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Επιστολές από την Τουρκική δικαιοσύνη 2016 - 2017
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Tρια χρόνια σχεδόν πέρασαν από τον Ιούλιο 2016, από το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία.
Από τις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος, η MEDEL άρχισε να λαμβάνει ανησυχητικές πληροφορίες
για τη σύλληψη δικαστών και εισαγγελέων, χωρίς διαδικαστικές εγγυήσεις ή αποδείξεις, στις οποίες
στηρίζονταν αυτές οι συλλήψεις.
Η MEDEL αντέδρασε άμεσα, λέγοντας ότι ήταν δύσκολο να καταλάβει πως και γιατί δικαστές και
εισαγγελείς, που εκτελούσαν καθημερινά τα δικαστικά τους καθήκοντα, θα μπορούσαν να
εμπλέκονται σε ένα τέτοιο γεγονός και να αντιμετωπίζουν περιορισμούς, μόνον εξαιτίας της
ελευθερίας για την κρίση και τη γνώμη τους.
Από τότε, οι δικαστές και οι εισαγγελείς [καθώς και οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι, οι καθηγητές, οι
αστυνομικοί, μέλη του κοινοβουλίου και περισσότεροι από 100000 δημόσιοι υπάλληλοι], υπέστησαν
συντριβή, κατηγορούμενοι ότι συνδέονταν με την τρομοκρατική οργάνωση, η οποία ενοχοποιήθηκε
από την Τουρκική κυβέρνηση ως υπεύθυνη για αυτό, το πρωτοφανούς κλίμακας, έγκλημα.
Αυτό που ήταν στην αρχή δύσκολο να καταλάβουμε, έγινε ξεκάθαρο: Βρισκόμαστε μπροστά σε μια
ενορχηστρωμένη και προσχεδιασμένη εκστρατεία, που είχε ως στόχο τον περιορισμό της
ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος στην Τουρκία.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του κόσμου, αυτό δεν ήταν τίποτε άλλο από εκκαθάριση των δικαστών και
εισαγγελέων, που είχαν τα θάρρος να μιλούν ελεύθερα και να μάχονται για μια αληθινή ανεξάρτητη
δικαιοσύνη και οι οποίοι ήταν στον κατάλογο, που φαινόταν ότι είχε καλά προετοιμαστεί πριν από το
πραξικόπημα. Περιλάμβανε τα ονόματα αποθανόντων δικαστών και ανέφερε δικαστήρια από τα
οποία οι δικαστές τους είχαν αποχωρήσει προ πολλού. Όλες οι κρατήσεις, οι απολύσεις και οι
δημεύσεις περιουσιών έγιναν χωρίς δίκη και χωρίς αιτιολογημένη απόφαση.
Όταν οι συνάδελφοί ανακρίθηκαν, ρωτήθηκαν μόνον για τις προτιμήσεις τους στις δικαστικές
ενώσεις και για την συμμετοχή τους στις εκλογές του Τουρκικού Δικαστικού Συμβουλίου.
Οι περισσότεροι απολυθέντες δικαστές και εισαγγελείς αντικαταστάθηκαν από νέους-διορισθέντες
δικαστές και εισαγγελείς, που επιλέχθηκαν απευθείας από την κυβέρνηση μεταξύ των μελών των
κυβερνώντων κομμάτων και όχι όπως προηγουμένως, με δημόσιο διαγωνισμό, που στηρίζονταν σε
δικαστική προετοιμασία και σε ειδική επαγγελματική εκπαίδευση.
Η YARSAV, η Τουρκική ένωση –μέλος της MEDEL και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστών, η πιο
ενεργά προσηλωμένη στις αξίες της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του κανόνα δικαίου,
διαλύθηκε αμέσως διοικητικά.
Μπροστά σε αυτό το σενάριο, η MEDEL και όλες οι άλλες ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων, δεν
θα μπορούσαν να παραμείνουν σιωπηλές.
Η MEDEL επίσημα ανακοίνωσε ότι δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα της απόφασης της Τουρκικής
κυβέρνησης να διαλύσει τη YARSAV, έτσι ακόμη τη θεωρεί πλήρες μέλος της MEDEL και τα μέλη
του διοικητικού της συμβουλίου, ως ενεργούς δικαστές.
Μαζί με την Ένωση των Ευρωπαίων δικαστών, την Ευρωπαϊκή Ένωση Διοικητικών Δικαστών και
τους Δικαστές για τους Δικαστές, δημιουργήσαμε την Πλατφόρμα για μια Ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην
Τουρκία, στην όποια έχουμε καταγγείλει την πλήρη κατάρρευση του Κανόνα Δικαίου στην Τουρκία,
αιτούμενοι την άμεση απελευθέρωση των δικαστών και εισαγγελέων, που κρατούνται και μια
ανεξάρτητη αξιολόγηση του δικαστικού σώματος στην Τουρκία, με πλήρη συμμετοχή διεθνών
