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Ваши превъзходителства,
Членовете на Платформата за независима съдебна власт наблюдават развитието на
турската съдебна система през последните години, не само след 15 юли 2016 г., деня
на опита за държавен преврат. От декември 2013 г., най-общо, в Турция наблюдавахме
тревожно негативна тенденция по отношение на върховенството на правото и съдебната
независимост. Тази тенденция ескалира силно във връзка с двегодишното извънредно
положение след опита за държавен преврат. Продължителният период на извънредно
положение имаше опустошителен ефект върху правата на човека и върховенството на
правото в Турция и доведе до приемането на различни репресивни мерки в името на
борбата с тероризма и защитата на демокрацията. След 15 юли 2016 г. повече от 4 500
турски съдии и прокурори бяха уволнени и около 2 450 от тях бяха хвърлени в затвора и
много от тях бяха подложени на нечовешко отношение по време на задържането си1.
Минаха шест години и все още не са предприети значими стъпки за възстановяването
на върховенството на правото в Турция, нито за облекчаване на тежкото положение на
турските съдии и прокурори, които бяха подложени на тези масови уволнения и арести.
Репресиите срещу съдебната система, включително масовото уволнение на съдии и
прокурори и промените в структурата на съдебното самоуправление чрез
конституционни промени, значително подкопаха способността на турската съдебна
система да въздава правосъдие и да предоставя ефективна защита за нарушения на
правата на човека, както по време, така и след извънредното положение2.
Фактът, че турските съдилища показват явна липса на независимост в правомощията си
за вземане на решения, междувременно беше допълнен от липсата на воля за
изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Това е
видно от обявеното по-рано тази седмица решение на Голямата камара на ЕСПЧ от 11
юли 2022 г. относно неизпълнението от страна на Турция на решението на Съда по
делото на г-н Кавала (жалба № 28749/18). И по-конкретно по отношение на турските
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съдии решението, взето от Конституционния съд на Турция (4 юни 2020 г.), че
тълкуването на националните закони относно лишаването от свобода на членове на
съдебната система се отнася до турските съдилища, а не до ЕСПЧ, като по този начин
открито отказва да се съобрази с две решения на ЕСПЧ, Baş v. Türkiye, no. 66448/17 (3
март 2020 г.) и Alparslan Altan v. Türkiye, №. 12778/17 (16 април 2019 г.).
Тези факти демонстрират кристално ясно открито и демонстративно незачитане на
върховенството на правото в Турция. Членовете на Платформата за независима
съдебна власт многократно и открито са алармирали за бруталните посегателства и
малтретиране на задържани турски съдии и прокурори и грубите нарушения на
основните човешки права, на които всеки европейски гражданин трябва да се ползва
без дискриминация. Очевидно е, че турските съдилища не спазват дори основни
минимални стандарти за справедлив процес в наказателните производства срещу
задържаните съдии и прокурори.
Нетърпимото нарушение на върховенството на правото не може да бъде пренебрегнато
и никога не трябва да се използва като разменна монета от съображения за
„реалполитика“ в преговорите с турското правителство. Не е достатъчно да се говори
само за върховенството на правото.
Имайки предвид ужасната и несигурна съдба на хиляди турски съдии и прокурори и
техните семейства след масовите уволнения и масовите арести през юли 2016 г., което
е само върхът на айсберга, виждайки по-голямата картина на влошаването на
върховенството на правото и повсеместните и системни нарушения на правата на
човека в Турция, ние ви призоваваме да предприемете всички необходими стъпки и
мерки, за да сте сигурни, че Турция спазва принципите на върховенството на правото,
както и независимостта на съдебната система и основното човешко право на
справедлив процес за всички.
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