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INTRODUÇÃO 
Quase três anos se passaram desde a tentativa de golpe de Estado na Turquia, em julho de 2016. 
Desde as primeiras horas após a tentativa de golpe de estado, a MEDEL começou a receber 
informações preocupantes sobre a prisão de juízes e procuradores, sem quaisquer garantias 
processuais ou provas de apoio a essas prisões. 
A MEDEL reagiu imediatamente, dizendo que era difícil entender como e porquê juízes e 
procuradores no exercício diário das suas funções judiciais poderiam estar envolvidos em tal evento e 
que só poderiam estar a ser detidos por causa da sua liberdade de julgamento e opinião. 
Desde então, a repressão que atingiu juízes e procuradores (bem como advogados, jornalistas, 
professores, polícias, membros do Parlamento e mais de 100.000 funcionários públicos), acusados de 
estarem ligados à organização terrorista acusada pelo governo turco de ser responsável de tal crime, 
alcançou uma escala sem precedentes. 
O que no início foi difícil de entender ficou claro: estávamos perante uma campanha orquestrada e 
premeditada, dirigida à destruição da independência do sistema judicial na Turquia. 
O que o mundo estava a testemunhar não era nada mais do que uma purga dos Juízes e Procuradores 
que tiveram a coragem de falar livremente e lutar por uma Justiça realmente independente, o que foi 
feito com base numa lista que tinha sinais claros de ter sido preparada bem antes do Golpe de Estado: 
incluía nomes de magistrados falecidos e muitos dos tribunais mencionados já não correspondiam 
àqueles nos quais os magistrados exerciam funções. Todas as detenções, demissões e confisco de bens 
foram levadas a cabo sem julgamento e sem fundamentação das decisões. Quando interrogados, os 
nossos colegas só foram questionados sobre as suas preferências quanto às associações judiciais a que 
pertenciam e ao seu envolvimento nas eleições para o Conselho Judicial Turco. 
A acrescer a isso, os Juízes e Procuradores demitidos foram substituídos por juízes e procuradores 
recém-nomeados, selecionados diretamente pelo governo de entre os membros do partido no poder, e 
não, como antes, por concurso público, com base em preparação jurídica e formação profissional 
específica. 
A YARSAV, associação turca membro da MEDEL e da Associação Europeia de Juízes e a mais 
ativamente comprometida com os valores da independência do Poder Judicial e do Estado de Direito, 
foi de imediato administrativamente dissolvida. 
Perante este cenário, a MEDEL e todas as outras associações de juízes e procuradores não puderam 
ficar em silêncio. 
A MEDEL deliberou formalmente não reconhecer a decisão ilegítima do Governo turco de dissolver a 
YARSAV, de modo que ainda a considera membro pleno da MEDEL e os seus dirigentes como 
magistrados plenamente no ativo. 
Juntamente com a Associação Europeia de Juízes, a Associação Europeia de Juízes Administrativos e 
a Judges for Judges, constituímos a Plataforma para um Poder Judicial Independente na Turquia, 
através da qual denunciámos a destruição do Estado de Direito na Turquia, apelando à imediata 
libertação dos juízes e procuradores detidos e a uma avaliação independente do poder judicial na 
Turquia, com o envolvimento de observadores internacionais. 
Com o passar do tempo, a comunidade internacional tornou-se cada vez mais consciente da 
deterioração da situação na Turquia. Em dezembro de 2016, a Rede Europeia de Conselhos Judiciais 
suspendeu o estatuto de observador do Conselho Superior Turco de Juízes e Procuradores, 
considerando que “atualmente não cumpre os estatutos do ENCJ e já não é uma instituição 
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independente do poder executivo e legislativo que possa assegurar a responsabilidade final pelo 
apoio ao judiciário na administração independente da justiça”. 
Sob proposta da MEDEL (e também da AEJ), em outubro de 2017 a Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa atribuiu a Murat Arslan, presidente da YARSAV, o Prémio Vaclav Havel de 
Direitos Humanos. 
Entretanto, Murat Arslan foi condenado a 10 anos de prisão, após um processo que não respeitou os 
padrões mínimos de imparcialidade e garantias de defesa, com a audiência de testemunhas anónimas e 
a constante troca de juízes durante as sessões. 
Durante estes anos, a MEDEL recebeu muitas mensagens de colegas, parentes e outros remetentes 
sobre o que aconteceu aos juízes e procuradores na Turquia, que costumavam ser profissionais 
respeitados, exercendo as suas funções, compartilhando pontos de vista e experiências e 
comprometidos com os valores da democracia, do Estado de Direito e da independência do Poder 
Judicial, bem como com os colegas e associações profissionais da Europa. 
A MEDEL acredita que tais mensagens, que descrevem diretamente o que aconteceu a milhares de 
colegas, a forma como os processos se desenrolaram e as consequências destes, são uma importante 
fonte de informação vinda de dentro do judiciário turco sob ataque. 
A MEDEL também acredita que essas mensagens, reunidas sem comentários e modificações (para 
além da garantia do seu anonimato), fornecem um testemunho impressionante da incrível celeridade 
do processo de destruição do Estado de Direito na Turquia. Quanto à sua edição, a MEDEL 
considerou adequado anonimizar as mensagens, por razões de segurança, conforme solicitado pelos 
remetentes. 
Uma grande parte dessas mensagens continha notas e comentários muito elaborados, com o objetivo 
de sublinhar a ilegalidade das medidas adotadas durante o contra-golpe de Estado. E, para esse fim, 
elas citavam princípios gerais, bem como a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem. Era impossível reproduzir neste pequeno livro grande parte do conteúdo dessas cartas. De 
qualquer forma, citamos algumas delas como demonstração de quão profundamente tais regras e tais 
princípios estavam enraizados entre os advogados, os juízes e os procuradores turcos. Elas 
representam uma língua materna comum (Koiné) pertencente a cada um de nós. Através desta 
resenha, todos podem ter elementos adicionais para avaliar até que ponto o atropelo da legalidade 
chegou, num país com o qual a MEDEL mantinha relações duradouras de amizade e 
comprometimento comum com os princípios do Estado de Direito. 
Com a contribuição das nossas associações, publicamos agora as cartas traduzidas em vários idiomas. 
A MEDEL espera que este testemunho contínuo seja um sinal de solidariedade e compromisso 
renovado com os valores centrais da justiça na Europa. 
A luta que atualmente é travada por todos os corajosos Juízes, Procuradores e Advogados livres na 
Turquia deve ser vista como a luta de todos quantos, no mundo, permanecem comprometidos com os 
valores do Estado de Direito. É, portanto, uma luta comum, não apenas uma luta pelo povo turco. 
Enquanto um único Juiz ou Procurador Turco estiver preso por causa da sua luta por uma Justiça 
independente, nenhum juiz em qualquer outra parte da Europa pode sentir-se completamente livre e 
independente. 
Como disse Murat Arslan no seu discurso de aceitação do Prémio Vaclav Havel de Direitos Humanos: 
“Falo-vos a partir de uma prisão num país onde o estado de direito está suspenso, que se distancia 
dos valores democráticos, onde dissidentes são silenciados, defensores dos direitos humanos, 
jornalistas, pessoas pedindo paz, pessoas que gritam que as crianças não deveriam morrer são 
rotuladas como terroristas e são presas. (…) O preço que estamos a pagar acaba por aumentar a 
nossa fé nos dias vindouros, onde o Estado de Direito e a democracia serão interiorizados ”.O 
Bureau da MEDEL 
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Nota dos editores 
As cartas aqui publicadas foram recebidas pelo secretariado da Medel em Berlim, principalmente por 
meio de e-mails, a partir de 16 de julho de 2016. Quanto às primeiras cartas (de 16 de julho a 1 de 
agosto de 2016), manteve-se a data, a fim de mostrar como a situação estava a evoluir; nas 
subsequentes, a data foi deliberadamente omitida. 
As cartas 1 a 13, 15 a 18, 27, 29 e 30 e de 34 a 37 foram enviadas por juízes e procuradores. As cartas 
14, de 19 a 25, 28, 31 e 33, foram enviadas por esposas ou filhos de juízes ou procuradores. As cartas 
26, 32 e 38 vêm de outras fontes. 
Além de as anonimizar (excluindo, por exemplo, nomes, referências a famílias, cidades ou nomes de 
prisões, o que poderia levar à identificação dos remetentes), nenhuma outra intervenção editorial foi 
feita nas cartas. 
As cartas foram escritas quase todas em inglês, por pessoas de outras línguas maternas; para aquelas 
escritas em turco, os editores diligenciaram pela sua tradução. 
 
Edição 
MEDEL – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés 
Greifswalder Strasse 4 (Briefkasten 42) 
10405 Berlin 
Germany 
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CRONOLOGIA DOS ACONTECIMENTOS 

 
15 de julho 
22:30 – Um grupo de militares bloqueou a ponte. 
23:45 – Uma declaração de Golpe de Estado Militar foi proclamada numa TV pública. 
00:04 – O Presidente Erdogan faz uma declaração, acusando Fethullah Gulen de estar por trás do 
golpe militar, pedindo à população que ocupasse as ruas e resistisse ao golpe militar e dizendo que um 
procedimento judicial já tinha sido iniciado. 
04:30 – O Procurador Geral de Ankara faz uma declaração, informando sobre detenções iminentes. 
05:30 – Numa conferência de imprensa, o falhado golpe militar é descrito como um “presente vindo 
de Deus”.  
09:00 – 140 membros do Supremo Tribunal, 48 membros do Conselho de Estado, 2 membros do 
Tribunal Constitucional e 5 membros do Conselho Superior são presos; são emitidos mandados de 
detenção para 2745 juízes e procuradores. 
14:00 – 2745 juízes e procuradores são suspensos pelo Conselho. 
22:00 – A lista de magistrados suspensos é publicada na internet com vários erros: locais de exercício 
de funções desatualizados, juízes reformados, juízes já demitidos e até um procurador já falecido 
(Ahmet Bicer) constavam da lista. 
21 de julho 
É declarado o Estado de Emergência  
24 de agosto 
2847 juízes e procuradores exonerados sem qualquer direito de defesa (o total ultrapassa 4500), 2500 
juízes estão na prisão, 600 dos quais em celas de dimensões mínimas. 
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CARTAS 
[1 - 16/7/2016] 
Caros colegas, parece ter havido uma tentativa séria de golpe. Como juiz e como cidadão consciente, 
inicialmente não é fácil dizer o que realmente está a acontecer. Apesar do facto de esta tentativa ser 
muito séria e organizada, falhou em 12 horas graças à reação de Erdoğan. 
Desde o início, todos os representantes do governo e Erdoğan pareciam muito calmos e acusaram os 
Gulenistas desta tentativa de golpe. Todos os perpetradores foram apelidados de seguidores 
Gulenistas.  
Erdoğan disse ontem, referindo-se a este evento, no qual centenas de cidadãos morreram e milhares 
ficaram feridos: "esta revolta é uma bênção de Allah, porque nos permitirá purgar as forças armadas". 
Isso pode ser entendido...! Acho que não são necessárias mais explicações ...  
De acordo com algumas notícias - agências oficiais, os nomes de alguns membros dissidentes do 
Conselho Superior de Juízes e Procuradores e os de alguns juízes do Supremo Tribunal, que já foram 
colocados na lista negra e declarados como Gulenistas, serão presos pelo Procurador-Geral de Ancara. 
Tudo isso não é surpreendente, mesmo para nós! ... Esta notícia explicaria alguma coisa! e não é 
surpreendente ver novas ondas de prisões, despedimentos na administração, no judiciário e entre os 
militares.  
Poderia ser a maior operação de limpeza de dissidentes realizada pelo governo ... em breve.  
Para resumir, depois dessa fase, nada poderá nos surpreender ...  
Tem havido muitas coisas que são muito estranhas ...  
Vamos ver o que vai trazer ou tirar essa tentativa ...  
A importância do vosso apoio certamente duplicará para nós ... 
 

[2 - 16/7/2016] 
A Segunda Câmara do Conselho Superior de Juízes e Procuradores suspendeu um total de 2.745 
juízes e procuradores... Provavelmente alegando serem Gulenistas ...  
A lista de juízes e procuradores suspensos ainda não foi divulgada...  
No entanto, estou incluído na lista, alguns dizem que a polícia está a caminho para me prender a mim 
e à minha esposa. Adeus amigos 
 

[3 - 16/7/2016] 
Deixei os meus dois filhos (5 e 9 anos) com os meus sogros.  
Ainda estou à espera que a polícia venha bater à minha porta. 
Tão deprimente.  
A minha esposa chora. 
 

[4 - 16/7/2016] 
Caros colegas,  
Também eu serei despedido e detido. Não sei como explicar-vos isto. Eu só fiz o meu trabalho e 
critiquei o governo em relação aos desenvolvimentos no judiciário que são bem do vosso 
conhecimento.  
Podemos não nos ver novamente. Obrigado pelo apoio que nos deram até agora.  
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Não teremos nenhuma oportunidade de nos comunicarmos. 
 

[5 – 17/7/2016] 

Ainda estou em casa, à espera. 
X. foi preso há algumas horas. A única coisa que lhe disseram é que "você é membro de uma 
organização terrorista armada". Ele pediu mais informações e provas. Não lhe disseram mais nada, 
por isso invocou o direito de não prestar declarações. Agora vão fazer uma busca à sua casa. 
 

[6 – 17/7/2016] 
Queridos amigos, o nosso colega X. foi preso. A única razão que o juiz lhe comunicou foi o facto de o 
seu nome ser mencionado "na lista do Conselho Superior de Juízes e Procuradores".  
É tudo.   
Em duas outras cidades, os nossos colegas foram libertados com medidas de coação (proibição de 
ausência para o estrangeiro). 
 

[7 – 18/7/2016] 
A minha esposa e eu fomos presos. 
 

[8 – 20/7/2016] 
Fui libertado hoje, mas o que acontecerá a seguir não sei. Isto está a transformar-se numa caça às 
bruxas. O procurador tem o direito de recorrer para me prenderem de novo. Por isso, há a 
possibilidade de ser novamente preso  
Por favor, informem todas as autoridades nos vossos países e na Europa. O estado do país está a 
piorar. Por favor continuem o bom trabalho. Precisamos da vossa ajuda, agora mais do que nunca. A 
minha família e a de S. estão destruídas. Nós fomos suspensos e já não somos magistrados. 
 

[9 – Sem data] 
Em primeiro lugar, há uma ordem que obriga à confidencialidade de todos os documentos relativos 
aos nossos processos. Isto significa que nenhum de nós pode tornar público qualquer documento, 
incluindo testemunhos, alegações, ordens judiciais, etc. Seria um crime e colocar-nos-ia em perigo. 
Em segundo lugar, a lista foi preparada pelo Conselho Superior de Juízes e Procuradores (vocês 
podem ver os comentários públicos do Presidente do Conselho Superior). Afirma-se que o número de 
juízes pode ser reduzido ou aumentado. Ele também disse que a lista foi preparada em dois anos de 
trabalho. 
Terceiro, o período de detenção varia de cidade para cidade. Em algumas cidades, durou 4 dias, 
noutras apenas um dia. No entanto, após a declaração do estado de emergência, o período de detenção 
pode durar até 60 dias. O governo anunciou estar a trabalhar nisso. 
Em quarto lugar, ninguém pode entrar em contacto com os seus advogados, nem mesmo os detidos e 
presos. 
Durante a minha detenção, apresentei uma petição ao Ministério da Justiça, invocando o direito a ver 
o meu advogado e que nenhuma restrição pode ser colocada a esse direito. Eu não tenho uma cópia da 
petição. Mesmo que a tivesse, não poderia enviá-la por causa da ordem de sigilo. 
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Advogado X: 
"Peço desculpa, não posso representá-lo. É muito 
arriscado e a minha assistência legal não iria 
alterar o veredicto" 

 

 
Em quinto lugar, nenhuma das nossas famílias pode contactar-nos, seja na prisão ou num centro de 
detenção. 
Sexto, o tempo está tão escuro. Ninguém se pode contactar, nem sequer famílias ou advogados. 
Portanto, não esperem nenhum documento da nossa parte. Tudo está fechado. 
Agora os helicópteros sobrevoam as cidades por causa do estado de emergência. 
O acesso à Internet pode ser restringido a qualquer momento porque o estado de emergência confere 
ao governo um poder muito amplo, incluindo o de suspender o exercício dos direitos humanos 
básicos. 
Sétimo, não tentem entrar em contato com nenhuma pessoa competente na Turquia seja por quem for. 
Essa intervenção pode ser considerada um crime. 
 

[10 – Sem data] 
Estes links abaixo (...) mostram o nome dos juízes e procuradores que foram suspensos em 16 de 
julho de 2016. 
Alguns deles estão detidos, alguns deles foram presos e colocados na prisão. A lista de suspensos é ao 
mesmo tempo uma lista dos detidos. 
Assim, primeiro o Conselho Superior de Juízes e Procuradores (HSYK) suspendeu os magistrados, 
depois os procuradores iniciaram a investigação e depois os Tribunais Criminais colocaram muitos 
deles na prisão. Só um está em liberdade. Todos os outros estão presos. 
O link mostra que um procurador, o Sr. A. B., que morreu há dois meses, está na lista que indica os 
nomes dos magistrados que devem ser presos. 
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Cerca de seis horas após o início da 
tentativa de golpe, foi publicada na 
internet parte de uma lista de juízes 
prestes a ser detidos. 

 

  
É óbvio que a lista foi preparada antes da tentativa de golpe. A lista de juízes adminstrativos e 
procuradores que serão detidos não apareceu nas notícias mas em grupos de whatsapp como o da 
YARSAV. 
 

[11 – Sem data] 
Caros colegas 
Hoje, 2.847 juízes e magistrados do Ministério Público foram permanentemente demitidos da 
profissão. Não foi garantido o direito de defesa a nenhum dos juízes e procuradores. Isto quer dizer 
que todos os colegas foram exonerados sem a oportunidade de apresentarem qualquer defesa. Agora, 
os magistrados demitidos podem recorrer da decisão do Conselho Superior de Juízes e Procuradores, 
dirigindo-se ao Plenário do próprio Conselho. Depois de terem obtido uma decisão do seu recurso, os 
juízes demitidos têm o direito de recorrer para o Conselho de Estado (Supremo Tribunal 
Administrativo) no prazo de 60 dias. 
Após a decisão final do Conselho de Estado, os juízes podem apresentar queixas sobre a violação dos 
direitos humanos no prazo de 30 dias diante do Tribunal Constitucional. Se a decisão ainda for 
negativa, podem recorrer para o TEDH no prazo de 6 meses. 
Parece uma longa viagem, pelo menos 3 anos antes de poder recorrer ao TEDH. 
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A decisão de 72 páginas do 
HSYK que ordena a 
demissão coletiva de 2.847 
juízes e procuradores. 