παρατηρητών.
Με την παρέλευση του χρόνου, η διεθνής κοινότητα αφυπνίστηκε όλο και περισσότερο για τη
χειροτέρευση της κατάστασης στην Τουρκία. Το Δεκέμβριο 2016, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των
συμβουλίων για τη δικαιοσύνη ανέστειλε το καθεστώς παρατηρητή του Τουρκικού Ανώτατου
Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων, θεωρώντας ότι δεν συμμορφώνεται με το καταστατικό του
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ENCJ και δεν είναι πια ένας θεσμός που είναι ανεξάρτητος από την εκτελεστική και νομοθετική
εξουσία, έχοντας την τελική ευθύνη για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης στην ανεξάρτητη απονομή της
δικαιοσύνης.
Με πρόταση της MEDEL [καθώς και του EAJ], τον Οκτώβριο 2017, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση
του Συμβουλίου της Ευρώπης απένειμε στον Murat Arslan, τον πρόεδρο της YARSAV, το βραβείο
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Βαχλαβ Χαβέλ.
Ωστόσο ο Murat Arslan καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη, μετά από μια διαδικασία, που δεν
στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της αμεροληψίας και της εγγύησης της υπεράσπισης, αλλά με την
ακρόαση ανώνυμων μαρτύρων και τη συνεχή εναλλαγή των δικαστών κατά τη διαδικασία.
Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η MEDEL δέχθηκε πολλά μηνύματα από συναδέλφους, συγγενείς
και άλλες πηγές, με αναφορές για το τι συνέβη στους δικαστές και εισαγγελείς στην Τουρκία, που
συνήθως ήταν αξιοσέβαστοι επαγγελματίες, εκτελούσαν τα καθήκοντά τους, ανταλλάσοντας απόψεις
και εμπειρίες με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους και τις επαγγελματικές ενώσεις, σύμφωνα με
τις αξίες της δημοκρατίας, του Κανόνα Δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
Η MEDEL πιστεύει ότι τέτοια μηνύματα, που περιγράφουν άμεσα τι συνέβη σε χιλιάδες
συναδέλφους, πως εξελίχθηκαν οι διαδικασίες και ποιες είναι οι συνέπειες από αυτές, είναι
σημαντικές πηγές πληροφοριών, από τα μέσα της λαβωμένης τουρκικής δικαιοσύνης.
Η MEDEL επίσης πιστεύει ότι αυτά τα μηνύματα, που συλλέχθηκαν όλα μαζί, χωρίς σχόλια και
τροποποιήσεις [εκτός από το να γίνουν ανώνυμα] δίνουν μια εντυπωσιακή μαρτυρία από την
απίστευτη ταχύτητα της κατάρρευσης του Κανόνα Δικαίου στην Τουρκία. Για την έκδοση της
MEDEL θεωρήθηκε σκόπιμο τα μηνύματα να γίνουν ανώνυμα για λόγους ασφάλειας, όπως ζητήθηκε
από τους αποστολείς.
Πολλά από αυτά τα μηνύματα περιείχαν σχόλια, που σκόπευαν να υπογραμμίσουν την παρανομία
των μέτρων που υιοθετήθηκαν, κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος. Και στο τέλος ανέφεραν
Γενικές Αρχές καθώς και νομολογία από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ήταν αδύνατον να αναφερθούν σ’αυτό το φυλλάδιο πολλά από αυτά τα περιεχόμενα των
γραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρουμε κάποια από αυτά, ως δείγμα για το πόσο βαθιά,
τέτοιοι κανόνες, τέτοιες αρχές, είχαν και έχουν τις ρίζες τους ανάμεσα στους Τούρκους δικηγόρους,
δικαστές, εισαγγελείς. Εκπροσωπούν μια κοινή μητρική γλώσσα [(Koiné), που ανήκει σε καθένα από
εμάς. Μέσα από αυτή τη συλλογή, ο καθένας μπορεί να έχει περαιτέρω στοιχεία, για να αξιολογήσει
πόσο απέχουν από τις αρχές της νομιμότητας, σε μια χώρα με την οποία η MEDEL έχει μακροχρόνιες
σχέσεις φιλίας και κοινή δέσμευση στις αρχές του κράτους δικαίου.
Με τη συνεισφορά των μελών μας –ενώσεων, δημοσιεύουμε τις επιστολές, μεταφρασμένες σε πολλές
γλώσσες. Η MEDEL ελπίζει ότι αυτή η συνεχής μαρτυρία είναι ένα μήνυμα αλληλεγγύης και
ανανεώνει τη δέσμευση της στις βασικές αξίες της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης.

