
Резолюция 

относно задържането на съдии и прокурори в Турция 

 

             MEDEL на срещата си в гр. Атина на 23 май, на която отбелязва своята 30-та 

годишнина, изразява тревогата си от влошаването на състоянието на правосъдието в 

Турция. MEDEL по тази причина привлича вниманието на международната общност към 

положението на турската съдебна система, което  се влошава с всеки изминал ден в 

резултата на дирижираните от правителството атаки срещу съдии и прокурори. 

Двама съдии са задържани за това, че са постановили освобождаване от арест 

На 30 Април 2015 г. двама съдии (съдия Метин Йозчелик от 29-ти първоинстанционен съд 

в Истанбул и съдия Мустафа Башер от 32-ри първоинстанционен съд) бяха арестувани, 

защото постановили освобождаването от арест на полицейски служители, разследвали 

съмнения за корупция в правителството преди година и половина и поради тази причина  

били задържани. В съвременната история на турската държава за първи път са арестувани 

съдии заради постановено решение и осъществяване на професионална дейност. Освен 

това определенията за освобождаване не са били изпълнени от съответните прокурори, 

което съставлява престъпление.  

Четирима прокурори са арестувани за това, че са претърсили натоварени с оръжие 

камиони, пътуващи към за Сирия 

 

Една седмица след ареста на двамата съдии са издадени заповеди за арест за четирима 

прокурори, които участвали в претърсването на камиони, пътуващи към Сирия през 

януари 2014 г. Прокурорите Сюлейман Багрияник, Ахмет Карака, Азис Такчи, Йозган 

Шишман разследвали незаконна контрабанда на оръжия към ИДИЛ. 

Четирима прокурори и съдия са освободени от длъжност за това, че разследват 

корупция 

 

На 5 декември 2015 г. Висшият съвет на съдиите и прокурорите освободи от длъжност 

четирима прокурори и съдия, извършвали голямо разледване на съмнения за корупция, 

което стана публично достояние на 17 декември 2013 г. Втората камара на Върховния 

съвет гласува с 5 срещу 2 гласа освобождаването от длъжност на прокурорите Зекерия 

Йоз, Джелал Кара, Мехмет Юзгеч и Муамер Акаш и съдията Сюлейман Карачьол, без 

дори да изслуша обяснения им. 

Естеството на казусите и намесата на турския президент са ясен знак, че арестите и 

уволненията са политически мотивирани и съдебната власт е под строг държавен контрол.  



MEDEL подчертава, че арестът на съдиите и прокурорите въз основа на решения, 

взети във връзка с осъществяване на служебните им задължения, очевидно 

противоречи на Конституцията на Турция, Европейската конвенция за правата на 

човека, всички останали международни текстове по този въпрос и на основните 

принципи на независимостта на съдебната власт.  

MEDEL декларира, че е неприемливо да се използват арести и уволнения за 

сплашване и възпиране на съдии и прокурори, когато те работят по обществено 

чувствителни случаи и подчертава, че правителството не трябва да злоупотребява с 

арести и уволнения като наказание. 

MEDEL осъжда арестуването и освобождаването от длъжност на съдиите и 

прокурорите въз основа на решенията, взети в изпълнение на техните съдебни 

функции, и призовава за незабавното освобождаване на съдиите и прокурорите и 

тяхното възстановяване на работните им места. 

MEDEL (Magistrats Européens излея ла Démocratie et Les Libertés) е асоциация на 25 

европейски организации на съдии и прокурори и основните й цели са 

утвърждаването и защитата на правата на човека и защитата на независимостта на 

съдебната власт. 

 

Атина, май 2015 г. 