  
 
 

[12 – Sem data] 
A primeira lei de emergência entra em vigor hoje. Estabelece o seguinte:  
1. A duração da detenção / custódia é prorrogada até 30 dias. 
2. Todos os funcionários públicos, incluindo juízes e procuradores, que aparecem na lista de 
suspeitos, serão demitidos sem qualquer procedimento disciplinar. A lei diz que "o apuramento de 
qualquer nível de ligação com a organização de Gülen” é suficiente para ser demitido. Não há 
necessidade de provas específicas, basta a "avaliação pelo poder executivo". 
3. A associação YARSAV é dissolvida a partir de hoje, com base na lista anexa à lei de emergência. 
A YARSAV deixou de existir.  
4. Os detidos ou presos podem não ter contacto com os seus advogados, se o tribunal assim o 
determinar.  
5. As visitas de familiares são restringidas. 
6. As conversas entre advogado de defesa e cliente serão gravadas. Se algo nessa conversa for 
considerado suspeito, o direito de reunir com um advogado pode ser retirado por decisão judicial.  
7. Pessoas detidas ou presas terão direito a 10 minutos de conversas telefónicas com os seus familiares 
próximos em cada 15 dias (a lei anterior previa o direito a uma conversa semanal não apenas com 
familiares, mas também com um máximo de três outras pessoas, a indicar pelo detido). 
8. Uma pessoa pode ser representada por um máximo de três advogados de defesa. 
Fica ainda estabelecido que, para todas as instituições privadas que supostamente têm algum tipo de 
ligação a Gülen, a sua administração é assumida pelo governo. Mais ainda, todos os juízes e 
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procuradores e outros funcionários públicos são demitidos sem qualquer procedimento disciplinar. 
Não é necessário esperar até ao final dos processos pendentes. Nada a dizer. Está quase no fim.  
Por favor, espalhem o mais possível este e-mail sem o meu nome. 
 

[13 – Sem data] 
Nova situação do judiciário. 
- Os juízes que libertarem detidos serão transferidos e poderão ser suspensos pelo Conselho Superior 
de Juízes e Procuradores. 
- Nenhum juiz quer ser designado para "Sulh Ceza Hakimlikleri: Juiz Penal da Paz", responsável pelas 
medidas preventivas de detenção. 
- Todos os juízes que não foram presos são ameaçados de serem colocados na lista a qualquer 
momento. 
- Os juízes detidos têm contactos muito limitados (quase nenhuns) com as suas famílias e advogados. 
- A maioria dos advogados não quer defender os juízes detidos / presos. 
- Cidade XXX: no seu interrogatório, um juiz interrogou - sozinho - 37 juízes e magistrados do 
ministério público e não fez perguntas, mas depois prendeu todos dizendo: "Recebi ordens de 
Ancara". E na mesma cidade, os presos não podiam trocar de roupa, fazer as suas necessidades 
básicas ou comunicar com ninguém. 
- Há um procurador A.B.: um dos nomes na lista. Ele morreu 57 dias antes do início das ordens de 
detenção em massa. 
Noutra parte da lista, o nome da cidade em que os únicos colegas presos trabalham é indicado, mas a 
indicação não diz respeito aos lugares atuais, mas às cidades e tribunais onde eles trabalharam até há 
dois anos... 
Tudo isso mostra que a lista estava pronta há pelo menos dois anos. 
Situação atual em cargos públicos. 
1. O Ministério da Educação demitiu 60.000 professores. 
2. Ministério das Finanças - 2.000 pessoas demitidas. 
3. Serviços Secretos - 100 pessoas. 
4. Todos os juízes militares. 
5. Quase 3.000 juízes e procuradores. 
6. Nenhum funcionário de um escritório ou agência pública pode ir para o exterior. 
7. Todos os diretores das universidades públicas e privadas estão desempregados. Foram forçados a 
renunciar e tiveram que o fazer hoje. 
8. As carteiras profissionais de muitos jornalistas foram canceladas. 
9. Alguns jornais foram retirados do mercado e a sua distribuição é proibida. 
10. Um grande número de académicos foi demitido. 
11. Milhares de polícias foram demitidos (cerca de 10.000) 
12. 247 governadores foram demitidos. 
O estado de emergência foi declarado hoje à noite. Quer dizer, todos os direitos humanos podem ser 
restringidos. Deveres públicos podem ser impostos a pessoas entre 18 e 60 anos. É possível o confisco 
de todos os bens que uma pessoa tenha. 
 

[14 – Sem data] 
RELATADO PELA ESPOSA: 
(Juiz): detido e preso. 
Após a detenção, ele pôde contactar a sua esposa pela primeira e última vez. 
Eles conversaram ao telefone por alguns minutos. 
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Durante o interrogatório, ele foi questionado: 
Durante a tentativa de golpe, com quem estava e sobre o que falou? 
Em que escola se formou? 
Que centro de formação (turco: Dershane) frequentou? 
Participou na contagem de votos por ocasião das eleições do Conselho Superior de juízes e 
procuradores em 2014 ? 
Esteve no registo de contagem de cartas nas eleições para a nomeação do Conselho Superior da 
Magistratura? 
O advogado do juiz não atende as chamadas, por medo. 
 

[15 – Sem data] 
Não há provas em nenhum dos nossos casos. 
Eu descobri isso nos registos de colegas que estão presos comigo. Existe apenas uma lista. 
Os procuradores do nosso processo dizem: "Eu tenho apenas uma lista e há uma ordem de sigilo, por 
isso não posso mostrar-vos mais nada”. 
 

[16 – Sem data] 
Que centro de formação frequentou? 
Na Turquia, para se matricular em qualquer tipo de universidade, você tem que fazer o "vestibular 
nacional". 
Devido a deficiências no sistema escolar turco, principalmente / particularmente no ensino médio, 
para se preparar é necessário fazer ou completar sua formação nos Centros de Preparação para 
Exames. Existem cursos / aulas que preparam para o exame nacional, nestes "centros de preparação". 
É muito difícil passar no exame nacional sem uma preparação oferecida pelos centros, legalmente 
estabelecidos pelo setor privado. 
Bem, foi dito que alguns desses centros estavam próximos dos Gulenistas. 
Ao fazer essa pergunta, a acusação quer saber se existe uma conexão entre si e Gülen. 
Ironicamente: a maioria dos filhos de políticos atuais, incluindo os do presidente, foram preparados 
por esses centros educacionais. 
Absurdamente, a maioria dos procuradores / juízes que ainda estão ao serviço hoje ou, talvez, até 
mesmo seus familiares, ensinaram nesses centros. E, muito provavelmente, estão tão assustados 
quando formulam essas perguntas aos juízes que estão presos, também por terem frequentado esses 
centros. 
Você participou nas operações de contagem de votos nas eleições do Supremo Conselho do Judiciário 
em 2014? Você registou o resultado da contagem de votos? 
Como se devem lembrar, durante as últimas eleições para o Conselho Superior, havia três listas 
principais de candidatos: 
YARSAV. 
A Associação da Unidade Judicial (pró-governo). 
E uma lista que reuniu vários candidatos independentes (presumivelmente alguns dos candidatos 
independentes são próximos dos Gulenistas ou do movimento Gülen ou agora da organização 
terrorista). 
Alguns magistrados tinham papéis e tarefas no processo eleitoral, como em qualquer procedimento 
eleitoral. Alguém tem de contar os votos. 
Outros juízes e procuradores queriam observar o desenrolar das atividades eleitorais, aguardando nos 
tribunais. Este grupo de magistrados era bastante numeroso. Muitos juízes não confiavam uns nos 
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outros e queriam proteger os seus votos, como em todas as outras eleições em diferentes aspetos das 
nossas vidas. 
Porque é que os procuradores fazem esta pergunta? 
Eles perguntam porque querem saber que candidatos ou grupos você tem apoiado. 
Eles estão simplesmente a tentar descobrir que candidatos foram votados pelos seus colegas acusados 
hoje. 
De acordo com o seu voto, eles determinarão que tipo de juiz você é (YARSAV, pró-governo ou 
independente). 
É óbvio que se você votou na Associação da Unidade Judicial (pró-governo) e todos sabem, você está 
seguro. Nada lhe pode acontecer. 
Eu não acredito que alguém da lista de 2.735 juízes seja membro da Associação de Unidade Judicial 
(pró-governo). 
Eles protegem os seus membros dessa investigação. A atual administração do judiciário, os juízes e os 
procuradores que lidam com os nossos casos, são membros da Associação de Unidade Judicial. 
 

[17 – 28/7/2016] 
O Ministério Público de Ancara ordenou que todos os bens detidos pelos 3.049 juízes e procuradores 
sob investigação sejam confiscados a partir de hoje. 
Não vá para o exterior, não trabalhe, não receba, não venda imóveis... 
Nós não temos nada agora. Sem casa, sem carro, sem seguro para as crianças. 
Sempre a piorar. 
Está na hora de morrer. 
 

[18 – 1/8/2016] 
Caros colegas 
Entre outras coisas ilegítimas, gostaria de mencionar uma clara violação da lei sobre o confisco e o 
seu enorme impacto nas nossas famílias. 
Como se recordarão, a pedido do Ministério Público de Ancara, o Tribunal Criminal de Ancara (que, 
em violação dos princípios internacionais fundamentais, foi estabelecido pelo Governo, e qualquer 
recurso contra decisões tomadas por um destes tribunais especiais é examinado e decidido pelo 
mesmo tipo de tribunal, com um sistema de circuito fechado) ordenou o confisco de veículos, casas e 
ações / contas bancárias de juízes e procuradores, bloqueando esses ativos até ao final das 
investigações criminais. 
Como sabem, os juízes suspensos do serviço recebem apenas metade dos seus salários e no caso de 
remoção permanente, o que é muito provável que aconteça em breve, eles não recebem mais nada 
(salário, subsídios, etc.). 
Por causa do confisco, não podemos vender as nossas propriedades para salvar ou manter as nossas 
vidas. É uma punição brutal para os nossos filhos, esposas e outros membros da família. Somos 
inocentes até prova em contrário. Não há absolutamente nenhuma prova para confiscar as nossas 
propriedades. 
O que diz a lei do confisco? 
O artigo 128 do Código de Processo Penal da Turquia regula a "apreensão de bens imóveis, direitos e 
créditos" e estabelece textualmente: 
Artigo 128 - 
(1) Os seguintes bens pertencentes ao suspeito ou acusado podem ser apreendidos nos casos em que 
existam fortes motivos para suspeitar que eles tendem a mostrar que o crime sob investigação ou 
ação penal foi cometido e que foram obtidos com este crime; 
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a) imóveis, 
b) Veículos terrestres, marítimos ou aéreos, 
c) Todos os tipos de contas em bancos ou outras instituições financeiras, 
d) Todos os tipos de direitos e créditos de pessoas singulares ou colectivas, 
e) Documentos valiosos, 
f) Ações de empresas, 
g) Conteúdo dos cofres alugados, 
h) Outros bens que lhe pertençam. 

A apreensão também é permitida nos casos em que esses imóveis, direitos, créditos e outros valores 
de propriedade sejam mantidos em nome de outras pessoas que não o suspeito ou réu. 
 (2) As disposições do primeiro parágrafo aplicam-se exclusivamente aos crimes, tal como definido 
no Código Penal da Turquia; 

1. Genocídio e crimes contra a humanidade (artigos 76, 77, 78). 
2. Tráfico de migrantes e tráfico de seres humanos (artículos 79 e 80). 
3. Roubo (artigos 141, 142). 
10. Associação criminosa (artigo 220), 
11. Fraude nos mercados públicos (artigo 236). 
12. Fraude no cumprimento de obrigações (artigo 236), 
13. Apropriação indevida (artigo 247). 
14. Concussão (artigo 250) 
15. Corrupção (artigo 252), 
16. Crimes contra a segurança do Estado (artigos 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308).  
17. Crimes de guerra armada (artigo 314.º) ou fornecimento de armas a essas organizações 
(artigo 315.º), 
18. Crimes contra segredos de Estado e espionagem (artigos 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 
336, 337), 

a) Contrabando de armas, conforme definido na Lei "Armas de Fogo e facas e outros 
instrumentos" (Artigo 12), 
b) Apropriação indevida, tal como definida na legislação bancária (artigos 22.º, n.ºs 3 e 4); 
c) As infracções definidas nas disposições da Lei de Luta contra o Contrabando, que 
implicam a pena de prisão, 
d) Crimes, conforme definido nos artigos 68 e 74 da lei sobre a proteção dos valores 
culturais e naturais. 

(3) Uma decisão de apreensão de um imóvel deve ser feita mediante inscrição no registo. 
(4) Uma ordem de apreensão de veículos que operam em terra, mar e ar deve ser realizada através 
de inscrição no título onde estão registados. 
(5) Uma ordem de apreensão de contas financeiras em bancos e outras instituições similares deve ser 
comunicada ao banco ou instituição financeira. A ordem também deve ser notificada ao banco ou 
instituição financeira separadamente. Os atos de disposição da conta bancária, destinados a tornar a 
ordem de apreensão ineficaz, que sejam realizados após a ordem ter sido emitida, são nulos. 
(6) Uma ordem de apreensão de ações da empresa deve ser executada por notificação imediata à 
administração da empresa em questão e ao seu representante legal; comunicação semelhante deve 
ser dada ao representante legal da empresa em questão e ao da instituição financeira. 
(7) A apreensão dos direitos e dos créditos deve ser feita mediante notificação imediata à pessoa 
singular ou colectiva em questão, através de meios técnicos de comunicação. A ordem também deve 
ser notificada à pessoa real ou jurídica separadamente. 
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(8) Nos casos em que houver violações das disposições sobre a apreensão, será aplicável o art. 289 
do código penal turco sobre " abuso do poder de proteção". 
(9) A apreensão prevista neste artigo só pode ser ordenada pelo juiz. 
 
Em 21 de fevereiro de 2014, a referida lei foi alterada com o aditamento de novas disposições. De 
acordo com o novo artigo 128.º, a decisão de confisco só pode ser adotada pelo Supremo Tribunal 
Criminal, por decisão tomada por unanimidade. A nova disposição também estabelece que, antes de 
ordenar o confisco, o Tribunal Penal deve ter recebido um relatório de instituições competentes, como 
o Ministério das Finanças, o Conselho Regulador e a Inspeção Bancária. 
Após a declaração do estado de emergência, entrou vigor o decreto de emergência n. 668, um ato com 
efeito vinculativo. O Artigo 3 / i do Decreto estabelece que o Tribunal Penal decide sobre o confisco 
sem a necessidade de um relatório. Em situações de urgência, os procuradores podem ordenar o 
confisco com um despacho sujeito a ratificação do juiz no prazo de 5 dias. 
Como se viu nos artigos acima, tanto no Decreto de Emergência que tem força de lei, quanto no 
código de processo penal turco, deve haver fortes razões para suspeitar que eles tendem a mostrar que 
o delito foi praticado e que certos bens são obtidos graças a esse crime. 
No processo contra nós, no entanto, o objeto de confisco é nossa propriedade, adquirida graças aos 
nossos salários, pagos pelo Estado. Informamos regularmente o Conselho Superior sobre os ativos que 
possuímos. Se temos bens cuja fonte não podemos explicar, este facto já é uma ofensa que está sujeita 
quer ao código penal, quer ao disciplinar. 
O confisco é um uso arbitrário do poder e é ilegal, uma violação clara da lei. O confisco destruir-nos-á 
devido ao facto de sermos incapazes de vender as nossas propriedades para sobreviver nestes dias 
horríveis. 
Na realidade, o governo já mostrou as suas intenções. Na semana passada, antes da ordem de confisco 
ter sido emitida, o ministro responsável pelas agências imobiliárias e outras agências de registo 
imobiliário anunciou publicamente que "dei uma ordem à agência de registo do território de não 
permitir qualquer transferência ou venda de bens relativos a pessoas sobre as quais recaiam suspeitas. 
Antes de qualquer transação ser concretizada, a polícia e o procurador devem fornecer informações.” 
Como pode ser entendido a partir destas declarações públicas, o Poder já decidiu quem é culpado e 
quem não é. Isso é completamente ultrajante. Somos julgados não apenas pelo judiciário, mas também 
pelo executivo. 
 

[19 – Sem data] 
O magistrado X. foi transferido para a província de X como juiz, depois de ter exercido funções na 
província de XX durante 2 anos. 
Ele tinha lidado com processos por terrorismo e foi depois colocado na sua cidade natal. Quando 
pensava que iria começar a viver uma nova vida, foi preso sob a acusação de ter um vínculo com uma 
organização terrorista armada e de tentativa de golpe, sem qualquer prova ou factos concretos, pelos 
seus próprios colegas que apenas o interrogaram sobre em quem tinha votado nas eleições de 2014 
para o Conselho Superior. A sua propriedade foi confiscada pelo governo turco e teve que abandonar 
a sua casa. 
 

[20– Sem data] 
Eu sou um rapaz turco de 17 anos. Quando o fracassado golpe de estado ocorreu na Turquia, eu estava 
na Europa com a minha família, em férias. 
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O meu pai "era" um procurador e a minha mãe "era" uma juíza. Voltamos à Turquia porque sabíamos 
que éramos inocentes, mas apesar do facto de que poderíamos ter ficado na Europa, os meus pais 
foram presos: para evitar que escapassem antes do julgamento. 
As nossas contas bancárias e todas as nossas propriedades foram confiscadas pelo governo. 
Os advogados são ameaçados pelo governo, por isso nenhum advogado aceita estes casos, mas ainda 
que aceitassem, nós não podemos pagar porque o governo levou o nosso dinheiro. Advogados 
nomeados pelo governo não ajudam em nada. As conversas entre os suspeitos e os advogados são 
gravadas e ouvidas. 
Eles colocaram os meus pais numa cela de punição há um mês, sem qualquer motivo. Há 120 dias que 
não tenho qualquer tipo de comunicação com a minha mãe. Quando lhes perguntamos, não recebemos 
resposta ou somos informados de que as comunicações são proibidas. O meu pai e a minha mãe são 
co-réus e não há diferença entre os casos deles. 
A minha mãe foi transferida para outra prisão na semana passada em I., que fica a 5 horas de nossa 
casa, e quando ligamos para a prisão e perguntamos se ainda era proibido entrarmos em contacto com 
ela, não recebemos nenhuma resposta. 
Como eu disse antes, há 4 meses que não vejo a minha mãe. Isto é contra a lei em quaisquer 
circunstâncias. 
Eu sou apenas um filho que quer ver a sua mãe, que tipo de perigo posso eu causar! 
 