Ο αγώνας, που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, από όλους τους θαρραλέους ελεύθερους δικαστές,
εισαγγελείς και δικηγόρους στην Τουρκία, πρέπει να θεωρηθεί ως αγώνας από όλους εκείνους,
απ’όλο τον κόσμο, που παραμένουν προσηλωμένοι στις αξίες του κανόνα δικαίου. Εν τούτοις αυτός
είναι ένας κοινός αγώνας, όχι απλώς ένας αγώνας χάρη του Τουρκικού λαού. Όσο ένας και μόνον
Τούρκος δικαστής ή εισαγγελέας είναι φυλακισμένος για τον αγώνα του για την ανεξαρτησία της

3

Επιστολές από την Τουρκική δικαιοσύνη 2016 - 2017
δικαιοσύνης, κανένας άλλος δικαστής στην Ευρώπη, δεν μπορεί να αισθάνεται απολύτως ελεύθερος
και ανεξάρτητος.
Όπως είπε ο Murat Arslan στην ομιλία αποδοχής του βραβείου για τα Ανθρώπινα δικαιώματα
Βαχλάβ Χαβέλ: Απευθύνομαι σ’εσάς από τη φυλακή σε μια χώρα όπου ο κανόνας δικαίου έχει
ανασταλεί, κινείται μακράν από τις δημοκρατικές αξίες, όπου οι αντιφρονούντες, οι υπερασπιστές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δημοσιογράφοι, δεν έχουν φωνή, ο κόσμος που αναζητά την ειρήνη, ο
κόσμος που βροντοφωνάζει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να πεθάνουν στιγματισμένοι ως τρομοκράτες και
φυλακισμένοι […] Το τίμημα που πληρώνουμε απλά ενδυναμώνει την πίστη μας για τις επερχόμενες
ημέρες, όπου ο κανόνας δικαίου και η δημοκρατία θα εσωτερικευθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της MEDEL
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Σημείωση του εκδότη
Οι επιστολές που δημοσιεύτηκαν έχουν ληφθεί από τα γραφεία της MEDEL στο Βερολίνο, κυρίως
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ξεκινώντας από 16.07.2016.
Για τις πρώτες επιστολές [από 16/07/2016 μέχρι 1/08/2016] διατηρήθηκε η ημερομηνία για να φανεί
πως εξελίχθηκε η κατάσταση. Στις επόμενες, η ημερομηνία παραλήφθηκε.
Επιστολές από 1 μέχρι 13, από 15 μέχρι 18, 27, 29, 30, από 34 μέχρι 37, έχουν ληφθεί από δικαστές
και εισαγγελείς. Οι επιστολές 14, από 19 μέχρι 25,28,31,33, έχουν ληφθεί από συζύγους ή παιδιά
δικαστών ή εισαγγελέων. Οι επιστολές 26,32,38 έχουν ληφθεί από άλλες πηγές.
Εκτός από την διατήρηση της ανωνυμίας [π.χ διαγράφοντας τα ονόματα, οικογενειακές αναφορές,
πόλεις και ονόματα φυλακών, που μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση των αποστολέων]
καμία άλλη εκδοτική παρέμβαση δεν έγινε στις επιστολές.
Οι επιστολές κυρίως στάλθηκαν στα αγγλικά, από αποστολείς που δεν ήταν η μητρική τους γλώσσα
ή στα τουρκικά, που μεταφράστηκαν από τον εκδότη.

