДАВАЙКИ факта, че всеки закон за извънредно положение, както и суспендиране на 

ЕКЗПЧОС съгласно чл. 15 от същата следва да бъде ограничено в съответствие с взетите до 

момента мерки, така че всички ограничение трябва да бъдат само в необходимата степен, 

съобразно абсолютно най-необходимото, произтичащо от извънредната ситуация,  

НАСТОЯВЯЙКИ СИЛНО, че дори и при извънредни обстоятелства основните процесуални 

принципи следва да бъдат спазвани, такива като правото на достъп до адвокатска помощ, 

наличието поне на конкретно подозрение за съпричастност към престъпление и т. н., 

ОТБЕЛЯЗВАЙКИ универсално признатия фундаментален принцип, че дори и извършилите 

престъпление имат задължителното право на справедлив процес  

  

                 



Забелязва, че  

 хиляди съдии и прокурори бяха арестувани и уволнени, без да бъде прилагана 

адекватна процедура,  

 

 тяхното имущество беше конфискувано,  

 че много често доказателствата за членство в терористична организация изглеждаха 

много слаби и че турският закон относно терористичните организации има твърде 

широко приложно поле, спрямо международните стандарти и поради това често е 

критикуван от международните институции, 

  

 че има много оплаквания за ситуацията в центровете за задържане, включително и 

твърдения за мъчения  

  

и призовава турските власти:  

  

 да сложат край на извънредното положение и да възстановят процедурните гаранции 
за справедлив процес и незабавно да преустановят нарушенията на неподлежащи на 
дерогиране права, в съответствие с чл. 15 от ЕКЗПЧОС, както и на всички мерки, 
дерогиращи непропорционално задълженията по същата Конвенция;  

 да приведат законодателство за борба с тероризма в съответствие към 

международните стандарти;  

 да зачитат независимостта на съдебната власт и да преустановят да влияят върху 

съдилищата и особено по отношение на Висшия съвет на съдиите и прокурорите;  

 да възстановят имуществото на съдиите, прокурорите и на техните семейства, 

конфискувано съгласно закона за извънредното положение;  

 да гарантират, че Европейските правила за затворите (Препоръка на Комитета на 

министрите Rec(2006)2 ) са зачитани във всички центрове за задържане и да държат 

отговорни тези, които ги нарушават; 

 да отменят разпускането на единствената независима съдийска асоциация YARSAV  

  

 

настоятелно призовава всички европейски институции и особено органите на Съвета на 

Европа и на Европейския съюз   

  

 да убедят и подкрепят Турция в изпълнението на отправените по-горе призиви  

 да изискат Турция да спази задълженията си по чл. 15, т. 3 от ЕКЗПЧОС 

  

 да припомнят на турското правителство да изпълнява своите задължения, съгласно 

Конституцията на Турция 

  

 да съставят комисия от независими експерти, които да изследват сегашната ситуация в 

Турция относно основните права и по-специално дали мерките, взети съобразно закона 



за извънредното положение съответстват на принципа на пропорционалност, който е 

съществен елемент на чл. 15 от ЕКЗПЧ, комисия, в която платформата е готова да 

участва 

  

 да възложат на наблюдатели да следят наказателните производства срещу турски 

съдии и прокурори  

  

 да поискат Европейския комитет за предотвратяването на изтезанията да провери 

всяко отделно оплакване за претърпени изтезания и обстоятелствата за всеки случай на 

самоубийство на задържан съдия или прокурор и по-специално на оповестената смърт 

на Сейефетин Йигит, който е намерен обесен на 16 септември.   