[21 – Sem data] 
Eu sou um estudante turco na Faculdade de Direito da Universidade de Ankara. 
Como resultado da fracassada tentativa de golpe na Turquia, em 15 de julho, o meu pai, que havia 
sido juiz, foi preso e expulso do seu emprego, embora não estivesse envolvido num golpe tão 
desastroso, como juiz honrado que serviu o seu país por muitos anos. 
Depois de ouvir a acusação do seu envolvimento no golpe, juntamente com 140 outros colegas 
(somente os membros do Supremo Tribunal afetados são 140, enquanto o número total de juízes 
demitidos é de cerca de 4.000), o meu pai nem sequer tentou fugir e preferiu ficar em casa e esperar 
pela polícia. 
A prisão fechada onde o meu pai foi detido é uma construção recente, com muitas deficiências, como 
aquecimento e sistemas de eletricidade e água incompletos, bem como insuficiências higiénicas. Em 
suma, as más condições da vida visam expor os prisioneiros ao colapso fisiológico e fazê-los - como 
única saída - confessar um crime que nunca cometeram. 
Cerca de 140 ex-membros do Supremo Tribunal são mantidos em confinamento solitário nas mesmas 
condições que o meu pai. 
Enquanto isso, o governo, aproveitando o estado de emergência que foi declarado na sequência da 
tentativa de golpe, continuou a prender jornalistas opositores, suprimindo a oposição e controlando 
todos os "meios de comunicação" no país, de acordo com suas políticas. Chegamos ao ponto em que 
pessoas, cidadãos comuns "culpados" de terem compartilhado opiniões políticas com os seus 
adversários através das suas contas de redes sociais, são presos diariamente. 
Ao mesmo tempo, os relatos dos media e das redes sociais pró-governo rotulam os opositores 
políticos como traidores e ofendem-nos. Desta forma, visam criar uma atmosfera caótica e insegura 
onde prevalecem a discriminação e polarização contra nós. 
Recentemente, o meu avô foi acusado de descarregar uma aplicação de texto de smartphone chamada 
"bylock". O avô foi libertado após 4 dias de detenção, e apenas por não conseguir usar um 
smartphone, por sofrer de uma deficiência nas pontas dos dedos. 
No fundo, uma espada de Dâmocles pende sobre toda a minha família. 
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Enquanto isso, a minha mãe, que é doente oncológica desde 2008, teve que se submeter a 
quimioterapia devido a uma recaída, devida a estes tempos e eventos infelizes e stressantes que tem 
vivido recentemente. A minha mãe adquiriu o direito à aposentação precoce por causa da sua doença, 
mas apesar disso foi expulsa de seu emprego sem receber uma justificação, apenas com base no 
último decreto de "emergência" promulgado. Será, assim, privada do seu seguro, que é vital para 
pagar o seu tratamento médico, 100 dias após sua demissão. 
A minha irmã, que acaba de concluir o seu estágio como advogada, enfrentou uma série de recusas em 
todas as suas tentativas de se candidatar a um emprego num escritório de advocacia, devido ao facto 
de ser filha de um preso acusado de estar envolvido numa tentativa de golpe. 
Como pessoas respeitosas que vivem uma vida digna, as nossas vidas de repente viraram do avesso. 
Devido à falta de sentido de justiça e imparcialidade das autoridades judiciais turcas, entendemos 
informar-vos, como último recurso, enquanto pessoas são capazes de divulgar as nossas preocupações 
e as atrocidades a que somos sujeitos, tais como contínuas violações e perseguições. 
Melhores cumprimentos. 
 

[22 – Sem data] 
Eu sou filha de um juiz do Supremo Tribunal. O meu pai serviu a justiça durante mais de 1X anos no 
Supremo Tribunal (Yargıtay), sendo juiz durante mais de 30 anos no total, na Turquia. Ele foi 
mantido na prisão durante mais de dois meses sem nenhuma acusação ou prova. Nunca teve qualquer 
ligação com qualquer comunidade religiosa, mas é acusado de ter um vínculo com um movimento 
religioso. Ele sempre foi um secularista leal. Durante anos, criticou o regime de Erdogan, ligado à 
corrupção do governo e destinado a atingir espíritos seculares. Ele decidiu sobre casos em que se 
revelou o fracasso do governo em controlar e suprimir o tráfico de drogas nas escolas. 
Os juízes do Supremo Tribunal, como sabem, gozam de proteção institucional garantida pela 
Constituição. Para remover um juiz do Supremo Tribunal há um procedimento que deve ser seguido. 
Os métodos da sua remoção foram contrários à Constituição, mas também às normas internacionais. 
Como membros da sua família, temos provas bastante óbvias de que ele passou por um tratamento 
injusto, como falta de água potável e comida. Estou muito dececionada porque a comunidade 
internacional ignora essas ilegalidades. 
Por favor, mostrem-me uma maneira de ajudar o meu pai. Eu sou uma adolescente no ensino médio. 
O meu pai era um juiz, ele era um juiz honrado e respeitado, foi muito bem sucedido no seu trabalho, 
depois de 6-7 anos na sua carreira, foi promovido a juiz de alto nível e após vários anos de serviço ele 
foi promovido novamente a juiz chefe inspetor, viajou muito. Depois de 15 de julho, a minha vida 
mudou completamente. O meu pai foi preso sob a acusação de ser membro de uma "organização 
terrorista”. Estou tentando entender o que meu pai fez. Porque é que essas pessoas não lhe deram a 
hipótese de se defender nos últimos quase 4 meses? Porque é que levaram todo o nosso dinheiro? 
Porque é que essas pessoas são tão más? Porque é que as pessoas não respeitam as outras pessoas da 
maneira correta? Porque é que ninguém nos escuta? 
 

[23 – Sem data] 
Sou médica. Sou casada com o procurador com 12 anos de antiguidade X e temos 2 filhos. Na noite 
de 15 de julho, o meu marido, os nossos filhos e eu estávamos em casa, como o meu marido disse 
durante o interrogatório. Ficamos apavorados quando vimos a tentativa de golpe na TV.  
Na noite de 16 de julho, vi o nome do meu marido na lista de exoneração de juízes e procuradores. 
Na manhã de 17 de julho, o meu marido recebeu uma ligação do tribunal Y. Depois desse telefonema, 
ele foi ao tribunal e foi preso no seu escritório. A partir daquele momento as nossas vidas ficaram 
viradas do avesso. Esta tentativa de golpe foi cometida por uma organização terrorista dentro das 
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forças armadas turcas. Eu não entendo como o meu marido e os outros (cerca de 3.000) juízes e 
procuradores podem ter sido associados a essa tentativa repugnante, sem provas. 
A polícia fez uma busca a nossa casa como se fôssemos criminosos, como se tivéssemos traído o 
nosso país, e ocorreu na ausência do ministério público. Após 4 dias de detenção, o meu marido foi 
levado a tribunal. O tribunal decidiu prendê-lo, com o argumento de ser membro de uma organização 
terrorista, sem provas. 
Na noite de 20 de julho, o meu marido foi enviado para a prisão de segurança de X, uma prisão 
"fechada". 
As notícias de "a pena de morte pode voltar" nos media e a situação do meu marido, apesar de não ser 
culpado, colocam-me numa condição psicológica indefinível. 
Nem eu nem o nosso advogado fomos autorizados a contactar o meu marido de qualquer maneira 
durante os primeiros 10 dias. 
As reclamações feitas pelo meu marido internamente e pelo nosso advogado no exterior foram todas 
rejeitadas. Nós fomos autorizados a contactar com ele apenas a partir do décimo dia de detenção. 
O meu marido solicitou os textos do Decreto de Emergência, mas a administração da prisão rejeitou o 
seu pedido. Todos os bens dos 2.874 juízes e procuradores foram confiscados. 
Foi-nos pedido que deixássemos a nossa casa no prazo de 15 dias após a notificação. O meu marido e 
os outros juízes e procuradores foram demitidos pelo Conselho Superior Judicial em 24 de agosto de 
2016. 
O meu marido está preso há 42 dias sem ter cometido nenhum crime. O meu marido foi estigmatizado 
pela sociedade pela sua profissão e o nosso direito de viver juntos foi-nos retirado. Isso é injusto e não 
temos a oportunidade de defender nossos direitos. O meu marido é um bom pai. Ele preocupa-se 
muito com os nossos filhos. Ele não está interessado em política. As coisas importantes na sua vida 
são a justiça e a família.  
Eu sinto-me desesperada em todos os sentidos. 
 

[24 – Sem data] 
O meu marido era juiz em X. Em 16 de julho de 2016, enquanto estava a fazer o seu trabalho, foi 
suspenso do seu posto e, ao mesmo tempo, um mandado de detenção foi emitido contra ele. Quando 
vimos a decisão de detenção, ficamos chocados porque os seus 2.846 colegas estavam na mesma 
condição. Eu não consigo entender como podem saber que o meu marido é culpado de um golpe, 
quando apenas 12 horas se passaram desde o golpe. 
O meu marido foi preso por dois dias, depois foi levado perante o procurador para interrogatório. 
O procurador colocou-lhe estas questões: 
Onde estava quando a tentativa de golpe começou? 
Você conhece o FETÖ, você estudou em escolas administradas pelo FETÖ, os seus filhos estudaram 
lá, a sua esposa está associada ao FETÖ? 
Você tem algum amigo associado ao FETÖ? Se você tem algum, diga-nos os seus nomes. 
O meu marido disse que tinha provas de onde estava naquela noite. Mas o procurador não investigou. 
O meu marido também disse que não tinha ligação com o FETÖ. Mas a sua prisão foi validada depois 
de uma audiência que durou apenas dez minutos. 
Outra questão chocante é que eles trouxeram-nos num único grupo de 6-7 pessoas e interrogaram-nos 
durante apenas 3-4 minutos cada. 
Isto não é contra a lei? O nosso advogado disse-nos que depois da audiência ouviu uma conversa 
telefónica do procurador que estava a realizar o interrogatório, que dizia: "não podemos prender 
ninguém com estas provas, só com a lista que veio de cima". 
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Não há provas do alegado crime do meu marido, mas ele foi preso em 20 de julho de 2016. Ele foi 
enviado para a prisão S. Nos primeiros quatro dias, não pudemos obter nenhuma informação sobre 
ele. Nós não sabíamos se ele ainda estava vivo ou se ele estava morto. Eu estava tão preocupada com 
ele. Eu não consegui dormir à noite. Depois desses quatro dias, pudemos ter informações sobre ele. 
Então as visitas começaram sem contacto físico. Embora 48 dias se tenham passado, ainda não 
podemos contactá-lo fisicamente. Eles geralmente permitem uma visita de "contacto" uma vez por 
mês. Não nos é permitida qualquer correspondência. O meu marido e os seus amigos escrevem 
petições da prisão, mas as suas petições não são enviadas. Eles não têm canetas ou papel disponível, 
por isso não podem escrever nada. 
O meu marido viu o seu advogado apenas uma vez nos últimos 48 dias e durante a sua conversa, um 
guarda esteve a vigiá-los.  
Eles não deduziram nenhuma acusação. Em X de julho de 2016, fui ao escritório do tribunal do meu 
marido para levar seus pertences pessoais. O seu nome tinha sido apagado e o seu escritório tinha sido 
revistado sem nenhum mandado. Eu mal consegui entrar no seu escritório, mas levei os seus pertences 
pessoais sob registo. 
Na quarta-feira, 24 de agosto de 2016, o Conselho Superior da Magistratura demitiu o meu marido e 
2.846 juízes e procuradores, através de uma única deliberação. Em 2 de setembro de 2016, mais juízes 
e procuradores foram demitidos. No total, 3.390 juízes e procuradores foram demitidos. Para muitos 
dos que foram demitidos, as suas esposas foram demitidas do trabalho por causa dos seus maridos. 
Muitos deles trabalham com base em licenças ou concessões. Eu sou professora e temo ser demitida. 
Por isso, envio este e-mail de um cyber-café e para vários endereços de e-mail. 
 

[25 – Sem data] 
Eu sou a esposa do procurador N. que agora está preso em X, na prisão de alta segurança de XX. O 
meu marido, enquanto procurador da cidade de B., foi preso após ser acusado de ser membro da 
organização terrorista FETÖ / PDY e pelo crime de tentar derrubar o governo. 
Os mandados de detenção ou suspensão de funções, de expulsão ou afastamento do cargo de 
funcionários públicos não estão sujeitos a controlo judicial. 
O equilíbrio entre acusação e defesa já não é respeitado e deteriorou-se fortemente contra a defesa; 
denúncias públicas de violência, ameaças e maus-tratos contra prisioneiros aumentam 
dramaticamente; restrições legais são colocadas contra a propriedade dessas pessoas ou as suas 
propriedades são ilegalmente apreendidas. Essas pessoas são privadas de muitas garantias 
estabelecidas na Constituição, em particular a liberdade de reivindicar direitos e o princípio do juiz 
natural. 
Por outro lado, uma série de alterações às disposições relativas ao Conselho Superior de Juízes e 
Procuradores foi introduzida na nossa Constituição de 7 de maio de 2010; e como parte destas 
alterações, a composição do Conselho foi revista, em particular no que se refere à nomeação dos seus 
membros e à sua composição. 
Através dessa revisão, o procedimento eleitoral adotado visava permitir que juízes e procuradores 
indicassem e elegessem membros do Conselho. Estas novas disposições legais, que também são 
consistentes com os princípios de um estado democrático de direito, infelizmente, na prática, levaram 
ao uso de práticas impróprias e ilegais por aqueles que venceram as eleições contra aqueles que as 
perderam. 
Um vislumbre da história recente do Conselho Superior de Juízes e Procuradores, limitado apenas aos 
dois últimos anos, seria suficiente para compreender estes problemas. Um exame de como os 
membros da Associação de Unidade Judicial, que ganhou as últimas eleições, foram promovidos a 
lugares mais altos, e como aconteceu que os membros das outras associações, aqueles que perderam 
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as eleições, foram removidos de seu cargo e título, tal exame seria suficiente para provar a validade 
desta suposição. 
Sou de opinião que uma análise cuidadosa das decisões sobre a nomeação ou transferência de juízes e 
procuradores, tomadas antes e depois de investigações importantes, seria suficiente para confirmar a 
validade deste pressuposto. Eu também gostaria de expressar isso. Imediatamente após a tentativa de 
malicioso (!) Golpe de Estado em 15 de julho de 2016, o Conselho Superior de Juízes e Procuradores 
reuniu-se exatamente no dia seguinte ao golpe fracassado para examinar uma série de reclamações 
vindas de expoentes do poder político. Nessa reunião, o Conselho suspendeu mais de três mil juízes e 
procuradores, suspendendo a imunidade judicial desses juízes e procuradores garantida por lei, 
tornando assim possível a sua investigação. Neste contexto, mais de dois mil juízes e procuradores 
foram demitidos pelo Conselho Superior, com referência à tentativa fracassada de golpe. 
O meu marido foi preso ilegalmente.  

1- Nenhuma menção é feita aos atos que são considerados como constituindo o(s) crime(s) em 
relação ao(s) qua(s) ele foi acusado: nem na decisão que ordenou a sua prisão, nem nas que a 
prorrogaram.  

2- As razões para a necessidade de prendê-lo nunca são indicadas de maneira concreta e 
razoável, nem no mandado de detenção, nem nas decisões tomadas sobre a continuação da 
detenção. Se ele fosse libertado, não teria razão para fugir ou cometer um crime. Isso porque: 
a) Todos os seus bens foram apreendidos. Como parte dessas medidas impostas pelo governo, 
as suas contas bancárias estão bloqueadas e não estão disponíveis para uso e, portanto, não 
têm dinheiro. 
b) acredita firmemente que a investigação contra ele será concluída com uma decisão positiva 
e que ele será reintegrado na sua posição. Como resultado, ele não tem motivos para fugir ou 
escapar.  
c) O meu marido nunca tentou fugir antes de ser preso. Depois de ser convocado por telefone, 
ele prontamente foi ao local onde foi convidado para se apresentar. Apesar de tudo isso, no 
entanto, a análise foi feita antes que a decisão de o prender ou continuar a detenção fosse 
tomada, para aferir do risco de fuga. Por outro lado, ele afirma sempre “Eu não fugi nem vou 
fugir, porque sei e acredito que estou inocente e não cometi nenhum crime” 
d) Nem as autoridades judiciais nem as autoridades administrativas determinaram ou 
avaliaram a tentativa de fuga ou o risco de fuga e, mais importante ainda, o(s) motivo(s) para 
formar uma suspeita razoável nunca é(são) mencionado(s) nestas decisões. 

3- A partir de um simples exame do depoimento prestado pelo meu marido no Ministério 
Público, é fácil entender que as questões colocadas não estavam diretamente relacionadas 
com as ações que foram denunciadas como constitutivas do(s) delito(s) dos quais ele foi 
acusado, mas estavam ligadas a questões relacionadas com a liberdade de pensamento e 
opinião. 

Aqui estão algumas das perguntas: 
- Em que escolas estudou? 
- Onde morou enquanto estudava na universidade? 
- Trabalhou ou atuou como representante de turma ou membro de um comité de álbum enquanto 
estudava na universidade? 
- Em quem votou nas eleições para o Conselho Superior de Juízes e Procuradores? 
- Já fez publicações nas redes sociais contra o governo? 
- Já conversou com os seus amigos contra o governo? 
Para coroar tudo isto, o meu marido foi demitido da profissão com base numa alegação 
completamente infundada e sem provas. Interrogatórios e investigações que foram iniciados muito 
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antes de tomar posse e nos quais ele nunca esteve envolvido como procurador ou juiz foram 
apresentados como fundamento para a sua demissão. Apesar de todos deverem ser responsáveis pelos 
seus próprios atos e ações, de acordo com o princípio da responsabilidade criminal individual e da 
individualidade da punição, foi considerado responsável por atos e ações que alegadamente terão sido 
cometidos por terceiros. 
 

