********************************Tlačová správa******************************
Európska sieť súdnych rád (ENCJ) hlasovala o pozastavení pozorovateľského statusu
Najvyššej rady sudcov a prokurátorov Turecka
ENCJ zjednocuje národné inštitúcie členských štátov Európskej únie, ktoré sú nezávislé od
výkonnej a zákonodarnej moci a ktoré sú zodpovedné za nezávislý výkon súdnej moci a podporu
sudcov. Jej cieľom je rozvíjať a zlepšovať spoluprácu a vzájomné porozumenie medzi súdnymi
radami členských krajín Európskej únie a súdnymi radami kandidátskych krajín.
Je podmienkou členstva a rovnako aj pozorovateľského statusu, aby tieto inštitúcie boli nezávislé
od exekutívnej a legislatívnej moci v štáte a aby zodpovedali za výkon súdnej moci v štáte.
ENCJ začala mať obavy, že postupy a procesy, ktoré prijala za svoje Najvyššia rada sudcov
a prokurátorov Turecka dokazujú, že vyššie uvedenú podmienku už naďalej táto rada neplní.
Valné zhromaždenie ENCJ sa stretlo v Hágu 8. decembra 2016 aby prediskutovalo a rozhodlo
o postavení tureckej rady v tejto asociácii.
ENCJ sleduje vývoj situácie súdnictva v Turecku od roku 2014 a vyjadrila svoje obavy aj
v korešpondencii s tureckou najvyššou radou a rovnako aj vo svojej deklarácii, ktorá bola prijatá
na Valnom zhromaždení ENCJ vo Varšave v júni 2016. Obavy zosilneli najmä po nedávnom
masovom pozastavení funkcií sudcom a prokurátorom a následne po ich odvolaní z funkcií.
Turecká najvyššia rada dostala príležitosť, aby svoje aktivity vysvetlila. Turecká najvyššia rada
poslala svoje stanovisko z 31. augusta 2016 a rovnako sa zúčastnila mimoriadneho valného
zhromaždenia v Hágu 8. decembra 2016, kde vysvetľovala svoj postoj.
ENCJ rozumie, aký veľký vplyv a národnú traumu mali udalosti z 15 júla 2016. Tí, ktorí sú
zodpovední by mali byť postavení pred otvorený, spravodlivý a transparentný súdny proces,
ktorý bude v súlade s medzinárodnými štandardmi.
Do funkcie ENCJ nepatrí, aby sa vyjadrovala k vnútornej situácii v Turecku.
Berúc do úvahy neúspech tureckej najvyššej rady pri plnení štandardov ENCJ, ďalej berúc do
úvahy stanoviská tureckej najvyššej rady, rovnako ako informácie z iných zdrojov týkajúce sa
situácie v Turecku, najmä Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Komisára pre ľudské
práva Rady Európy, Human Rights Watch a Benátskej komisie, ENCJ zastáva názor, že aktivity
a rozhodnutia tureckej najvyššej rady sudcov a prokurátorov nemôžu byť a ani nie sú v súlade
s jej štandardami a zásadami. Preto najvyššia rada sudcov a prokurátorov Turecka nefunguje
v súlade so Štatútom Európskej siete súdnych rád a nie je inštitúciou, ktorá je nezávislá od

výkonnej a záknodarnej moci a nezabezpečuje podporu pri výkone súdnej moci.
Valné zhromaždenie sa rozhodlo pozastaviť pozorovateľský status Najvyššej rady sudcov
a prokurátorov Turecka, pričom ani jeden z členov ENCJ nehlasoval proti pozastaveniu členstva.
A preto bude turecká najvyššia rada dočasne vylúčená z účasti na aktivitách ENCJ. ENCJ je však
otvorená možnosti zostať v kontakte s tureckou najvyššou radou a je pripravená poskytnúť
pomoc a poradenstvo pri opätovnom zavádzaní štandardov, ktoré budú v súlade so zásadami
Európskej siete súdnych rád.
Prijaté v Hágu, 8. decembra 2016

