
Информативен извештај

Апсењето и притворот на турските судии Мустафа Басер и Метин Озчелик

I.) Основни информации и поранешните активности на EAJ:

Општата политичка состојба:

Водечка партија на Турција АКП беше предводена од страна на тогашниот премиер
Реџеп  Таип  Ердоган.  Тој  беше  избран  за  претседател  на  Турција  и  силно  ја
поттикнуваше идејата за промена на Турција во претседателската демократија, во
која  -  како  во  Франција  -  одлучувачката  моќ  е  во  рацете  на  претседателот  на
државата. За тоа е потребна промена на Уставот, што само може да се направи со
квалификувано мнозинство во парламентот. Постојат општи избори на 7-ми јуни.

Високиот совет на судии и обвинители:

Најважните прашања за носителите на судиите (и обвинителите) се во надлежност
на Високиот совет на судии и јавни обвинители  (ВССЈО),  кој  е  составен  од 22
судии и обвинители, избрани од страна на нивните колеги и министерот за правда и
секретарот  на  Министерството  за  правда  како  членови  по  службена  должност.
Вработување,  унапредување,  евалуација,  дисциплински  мерки,  разрешување,
обука,  инспекција и одобрение за истрага против судиите се врши од страна на
трите  комисии на  ВССЈО.  Со пленарната  седница  претседава  министерот.  Оваа
функција е подобрена по референдумот и измена на Уставот во 2010 година на
тркалезна маса во врска со искуството со реформата во 2010 година, што се одржа
во 2011 година, претставник на  IAJ предупреди за можноста од ВССЈО за пренос
на судиите кон други судови без нивна согласност. Одговорните чинители тврдат
дека тоа е потребно во земји со различни развиените региони, како Турција и дека
ВССЈО ќе ги следат претходно воспоставените правила при префрлање на судиите.
Во 2012/13 Законот за  ВССЈО беше изменет.  Тоа се:  намалена  јурисдикција  на
ВССЈО добивање на поголеми овластувања на министерот за правда и, исто така,
се зголеми влијанието на министерот за правда во ВССЈО.
Во 2014 година се одржа изборот на новите членови на  ВССЈО.  EAJ формираше
комисија  за  набљудување  на  овие  избори.  Изборниот  процес  беше  под  силно
влијание од страна на владата, со кој беше формирана листа на кандидати и вети
зголемување  на  плата  на  судиите,  ако  нивните  кандидати  победат  на  изборите.
Големо мнозинство од новоизбраните лица беа дел од предходноспомената листа
на кандидати.

Судските активности во врска со истрага против членови на Владата и семејството
на претседателот:

Во  декември  обвинителите  започнаа  истрага  против  членови  на  Владата  и
членовите  на  семејството  на  Реџеп  Тајип  Ердоган,  во  врска  со  корупцијата  и



вклучување во нелегален транспорт на оружје  во Сирија.  Владата  реагираше со
пренесување  на  инволвираните  полициски  службеници  и  обвинители  на  други
места  во  земјата  или  отпуштајќи  ги,  само  доколку  судиите  и  обвинитлите  се
опфатени во ВССЈО. На кривичното дело "навреда на претседателот на државата"
во  изменетиот  Кривичен  законик  беше  широко  користено  против  новинари  и
претставници  на  медиумите,  чии  што  став  се  разликуваше  од  оној  на
претседателотили на владејачката политичка партија. 
Формиран  е  нов  тип  на  кривични  судови  во  чија  што  надлежност  се  овие
обвинувања. Приговорите против одлуките на тој суд се разгледувани од страна на
суд од ист тип или ниво. Не постои можност за вклучување на повисокиот суд.
Меѓу другите надлежности таквите судови, исто така, донесоа одлука за притвор,
апсење, ослободување и заплена на имот итн.

II. Фактите:

Апсењето на судиите Метин Озчелик и Мустафа Басер:

Судиите Мустафа Басер (Истанбул 32 суд од прва инстанца. Основен суд) и Метин
Озчелик  (Истанбул  29-ти  суд  од  прва  истанца  Основен  суд)  беа  надлежни  да
одлучуваат  за правното спроведување на одлуките за пуштањето од притвор на
полициски службеници и новинари кои што се држени со месеци во притвор Овие
лица биле обвинети дека нелегално вршеле истрага во врска со работите наведени
погоре  или  се  изјасниле  погрешно  во  врска  со  овие  работи,  кои  се  сметаат  за
терористички активности на членовите на терористички групи.

Адвокатите тврдеа дека осомничените се притворени после четиридневниот рок за
притвор  пропишан  со  закон,  кој  што  според  одлуката  на  Европскиот  суд  за
човекови  права  „Зејнеп  Авчи  против  Турција“  е  незаконско.  Тие,  исто  така,
изјавиле дека за притвор треба "силно сомневање" дека е извршено кривично дело.
По читање на содржината на датотеката не биле идентификувани никакви факти
или докази што ќе предизвикаат "потребно ниво на сомневање". Дополнителниот
предуслов  во  однос  на  ризикот  од  бегство  во  зависност  од   личноста  на
осомничениот мора да биде земен во предвид и дека (види, исто така, одлуката на
ЕСЧП  Neumeister против  Австрија),  како  услов  дека  осомничените  кои  биле
полицајци и новинари, не се исполнил. Исто така, истакнаа дека алтернативите за
притвор  не  биле  земени  во  предвид  (судска  наредба,  контрола  итн),  и  дека  не
постојат аргументи зошто јавната безбедност го  надополнува продолжувањето на
притворот, при што обвинителството истакна дека нема факти или докази.

Судиите  ги  следеа  овие  аргументи  и  издадоа  наредба  за  ослободување  на
притворените лица. За таквата наредба е потребен потпис на јавниот обвинител на
должност.  За  да  биде  ставена  во  сила  и  извршена  од  официјалните  лица  на
затворите, обвинителот на должност одбил да го потпише решението на судијата.
Тој се осврнал на наредбата од заменикот на главниот обвинител.



Во  меѓувреме  некој  го  информирал  весникот  кој  што  негативно  известувал,
поранешниот  министер  за  правда  дал  негативен  коментар  за  одлуката  и
претседателот  на  државата  на  прес-конференцијата  го  обвинил  ВССЈО дека  не
превзел ништо.
Шефот  на  надлежната  комисија  на  ВССЈО се  извини  за  доцнењето.  ВССЈО ги
суспендираше  двајцата  судии,  ненадлежен  инфериорен  суд  над  неговата
јуриздикција ги прогласи наредбите на судиите за пуштање на притворените како
неважечки,  обвинител  започна  истрага  против  судиите,  кои  се  обвинети  дека
припаѓаат  на  истите  терористички  групи  како  лицата,  кои  што  сакаа  да  ги
ослободат од нивната нелегална судска наредба, и судијата Басер и судија Озчелик
беа уапсени.

Основа на оваа информација:

Неколку делегати од Асоцијацијата на EAJ добија пораки по е-пошта од различни
личности. Повеќето од нив се анонимни, тврдејќи дека во спротивно тие и нивните
семејства ќе биде загрозени за да бидат ставени под притисок, некои потпишани со
името  на  соодветниот  судија.  Поната  ЕАЈ  беше  информирана  преку  директни
контакти (имињата на контактите не може да биде соопштено) исто така добиле
информација од адвокат на одбраната на еден од обвинетите новинари.

III. Реакцијата на EAJ.

На состанокот одржан во Гдањск  EAJ се усвои резолуција  со која се бара итно
ослободување на двајцата судии.