 
[26 – Sem data] 
X (Juíza) disse que durante o interrogatório, o procurador não tinha provas a não ser a lista à sua 
frente. Ela acredita que a lista e as perguntas vieram do governo central. 
Durante o interrogatório foi-lhe perguntado: 
- Durante a tentativa de golpe com quem você estava e sobre o que falou? 
- Em que escola você se formou? 
- Qual o centro de preparação para testes (em turco: Dershane) que frequentou? 
- Você participou nas operações de contagem de votos nas eleições do Conselho Superior de Juízes e 
Procuradores em 2014?  
- Você registou a contagem de votos? 
Ela viu que havia uma longa lista de duas páginas à frente deles. Ela foi a única pessoa libertada 
naquele dia. O procurador disse-lhe que agora também ele está em perigo real, por causa da decisão 
que tomou. Ele disse que todos estavam a falar sobre uma nova lista de 1.500 nomes que tinha sido 
preparada e qualquer um poderia estar na lista a qualquer momento. 
Ela disse ter visto alguns juízes que ordenaram a prisão de outros juízes a chorar após os 
interrogatórios. 
 

[27 – Sem data] 
Caros colegas,  
Nós, 3500 juízes e procuradores, fomos demitidos sem julgamento e sem a possibilidade de nos 
defendermos, sob a acusação de termos participado no golpe! Isso não é tudo. O que o nosso país está 
a experimentar é um pesadelo pior do que a tentativa de golpe de 15 de julho. 
Sem mostrar qualquer prova, fomos presos, algemados na presença e sob os olhos de nossos colegas, 
funcionários, membros de nossa família, nossos filhos. Fomos espancados, insultados, torturados e 
detidos, isolados. Marido e mulher foram presos ao mesmo tempo, com as crianças deixadas sozinhas. 
Por causa dessas situações, algumas das nossas crianças foram enviadas para o orfanato. 
Colegas de trabalho que estavam grávidas abortaram devido a maus-tratos. Algumas delas tiveram 
partos prematuros. 
Algumas afortunadas conseguiram ver-lhes reconhecido o direito de amamentar os seus filhos na 
prisão. 
Este texto não é o cenário de um filme de terror. É a verdade nua! Este é um resumo do que aconteceu 
durante os últimos dois meses. 
Podemos relatar cada evento em detalhes, pessoa por pessoa. 
Este é atualmente o que pode ser chamado de genocídio na Turquia. 
Porque paralelamente ao tratamento adotado contra nós, a nossa família também foi alvo, cônjuges e 
filhos são vítimas. Até os nossos cônjuges, até mesmo os nossos parentes, foram despedidos dos seus 
empregos. Os filhos de alguns de nós viram negado o acesso às escolas públicas. Todos os nossos 
bens, adquiridos graças aos nossos salários ; todas as nossas poupanças nos bancos foram confiscadas. 
Os nossos cartões de crédito foram bloqueados e as nossas famílias estão com fome. 
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Deve ser ainda mais denunciado que todas essas medidas repressivas foram adotadas sem qualquer 
prova. Nenhuma acusação nos foi notificada, nem mesmo os despachos que ordenaram a continuação 
da prisão preventiva. Muitos de nós nem sequer sabem os números dos processos e os nossos 
advogados também estão presos e temos dificuldade em encontrar advogados para nos representar. 
Os juízes titulares dos nossos processos pendentes de julgamento são removidos de funções. Foram 
detidos 188 juízes dos tribunais superiores, 4 membros do Conselho Superior de Juízes e Procuradores 
e 2 membros do Tribunal Constitucional. Em suma, dentro do quadro de terror e terrorismo criado, os 
nossos direitos básicos, a presunção de inocência, o princípio de que a responsabilidade criminal é 
individual, são brutalmente violados. 
O nosso único pedido é ter um julgamento justo, apesar da destruição das nossas vidas. Porque 
sabemos que não estamos envolvidos no golpe. Isto é conhecido pelas autoridades turcas. A razão 
para esta ferocidade é não sermos membros da associação pró-governo "Judgment Unity Platform", 
que é apoiada pelo governo e, como resultado, somos marcados e listados como adversários. 
Tudo isso pode ser demonstrado de maneira detalhada. Por favor, entrem em contacto connosco. 
Procurem os meios para isso. Vocês vão perceber o quão horrível é a situação. Por favor, sigam os 
nossos processos a que estamos sujeitos: as fases de investigação e os processos. Para entrar em 
contacto com as autoridades e com nossos advogados, por favor, estudem os recursos que enviámos 
ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vocês vão perceber que não haverá julgamentos. 3500 juízes e procuradores estão presos, sem 
qualquer prova. Somos homens da lei e não líderes do golpe. 
Condenamos e rejeitamos todo tipo de "golpe". Mas não podemos encontrar qualquer possibilidade de 
provar a nossa inocência, por causa do regime de horror e genocídio que existe no nosso país. 
Vocês são as pessoas que nos podem dar a oportunidade de fazer as nossas vozes serem ouvidas a 
partir deste poço profundo. 
P. S. Desde 21 de setembro de 2016 que continuo numa cela em isolamento, sem qualquer motivo. X 
(juiz preso). 

 

[28 – Sem data] 
O meu marido X, que foi magistrado do ministério público durante 16 anos, foi preso após o atroz 
golpe de Estado em 15 de julho. Soube da horrível tentativa de golpe de Estado por um telefonema do 
meu marido, que tinha sabido ao ver televisão na noite de 15 de julho. Naquele momento, o meu 
marido estava a trabalhar nos seus processos para julgamento que tinha trazido para casa do seu 
gabinete em Y, enquanto eu e a nossa família estávamos em YY. 
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Ficamos apavorados com as notícias na TV, como cidadãos de um país cuja história está cheia de 
golpes de estado. 
Na noite de 16 de julho, vi o nome do meu marido no site do jornal Sabah, sob o título "Juízes e 
procuradores envolvidos no golpe de Estado". 
Assim que o vi, saí para Y com minha família. 
Na manhã de 17 de julho, fomos ao tribunal, depois de o meu marido receber uma notificação do 
Chefe do Ministério Público de 0 para comparecer. 
E a partir daquele momento vi-me envolvida em incidentes que pela primeira vez na minha vida digo 
que gostaria que ninguém experimentasse. Estas são as perguntas que foram feitas: 

 Será que ele ou sua esposa ou seus irmãos já ficaram alojados numa casa ou dormitório 
pertencente a uma organização terrorista armada durante o seu "percurso educativo"?  

 De que revistas eram assinantes ou tinham sido assinantes no passado?  

 Tem dinheiro depositado no banco e com que bancos fez negócios no passado?  

 A organização terrorista entrou em contacto com ele? 
 Foi ele membro de uma assembleia de voto durante as últimas eleições para o Conselho 

Superior de Juízes e Procuradores (HSYK), foi observador ou usou uma câmara nessa 
ocasião?  

 Quando se deu conta da tentativa de golpe? 
E apesar de todas as respostas a essas perguntas terem sido "não", foram emitidos contra ele 
mandados de busca e detenção, sob a acusação de ser membro de uma organização terrorista armada. 
Em ambos os mandados, um apartamento onde morámos por um curto período de tempo há quinze 
meses atrás estava elencado como nosso local atual de residência. 
Quando um mandado de busca foi emitido para o endereço certo, a busca da nossa casa ocorreu sem a 
presença de um procurador.   
Durante a busca, foram apreendidos um computador fornecido pelo Estado, uma pendrive que 
continha arquivos de documentos emitidos pelo meu marido, um telefone que não funcionava, que 
agora fazia parte dos brinquedos da nossa filha, tendo deixado de usá-lo, e mais 3 CD’s, incluindo 
aquele em que foram encontradas fotos nossas. Quando os dispositivos eletrónicos foram apreendidos, 
os polícias não nos deram cópias dos arquivos que lá estavam contidos. 
Após um período de detenção nas salas de segurança do tribunal, foi emitido um mandado de prisão 
por pertencer a uma organização terrorista, contendo apenas os tipos de crime em abstrato, sem 
indicar factos concretos em que se traduziria sua pertença a uma organização terrorista: quando e 
como se tornou um membro, que atividades ele tinha desenvolvido para aquela organização armada e 
da mesma forma sem elencar as provas que demonstravam a sua intenção de abolir a ordem 
constitucional. 
Eu sinto-me extremamente mal quando leio as acusações... 
O meu marido foi enviado para a "prisão fechada" de Y a 20 de julho. Fiquei chocada com 
declarações populares de "Queremos a pena capital" a que responderam o presidente e os políticos 
com comentários como "O que vocês pedem será feito". Porque os nossos nomes foram relacionados 
com os das pessoas que cometeram a tentativa de golpe e isto caiu sobre nós apesar de estarmos 
inocentes, quando a pena capital regressar… 
Caros membros [da Medel], nem nós nem o nosso advogado pudemos ter contacto com o meu marido 
nos primeiros dez dias. 

-Todas as observações ou requerimentos que o meu marido e o seu advogado apresentaram 
foram rejeitadas; 

-Pudemos fazer uma visita, e sem nenhum contato físico, somente após o décimo dia após a 
prisão; 
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-Só conseguimos obter procuração em 09.08.2016; 
-Visitas com contacto físico são proibidas; 
-Pudemos exercer o nosso direito de falar por telefone a cada 15 dias somente a partir de 

18.8.2016; 
-Qualquer troca de documentos durante as entrevistas com o advogado é proibida;  
-As conversas com o defensor ocorrem na presença de um polícia e são gravadas em vídeo; 
-O meu marido disse-me que os seus pedidos (e provavelmente os dos seus outros colegas 

presos), visando obter uma cópia do decreto que proclamou o estado de emergência, foram 
rejeitados pela administração penitenciária; 

-No dia da minha primeira visita, fiquei a saber que as revistas de ciência e quebra-cabeças que 
eu entregara na prisão para o meu marido não lhe haviam sido entregues; 

-Fiquei a saber pelo meu marido que os pedidos para obter cópias dos regulamentos e materiais 
para escrita e envelopes, que o meu marido - e provavelmente todos os juízes e 
procuradores detidos - haviam submetido à administração da prisão para redigir 
requerimentos, não foram levados em consideração; 

-Tenho uma petição do meu marido que ele pretende apresentar ao Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, mas não tenho certeza se será recebida. 

Estou a tentar explicar minha situação a qualquer um em qualquer lugar, para fazer com que a minha 
voz seja ouvida a partir desta situação em que nem consigo respirar. 
 

[29 – Sem data] 
Caros colegas, 
Como sabem, o Conselho Superior da Magistratura demitiu 2.847 juízes e procuradores em 24 de 
agosto de 2016 através da decisão n.º 2016/426. 
O Conselho não deu o direito de defesa a nenhum dos muitos juízes e procuradores demitidos. 
O Conselho decidiu sobre a demissão sem ouvir qualquer argumento ou observação dos muitos 
magistrados removidos. 
O Conselho declara na sua decisão que, a partir do momento em que se considera que existe 
consistência / conexão e relação / ligação entre esses juízes e procuradores e o FETO / PDY, a 
demissão de tais juízes e procuradores é decidida por unanimidade, conforme o artigo 3 do decreto de 
emergência número 667. 
Em particular, o Conselho não usou as palavras "membros da organização". O que quero dizer com 
isso: os 2.847 juízes e promotores são acusados de serem membros de organizações terroristas na 
atual investigação criminal. No entanto, o Conselho preferiu evitar o uso da palavra "membro". Em 
vez disso, ele pretendia usar as palavras "conexão, conjunção e / ou relacionamento". 
Apesar desta escolha lexical no texto da decisão, o vice-presidente do Conselho, Mehmet Yilmaz, fez 
comentários públicos usando a palavra "membro" constantemente. Pelo contrário, ele foi um pouco 
mais longe em sua conta no Twitter, escrevendo que "foi decidido pelo plenário do Conselho que os 
2.847 juízes e procuradores que eram membros da organização terrorista FETO foram todos 
demitidos". 
Como chefe da administração judiciária, Mehmet Yilmaz já decidiu que 2.847 juízes são membros de 
uma organização terrorista. 
E isso implica pelo menos 3 coisas: 
1. uma clara violação do direito de não ser rotulado como criminoso, incluindo preconceito 
2. pressão sobre os tribunais e procuradores em relação às investigações judiciais em curso 
3. uma violação da presunção de inocência. 
Vamos passar para a fundamentação da demissão em massa. 
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A decisão consiste de 61 páginas com comentários e fundamentos gerais. Nada pode ser encontrado 
que se refira a factos concretos atribuíveis a cada juiz da lista. Enumeram fundamentos genéricos para 
cada um de nós. Daí que ninguém saiba que fundamento se aplica a cada juiz. 
Nomeadamente, ninguém sabe que acusação é dirigida a si próprio. 
Estes são os fundamentos: 
1. Atividades na Academia de Justiça, 
2. Formação para acesso à profissão, 
3. Frequência de um curso de inglês 
4. Presença no estrangeiro para fins educativos, 
5. Nomeações para gabinetes administrativos, tais como uma Direcção-Geral, superior hierárquico 
de magistrados no Ministério, um chefe de departamento no Ministério, em especial na Inspeção, 
6. Observações e posições assumidas nas redes sociais, 
7. Reclamações enviadas ao Conselho sobre esses juízes, 
8. Casos de investigação disciplinar e criminal relativos a esses juízes, 
9. Averiguações feitas nas localidades desses juízes, 
10. Decisões tomadas pelos juízes em questão, relativas aos casos da organização FETO, 
11. Relatórios do departamento de polícia, 
12. As decisões dos juízes sobre a remoção de polícias que consideravam membros do FETO, 
13. Informações sobre sua vida social, 
14. Programas de comunicação usados pelos membros da organização, 
15. A motivação das recentes ordens de detenção e o mandado de detenção relacionado com juízes, 
16. Atas de interrogatório dos procuradores. 
17. As declarações daqueles que confessaram. 
Por exemplo, a decisão não diz nada sobre mim em particular. Eu só vi o meu nome na lista. Eu não 
sei qual das acusações acima referidas tenho de escolher. 
 

[30 – Sem data] 
Eu estava a trabalhar como juiz no Conselho de Estado, antes de ser suspenso da minha posição pela 
Segunda Câmara do Conselho Superior de Juízes e Procuradores ("HSYK"), antes de ser suspenso do 
meu cargo, como outros 2.744 juízes e procuradores, a partir de 16.07.2016. A tentativa de golpe 
ocorreu em 15/07/2016. Eu não apoiei nem ajudei os líderes golpistas e evidentemente sou contra 
eles. 
Uma lista tão longa, preparada pela Assembleia do Conselho Superior, que se reuniu de manhã cedo, 
é um facto que comprova que essa decisão de suspensão de 2.745 juízes é a mera execução de uma 
decisão pré-existente. A eliminação de juízes independentes e imparciais. É isso que a decisão do 
Conselho pretendia. Eu ainda não conheço as razões da suspensão no meu caso, uma vez que a 
decisão acima mencionada ainda não me foi entregue. 
Em 16.7.2016, o Gabinete do Procurador Geral de X emitiu um mandado de prisão, busca e apreensão 
contra mim de forma ilegal, porque viola claramente a disposição que estabelece a "garantia judicial" 
concedida aos juízes e procuradores. De acordo com as leis da República da Turquia, juízes e 
procuradores não podem ser mantidos em detenção nem presos, exceto em certas situações de facto, 
nomeadamente quando há uma situação de flagrante delito num crime grave. No entanto, o 
Procurador Geral A., violando a lei, escreveu na sua ordem de detenção que a tentativa de golpe 
continuava a constituir uma base para a existência do flagrante delito do crime, como se eu estivesse a 
participar na tentativa de golpe. Contudo, este fundamento não constava nem na decisão do 
procurador, nem na investigação do Tribunal Criminal de Paz após os procedimentos de detenção, 
apreensão e busca. 
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O alegado crime que foi indicado é a pertença ao FETO / PDY (Organização Terrorista Fetullahist), 
uma organização terrorista armada, tanto pelo Ministério Público como pelo Tribunal Criminal de 
Paz, mas sem qualquer referência a flagrante delito do crime. 
Como se pode ver, demonstrou-se que o alegado crime não tem fundamento, porque é impossível 
defender a existência de flagrante delito no crime de pertença a uma associação terrorista.  
Os nossos nomes foram divulgados à imprensa como juízes envolvidos no golpe, apesar do facto de 
essa circunstância não ter sido usada como fundamento para a demissão de funções decidida pelo 
Conselho Superior de Juízes e Procuradores. Revelar os nossos nomes é uma clara violação da regra 
de presunção de inocência garantida pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem ("ECHR"). 
Práticas ilegais continuaram após as ordens de busca, apreensão e detenção. A lei número 2.802 sobre 
o estatuto dos juízes e procuradores, que afirma que a busca deve ocorrer na presença de um 
advogado e do Ministério Público, foi igualmente violada. 
Além disso, os meus dispositivos eletrónicos foram apreendidos, em vez de serem copiados os dados 
neles contidos. 
A ordem de busca e a ordem de detenção foram executadas em 19 de julho de 2016, três dias após a 
data da sua emissão. Até aquela data, esperei em minha casa sem qualquer tentativa de escapar. 
Apesar de ser um juiz e de não haver perigo de fuga, nem qualquer tentativa de resistir à polícia, eu 
fui algemado com os meus braços atrás das costas e fui levado para o carro da polícia e da minha casa 
para a sede da polícia de A. sempre algemado com os braços atrás das costas. Tive que esperar 
durante mais de uma hora, de pé virado para a parede e algemado com as mãos atrás das costas, nas 
instalações da polícia. 
Mais tarde, eu e 12 outros juízes e procuradores fomos levados para a cela, que tem capacidade para 
apenas quatro pessoas, com menos de 10 metros quadrados. Nem almofadas nem cobertores foram 
fornecidos e não fomos autorizados a utilizar a casa-de-banho à noite.  
Durante todos esses acontecimentos, não me foi permitido falar com o meu advogado e a minha 
família não recebeu informações sobre a minha situação. 
No dia seguinte, fui levado para o corredor da esquadra de polícia para levar a cabo as diligências 
necessárias para a minha condução a tribunal. Durante as 15 horas da minha permanência na cela, 
recebi apenas um pequeno pedaço de pão e duas pequenas fatias de queijo. Tivemos que esperar mais 
de uma hora e meia virados para uma parede e algemados com os nossos braços atrás das costas, 
juntamente com outros juízes e procuradores, na esquadra de polícia, antes de sermos levados ao 
tribunal. 
Os eventos que ocorreram no tribunal foram uma vergonha total. Embora eu tenha sido levado ao 
tribunal por volta das 14h30 de 20 de julho de 2016, o procurador só fez o meu interrogatório por 
volta das 20h30. Fui forçado a esperar no corredor do tribunal com 149 outros juízes e procuradores, 
algemado e cercado por polícias empunhando armas de cano longo. Não recebemos nenhum alimento 
ou bebida durante a longa espera no tribunal. 
O ministério público durante o meu interrogatório colocou questões muito pessoais que não estavam 
relacionadas com a acusação (em que escola você andou, você foi enviado para um estado estrangeiro 
pelo Conselho de Juízes e Procuradores, você nunca participou na comissão anual da “Academia de 
Justiça”, etc.) e não se referiu a nenhuma prova concreta. 
Eu e os outros 149 colegas fomos obrigados a esperar nas instalações do tribunal sem receber 
qualquer informação após os nossos interrogatórios, permanecendo algemados até as 2h da manhã. 
Fomos então levados para a sala de orações do tribunal para passar a noite e esperamos, 
permanecendo algemados o tempo todo. O dia seguinte foi novamente uma vergonha. A 21 de julho 
de 2016, eu e os outros 149 colegas fomos forçados a esperar algemados no corredor do tribunal, 
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cercados por polícias que usavam armas de cano longo, até as 22:00 para sermos interrogados por um 
juiz. Mais uma vez, não recebemos nenhum alimento ou bebida durante este período de tempo. 
Fui preso pelo Tribunal de Paz de Competência Criminal com uma decisão tabelar, feita em 
21.7.2016, que não se referia a nenhuma prova, documento ou informação, e sem que tivessem sido 
feitas perguntas sobre a acusação. O Tribunal não foi capaz de demonstrar que eu estava associado à 
organização terrorista acima mencionada e em que conduta se acreditava que a minha ajuda ou a 
ajuda à organização terrorista acima mencionada se tinha materializado. 
Ainda estou preso na data em que escrevo esta petição. 
Como se a decisão de prisão não fosse suficiente, a minha esposa e o meu filho também foram 
punidos através da apreensão de todos os meus bens (o meu carro, a conta bancária onde recebia e 
poupava o meu salário, cartões de crédito, etc.). 
A suspensão do emprego, a apreensão de todos os meus bens, a revogação do meu passaporte e a 
prisão na ausência de perigo de fuga, através da violação da lei, mostram o processo ilegal que está a 
ser levado a cabo. 
Mais tarde, fui expulso da minha profissão pela Assembleia Geral do HSYK sem que me tenha sido 
dada oportunidade de exercer o meu direito de defesa, um direito fundamental constitucional. A 
decisão de despedimento foi também tomada assumindo que eu estava associado ao FETO. No 
entanto, esta decisão – tal como a que ordenou a minha detenção - não apresentou provas relativas à 
acusação. Nas 60 páginas de decisão, na fundamentação, nem sequer é especificado o meu nome e 
não é fornecida uma explicação individual de como eu estaria associado ao FETO. 2841 juízes e 
procuradores foram demitidos nesta decisão única, sem uma explicação ou justificação individual. 
Isso mostra que essa decisão visava eliminar milhares de juízes e procuradores de uma forma 
contrária ao Estado de Direito. É óbvio que o processo judicial e a decisão de demissão constituem 
uma ameaça para comprometer a jurisdição, que deve ser independente e imparcial. Sou de opinião 
que as sentenças que escrevi contrárias às administrações públicas recorrentes fizeram-me acabar na 
lista de despedimentos. No entanto, sempre fui honesto, independente e imparcial na defesa do Estado 
de Direito. 
 