ΕΚΔΟΤΗΣ
MEDEL – Ευρωπαίοι δικαστές για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες
Greifswalder Strasse 4 (Briefkasten 42)
10405 Βερολίνο
Γερμανία
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Χρονοδιάγραμμα των γεγονότων
15 Ιουλίου
22:30 – Κάποιοι στρατιώτες μπλόκαραν τη γέφυρα.
23:45 – Ένα στρατιωτικό πραξικόπημα ανακοινώθηκε στη δημόσια τηλεόραση.
00:04 – Ο Πρόεδρος Ερντογάν έκανε μια ανακοίνωση, κατηγορώντας τον Fethullah Gulen ότι είναι
πίσω από το στρατιωτικό πραξικόπημα, καλώντας τον λαό να βγει στους δρόμους να αντισταθεί στο
στρατιωτικό πραξικόπημα σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.
04:30 - Ο Γενικός Εισαγγελέας της Άγκυρας έκανε μια ανακοίνωση, πληροφορώντας για
επερχόμενες συλλήψεις.
05.30 - Σε συνέντευξη Τύπου ανακοινώθηκε ότι το στρατιωτικό πραξικόπημα απέτυχε «ένα δώρο
έρχεται από το Θεό»
09:00 - 140 μέλη από το Ακυρωτικό δικαστήριο, 48 μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας, 2
μέλη από το Συνταγματικό δικαστήριο, 5 μέλη από το Δικαστικό Συμβούλιο έχουν συλληφθεί, για
2745 δικαστές και εισαγγελείς έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.
14:00 - 2745 δικαστές και εισαγγελείς τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από το Δικαστικό Συμβούλιο.
22:00 – Ο κατάλογος των δικαστών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δημοσιεύτηκε στο Ιντερνέτ.
Κάποια λάθη, κενές θέσεις εργασίας, συνταξιούχοι δικαστές, ήδη απολυθέντες δικαστές, ένας
εισαγγελέας Ahmet Bicer , αν και είχε ήδη πεθάνει, ήταν στον κατάλογο.
21 July – Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.
24 August - 2847 δικαστές και εισαγγελείς απολύθηκαν χωρίς υπεράσπιση [ο αριθμός φθάνει μέχρι
4500] , 2500 δικαστές στη φυλακή και 600 από αυτούς σε απομόνωση.
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Επιστολές
16/7/2016
Αγαπητοί συνάδελφοι.
Φαίνεται ότι ήταν ένα σοβαρό πραξικόπημα.Ως δικαστής και ως ένας έμπειρος πολίτης, αρχικά δεν
είναι εύκολο να πω τι θα γίνει στη συνέχεια. Παρά τα γεγονότα, αυτό το εγχείρημα ήταν πολύ
σοβαρό, μια οργανωμένη ενέργεια, που απέτυχε μέσα σε 12 ώρες, χάρη στην αντίδραση του
Ερντογάν. Από την πρώτη στιγμή, όλοι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και ο Ερντογάν φάνηκαν
πολύ ψύχραιμοι και θεώρησαν τους οπαδούς του Γκιουλέν υπεύθυνους γι’ αυτήν την απόπειρα. Ολοι
οι δράστες ξεσηκώθηκαν ως οπαδοί του Γκιουλέν. Ο Ερντογάν αναφερόμενος χθες στο γεγονός, όπου
χιλιάδες πολίτες πέθαναν και χιλιάδες τραυματίστηκαν είπε ….αυτή η εξέγερση είναι μια ευλογία από
τον Αλλάχ, διότι θα μας επιτρέψει να εξαγνίσουμε το στράτευμα. Αυτό γίνεται κατανοητό..! Νομίζω
ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση… Σύμφωνα με ειδήσεις από επίσημα πρακτορεία, κάποια
διακεκριμένα μέλη του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και από τα Ανώτατα Δικαστήρια, που
ήταν ήδη στη μαύρη λίστα και είχαν δηλωθεί ως Γκιουλενιστές, θα συλληφθούν από τον προϊστάμενο
του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα…Αυτό δεν μας εξέπληξε… Αυτές οι ειδήσεις εξηγούν κάτι!
Ετσι δεν είναι περίεργο να βλέπουμε νέα κύματα κρατήσεων, συλλήψεων, απολύσεων στο δημόσιο,
στη δικαιοσύνη και στο στρατό… Θα είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκαθάρισης για διαφωνούντες
που θα γίνει από την κυβέρνηση …σύντομα. Για να συνοψίσω, μετά από αυτό το στάδιο, τίποτε δεν
είναι ικανό να μας εκπλήξει. Υπάρχουν πολλά πράγματα, που είναι πολύ παράξενα …. Θα δούμε τι
θα φέρει ή θα πάρει αυτό το πραξικόπημα.. Η υποστήριξής σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας…

[2 - 16/7/2016]
Το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων- HCHP και η Ολομέλεια έχει ενοχοποιήσει 2745
συνολικά δικαστές και εισαγγελείς. Προφανώς με την αιτιολογία ότι είναι Γκιουλενιστές… Ο
κατάλογος από τους ύποπτους δικαστές και εισαγγελείς δεν έχει ακόμη… εμφανιστεί.
Συμπεριλαμβανόμουν στον κατάλογο. Κάποιοι λένε ότι η αστυνομία θα έλθει να μας συλλάβουν,
εμένα και τη γυναίκα μου.
Γεια σας φίλοι.
[3 - 16/7/2016]
Άφησα τα δύο μου παιδιά [5 και 9 χρονών] στα πεθερικά μου. Περιμένω ακόμη
την αστυνομία να κτυπήσει την πόρτα μου, είναι τόσο καταθλιπτικό. Η σύζυγός μου κλαίει.

[4 - 16/7/2016]
Αγαπημένοι μου φίλοι, Απολύθηκα και κρατούμαι. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Έκανα τη δουλειά
μου και έκανα κριτική στην κυβέρνηση για την εξέλιξη της δικαιοσύνης, που γνωρίζετε ήδη πολύ
καλά. Μπορεί να μην ξαναϊδωθούμε. Ευχαριστώ για την μέχρι τώρα στήριξή σας. Δεν έχουμε
καμία ευκαιρία καταγγελίας.

