
 
 

 
 
Depois do Procurador Seyfettin Yigit, que alegadamente cometeu        
suicídio e morreu na prisão, outro Magistrado Turco faleceu após          
ser saneado. 
Choramos a morte do nosso colega, o Juiz Mehmet Tosun (29 anos            
de idade), que faleceu em 6 de março de 2017. 
  
Como muitos outros Juízes, foi demitido e detido sob duras          
condições após a tentativa de Golpe de Estado, sem indícios ou           
factos sólidos. Embora tenha passado os seus últimos meses no          
hospital devido a graves problemas de saúde, foi privado dos seus           
bens e economias pessoais e do acesso às suas contas bancárias,           
cruciais para o seu tratamento médico, que obviamente teve         
enormes custos pecuniários para uma pessoa demitida e sem         
segurança social. 
  
Era juiz relator no Conselho de Estado da Turquia. 
 
Padecia de uma doença auto-imune. De acordo com o seu          
advogado, Hüseyin Aygin, Mehmet Tosun foi maltratado na prisão e          
o seu estado de saúde deteriorou-se. 
  
MEDEL lamenta profundamente que o governo Turco demita e         
detenha milhares de Juízes e Procuradores turcos sem um         
julgamento justo, sem uma acusação formal e sem divulgar provas,          
só por criticarem o Governo ou defenderem o seu direito de           
liberdade de expressão. Muitos estão a ser deliberada e         
arbitrariamente mantidos em detenção solitária, sem qualquer razão        
objetiva. Tal parece estar a tornar-se uma prática corrente, com          
base nalgum tipo de instrução oculta e ilegal, sem qualquer          
fundamento documentado. 
  
Dentre todas as profissões, já que existem leis e regulamentos          
processuais específicos, os Juízes e Magistrados do Ministério        
Público são os que mais têm sido sujeitos à aplicação de           
procedimentos ilegais de detenção e prisão, devido à ignorância         
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explícita e à violação daquelas leis. 
 
Como tem sido afirmado pelos relatórios da Comissão de Veneza          
do Conselho da Europa, não há acusações específicas, baseadas         
em factos, relativas a milhares de Juízes e Magistrados do          
Ministério Público. Pelo contrário, são purgados e presos apenas         
por motivos abstratos e infundados, como a pertença a uma          
organização terrorista armada. 
 
Apesar de mais de 1/4 dos membros do Poder Judicial (cerca de            
4000) terem sido purgados e de aproximadamente 3000 destes         
estarem presos há quase 8 meses, não há uma só acusação contra            
qualquer um desses Juízes e Magistrados do Ministério Público. 
 
Declaramos que a Turquia deixou de ser um Estado de Direito.           
Quem ficar em silêncio torna-se cúmplice. E quem nega os factos           
ainda mais. 
 
Além disso, a MEDEL está preocupada com o estado de saúde dos            
colegas da Associação YARSAV, membro da MEDEL, que estão         
detidos desde há meses em condições terríveis. Instamos as         
autoridades turcas a fazerem cessar o estado de emergência, a          
darem aos advogados de defesa acesso regular e ilimitado aos          
seus clientes e a darem às famílias e organizações internacionais a           
oportunidade de os visitar na prisão. 
 
A MEDEL solicita também à Comissão para a Prevenção da Tortura           
(CPT) e organismos competentes das Nações Unidas que        
fiscalizem a situação e previnam tratamentos arbitrários, tal como a          
tortura, contra, entre outros, Juízes e Magistrados do Ministério         
Público nas prisões turcas. 
 
Adotada após deliberação do Conselho de Administração da        
MEDEL em Palma de Maiorca, Espanha, em 11 de março de           
2017. 
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