[31 – Sem data] 
Sou a esposa de um magistrado do ministério público. 
Após a abominável tentativa de golpe de 15 de julho, o meu marido foi suspenso e depois expulso da 
profissão. Posteriormente, o seu salário e todos os seus bens foram confiscados. 
O meu marido combate o terrorismo há anos, com um pesado sacrifício pessoal, numa época em que 
os eventos terroristas eram tão generalizados e violentos. Eu nunca esqueci que um membro do 
Supremo Tribunal uma vez chamou o meu marido, precisamente em relação aos crescentes ataques 
terroristas e disse-lhe: “Meu querido irmão, quando olhamos para as notícias sobre atos terroristas, 
ficamos tão preocupados consigo que gostaríamos de lhe implorar que não saia sem uma arma para 
sua segurança”. E o meu marido respondeu: “Meu querido colega, as minhas duas mãos seguram um 
lápis e escrevem, mas eu não sou capaz de disparar uma arma”. Ele nunca usou a sua arma uma única 
vez, a arma fornecida pelo governo. Apesar de o meu marido ter lutado contra o terrorismo em 
condições tão perigosas, infelizmente é nestes dias acusado de ser membro de uma organização 
terrorista. 
Eu acho que estas acusações são inacreditáveis. Quase 3.500 juízes e procuradores, incluindo o meu 
marido, foram demitidos da profissão sob as mesmas acusações. Constitui mais de um quarto de todo 
o sistema judicial. Uma pessoa razoável não pode admitir que mais de um quarto dos magistrados de 
um país tenha um vínculo com uma organização terrorista. 
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Imediatamente depois de ter sido suspenso, soubemos que um mandado de detenção havia sido 
emitido contra ele e ele decidiu não se sujeitar a essas práticas insensíveis, ilegais e arbitrárias. Nunca 
mais tivemos notícias suas desde então. O meu filho pequeno pergunta-me por que não podemos viver 
juntos como uma família normal e onde seu pai está. O que posso dizer ao meu filho? Como posso 
sobreviver sozinha, como mulher? As pessoas ao nosso redor começaram a olhar para nós como se 
fossemos terroristas. Além disso, não sobrou ninguém ou quase ninguém para nos ajudar. Ele ganhou 
o seu salário com muito trabalho e o seu máximo esforço. Agora não podemos nem retirar o nosso 
dinheiro do banco. A sua família precisa do seu salário. Que circunstâncias injustas!! 
Forçando a porta com a ajuda de um ferreiro e entrando sem um mandado, os polícias invadiram a 
minha casa para procurá-lo, enquanto eu estava fora. Quando cheguei a casa, encontrei-a num estado 
vergonhoso.  
De acordo com as declarações dos meus vizinhos, os polícias que estavam a fazer a busca a minha 
casa, num determinado momento disseram que estavam com sede. E um dos meus vizinhos, que 
estava presente na busca, quis ir buscar um pouco de água ao frigorífico, mas os polícias recusaram-se 
a beber dizendo que “nada pode ser comido ou bebido nesta casa de terroristas, cuidado!!”.  Neste 
ponto, o meu vizinho levou água de sua casa. Todos os meus vizinhos, que estavam presentes na 
busca do nosso apartamento, foram testemunhas deste episódio. Eu quero perguntar a esses polícias 
que provas que demonstram que somos terroristas conseguiram obter. Esses tratamentos são tão 
degradantes que não podemos dormir à noite. Todos os membros da família estão com medo, 
receando que a nossa casa possa ser novamente invadida. 
Em 18 de julho, fui ao tribunal para trazer os pertences do meu marido, mas fui tratada como um 
terrorista. No início, não me deixaram entrar, então eu disse-lhes que queria levar os pertences 
pessoais do meu marido. Uma hora mais tarde regressei ao tribunal. Tomando-me pelo braço, um 
polícia parou-me e disse-me que eu poderia entrar no escritório do meu marido, mas apenas sob seu 
controle. Impedi-o de continuar a levar-me pelo braço. Então subimos para encontrar o chefe daquele 
departamento. Ele disse-me que eu poderia levar itens pessoais do meu marido, mas sendo tudo 
gravado em vídeo e tendo apenas alguns minutos à minha disposição. 
Enquanto passávamos pelo escritório, o polícia que me estava a acompanhar disse que o magistrado 
vice-chefe queria falar comigo ao telefone. Nós fomos ao seu escritório. Ele também me tratou como 
se eu fosse um terrorista. Ele disse-me que eu não poderia levar os pertences do meu marido até que a 
investigação estivesse concluída. Eu disse ok, mas eles impediram-me de deixar o tribunal. 
Depois de esperar por um longo tempo nas instalações do tribunal, fui autorizada a sair de lá. 
Vergonhosamente, seguiram-me num carro até ao meu destino seguinte. 
Fui exposta à pressão do procurador-chefe adjunto e dos seus polícias, que deveriam estar mais 
atentos ao respeito à lei e aos direitos humanos. 
Até ontem, eu era a esposa de um magistrado reconhecido e honrado na sua profissão, mas hoje estou 
numa situação tão má que não consigo olhar para o rosto das pessoas. Quem irá explicar o trauma ao 
qual eu e a minha família estamos sujeitos? 
Um mês depois, voltei ao tribunal para levantar os pertences do meu marido. Disseram-me que os 
tinham colocado numa caixa e que se eu quisesse, poderia ir buscá-los. 
Eu levei-os para um táxi na presença de autoridades de segurança. 
Quando estávamos a sair dali, o taxista parou, chamado por um apito. Os agentes de segurança 
disseram-me que o procurador ordenou que me apresentasse. Tirámos as coisas do táxi e subimos 
novamente, com o Procurador. Questionou-me ele próprio, como se eu fosse um terrorista. 
Finalmente, pude levar os nossos pertences e ir embora. 
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Desde então, polícias ainda vêm frequentemente a minha casa e fazem perguntas sobre o meu marido. 
Eles dizem aos meus vizinhos que o meu marido é um terrorista e que têm de ter cuidado com ele. Por 
outras palavras, eles estão a tentar fazer-nos perder a simpatia dos nossos vizinhos e isolar-nos. 
Por favor, digam-me quem vai apagar essas experiências da minha memória? 
Como podem essas feridas curar nos nossos corações? 
Sem ter a oportunidade de se defender, o meu marido foi inicialmente suspenso e depois foi demitido. 
Eu gostaria fortemente de pôr um fim a essas injustiças e às dores do meu marido, da minha família e 
de todos os cônjuges desesperados que estão numa situação como a minha. 
 

[32 – Sem data] 
Apesar de ter trabalhado durante 3 anos na província de Y, X tinha completado a sua missão na região 
leste, foi nomeado para a província de YY como procurador em 2011. Desempenhou aqui funções de 
procurador excecionalmente competente em matéria de processos por terrorismo. Apesar de ter 
completado três anos, período de serviço obrigatório, permaneceu mais dois anos por sua vontade. Em 
2015, no momento em que o processo de paz terminou e os atentados terroristas aumentaram 
drasticamente, apoiou os seus colegas jovens, recentemente nomeados. Após ter passado oito anos da 
sua vida profissional na região leste e sudeste em más condições e com sacrifício pessoal, foi 
nomeado para a província de YY. Simplesmente pensando que iria começar uma nova vida, foi detido 
e depois preso sob a acusação de ter uma ligação com uma organização terrorista armada e de tentar 
levar a cabo um golpe, sem quaisquer provas concretas e factos específicos, pelos seus colegas, não o 
reconhecendo, interrogando-o sobre quem tinha votado nas eleições para a HSYK, realizadas em 
2014. 
 

[33 – Sem data] 
Sou a esposa do Juiz X, que trabalha para o Tribunal de Cassação. Ele tem mais de 20 anos de 
bem-sucedida experiência profissional como juiz. A 15 de julho, esteve a trabalhar no tribunal até às 
17:30. Quando chegou em casa, começou a trabalhar no seu novo livro sobre direito penal. Foi um dia 
normal para nós. Tudo estava bem até noite dentro. Embora tivéssemos sabido da tentativa falhada de 
golpe de Estado pela TV como toda a gente, o meu marido é agora acusado de fazer parte do golpe 
militar. É uma alegação tão ridícula como eu nunca testemunhei na minha vida. Na sequência disso, o 
meu marido está agora preso na Prisão Y, o que arruinou completamente a minha vida.  
Primeiro, passou 5 dias em interrogatório. Durante os cinco dias, não houve explicação por parte 
polícia sobre onde ele estava ou qual era a acusação. 
Todos os nossos bens foram confiscados. Recebi uma mensagem do meu filho dizendo que o seu 
passaporte foi revogado, sem qualquer razão para além de ser filho de quem é. 
Fiquei chocada quando vi o meu marido. Ele perdeu peso, olhou para mim tão cansado, e 
empalideceu. Tive a oportunidade de falar com ele apenas alguns minutos atrás das grades. Ele 
disse-me que durante o interrogatório, as condições eram simplesmente terríveis. Esperou para ser 
interrogado durante 5 dias num quarto terrível, com cerca de 30 pessoas, deitado no chão de cimento. 
Uma refeição era servida duas vezes por dia, apenas um pedaço de pão com geleia, nada fresco. Por 
causa da comida, estavam todos doentes. Foram muito maltratados para forçá-los a confessar. A 
intenção era mantê-lo até 30 dias, que são os limites máximos de detenção sob as regras de 
emergência. Mas foram informados de que uma delegação de direitos humanos iria fazer uma visita às 
instalações, por isso evacuaram as instalações para fazer manutenções, como pintura, etc. 
Foi interrogado à pressa e preso, e depois enviado para a Prisão Y. Apesar de ser uma cela para 
apenas uma pessoa, ele estava com mais 6 pessoas. Por isso, tiveram que dormir um após o outro em 
turnos de 2 horas por dia. Não havia camas suficientes para todos. Havia apenas 2,5 horas de água 
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quente por uma semana, o que tornava impossível todos tomarem banho. Embora a administração 
prisional não satisfizesse as necessidades básicas, como chinelos ou as toalhas estivessem 
desgastadas, não me permitiam levar-lhe algumas coisas. A prisão tem uma loja onde os presos 
podem fazer compras. Mas é muito caro, e não é fácil conseguir tudo o que ele quer. Ele deve pedir 
primeiro, e tem que esperar muito tempo para conseguir. Às vezes levava um mês para conseguir um 
pedido simples. 
Quando o visitei da última vez, infelizmente fiquei a saber que estava preso numa cela escura e 
pequena, sozinho durante dez dias, e creio que ele ainda lá estará. Trata-se de uma decisão totalmente 
arbitrária, tomada pela administração prisional sem o informar, nem a ele nem ao seu advogado. 
Apresentou tantas petições para perguntar qual foi a razão pela qual o prenderam, mas eles nunca 
responderam às suas petições. Ele resistiu, e muitas vezes pediu para ver o diretor da prisão. 
Finalmente, foi-lhe dito que foi preso por causa de um telefonema vindo do Ministério da Justiça. 
Jornais e livros são proibidos na sua cela. A cela está muito suja. Há dias em que é exposto a torturas 
psicológicas e mentais. As suas mãos estavam constantemente a tremer quando eu o vi. Olhou para 
mim física e psicologicamente exausto. Fiquei arrasada ao vê-lo assim. 
Fiquei tão triste. Eu nunca o esqueço em nenhum momento da minha vida. Não é possível dormir 
quando me lembro que está nestas condições terríveis. 
Eu reuni-me com o diretor geral das prisões no Ministério da Justiça. Perguntei a razão pela qual têm 
tratado meu marido assim e por que o colocaram na cela sozinho durante dias. Ele disse-me: "O seu 
marido não apoiou os candidatos pró-governo da Plataforma da União Judicial (YBP) nas eleições 
judiciais". 
Eu disse que meu marido é inocente, ele não fez nada. 
O meu marido ainda está na cela. É claramente ilegal. Não há nenhuma instância para a qual se possa 
recorrer. Todas as portas se fecham para mim, uma por uma. A única maneira de levantar a minha voz 
é escrevendo. 
 
 

[34 – Sem data] 
 