[5 – 17/7/2016]
Είμαι ακόμη σπίτι και περιμένω. Ο Χ συλλήφθηκε μερικές ώρες πριν. Το μόνο πράγμα που του είπαν
είναι ότι είσαι μέλος ένοπλης τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτός ζήτησε περισσότερες πληροφορίες
και αποδείξεις. Δεν του έδειξαν τίποτε, έτσι αυτός χρησιμοποίησε το δικαίωμα να παραμείνει
σιωπηρός. Τώρα ψάχνουν το σπίτι του.
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[6 – 17/7/2016]
Αγαπημένοι μου φίλοι,
Ο συνάδελφός μου Χ συλλήφθηκε. Τη μόνη αιτιολογία που ανέφερε ο δικαστής είναι ότι
το όνομά του περιλαμβάνεται στον κατάλογο του «Δικαστικού Συμβουλίου». Αυτό ήταν
όλο. Σε άλλες δύο πόλεις οι συνάδελφοί μας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με
περιοριστικούς όρους [να μην φύγουν στο εξωτερικό].

[7 – 18/7/2016]
Εγώ και η σύζυγός μου συλλήφθήκαμε.

[8 – 20/7/2016]
Σήμερα απολύθηκα, δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Εξελίσσεται σε μισαλλόδοξη καταδίωξη
πολιτικών αντιπάλων. Ο εισαγγελέας έχει το δικαίωμα με έφεση να με βάλει πάλι φυλακή. Επομένως
υπάρχει πιθανότητα να συλληφθώ πάλι. Παρακαλώ ενημερώστε όλα τα αρμόδια πρόσωπα των χωρών
σας και της Ευρώπης. Η κατάσταση της χώρας χειροτερεύει.. Παρακαλώ συνεχίστε την καλή δουλειά
Έχουμε ανάγκη από τη βοήθειά σας περισσότερο παρά ποτέ. Η οικογένειά μου και η οικογένεια του
Χ καταστράφηκαν. Κριθήκαμε ένοχοι και δεν είμαστε πια δικαστές.
[9 –Χωρίς ημερομηνία]
Πρώτα απ’όλα υπάρχει μια εμπιστευτική διαταγή για όλες τις υποθέσεις μας. Αυτό
σημαίνει ότι κανένας από εμάς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε κανένα έγγραφο,
συμπεριλαμβανομένων μαρτυρικών καταθέσεων, καταγγελιών, διατάξεων των δικαστηρίων.
Αυτό είναι ποινικό αδίκημα και μας θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο.
Δεύτερο, ο κατάλογος είχε προετοιμαστεί από το HSYK [μπορείτε να δείτε δημόσιες επισημάνσεις
από τον πρόεδρο του Δικαστικού Συμβουλίου, που δηλώνει ότι ο αριθμός των δικαστών μπορεί να
μειωθεί ή να αυξηθεί]. Είχε ακόμη δηλώσει ότι ο κατάλογος έχει προετοιμαστεί μετά από εργασία
δύο εβδομάδων.
Τρίτο, η περίοδος κράτησης διαφέρει από πόλη σε πόλη. Σε κάποιες πόλεις διαρκεί 4 ημέρες, σε
κάποιες άλλες μόνον μια ημέρα. Εντούτοις μετά την εξαγγελία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η
περίοδος κράτησης μπορεί να διαρκέσει και 60 μέρες. Η κυβέρνηση αναγγέλλει ότι το επεξεργάζεται.
Τέταρτο κανένας δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στους δικηγόρους του, ακόμη και αν κάποιοι έχουν
συλληφθεί και έχουν φυλακιστεί. Υπέβαλα μια αίτηση κατά τη διάρκεια της κράτησής μου στη
φυλακή, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, δηλώνοντας ότι έχω το δικαίωμα να συναντήσω το δικηγόρο
μου, δεν μπορείτε να μου θέσετε κανένα περιορισμό σ’αυτό. Δεν έχω την αίτηση. Ακόμη και αν την
είχα δεν θα μπορούσα να την στείλω εξαιτίας της εμπιστευτικής εντολής.
Πέμπτο, κανένας από τις οικογένειες μας δεν μπορεί να μας συναντήσει, ούτε στη φυλακή, ούτε στα
κέντρα κράτησης.
Εκτο, ο καιρός είναι τόσο μουντός. Κανείς δεν μπορεί να συναντηθεί με κάποιον άλλον
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών μας και των δικηγόρων.
Επομένως μην περιμένετε κάποιο έγγραφο από εμάς. Τα πάντα είναι κλειστά. Τώρα ελικόπτερα
πετούν πάνω από τις πόλεις εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η πρόσβαση στο Ιντερνετ
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μπορεί να περιοριστεί ανα πάσα στιγμή, επειδή η επιβολή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης δίνει
στην κυβέρνηση μεγάλη δύναμη, ακόμη και να αφαιρεί θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
Εβδομο, μην καλείτε κανένα αρμόδιο πρόσωπο στην Τουρκία σχετικά με κάποιον. Μπορεί να
θεωρηθεί παρέμβαση και αυτό είναι ποινικό αδίκημα.

