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Четири международни съдийски организации с призив към
Висшия съвет на съдиите и прокурорите в Турция

Дата на публикуване:
петък, 19 Август, 2016 - 16:06
Секция: Новини [1]
Тема: Турция [2]
Четири международни съдийски организации призоваха Висшия съвет на съдиите и прокурорите в
Турция да спазва и да прилага международните и европейски стандарти, когато се взимат
решения за уволнението на магистрати, съобщава БНР.
Повод за обръщението е новината, че турският съдебен кадрови орган в момента разглежда
освобождаването на 3500 съдии и прокурори. Копие от писмото беше разпространено от Съюза на
съдиите в България.
Писмото е подписано от президентите на Европейската асоциация на съдиите и на асоциацията
"Европейски магистрати за демокрация и свободи", чийто член е българският Съюз на съдиите,
както и от Асоциацията на европейските административни съдии и Международната фондация
"Съдии за съдии".
От организациите припомнят, че според международното право магистрати могат да бъдат
отстранявани от длъжност или уволнявани само при сериозни основания за неправомерно
поведение или некомпетентност, и то след честен процес.
Цялата новина може да прочетете на страницата на БНР. [3]
Писмото на български може да видите на страницата на Съюза на българските съдии [4] (PDF).
Текстът на пимсото в оригинал може да видите тук: Letter to the Turkish High Council of Judges [5]
(PDF)
Soon going to hand over the petition for Turkish Judges/Prosecutors. Please sign and distribute it
https://t.co/KsH09mceCv [6]
— EAJ-AEM (@EAJ_AEM_ERV) August 16, 2016
Тагове: съдии [8]
правосъдие [9]
прокурори [10]
преврат [11]
пуч [12]
върховенство на закона [13]
асоциация [14]
съюз на българските съдии
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