Sou um dos milhares de juízes que foram demitidos e detidos na sequência do golpe de Estado de 15 
de julho de 2016 contra o Governo eleito da Turquia. Soube da tentativa de golpe militar em 15 de 
julho enquanto brincava com os meus filhos em casa. Condeno veementemente qualquer tentativa de 
derrubar a ordem democrática através de golpes militares. Os funcionários do Governo turco devem 
investigar os crimes cometidos durante a tentativa de golpe de Estado, incluindo o assassínio e os 
danos corporais, e responsabilizar os responsáveis. As autoridades devem conduzir esta investigação 
no pleno respeito dos direitos humanos, bem como dos princípios gerais do direito, tais como, entre 
outros, a presunção de inocência, a responsabilidade criminal individual e a punição, a não punição 
sem lei, a não retroatividade do direito penal, a segurança jurídica, o direito à defesa e a igualdade de 
armas. Servi o meu país durante 10 anos como juiz e nunca participei em quaisquer atividades ilegais. 
Fiz todos os concursos ao mais alto nível e fui nomeado para o posto de juiz de primeira classe pelo 
Conselho Superior de Juízes e Procuradores (HSYK). Com exceção desta investigação em curso, não 
fui acusado ou objeto de qualquer investigação. No dia 16 de julho, um dia após a tentativa de golpe, 
o Conselho Superior de Juízes e Procuradores (HSYK) emitiu uma lista de 2.745 juízes e 
procuradores que deviam ser suspensos por serem suspeitos de serem "membros da Organização 
Terrorista Fethullahist / Estrutura Paralela do Estado (FETÖ/PYD)". Pergunto-me como é possível 
que tantos juízes e procuradores tenham sido suspensos apenas um dia após a tentativa de golpe. Deve 
ter havido uma lista pré-estabelecida, uma vez que alguns dos juízes/procuradores que faleceram mais 
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cedo ou se reformaram estavam surpreendentemente na lista. Esta lista pode ter sido pré-elaborada na 
sequência da eleição para o Conselho Superior de Juízes e Procuradores em 2014. De acordo com um 
decreto governamental de 23 de julho, juízes e procuradores "que se afira serem membros de 
organizações terroristas ou de uma estrutura, entidade ou grupos que realizam atividades que o 
Conselho Nacional de Segurança decidiu serem contra a segurança nacional ou que se apure como 
estando ligados ou em contato com eles" serão permanentemente demitidos das suas funções e 
proibidos permanentemente de exercer como juízes ou procuradores. Uma decisão judicial de 31 de 
julho congelou os bens de 3.048 juízes e procuradores sob investigação. O Conselho Superior de 
Juízes e Procuradores (HSYK) demitiu-me definitivamente do meu cargo em 24 de agosto de 2016. O 
meu nome, juntamente com milhares de outros, foi publicado pelas autoridades no jornal oficial e em 
quase todos os meios de comunicação social em listas de juízes e procuradores demitidos por serem 
suspeitos de terrorismo. Nas sociedades democráticas, aplicam-se garantias especiais aos membros do 
poder judicial para defender a sua independência e imparcialidade. Se existirem razões sérias para 
pensar que agiram de forma incompatível com a sua função, a sua demissão deve ser sujeita ao mais 
rigoroso escrutínio e aos mais elevados requisitos probatórios. As decisões relevantes do Conselho 
Superior de Juízes e Procuradores (HSYK) não cumpriam essas normas. Embora expondo longamente 
a ameaça colocada pelo FETÖ, incluindo exemplos anedóticos envolvendo juízes e procuradores, 
estas decisões incluíam na sua parte decisória apenas um raciocínio universal, estereotipado e não 
individualizado ao qual foram simplesmente anexadas duas listas de 2845 e 543 nomes. Os casos 
referidos na decisão não estavam relacionados comigo. De acordo com a Lei sobre os Juízes e 
Procuradores n.º. 2802, antes da aplicação de qualquer punição disciplinar, uma investigação tinha de 
ser realizada por um inspetor. No mínimo, as pessoas deverão poder ter acesso a provas contra elas e 
apresentar a sua defesa antes de ser tomada uma decisão. Os princípios da "objetividade" e da 
"imparcialidade" foram violados, uma vez que não podia defender-me perante as decisões relevantes 
do Conselho Superior de Juízes e Procuradores (HSYK). Apesar de ter solicitado provas de culpa 
individual, o Conselho Superior de Juízes e Procuradores (HSYK) nem sequer me deu resposta. Em 
suma, o Conselho Superior de Juízes e Procuradores (HSYK) despediu juízes e procuradores com 
base numa "avaliação" (e não num julgamento fundamentado) dos seus membros, sem observar 
qualquer das salvaguardas constitucionais ou legais destinadas a proteger os membros do sistema 
judicial. Quando soube que o Ministério Público de Ancara tinha emitido uma decisão de detenção de 
2 740 magistrados do Ministério Público de Ancara, incluindo eu próprio, fui à polícia. Fui mantido 
sob custódia por 5 dias em condições muito más, e submetido a maus-tratos (não a tortura). 5 dias 
depois, fui detido sob a acusação de ser membro do FETÖ/PDY, sem ser observada qualquer das 
salvaguardas constitucionais ou legislativas (Lei n.º 2802 relativa aos Magistrados do Ministério 
Público) destinadas a proteger os membros do poder judicial. Durante a audiência, o juiz afirmou que 
eu era acusado de pertencer ao FETÖ/PDY, mas nem o juiz nem o procurador apresentaram qualquer 
prova. As decisões de me prender e deter foram tomadas simplesmente porque o meu nome constava 
da lista do Conselho Superior de Juízes e Procuradores (HSYK). O juiz e o procurador não 
apresentaram provas em tribunal para fundamentar qualquer alegada conduta criminosa da minha 
parte e a decisão de detenção não continha provas de culpa individual. Ao abrigo da legislação em 
matéria de direitos humanos, ao determinar se se deve manter alguém em prisão preventiva, os 
tribunais devem, no mínimo, dispor de provas suficientes para estabelecer uma suspeita razoável de 
que a pessoa cometeu um crime. Para justificar um período prolongado de detenção, os tribunais 
precisam de provas de factos específicos e circunstâncias pessoais relevantes relativamente ao 
acusado que justifiquem a detenção. O meu recurso contra as decisões de prisão e detenção também 
foi rejeitado, embora não houvesse provas de culpa individual. Por outro lado, a minha mulher, que 
trabalhava num ministério, também foi despedida definitivamente por decreto datado de 01.09.2016. 
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Além disso, uma proibição vitalícia de trabalhar no setor público (que inclui o exercício de profissões 
jurídicas), a anulação dos passaportes de todos os membros da minha família, o despejo da habitação 
pessoal e o congelamento dos meus bens criaram dificuldades desnecessárias e estigmatização para a 
minha família. Todos os meus bens foram confiscados, o que é também uma espécie de castigo não só 
para mim, mas também para a minha mulher e os nossos filhos. Por isso, perdemos todos os nossos 
rendimentos. Qualquer medida que trate os familiares de um suspeito também como potenciais 
suspeitos não deve existir numa sociedade democrática, mesmo durante um estado de emergência. Eu 
fui demitido e preso sem fundamento e tudo isso também criou dificuldades desnecessárias e 
vitimização não só para mim, mas também para minha esposa e nossos filhos. Os princípios gerais do 
direito, como a presunção de inocência, a responsabilidade criminal e punição individuais, a não 
punição sem lei, a não retroatividade da lei penal, a segurança jurídica, o direito à defesa, o direito a 
um julgamento justo e a igualdade de armas devem ser efetivos na Turquia. 
 
 

[35 – Sem data] 
 
Em 16/07/2016, por volta das 4 horas, enquanto a tentativa de golpe de Estado ainda estava em curso 
e não tinha sido reprimida, o Procurador-Geral Necip Iscimen, Adjunto do Gabinete do Procurador-
Geral em Ancara, Gabinete dos Crimes contra a Ordem Constitucional, declarou ao canal Haberturk 
que tinha sido emitido um mandado de detenção contra alguns juízes, procuradores, membros do 
Supremo Tribunal, do Conselho de Estado e do Tribunal Constitucional. Uma vez que a tentativa de 
golpe de Estado ainda não tinha sido reprimida e que os culpados desta tentativa traiçoeira ainda não 
estavam totalmente identificados, é evidente que o mandado de detenção e suspensão do cargo visava 
diretamente os juízes e procuradores. 
Tomei conhecimento das decisões do Gabinete de suspender juízes e magistrados do Ministério 
Público e de os colocar sob custódia em 16/07/2016 (2745 juízes e magistrados do Ministério 
Público). Quando cheguei à minha casa por volta das 18:00 horas e vi que a minha casa tinha sido 
alvo de buscas e a minha fechadura trocada, percebi que estava decidido que eu também deveria ser 
detido, pelo que fui pessoalmente à esquadra de Polícia e entreguei-me. 
Fiquei detido na esquadra de Polícia durante 3 dias. Fiquei lá com 10 pessoas num quarto para 5, num 
ambiente quente e sem ar. Somente nos foi fornecida comida seca e tive alguns problemas, já que não 
havia casas-de-banho separadas para homem e mulher e só havia uma casa-de-banho. Só podia tomar 
banho com água fria. Esta situação é contrária ao artigo 93º do CMK (Cumhuriyet Mahkeme Kanunu) 
e ao artigo 25º do regulamento relativo à apreensão, detenção, investigação e prestação de 
declarações. As minhas mãos foram algemadas atrás das costas e ficaram feridas. 
Contrariamente ao disposto no artigo 21º dos regulamentos acima mencionados, não me foi permitido 
ver membros da família ou o meu advogado durante a minha detenção.  
A minha casa foi ilegalmente alvo de buscas na minha ausência. Uma vez que o Tribunal Penal de Paz 
emitiu o seu questionável mandado de busca "ad hoc" entre 16/07/2016 e 17/07/2016, o período legal 
de busca começou em 16/07/2016 às 00:00 e terminou às 23:59. Assim, embora a busca só pudesse 
ser realizada até ao início de 17/07/2016 às 00:00 horas, minha casa foi alvo de busca ilegalmente às 
02:30 do dia 17/07/2016. A inviolabilidade do domicílio foi violada e meus bens foram apreendidos 
sem a minha aprovação. 
Segundo o art. 88 da Lei n.º 2802 relativa aos Juízes e Procuradores, se os juízes ou procuradores não 
forem encontrados em flagrante delito de crime ao qual sejam aplicáveis penas graves, não podem ser 
detidos, não podem ser presos e revistados e as suas casas também não podem ser alvo de busca. 
Apesar desta disposição da lei, a minha culpa foi assumida antecipadamente, sem qualquer facto que 
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demonstrasse flagrante delito; sem qualquer prova que causasse dúvida razoável ou forte suspeita 
criminal; e sem se basear em quaisquer dados substanciais. Assim, o mandado de detenção e busca 
emitido de acordo com os artigos 309-314 do TCK sobre membros de organizações terroristas não 
está de acordo com as regras de nenhum Estado de Direito. 
De acordo com o artigo 119 do CMK (Código de Processo Penal), foi realizada uma busca irregular. 
Contrariamente ao artigo 119/4 do CMK, um procurador não presidiu à busca. 
Ao contrário do disposto no artigo 121 da CMK, não foi entregue uma cópia do mandado de busca a 
cada um dos participantes/presentes. 
Ao contrário do disposto nos artigos 134/3-4-5 da CMK, durante a busca à casa, os meus ficheiros 
digitais foram apreendidos sem serem feitas cópias, permitindo assim a manipulação desses ficheiros 
e transformando-os em "provas ilegais". 
Contrariamente ao artigo 127/3 do CMK, a apreensão dos bens não foi validada pelo procurador. 
Contrariamente ao disposto no artigo 147º do CMK, durante a tomada de declarações pelo Ministério 
Público, as questões colocadas foram "sob forma genérica", relacionadas com a vida pessoal e 
destinadas a apurar ideias e opiniões pessoais, não tendo sido feita qualquer acusação criminal 
substancial, nem apresentada qualquer prova substancial. 
Apesar de as declarações estarem a ser prestadas, foi especificado no relatório preliminar do HSYK 
(Conselho Superior de Juízes e Procuradores) que o interrogatório teve início, enquanto no relatório 
preliminar do Conselho de Supervisão foi dito que o interrogatório não constava do processo. No 
relatório preliminar do Conselho de Supervisão do Conselho Superior de Juízes e Procuradores foi 
apenas especificado que "o interrogatório para determinar a pertença a uma organização terrorista 
tinha começado". Por outro lado, o procurador já tinha concluído pela culpa por pertencer a uma 
organização terrorista e tentativa de golpe contra a ordem constitucional e eu fui detido por outro 
procurador sem que a minha declaração fosse tomada em absoluto. 
Um método de interrogatório ilegal foi utilizado pelo Tribunal Penal de Paz no decurso do 
interrogatório. No dia 20/07/2016 por volta das 06:00 da manhã fomos retirados da prisão e, depois de 
termos recebido o relatório do médico e a defesa da acusação, passámos 20 horas à espera que o juiz 
iniciasse o interrogatório, por volta das 02:00 da manhã. Fomos obrigados a esperar sem dormir nem 
descansar em pequenos quartos sobrelotados e estávamos cansados quando fomos levados para o 
interrogatório, de modo a que o nosso direito de defesa fosse limitado..., a Proibição de Tortura ao 
abrigo do artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem foi violada. 
O mandado de detenção emitido pelo juiz do Tribunal Penal de Paz é contrário à lei. Contrariamente 
ao artigo 309º do TCK, não foram especificados quaisquer atos que apontassem para a existência de 
flagrante delito em relação ao crime de tentativa de golpe de estado. De acordo com o artigo 101/2 do 
CMK, não foi apresentada qualquer prova substancial que implicasse uma suspeita razoável 
justificativa do mandado de detenção. 
De acordo com o artigo 101/2-c da CMK, não foi demonstrado um único facto para justificar a 
medida de detenção ou para provar que tenham ocorrido quaisquer factos neste caso concreto. 
De acordo com o artigo 107/2 da CMK, não foi prevista a possibilidade de informar pessoalmente as 
pessoas próximas sobre a detenção. 
De acordo com o artigo 88º da Lei n.º 2902 dos Juízes e Procuradores, apesar de não terem sido 
encontrados indícios suficientes que apontassem para a aplicabilidade de uma pena pesada, foram 
emitidos mandados de detenção. O facto de não ter sido emitido o relatório de flagrante delito realça 
esta situação. 
O mandado de detenção emitido contra mim violou a presunção de inocência ao afirmar: "juízes e 
procuradores públicos que são membros do FETÖ". 
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O juiz conduziu o interrogatório entre dois policias fortemente armados, contra o "princípio da 
publicidade". 
O juiz que emitiu o mandado de busca e detenção e a juiz que emitiu o mandado de prisão contra mim 
são marido e mulher, portanto, o princípio da imparcialidade do juiz foi violado. 
Um mandado de "suspensão preventiva e autorização para interrogatório" de juízes e procuradores é 
injusto e ilegal, uma vez que se baseia num relatório preliminar do Conselho de Supervisão do 
Conselho Superior de Juízes e Procuradores, que é considerado em si mesmo como uma instituição 
não operativa. O relatório preliminar não consta do processo do Ministério Público. 
É evidente que, numa situação de risco de vida e sem um ambiente de trabalho adequado, seria 
fisicamente impossível, numa situação normal, recolher provas contra 2745 juízes e procuradores 
públicos de uma só vez e ligar estas provas a juízes ou procuradores num relatório preliminar datado 
de 16/07/2016, uma vez que seriam necessárias cerca de 260 horas para preparar as listas, mesmo que 
apenas 5 minutos em média fossem necessários para cada juiz ou procurador. A lista negra de juízes e 
procuradores contrária à lei é prévia. O procurador A. foi processado com base num relatório 
preliminar descuidado e sem fundamento. Faleceu há alguns meses em consequência de um ataque 
cardíaco. 
O Secretário-Geral Adjunto do Conselho Superior de Juízes e Procuradores partilhou, não através dos 
canais oficiais, mas na sua conta no Twitter "Estamos a Recolher Bastardos FETO", juntamente com 
uma tabela que mostra as Prisões de Crimes Graves. Isto foi depois re-tweetado por outro Assistente 
do Secretário-Geral. Isto mostra claramente que o Conselho Superior de Juízes e Procuradores, que 
deveria ser imparcial, objetivo, independente e atuar com base em provas, está a comportar-se 
subjetivamente e sem fundamento. 
Mesmo que existissem algumas provas relacionadas com as alegadas acusações, os nomes de 2745 
(mais tarde mais de 3700) juízes e procuradores foram revelados publicamente sem qualquer 
hesitação, conduzindo a danos irreversíveis e em massa para os acusados, tudo isto sem avaliar o seu 
trabalho profissional, a sua diligência, qualidade e quantidade do seu trabalho pendente e o seu estado 
civil. Assim, a base do interrogatório disciplinar e um dos princípios mais importantes do Processo 
Penal, "o princípio da responsabilidade criminal individual da punição", foi violado. 
Não foram especificados os fundamentos materiais e jurídicos das pesadas sentenças, não foram 
recolhidas provas ilibatórias e a capacidade de recolher as provas ilibatórias foi-nos retirada pela 
decisão de prisão e encarceramento imediatos. Assim, a "Presunção de inocência", o "Direito ao 
recursos" e o "Direito a uma defesa efetiva" especificados no artigo 6º da CEDH foram todos 
restringidos, violando assim seriamente o "Direito a um julgamento justo". 
Em 15/07/2016, imediatamente após a tentativa de golpe de Estado, realizou-se uma reunião da 
Assembleia Geral do Conselho Superior de Juízes e Procuradores. Em 16/07/2016, cinco membros 
principais escolhidos pelo Conselho Superior de Juízes e Procuradores foram suspensos num processo 
impróprio. O mandado de prisão preventiva foi emitido no mesmo dia. Foram detidos dois membros 
do Tribunal Constitucional, 140 membros do Supremo Tribunal e 48 membros do Conselho de 
Estado. Dois membros da assembleia escolhidos pela segunda câmara do Conselho Superior de Juízes 
e Procuradores e outros membros escolhidos pelo órgão executivo não foram capazes de levar a cabo 
a avaliação e a individualização dos casos e tomaram decisões subjetivas num ambiente caótico. 
A lista com as informações sobre os cônjuges dos juízes e procuradores que foram suspensos e as suas 
informações profissionais foi publicada, não através dos canais oficiais do Conselho Superior de 
Juízes e Procuradores, mas através de sites na Internet, como "Adalet Gundemi" ou "Oda TV", e 
através de aplicações como o WhatsApp. Essas listas foram posteriormente confirmadas. Dessa 
forma, juízes, procuradores e suas famílias tornaram-se alvos públicos. Os cônjuges em serviço 
público também foram suspensos. 
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A presença de um depoimento: "Os membros do FETO devem ser todos erradicados", na página de 
Facebook do juiz que emitiu o mandado de detenção é contrária ao princípio da imparcialidade do 
juiz. 
Como os juízes e procuradores não se puderam reunir com os seus advogados de defesa antes da 
emissão do mandado de prisão, o Direito à Defesa e a um Julgamento Justo especificado no artigo 6 
do EHRC foram violados. 
Durante a busca realizada à minha casa na minha ausência, não foram feitas cópias dos arquivos dos 
laptops e tablets apreendidos, permitindo assim a manipulação ilegal desses arquivos digitais. 
Dezenas de polícias estavam a pressionar e interromper os acusados e os seus advogados de defesa no 
decorrer do interrogatório realizado pelo juiz de instrução, obstruindo assim qualquer defesa 
elaborada. 
O mandado de captura e o mandado de suspensão tornaram-se um método para intimidar e reprimir 
juízes e procuradores, porque alguns juízes que libertaram suspeitos e alguns procuradores também, 
foram suspensos e levados sob custódia. 
A gravidade da situação é ainda mais clara quando consideramos que alguns advogados de defesa 
também foram detidos. 
O princípio da inviolabilidade do domicílio e do local de trabalho especificado no artigo 8º da CEDH 
foi violado com a emissão ilegal de mandados de busca em meu nome. O meu direito de propriedade 
especificado no artigo 1º do Protocolo Adicional nº 1 da CEDH foi violado com o mandado de 
suspensão emitido contra mim. 
O meu direito de propriedade foi novamente violado quando os meus bens foram ilegalmente 
confiscados. 
O método de passar da presunção à prova como regra do processo penal preliminar especificado no 
artigo 6º - Direito a um processo equitativo - da CEDH foi violado. 
A minha liberdade física e intelectual foi restringida em resultado de um encarceramento ilegal, tendo 
sido e continuando a ser causados danos que não podem ser compensados. Assim, o meu Direito à 
Liberdade e Segurança especificado no artigo 5 da CEDH foi violado. 
O Direito à Proibição da Tortura e Penas ou Tratamentos Desumanos e Degradantes e o meu Direito à 
Defesa especificados no artigo 3 da CEDH foram violados pelo uso de um Método de Interrogatório 
Ilegal. 
Os requisitos para o Direito a um Julgamento Justo especificados no artigo 6 da Convenção Europeia 
dos Direitos Humanos, tais como: julgamento independente, julgamento imparcial, presunção de 
inocência, ser informado prontamente da natureza da acusação, ter tempo adequado para a preparação 
da defesa e o direito a uma sentença fundamentada foram violados. 
 