Δικηγόρος Χ:
«Συγγνώμη, δεν μπορώ να σας
εκπροσωπήσω. Είναι πολύ
ριψοκίνδυνο και η νομική μου
βοήθεια δεν θα αλλάξει την
ετυμηγορία.»

[10 – Χωρίς ημερομηνία]
Ο πιο πάνω σύνδεσμος […] εμφανίζει τα ονόματα των δικαστών και εισαγγελέων, που θεωρήθηκαν
ύποπτοι στις 16 Ιουλίου 2016. Κάποιοι είναι υπο περιορισμό, κάποιοι έχουν συλληφθεί και έχουν
μπει φυλακή. Ο κατάλογος με τους υπόπτους είναι ταυτόχρονα κατάλογος συλληφθέντων ή
κρατουμένων. Έτσι το HSYK πρώτα ενοχοποιεί, ύστερα οι εισαγγελείς διατάζουν έρευνες και τα
δικαστήρια θέτουν κάποιους από αυτούς φυλακή. Μόνο ένα άτομο αφέθηκε ελεύθερος, οι υπόλοιποι
είτε έχουν συλληφθεί είτε είναι υπό κράτηση.
Ο σύνδεσμος δείχνει ότι ένας εισαγγελέας, ο κύριος Α.Β, που πέθανε πριν από δύο μήνες, βρίσκεται
στον κατάλογο που εμφανίζει δικαστές, που κρατούνται.
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Περίπου 6 ώρες από την
έναρξη του πραξικοπήματος,
τμήμα του καταλόγου
δικαστών, που πρόκειται να
συλληφθούν, δημοσιεύτηκε
στο Ιντερνέτ,

Είναι προφανές ότι ο κατάλογος είχε προετοιμαστεί πριν από το πραξικόπημα. Ο κατάλογος των
διοικητικών δικαστών και εισαγγελέων που μπορεί να κρατούνται δεν εμφανίζεται στις ειδήσεις,
παρά μόνον σε κάποιες ομάδες σαν την YARSAV.
[11 – Χωρίς ημερομηνία]
Αγαπητοί συνάδελφοι
Σήμερα 2847 δικαστές και εισαγγελείς συμπεριλαμβανομένων και εμού, απολυθήκαμε οριστικά από
το επάγγελμα. Σε κανένα από τους δικαστές και τους εισαγγελείς δεν δόθηκε το δικαίωμα να
υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ονομαστικά όλοι οι συνάδελφοι απομακρύνθηκαν χωρίς υπεράσπιση.
Τώρα οι απολυθέντες δικαστές μπορούν να εφεσιβάλουν την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου στην ολομέλεια του Ανωτάτου Συμβουλίου, μέσα σε 10 ημέρες. Στη συνέχεια έχοντας το
αποτέλεσμα της έφεσης, οι δικαστές έχουν το δικαίωμα να κάνουν έφεση στο Συμβούλιο της
Επικρατείας [Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο] μέσα σε 60 ημέρες. Η έφεση στο Ανώτατο διοικητικό
δικαστήριο μπορεί να γίνει σε δύο στάδια. Μετά την τελική απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας οι δικαστές μπορούν να διεκδικήσουν με αγωγές ενώπιον του Συνταγματικού
Δικαστηρίου, που αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με δικαστική και διοικητική
διαδικασία την απόλυση, μέσα σε 30 ημέρες. Αν δεν υπάρχει ακόμη θεραπεία, οι δικαστές μπορούν
να κάνουν μια αίτηση στο ECHR μέσα σε 6 μήνες. Είναι μια μακρινή διαδρομή, τουλάχιστον 3 ετών
πριν κάνεις την αίτηση στο ECHR.
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Η
72 σελίδα από την
μακροσκελή απόφαση του
HSYK, που διατάσσει την
υποχρεωτική
μαζική
απόλυση
των
2847
δικαστών και εισαγγελέων.

