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Друштво судија Србије и Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са 

великом забринутошћу прате ситуацију у којој су се њихове турске колеге судије и 

тужиоци нашле након покушаја војног удара у Турској.  

Турско правосуђе се последњих година суочава са великим изазовима, на шта су у 

својим бројним обраћањима европским институцијама, нажалост безуспешно, 

упозоравала међународна струковна удружења судија МЕДЕЛ и ИАЈ/ЕАЈ, као и 

Консултативно веће европских судија Савета Европе. Судије и јавни тужиоци у 

Турској, који су савесно и једнако према сваком вршили своју функцију, трпели су 

притиске и претње, били излагани против своје воље премештајима (њих 9.000, од 

укупно 15.000 колико их је у Турској, премештено је само у претходне непуне две 

године) у више од хиљаду километара удаљена места, неоснованим разрешењима, а 

од 2014. године чак и хапшењима.  

Обим акција спроведених против судија и тужилаца само у дану када је покушан 

војни удар – 2.745 судија и јавних тужилаца је разрешено и ухапшено, а припремљена 

је и нова листа за хапшење још 2.000 судија и тужилаца, ускраћивање судијама и 

тужиоцима права на одбрану путем забране контаката са адвокатима, случај двојице 

судија који су 18. јула доживели срчани напад током давања исказа у судској згради у 

Измиру, указују на основану сумњу да се у Турској масовно крше људска права и 

притворене судије и тужиоци нехумано третирају. 

Неприхватљивост војног удара против власти изабране на демократским изборима не 

може бити оправдање за кршење основних права, флагрантно урушавање 

независности правосуђа и владавине права.  

Друштво судија Србије и Удружење јавних тужилаца и заменика јавних 

тужилаца изражавају своју солидарност са турским судијама и јавним 

тужиоцима и позивају: 

Турске власти да хитно ослободе судије и јавне тужиоце за које не постоји основана 

сумња за умешаност у војном удару, као и да поштују владавину права и људска 

права. 

Савет Европе, његово тело Европски комитет за превенцију тортуре, те Комитет 

Уједињених нација против тортуре, као и друге међународне организације које се баве 

заштитом људских права, да оформе тимове стручњака и испитају на лицу места 

забрињавајућу ситуацију. 

Европске званичнике и институције да најоштрије осуде угрожавање независности 

правосуђа у Турској, апелују на турске власти да поштују међународним правом и 

уставом загарантоване принципе на којима почива правосуђе у демократском 

друштву и ургентно предузму све расположиве мере како би убрзана и алармантна 

ерозија владавине права у Турској била заустављена. 