 

[36 – Sem data] 
Eu trabalhei como procurador durante seis anos na Turquia. 
Após o golpe de 15 de julho de 2016, fui detido e posteriormente preso por suspeita de pertencer ou 
estar ligado ao "FETÖ / PDY (Organização Terrorista Fethullah / Estrutura Paralela do Estado) e pelo 
meu alegado envolvimento no fracassado golpe de estado de 15 de julho. 
Estive preso durante mais de 8 meses sem prova ou suspeita razoável. Durante a minha prisão, o 
direito a um julgamento justo, o princípio da presunção de inocência e o princípio de que a 
responsabilidade penal é individual foram violados pelas decisões do procurador e do tribunal. 
Os recursos internos contra a detenção são ineficazes porque as decisões de detenção e demissão não 
foram tomadas por tribunais independentes, mas por juízes que aplicaram as diretrizes do HSYK que 
não são independentes do poder executivo. 
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O decreto lei n. 667, adotado após o golpe fracassado, exonera de responsabilidade os funcionários 
pelas medidas tomadas durante o estado de emergência. 
O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, entretanto, considerou que os recursos apresentados 
pelos juízes presos eram inadmissíveis, pois não tinham esgotado os recursos internos (acórdãos do 
caso Halil Sari / Turquia e do caso Mercan / Turquia de 2016). 
Depois de ter sido detido, fui demitido, por força de uma decisão do Conselho Superior de Juízes e 
Procuradores, que de forma alguma teve em conta os princípios de independência e imunidade dos 
juízes especificados na Constituição da República da Turquia e as leis ordinárias que regulam o 
estatuto dos juízes e procuradores. Um total de 3.628 juízes foram demitidos das suas funções, com 
base no decreto-lei de emergência n. 667. 
A decisão de demissão não foi individualizada e motivada com referência a provas verificáveis. 
O Conselho Superior de Juízes e Procuradores (HSYK) privou-me do direito de me defender 
pessoalmente. Além disso, os membros do HSYK que elaboraram a decisão de demissão não eram 
independentes do Executivo. 
Por isso, a Rede Europeia de Conselhos Judiciais (ENCJ) decidiu suspender o estatuto de observador 
do HSYK em 8 de dezembro de 2016 após a demissão coletiva de juízes e procuradores. A ENCJ, na 
sua decisão, sublinhou que o HSYK já não é uma instituição independente do executivo. 
Durante o período da minha prisão, as violações dos meus direitos e das minhas liberdades 
continuaram. Por exemplo, recorri contra a minha prisão (e também contra a decisão que prolongou a 
minha prisão) e solicitei a libertação muitas vezes. 
Mas o "tribunal de primeira instância” (não um tribunal) rejeitou a maioria dos meus recursos com 
fundamentos insuficientes ou estereotipados. As decisões não me foram notificadas. 
Algumas das medidas tomadas em conexão com a demissão de juízes também penalizaram 
injustamente membros das suas famílias, por exemplo, o despejo da casa de função e a retirada de 
passaportes a todos os membros da família. 
Por último, o Decreto n.º 685 não prevê uma solução jurídica para a detenção ilegal de juízes e 
procuradores. Por outro lado, a solução introduzida no decreto-lei para os requerimentos apresentados 
aos tribunais contra tais procedimentos ilegais e despedimentos e cooperação com as autoridades 
turcas para encontrar uma solução para as violações de direitos (v. original inglês) 
 
 

[37 – Sem data] 
1. Sou cidadão da República da Turquia. Estava a trabalhar como membro do Supremo Tribunal. Mas 
agora sou um jurista que não pode usar o título ou a identificação de juiz, nem posso exercer a 
advocacia. Quero informá-los de como isto aconteceu e espalhar a voz de juízes e procuradores 
maltratados. 
2. Durante os 30 anos da minha vida pública nunca discriminei ninguém com base no género, raça, 
língua, religião ou crença religiosa. Nunca estive sob investigação. Nunca fui alvo de nenhuma 
punição disciplinar. Não mantive ligações ou relacionamento com qualquer grupo político, partido, 
congregação, organização, etc. enquanto estava a exercer o cargo. Não agi em uníssono com qualquer 
formação dessa natureza, nem assumi qualquer atitude em relação a eles. 
3. Em 2010 realizou-se um referendo constitucional na Turquia. Segundo ele, a maioria dos membros 
do Conselho Superior de Juízes e Procuradores (HSYK) deveria ser eleita pelos juízes e procuradores. 
A eleição foi convocada com uma lista criada para obter um consenso, de acordo com os pareceres do 
Ministro da Justiça da altura e dos funcionários do ministério. 
4. Uma grande parte dos candidatos apoiados pelo ministério foram eleitos para o Conselho Superior 
de Juízes e Procuradores. Depois de o HSYK ter sido criado desta forma, o número de membros do 
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Supremo Tribunal foi aumentado em 137 membros, de 250 para 387, e o número de membros do 
Conselho de Estado foi aumentado em 61 membros, de 95 para 156, de acordo com a Lei n.º 6110. 
Em 2011, o HSYK fez uma eleição para os lugares vagos e recém-criados. 
5. Enquanto continuava a desempenhar as minhas funções nos tribunais superiores com grande 
dedicação, os funcionários públicos ficaram perturbados com certos interrogatórios e processos 
judiciais conduzidos por alguns juízes e procuradores no exercício das suas funções em tribunais de 
primeira instância em algumas províncias e distritos. Estes funcionários do governo visaram membros 
do judiciário em declarações com alegações de que os membros do judiciário estavam envolvidos em 
algumas ações ilegais. 
6. A fim de neutralizar, pacificar e desativar os membros do judiciário cujas atividades, ideais, 
pensamentos e estilo de vida não eram aprovados, bem como o grupo que colaborou durante a eleição 
para o HSYK, antes das novas eleições para o HSYK o governo criou a Associação de Unidade 
Judicial (YBP) que incluía juízes e procuradores que compartilharam os pensamentos e ideias dos 
burocratas do ministério. Colaborou com eles. Os candidatos do YBP ganharam a eleição por causa da 
promessa de aumento salarial para juízes e procuradores (de facto, os salários aumentaram após a 
eleição) e devido ao apoio logístico e de transporte. 
7. A primeira ação do HSYK depois de ter iniciado funções com o apoio ativo do governo foi a 
elaboração de listas de juízes e procuradores em funções nos tribunais de primeira instância que o 
HSYK acreditava não terem votado nos candidatos do YBP. Os locais de trabalho e as funções dos 
juízes e procuradores que acabaram nas listas de opositores foram alterados de acordo com numerosos 
decretos, sem qualquer razão real ou justa. 
8. O Governo, por um lado, prosseguiu os seus esforços no sentido de alterar a composição e os 
membros dos Tribunais Superiores, visando aqueles que considerava não apreciarem a situação e não 
responderem bem às expectativas do Governo e, subsequentemente, neutralizar e libertar do seu cargo 
os opositores que se considerava terem opiniões diferentes. Para o efeito, aprovou a Lei n.º 6572 para 
aumentar o número de secções e membros do Supremo Tribunal e do Conselho de Estado, mesmo que 
não houvesse necessidade real nem a infra-estrutura necessária para o apoiar. Com essa lei, o número 
de membros do Suprema Tribunal passou de 387 para 516, enquanto o número de membros do 
Conselho de Estado aumentou de 156 para 195. Após esta fase, de acordo com os desejos e 
expectativas do governo, novos membros foram escolhidos pelo HSYK e a estrutura dos Tribunais 
Superiores foi alterada. Mas o governo ainda não estava satisfeito: na sexta-feira, 1º de julho de 2016, 
sem que qualquer novo incidente fosse invocado ou qualquer justificação razoável e objetiva fosse 
dada, uma nova Lei número 6723 foi aprovada na Grande Assembleia Nacional Turca com o objetivo 
de substituir os membros dos Tribunais Superiores que se acreditava não terem dado o seu voto a 
chefes de secção apoiados pelo governo, que eram considerados opositores e cujo estilo de vida e 
visão de mundo não eram apreciados. 
9. Enquanto este diploma ainda estava na Presidência aguardando promulgação, uma tentativa de 
golpe de Estado aconteceu na sexta-feira, 15 de julho de 2016. Apenas 3-5 horas após a tentativa de 
golpe, quando ainda não se sabia o que exatamente havia acontecido e quando os detalhes do evento 
ainda não tinham vieram à tona, foram feitas declarações sobre interrogatórios conduzidos pelos 
Procuradores da República de acordo com a solicitação e desejo do governo, como se o Supremo 
Tribunal e os seus membros, juízes e procuradores, tivessem preparado, apoiado, desejado e 
efetivamente participado no golpe. 
10. Na primeira fase, foi decidido que 140 membros do Supremo Tribunal, 2 Chefes de Departamento 
do Supremo Tribunal, 48 membros do Supremo Tribunal, 2 membros do Tribunal Constitucional, 7 
membros do Supremo Tribunal Militar, 2 membros do Supremo Tribunal Administrativo Militar e 
2745 juízes e procuradores de primeira instância que foram colocados em listas de opositores e que 
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seriam dispensados de suas funções em conformidade com a Lei nº 6723 deveriam ser revistados, 
detidos e presos. 
11. Essas pessoas foram detidas sob acusações de tentativa de aniquilação ou alteração da ordem 
constitucional e de pertencerem a uma organização terrorista armada denominada Organização 
Terrorista Fethullah, Construção de um Estado Paralelo (FETÖ/PDY), apesar de não terem sido 
encontradas provas substanciais que sustentassem essa acusação, de não terem sido tomadas 
declarações de defesa, de ter sido violada a presunção de inocência e o princípio da responsabilidade 
penal individual e de não ter sido emitida uma decisão judicial clara. Uma parte deles foi libertada sob 
a aplicação de medidas de coação. Depois disso, foram tomadas decisões adicionais para a prisão de 
678, 189, 203 e 192 pessoas, num total de 1262 pessoas. Mais de 4000 membros do Supremo Tribunal 
de Justiça, Juízes e Procuradores foram temporariamente dispensados das suas funções. Milhares de 
juízes e procuradores, membros dos tribunais superiores e membros do HSYK e do Tribunal 
Constitucional foram expulsos dos edifícios onde viviam. A primeira metade do salário foi paga. 
Depois, o salário não foi pago de todo. Entretanto, passaram oito meses, mas ainda não foi deduzida 
qualquer acusação criminal oficial. 
12. Depois disso, foi decidido que estes juízes e magistrados do Ministério Público (escolhidos) pelo 
HSYK e membros do Supremo Tribunal de Justiça nomeados para tribunais de grau inferior nos 
termos da Lei n.º 6723 deveriam ser demitidos das suas funções. No decreto promulgado com base no 
estado de emergência, foi decidido que "sem esperar pela sentença condenatória, deixarão de trabalhar 
no serviço público, não serão direta ou indiretamente admitidos ao serviço; serão destituídos das suas 
funções, não serão reempregados em cargos que estavam a exercer; serão despejados de alojamentos 
públicos ou edifícios em que residam no prazo de quinze dias, não poderão utilizar títulos e nomes 
profissionais como chefe ou membro do Supremo Tribunal de Justiça, juiz ou procurador, e não 
poderão usufruir de direitos relacionados com esses títulos e nomes profissionais". 
13. Os passaportes destes juízes, magistrados do Ministério Público e seus cônjuges foram 
cancelados. As suas armas registadas foram apreendidas. Os seus bens e contas bancárias foram 
apreendidos como medida cautelar. 
14. Porque os apoiantes do poder nos meios de comunicação social manipulam a opinião pública, 
devido à atmosfera criada quando o governo anunciou o estado de emergência, e devido ao 
comportamento e atitude discriminatórios e repressivos do HSYK, que se comporta como se fosse 
uma instituição diretamente ligada ao governo, os procuradores e juízes que estão a conduzir a 
investigação da tentativa de golpe de Estado estão preocupados que também eles possam sofrer as 
mesmas consequências, pelo que avaliam os seus colegas sob investigação como traidores e inimigos 
do Estado e não se abstêm de adotar as medidas e veredictos mais graves. 
15. Quando a Lei nº 6723 foi aprovada na Grande Assembleia Nacional Turca, eu estava a cumprir o 
meu dever como membro do Supremo Tribunal. Na segunda-feira, 11 de julho de 2016, um grupo de 
21 membros do Supremo Tribunal e do Conselho de Estado reuniu-se em frente ao prédio do 
Supremo Tribunal. De acordo com o artigo 25 "Liberdade de pensamento e opinião" e o artigo 26 
"Liberdade de expressão e difusão do pensamento" da Constituição da República da Turquia e 
abrangidos pelo âmbito da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, foi proferida uma 
declaração livre de qualquer elemento criminoso contra a Lei n.º 6723. Esta declaração apareceu 
amplamente em diferentes meios de comunicação social, organizações de radiodifusão e sítios 
Internet. 
16. Um dia depois desse evento, apareceram notícias sob o título "Uma investigação foi iniciada 
contra 21 membros do Supremo Tribunal e do Conselho de Estado reunidos para protestar contra a 
nova lei que alterava a estrutura dos tribunais superiores" em meios de comunicação e organizações 
de radiodifusão. 
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17. Nessas condições, parecia improvável que eu fosse escolhido novamente como membro do 
Supremo Tribunal. Por essa razão, decidi aposentar-me. 
18. A Lei n.º 6723 entrou em vigor com a sua publicação no Diário da República, datada de 
23/7/2016. Com esta lei, todos os membros dos dois tribunais superiores (Supremo Tribunal e 
Conselho de Estado) foram demitidos das suas funções em conformidade com os artigos temporários 
acrescentados às leis do Supremo Tribunal e do Conselho de Estado. No prazo de 2 dias a partir de 
23/7/2016, quando a Lei entrou em vigor, 75 membros do Conselho de Estado e 267 membros do 
Supremo Tribunal foram reintegrados pelo Conselho Superior de Juízes e Procuradores. Os restantes 
foram colocados em tribunais de primeira instância, tribunais de instrução ou no Ministério Público. 
19. Não recebi nenhuma notificação (oficial) dando conta da minha colocação. Assim, não podia 
apresentar um pedido de "reexame" da minha colocação, nem podia reclamar para a Assembleia 
Geral. 
20. A minha colocação no Supremo Tribunal foi eliminada por lei, e o meu direito a um recurso 
também me foi retirado. O meu direito de acesso aos tribunais foi violado. Por esta razão, apresentei 
um recurso diretamente ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. 
21. De acordo com a nossa Constituição e com as disposições da Lei dos Juízes e Procuradores, não é 
possível "infligir uma sanção disciplinar aos funcionários públicos sem lhes conferir o direito de se 
defenderem". De acordo com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, uma pessoa acusada de 
um delito tem direito de defesa. O direito de defesa é um direito universal. 
22. De facto, sou obrigado a provar minha inocência. Por outras palavras, estou a tentar provar a 
minha inocência mesmo não sendo acusado de nenhum crime em particular. É difícil, mesmo 
impossível, provar que algo não existe. É muito mais fácil provar que algo existe. Se eu cometi 
alguma ofensa, ela precisa de ser provada. 
23. A presunção de inocência é garantida nos termos do artigo 38º e do artigo 15º, nº 2 da nossa 
Constituição, tal como é reconhecida como princípio universal nos termos do artigo 6º, nº 2 da 
Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. Assim, 
"Ninguém pode ser considerado culpado até que essa culpa seja confirmada por uma decisão judicial". 
24. Publicar o meu nome no Diário da República como membro da organização FETÖ/PDY e 
exonerar-me de funções públicas sem qualquer decisão judicial transitada em julgado, sem reconhecer 
a presunção de inocência, sem reconhecer o direito de defesa, sem dar qualquer fundamento ou 
recorrer a qualquer prova para explicar a minha ligação a esta organização é uma grave violação dos 
direitos humanos. Além disso, declarar "comprovadamente culpado de ter ligações com a organização 
FETÖ/PDY" na fundamentação da decisão equivale a ter o tribunal/julgamento substituído pela 
Assembleia Geral do HSYK. Considerando que, de acordo com o artigo 9º da nossa Constituição, "o 
poder judicial é exercido por tribunais independentes em nome da nação turca". 
25. A Assembleia Geral da HSYK redigiu uma fundamentação coletiva de 60 páginas com a decisão 
de despedimento de 2847 pessoas. Escrever desta forma uma justificação sobre o assunto envolvendo 
pesadas sanções, como o despedimento, viola o direito à segurança jurídica. 
26. De acordo com o princípio universal da responsabilidade criminal individual, não é possível punir 
uma pessoa devido a uma infração cometida por outra pessoa. Ninguém pode ser responsabilizado 
pelas ações de outra pessoa. Todos devem ser responsabilizados pelas suas próprias ações. Apesar 
disso, o meu cônjuge que estava a trabalhar como assistente médico foi temporariamente suspensa 
porque eu fui detido e demitido de funções públicas. Depois disso, ela foi demitida de funções 
públicas de acordo com o decreto promulgado sob o estado de emergência. 
27. Isto também não foi suficiente para o HSYK, porque fui demitido da função pública e o meu filho 
também foi demitido da função pública. 
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28. Uma vez que o motivo da demissão do serviço oficial está registado na base de dados das 
instituições de segurança social como "OHAL/KHK" (Decreto promulgado pela Ordem de Estado de 
Emergência (Olaganüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi), podemos dizer que estas pessoas estão 
a ser marcadas e estigmatizadas. Quando eu me candidatar a qualquer emprego, o empregador 
recusar-se-á a empregar-me, quando considerar esta situação, e eu ficarei desempregado. Isto fará 
com que eu e a minha família enfrentemos a morte civil. Esta estigmatização não ficará limitada a 
mim mesmo, afetará o futuro dos meus filhos e, consequentemente, influenciará todos os membros da 
minha família. 
29. Não é razoável, lógico nem compatível com o Estado de Direito que um Gabinete Ministerial ou 
um Órgão Legislativo exerçam a autoridade judicial, substituindo-se assim a um Órgão Judicial, 
proferindo um veredicto como se houvesse um veredicto de condenação claro a ser dado; e 
responsabilizem os membros do judiciário por uma tentativa vil de golpe de estado no dia 15 de julho. 
30. A decisão de demissão tomada pela Assembleia Geral do HSYK foi publicada no Jornal Oficial 
em 25/8/2016. Nos termos do artigo 33.º da Lei n.º 6087, apresentei atempadamente o meu pedido de 
reapreciação da decisão tomada pela Assembleia Geral. Apesar de ainda não ter sido tomada qualquer 
decisão sobre este assunto, ou seja, apesar de a decisão ainda não ter sido tomada definitivamente e de 
o meu cargo oficial ainda estar em curso, os meus salários de setembro, outubro e novembro não 
foram pagos. Fui obrigado a apresentar um processo judicial no tribunal administrativo. O processo 
ainda está em curso. Por um lado, fui demitido da função pública de tal forma que nunca mais poderei 
trabalhar na função pública, por outro lado, embora o meu posto oficial/comissão ainda estivesse em 
curso, o salário a que tinha direito não era pago. 
 