[12 – Χωρίς ημερομηνία]
Ο πρώτος νόμος έκτακτης ανάγκης τέθηκε σε εφαρμογή από σήμερα. Ορίζει τα ακόλουθα:
1.Η διάρκεια κράτησης /προφυλάκισης επεκτείνεται σε 30 ημέρες.
2.Ολο το προσωπικό της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και εισαγγελέων που
είναι στον κατάλογο των υπόπτων, μπορούν να απολυθούν χωρίς καμία πειθαρχική έρευνα. Ο νόμος
λέει «η εκτίμηση ύπαρξης επαφής σε οποιοδήποτε επίπεδο με την οργάνωση του Γκιουλέν» είναι
αρκετό για να απολυθείς. Δεν απαιτείται να αποδειχθεί μόνο «αξιολόγηση από την εκτελεστική
εξουσία».
3.Η οργάνωση YARSAV διαλύεται από σήμερα, σύμφωνα με τον κατάλογο που προσαρτάται στο
νόμο έκτακτης ανάγκης. Δεν υπάρχει πια η οργάνωση YARSAV.
4.Ατομα που έχουν συλληφθεί ή κρατούνται δεν μπορούν να επικοινωνούν με τους δικηγόρους τους,
εφόσον το αποφασίζει το δικαστήριο.
5. Οι επισκέψεις της οικογένειας συρρικνώνονται.
6. Οι συνομιλίες του δικηγόρου με τον πελάτη θα μαγνητοφωνούνται. Αν κάτι στη συνομιλία τους
θεωρηθεί ύποπτο, το δικαίωμα να έχεις δικηγόρο μπορεί ν’απαγορευτεί με δικαστική απόφαση.
7.Κρατούμενοι ή συλληφθέντες μπορούν να έχουν 10λεπτο τηλεφώνημα με τα άμεσα μέλη της
οικογένειάς τους ανά 15 ημέρες [ ο προηγούμενος νόμος ορίζει ότι οι κρατούμενοι μπορούν να
συνομιλούν μια φορά την εβδομάδα και όχι μόνον με τα μέλη της εγγύτερης οικογένειας αλλά και με
τρία άλλα πρόσωπα που έχουν οριστεί από αυτούς, που τους υπεύθυνους κράτησης.
8.Κάθε άτομο δεν μπορεί να εκπροσωπείται από περισσότερους από 3 δικηγόρους.
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Βασικά θεωρεί ότι όλα τα ιδιωτικά ιδρύματα που έχουν σε οποιοδήποτε επίπεδο, δήθεν σχέση με την
οργάνωση του Γκιουλέν, θα καταλαμβάνονται από την κυβέρνηση. Ωστόσο όλοι οι δικαστές και οι
εισαγγελείς και το υπόλοιπο κυβερνητικό προσωπικό απολύονται χωρίς πειθαρχική έρευνα. Δεν είναι
ανάγκη να περιμένεις μέχρι το τέλος των υποθέσεων.
Χωρίς να ειπωθεί τίποτε. Σχεδόν τελείωσε. Σας παρακαλώ να διανείμετε αυτό το e-mail χωρίς το
όνομα μου όσο το δυνατόν.

[13 – Χωρίς ημερομηνία]
Καινούργια κατάσταση στη δικαιοσύνη
-Δικαστές που απαλλάσσουν τους κρατούμενους, μπορεί να μετατίθενται και να τίθενται άμεσα σε
διαθεσιμότητα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
-Κανένας δικαστής δεν θέλει να ορίζεται ως «ποινικός δικαστής της ειρήνης» για την λήψη μέτρων
προ-κράτησης και σύλληψης.
-Όλοι οι δικαστές που έχουν κρατηθεί/συλληφθεί απειλούνται να βρίσκονται στον κατάλογο, ανά
πάσα στιγμή.
-Κρατούμενοι δικαστές έχουν περιορισμένη σχεδόν καθόλου επικοινωνία με τις οικογένειές τους και
τους δικηγόρους.
-Οι περισσότεροι δικηγόροι δεν επιθυμούν να υπερασπίζονται κρατούμενους ή συλληφθέντες
δικαστές.
Πόλη: Υ: Στην ανακριτική διαδικασία ένας δικαστής δίκασε 37 δικαστές και εισαγγελείς και δεν
έκανε καμία ερώτηση, αλλά τους συνέλαβε όλους, λέγοντας ότι έτσι διατάχθηκε από την Αγκυρα.
Και στην ίδια πόλη σε κάποιους από τους συλληφθέντες δεν επιτράπηκε να αλλάξουν τα ρούχα τους,
να κάνουν τις βασικές τους ανάγκες και να επικοινωνήσουν με κανένα. Είναι ο εισαγγελέας Α.Β.
στον κατάλογο. Πέθανε 57 ημέρες πριν αρχίσουν οι συλλήψεις.
-Από την άλλη πλευρά στον κατάλογο: υπάρχει το όνομα της πόλης, όπου φαίνονται να εργάζονται
συνάδελφοι που εργάζονταν 2 χρόνια πριν.
-Όλες αυτές οι πληροφορίες δείχνουν ότι ο κατάλογος ήταν ήδη έτοιμος τουλάχιστον 2 χρόνια πριν.
Τρέχουσα κατάσταση σε δημόσια ιδρύματα.
1. Υπουργείο Παιδείας 60000 απολυθέντες.
2. Υπουργείο Οικονομίας 2000 προσωπικό.
3. Υπηρεσία Πληροφοριών 100 προσωπικό.
4. Όλοι οι στρατιωτικοί δικαστές.
5. Περίπου 3000 δικαστές και εισαγγελείς.
6. Κανένας από δημόσια υπηρεσία δεν μπορεί να φύγει στο εξωτερικό.
7. Όλοι οι πρυτάνεις από τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι εκτός εργασίας. Τους πίεσαν
να παραιτηθούν και παραιτήθηκαν σήμερα.
8. Πολλές επαγγελματικές ταυτότητες δημοσιογράφων ακυρώθηκαν.
9. Κάποιες εφημερίδες αποσύρθηκαν και τέθηκε ραδιοφωνικός περιορισμός.
10. Κάποιες από τις ακαδημίες διαλύθηκαν.
11. Χιλιάδες αστυνομικοί απολύθηκαν [περίπου 10000]
12. 247 δήμαρχοι απολύθηκαν.
Απόψε ανακοινώθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ουσιαστικά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα
μπορούν να καταλυθούν. Μπορούν να επιβληθούν δημόσια καθήκοντα σε άτομα μεταξύ 18 και 60
χρονών. Μπορεί να κατάσχουν το κάθε τι.
.
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[14 – Χωρίς ημερομηνία ]
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΥΖΥΓΟ:
[Δικαστής] Συλληφθείς και κρατούμενος
Μετά την κράτηση μπορεί να επικοινωνήσει με την σύζυγό του για πρώτη και τελευταία φορά.
Μίλησαν στο τηλέφωνο για μερικά λεπτά. Κατά την ανάκριση ρωτήθηκε:
Κατά το πραξικόπημα ποιος ήταν μαζί σου και γιατί μιλούσατε;
Ποιο γυμνάσιο τελείωσες;
Σε ποιο προπαρασκευαστικό κέντρο πήγες;
Συμμετείχες στην καταμέτρηση των εκλογών του Ανωτάτου Συμβουλίου των δικαστών το 2014;
Κατέγραψες την καταμέτρηση;
Οι δικηγόροι των δικαστών δεν απαντούν στις κλήσεις πια επειδή φοβούνται.
[15 – Χωρίς ημερομηνία]
Δεν υπάρχουν αποδείξεις σε καμία από τις υποθέσεις μας. Το διαπίστωσα αυτό από τους φακέλους
των συναδέλφων, που βρίσκονται στη φυλακή, μαζί μου.
Υπάρχει μόνον ένας κατάλογος. Οι εισαγγελείς λένε «έχω μόνον ένα κατάλογο και υπάρχει
εμπιστευτική διαταγή, έτσι δεν μπορώ να σας δείξω τίποτε άλλο.

