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PRESSITEADE 
29. mai 2015 
 
Euroopa Kohtunike Ühing nõuab kahe Türgi kohtuniku viivitamatut 
vahi alt vabastamist 
 
Euroopa Kohtunike Ühing nõuab hetkel Türgis vahi all viibiva kahe 
kohtuniku, Metin Özcelik’i ja Mustafa Baser’i, viivitamatut vabastamist. 
Nimetatud Türgi kohtunikud arreteeriti Istanbulis 30. aprillil 2015, pärast 
nende poolt politseiametnike ja ajakirjanike vahi alt vabastamise otsustamist. 
 
Euroopa Kohtunike Ühing (EAJ) arutas oma koosolekul Gdanskis 16. mail 
2015 muu hulgas õigusemõistmisega seotud probleeme Türgis. Eraldi 
tähelepanu all oli kahe Türgi kohtuniku – Metin Özcelik’i ja Mustafa Baser’i – 
arreteerimine ja kinnipidamine 30. aprillil 2015 Istanbulis. 
 
Oma resolutsioonis märkis Euroopa Kohtunike Ühing järgmist: 

 Arreteerimise ja kinnipidamise aluseks oli see, et kohtunikud käskisid 
vabastada väidetavad kahtlusalused. 

 Iga katse kahjustada kohtuniku vabadust tuvastada konkreetses asjas 
fakte ja kohaldada seadust, kujutab endast kohtuniku sõltumatuse selget 
rikkumist. 

 EAJ mõistab hukka iga kohtuniku arreteerimise ja kinnipidamise, mille 
aluseks on tema õigustmõistva funktsiooni täitmisel tehtud otsused, 
ning nõuab kohtunike Metin Özcelik’i ja Mustafa Baser’i viivitamatut 
vabastamist. 

 
Metin Özcelik (Istanbuli 29. esimese astme kohus) ja Mustafa Baser (Istanbuli 
32. esimese astme kohus) käskisid 25. aprillil 2015 vabastada 
politseiametnikud ja ajakirjanikud, kes olid viibinud vahi all kuus kuud. 
Vastutav riigiprokurör keeldus vabastamismäärusele alla kirjutamast, 
viidates peaprokuröri asetäitjalt saadud juhisele. Pärast vabastamismääruse 
kohta ajalehes avaldatud kriitilist artiklit, väljendas endine justiitsminister 
negatiivset suhtumist Metin Özcelik’i ja Mustafa Baser’i otsustesse 
kinnipeetavad vabastada. Türgi president Erdogan süüdistas 
pressikonverentsil Türgi kõrgemat kohtunike ja prokuröride nõukogu 
(HCJP), kuna nad ei ole olukorda sekkunud. HCJP pädeva komisjoni esimees 
vabandas hilinenud sekkumise eest ning kõrvaldas nimetatud kohtunikud 
ajutiselt ametist. Nende väljastatud vabastamismäärused tunnistati 



kehtetuks teise kohtu poolt, millel puudus pädevus selliste küsimuste 
otsustamiseks. Riigiprokurör alustas eeltoodud kahe kohtuniku suhtes 
uurimist ning nad arreteeriti kahtlustatuna kuulumises samasse 
terroristlikku organisatsiooni, millesse väidetavalt kuulusid isikud, kelle 
vabastamise olid kohtunikud otsustanud. 
 
Euroopa Kohtunike Ühing on regionaalne organisatsioon, mis tegutseb 
Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu raames. EAJ liikmeteks on kohtunike 
ühingud 44 erinevast riigist. EAJ üheks eesmärgiks on tugevdada ja toetada 
õigusriigi põhimõtteid ning õigusemõistmise sõltumatust ja erapooletust 
kogu Euroopa ulatuses ja ka kõigis liikmesriikides. 
 
Täiendav informatsioon: 

 EAJ pressiteade, 29. mai 2015: http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-
content/uploads/2015/05/press-release-imprisoned-Turkish-
judges1.pdf 

 EAJ resolutsioon õigusemõistmise olukorrast Türgis: http://www.iaj-
uim.org/iuw/wp-content/uploads/2015/05/EAJ-resolution-on-
Turkey-may-2015.pdf 

 Metin Özcelik’i ja Mustafa Baser’i kaasuse taustainfo: http://www.iaj-
uim.org/iuw/wp-content/uploads/2015/05/informative-report-
arrest-and-detention-turkish-judges.pdf  

 Teave Euroopa Kohtunike Ühingu kohta:  http://www.iaj-
uim.org/regional-groups/ 

 
Eesti Kohtunike Ühing on Euroopa Kohtunike Ühingu liige alates 1995. 
aastast. Käesolev pressiteade avaldatakse üheaegselt EAJ ja kõigi selle 
liikmesorganisatsioonide poolt. 
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