Em conclusão: 
31.  Quando estava a cumprir o meu dever como membro do Tribunal Supremo, fui colocado na lista 
de opositores apenas porque não adotei a visão, a ideia e o estilo de vida do poder político. Não fui 
reeleito membro do Tribunal Supremo porque estive presente durante a leitura de uma declaração que 
criticava uma lei escrita com o propósito de encerrar a nossa associação. Uma decisão para a minha 
detenção, busca e prisão foi tomada na manhã seguinte à tentativa de golpe de Estado que eu nunca 
reconheceria, pois é contrária à democracia e à vontade nacional.  Estive detido durante 4 dias. Depois 
disso, fui libertado para aguardar julgamento em liberdade. Uma vez que o meu estatuto de membro 
do Supremo Tribunal foi eliminado por força da lei, fui nomeado Juiz de Instrução pelo HSYK. Fui 
temporariamente suspenso. 
32.  Na quarta-feira, 24 de agosto de 2016, fui demitido da função pública. O meu nome foi publicado 
no sítio web do HSYK e no Jornal Oficial, juntamente com nomes de 2847 outras pessoas, como se eu 
fosse membro de uma organização terrorista. Desta forma, fui condenado a viver como um terrorista. 
O meu pedido de reexame foi rejeitado pelo HSYK. Entretanto, embora o meu emprego ainda 
estivesse oficialmente em curso, os meus salários de setembro, outubro e novembro não foram pagos. 
Embora eu quisesse aposentar-se, ainda não tinha condições para o fazer. O meu passaporte e os 
passaportes da minha família foram cancelados. As minhas armas registadas foram apreendidas. O 
banco no qual estava a receber o meu salário cancelou unilateralmente o meu cartão de crédito sem 
sequer me notificar. 
33. Por causa da minha demissão da função pública e em violação do princípio da responsabilidade 
criminal individual, a minha mulher, que trabalhava como assistente médica, foi demitida da função 
pública. Acabei numa situação em que não posso usar o título de juiz, não consigo encontrar trabalho 
em nenhum lugar e não posso exercer a advocacia. Os meus filhos estão numa posição grave. Fui 
expulso do edifício de alojamento do Estado e forçado a arrendar um lugar para viver. Não tenho 
fontes de rendimento. Passei 30 anos a trabalhar como juiz. 
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34. Peço-lhes gentilmente que ouçam a nossa voz, que notifiquem as instituições envolvidas, que 
ajudem perante as Organizações Internacionais, que se interessem mais de perto pelos vossos colegas 
maltratados e que se solidarizem com os aproximadamente 5000 juízes e procuradores que foram 
detidos e perderam os seus empregos. 
35. Peço-lhes gentilmente que não partilhem o meu nome ou o meu endereço com as autoridades 
estatais da República da Turquia e que o mantenha confidencial. Creio que compreenderão por que 
razão faço tal pedido. Nada mais precisa de ser dito. 
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TURQUIA – JUIZ M. TOSUN MORREU NA PRISÃO SOB A 
PERSEGUIÇÃO DE ERDOGAN 

 
ERDOĞAN ANIQUILA O JUDICIÁRIO E OS JUÍZES 

 
Mehmet Tosun, juiz relator da 11ª Câmara do Conselho de Estado da Turquia, tinha 29 anos. Foi 
demitido sob o pretexto da tentativa de golpe de 15 de julho. Estava casado há um mês quando foi 
preso. Será conhecido como a segunda vítima entre os magistrados durante o golpe de estado de 
Erdoğan. 
É a segunda vítima, porque a primeira entre os magistrados foi o procurador Seyfettin Yiğit. Também 
estava na lista negra porque não tinha votado a favor da lista de candidatos à eleição do Conselho 
Superior (HSYK) apoiada por Erdoğan. Foi demitido depois de 15 de julho e foi preso, recorreu da 
decisão de demissão, escreveu cartas para todas as figuras do Estado, incluindo o presidente Erdoğan. 
A sua voz permaneceu sem ser ouvida e levou a peito a acusação de terrorismo que foi contra si 
dirigida. A sua morte foi oficialmente registada como suicídio. O HSYK não conheceu do seu recurso 
contra a decisão de demissão, por força do falecimento, e nem sequer emitiu condolências oficiais. 
Até mesmo os colegas tinham medo de serem acusados de "ajudar a organização terrorista (!)" por 
participarem no funeral do amigo. 
A segunda vítima é Mehmet TOSUN. Esteve em tratamento no hospital por um longo período devido 
a uma doença que apareceu há 2 anos, com tosse e que acabou por afetar os pulmões. Depois de ter 
alta, recebia tratamento no hospital durante 2-3 dias por mês. Durante o tratamento, perdeu 35 quilos, 
passando de 80 kg para 45 kg. A forte medicação que tomava debilitou o seu sistema imunitário. Ele 
era um homem bondoso e amável, que amava muito o próximo. Os seus colegas ajudavam-no no seu 
trabalho, preocupados com a sua saúde. Com o apoio da sua família, após anos de tratamento, 
recuperou da sua doença, ficou noivo e depois casou. 
No auge da sua vida, quando estava casado há apenas um mês, foi acusado de pertencer a uma 
"organização terrorista", foi demitido da profissão e foi preso quando pensava "ter a sua vida em 
ordem". No entanto, os seus colegas conscientes disseram-lhe: "Eles não vão manter-te na prisão, por 
causa das doenças que sofreste". Ele era uma pessoa sensível, também levava as coisas a peito. Os 
polícias trataram-no como se fosse um "traidor", nem sequer lhe deram pão e água. Quando depois foi 
preso e entrou no estabelecimento prisional, relaxou e disse: "Este lugar é melhor que a detenção (!)". 
Meses se passaram na prisão, todos os recursos contra a prisão foram rejeitados com decisões 
pré-elaboradas. A ala estava sobrelotada, a higiene e o arejamento não eram suficientes na prisão. A 
doença estava a progredir novamente. Depois de ser examinado por um médico, o início do processo 
de re-tratamento não seria como no exterior, tudo sendo obstruído pela “burocracia das barras de 
ferro”. Também recorreu da sua detenção/prisão, juntando documentos sobre sua doença, mas os seus 
recursos foram rejeitados por inadmissibilidade. 
A doença nos seus pulmões progrediu. Após sete meses nenhuma acusação foi proferida, e mesmo 
sem poder saber de quê e com que provas era acusado, há dois dias a sua doença piorou e faleceu 
subitamente na enfermaria. Foi enterrado como "Mehmet Tosun, o homem", sem o título de "juiz". 
Dizem que a bondade para a maldade é obra do Homem, a bondade para a bondade é obra de Todos, a 
maldade para a bondade é obra dos maus espíritos. 
Ele era um "Homem" com letra maiúscula, que conseguia fazer o bem até mesmo aos "malfeitores" 
que fizeram o mal contra ele. 
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Deixa uma esposa em sofrimento e colegas que até de chorar têm medo. 
Deus dê descanso à sua alma. 
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MURAT ARSLAN1, JUIZ TURCO PRESO, GANHA PRÉMIO VÁCLAV 
HAVEL DOS DIREITOS HUMANOS 2017 

 
DISCURSO DE MURAT ASLAN 

 
Falo-vos de uma prisão num país onde o Estado de Direito está suspenso, que se afasta dos valores 
democráticos, onde os dissidentes são silenciados, os defensores dos direitos humanos, os jornalistas, 
as pessoas que pedem a paz, as pessoas que gritam que as crianças não devem morrer, são rotuladas 
como terroristas e presas. Imaginem um país onde as prisões se transformam em lugares frequentados 
pelos defensores dos direitos humanos e da liberdade, como um império de medo mergulhado na 
escuridão. Sim, é verdade que o país não retirou lições das experiências desagradáveis da Europa 
durante o início do século XX, pelo que o país vive a mesma experiência de se tornar agora um 
laboratório de um regime totalitário. 
No entanto, isto não deve levar ninguém ao desespero. Nunca nos afundámos no desespero. Na 
verdade, a existência dos nossos filhos não nos permite ser desesperados. Se há alguém algures a lutar 
pelos direitos e pela liberdade, e a mergulhar de cabeça, isso significa que há sempre alguma 
esperança para o futuro. Foi isso que esperámos e por isso nos organizámos no judiciário. 
Fundamos a Associação de Juízes e Procuradores Turcos (YARSAV) em 2006, porque acreditamos 
que um Judiciário independente e imparcial que salvaguarda a liberdade é condição sine qua non num 
Estado constitucional moderno e democrático que se baseia nos direitos humanos. 
Lutamos pela independência e imparcialidade judiciais, pelo Estado de Direito e pela democracia. 
Fomos guiados por valores que visam a plena independência, a civilização contemporânea baseada na 
igualdade, no laicismo, no Estado de Direito, nos direitos humanos e nas liberdades. Resistimos a todo 
o tipo de intervenções que ameaçam estes valores fundamentais. Lutámos para derrotar a ascensão do 
muro do medo onde a sociedade estava presa. 
Os preconceitos, as alegações sem fundamento, infelizmente, tornam-se a falsa verdade na nossa 
sociedade. Não fizemos concessões nos nossos valores que defendemos sob todo o tipo de ameaças e 
pressões. Fizemos o que era suposto ser feito, e esta abordagem foi apreciada pela sociedade 
internacional. Tornámo-nos então representantes de uma organização respeitada mundialmente. 
Não deixámos a queda do poder judicial do nosso país à própria sorte. Deixámos marcas de salvação 
em cada esquina para podermos regressar. Hoje, estamos exilados, fechados em prisões, mas isso não 
vai mudar a realidade. O preço que estamos a pagar apenas aumenta a nossa fé nos dias vindouros em 
que o Estado de Direito e a democracia serão interiorizados e aumenta o nosso espírito de luta. 
Continuaremos a mostrar que há sempre quem clame contra a injustiça e a ilegalidade, enquanto 
muitos outros, que deveriam falar e resistir, foram afundados no silêncio sob a pressão do império do 
medo. 
O aumento dos reflexos do trauma criado pela mentalidade autoritária fará com que a nossa voz 
interior transborde, e a nossa voz perturbará ainda mais as pessoas que causaram esse trauma. 
Defendemos o Estado de Direito, os direitos humanos e os valores democráticos modernos. Essa 
resistência seria a última fronteira para proteger a nossa liberdade e democracia. 

                                                           
1 Murat Arslan é um juiz turco, Presidente da Associação de Juízes e Procuradores (YARSAV). Em 26 de 
outubro de 2016, foi detido. Em 2017, foi agraciado com o Prémio Václav Havel dos Direitos Humanos pela 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. O anúncio do Prémio, que homenageia os defensores dos 
direitos humanos na Europa e não só, citou o seu trabalho em prol da independência do poder judicial na 
Turquia. Arslan foi também acusado de apoiar o FETÖ. 
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Nunca devemos esquecer que a história da humanidade está cheia de revolucionários tão corajosos, 
que pagam o preço da sua crença, e este legado será continuado por eles. 
Orgulho-me de receber este prémio (dedicado ao grande intelectual e político Vaclav Havel) em nome 
dos meus colegas e dos combatentes pela liberdade, que foram alvo de despedimento, perseguição e 
prisão. Espero que o prémio dê um contributo significativo para a nossa luta pela liberdade. 
Nesta ocasião, gostaria de expressar a minha sincera gratidão e os meus agradecimentos aos membros 
da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, ao júri de seleção, à Associação Internacional de 
Juízes (que sempre apoiou as nossas lutas pela democracia e pelo Estado de Direito, e da qual me 
orgulho de sempre ter sido membro) e a outras associações de juízes, à Associação Europeia de Juízes 
pela Democracia e Liberdade (MEDEL), à Associação de Juízes Administrativos Europeus, Judges 
for Judges e aos meus colegas, membros da YARSAV. 
Por último, quero agradecer à minha querida esposa Sevilay e aos meus filhos (Burak Emre e Yigit 
Eren), que são os verdadeiros heróis da luta pela democracia na Turquia. 
Saúdo-vos a todos e espero encontrar-vos num futuro brilhante e pacífico. 
 
MURAT ARSLAN 
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Europa, 19 de janeiro de 2019 
 
 

CONDENAÇÃO CRIMINAL DE MURAT ARSLAN 
 
 
Ontem, o vencedor do Prémio de Direitos Humanos Vaclav Havel, Murat Arslan, Presidente da 
Associação de Juízes Independentes da Turquia YARSAV, foi condenado por ser membro de 
uma organização terrorista armada (nomeadamente por ser membro ativo do FETÖ/PDY) e 
condenado a 10 anos de prisão. 
 
Murat Arslan é um juiz turco, presidente da Associação Turca de Juízes e Procuradores 
(YARSAV). Foi detido em outubro de 2016 e permanece desde então em prisão preventiva. 
 
Foi galardoado em outubro de 2017 com o Prémio Václav Havel para os Direitos Humanos pela 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. 
 
Durante os últimos anos, a Plataforma para um Poder Judicial Independente na Turquia, que reúne 
as quatro associações de magistrados mais representativas da Europa (AEAJ, EAJ, J4J e MEDEL) 
observou a perseguição e o processo contra Murat Arslan e informou o público e os políticos sobre 
o mesmo. 
 
No decurso do processo penal em curso (o primeiro), as provas sobre a utilização concreta do 
sistema de comunicação ByLock (semelhante ao "whatsapp" ou outro meio de comunicação) e o 
seu valor probatório para as acusações concretas deduzidas não foram criteriosamente analisadas 
nem exaustivamente investigadas. 
 
Além disso, as muitas violações do Código de Processo Penal turco que caracterizaram todo o 
processo culminaram numa inacreditável violação dos direitos processuais fundamentais na 
audiência de ontem. Direitos processuais fundamentais, como o direito a uma defesa adequada ou o 
direito de recusa de juízes parciais, têm sido negados e, desta forma, as próprias garantias 
processuais das leis turcas foram ignoradas. No contexto dos standards europeus, as provas 
apresentadas pelo Ministério Público não podem ser consideradas provas suficientes e não 
passaram de uma enumeração de afirmações não provadas. 
 
Este desrespeito pelos princípios básicos de um julgamento justo - que pôde ser imediatamente 
percebido pelos observadores europeus presentes nas audiências - mostra claramente que se tratou 
de uma sentença de motivação puramente política, voltando a pôr em evidência a ausência de um 
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Estado de Direito na Turquia. 
 
Murat Arslan não só demonstrou que defendia plenamente os direitos fundamentais no âmbito dos 
seus deveres de juiz, como também resistiu a pressões constantes: tanto pressões sobre o poder 
judicial turco como pressões dirigidas contra si. Em todas as suas atividades como presidente da 
YARSAV, nunca se rendeu, apesar de a sua carreira pessoal e judicial ter sido prejudicada (tendo 
sido relator no Tribunal Constitucional turco, foi posteriormente transferido). Defendeu 
abertamente, nomeadamente, o apoio internacional no contexto do agravamento da situação de 
independência do poder judicial após o escândalo de corrupção do poder político em dezembro de 
2013. 
 
A dedicação e a integridade de Murat Arslan são claramente visíveis, nomeadamente pela simples 
referência a excertos do seu discurso de aceitação, após ter sido galardoado com o Prémio Vaclav 
para os Direitos Humanos de 2017: 
 
"Lutámos pela independência e imparcialidade do poder judicial, pelo Estado de direito e pela 
democracia. Guiámo-nos por valores que visam a plena independência, uma civilização 
contemporânea baseada na igualdade, no laicismo, no Estado de direito, nos direitos humanos e 
nas liberdades. Resistimos a todo o tipo de intervenções que ameaçavam esses valores 
fundamentais. Lutámos para derrotar a ascensão do muro do medo onde a sociedade estava presa. 
Os preconceitos, as alegações sem fundamento, infelizmente, tornam-se a falsa verdade na nossa 
sociedade. Nós não fizemos concessões nos valores que defendemos sob todos os tipos de ameaças 
e pressões. Fizemos o que era suposto ser feito, e esta abordagem foi apreciada pela sociedade 
internacional. Tornámo-nos então representantes de uma organização respeitada mundialmente. 
Não deixamos o poder judicial do nosso país cair à sua própria sorte. Deixamos marcas de 
salvação em todas as esquinas para regressas. Hoje, estamos exilados, fechados em prisões, mas 
isso não vai mudar a realidade. O preço que estamos a pagar apenas aumenta a nossa fé nos dias 
vindouros, em que o Estado de Direito e a democracia serão interiorizados, e aumenta o nosso 
espírito de luta. 
Continuaremos a mostrar que há sempre quem clame contra a injustiça e a ilegalidade, enquanto 
muitos outros, que deveriam falar e resistir, estão afundados no silêncio sob a pressão do império 
do medo". 
 
Neste grave momento, a Plataforma quer expressar publicamente: 
 
- a sua solidariedade com o nosso Colega Murat Arslan e a sua família, que nunca estarão sozinhos 
ou sem a nossa solidariedade e apoio; 
 
- a sua preocupação com a grave violação das regras fundamentais levada a cabo neste julgamento, 
já denunciada pelos observadores internacionais, minando a atual condenação, que deve ser 
considerada como concretamente ilegal e injusta; 
 
- o seu apelo a todas as instituições europeias para que cessem qualquer cooperação com o poder 
judicial turco até que o Estado de Direito seja restabelecido no país e para que utilizem todos os 
meios para convencer a Turquia a pôr termo à sua caça às bruxas contra juízes e procuradores. 

 
Edith Zeller, m.p. 
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Presidente da Associação Europeia de Juízes Administrativos (AEAJ) 

 

José Igreja Matos, m.p. 
Presidente da Associação Europeia de Juízes (EAJ) 

 
Tamara Trotman, m.p.  
Presidente dos Judges for Judges 

 
Filipe César Marques, m.p. 
Presidente da Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) 
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APELO A DOAÇÕES PARA APOIAR OS COLEGAS TURCOS 
 

Se desejar apoiar os colegas turcos perseguidos e as suas famílias, por favor faça doações para 
suportar os custos da sua defesa e a observação internacional dos seus julgamentos para a 
seguinte conta bancária 
 
Internationalen Rechtshilfe-Fonds; Juristen für Juristen. (J4J) 
IBAN: DE11 3306 0592 0005 3433 63  
BIC: GENODED1SPW  
Sparda-Bank West eG 

 
 
Fundo Internacional de Assistência Legal Mútua: Jurists for Jurists (J4J) 
 
Estatutos da Associação  
§ 2 (1) Os fins da Associação são 
(a) a promoção da assistência legal mútua a juízes que sejam perseguidos politicamente; 
(b) a promoção a nível internacional da compreensão, respeito pelo Estado de Direito democrático e 
pelos direitos humanos e defesa da independência do Poder Judicial. 
 