[16 – Χωρίς ημερομηνία]
Σε ποιο δοκιμαστικό προπαρασκευαστικό κέντρο πήγες;
Στην Τουρκία για να εγγραφείς σε οποιαδήποτε σχολή πανεπιστημίου πρέπει να πετύχεις «στις
εξετάσεις για την είσοδο στο εθνικό πανεπιστήμιο». Εξαιτίας του ανεπαρκούς εκπαιδευτικού
συστήματος στην Τουρκία κύρια / ιδιαίτερα στα Γυμνάσια πρέπει να πας στα προπαρασκευαστικά
εξεταστικά κέντρα. Υπάρχουν τμήματα/τάξεις που σε προετοιμάζουν για τις εθνικές εξετάσεις σ’αυτά
τα κέντρα. Είναι τόσο δύσκολο να περάσεις στις εθνικές εξετάσεις χωρίς τα προπαρασκευαστικά
κέντρα, τα οποία έχουν νόμιμα συσταθεί από ιδιωτικό παράγοντα.
Κάποια από τα προπαρασκευαστικά κέντρα λένε ότι είναι πολύ κοντά στους Γκιουλενιστές. Με αυτή
την ερώτηση ο εισαγγελέας θέλει να γνωρίζει αν υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ εσού και του Γκιουλέν.
Και αποτελεί ειρωνεία, διότι τα περισσότερα από τα παιδιά των τωρινών πολιτικών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτού του Προέδρου, προετοιμάστηκαν από αυτά τα εκπαιδευτικά
κέντρα. Βέβαια οι περισσότεροι εισαγγελείς/δικαστές που υπηρετούν σήμερα ή μέλη των οικογενειών
τους προετοιμάστηκαν επίσης σ’ αυτά τα κέντρα. Και πολύ πιθανόν, φοβούνται επίσης πολύ,
κάνοντας αυτή την ερώτηση στους δικαστές, που βρίσκονται υπό κράτηση, από το γεγονός ότι και
αυτοί οι ίδιοι πήγαν σ’ αυτά τα κέντρα.
Συμμετείχες στην καταμέτρηση των εκλογών του Ανωτάτου Συμβουλίου των Δικαστών το 2014;
Κατέγραψες αυτήν την καταμέτρηση;
Όπως θυμάστε υπήρχαν τρία κύρια ρεύματα υποψηφίων κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκλογών
του Ανωτάτου Συμβουλίου: 1.YARSAV 2.Η Ένωση της δικαστικής ενότητας [υπέρ της κυβέρνησης]
και 3. Ανεξάρτητοι υποψήφιοι [πιθανώς κάποιοι από τους ανεξάρτητους υποψηφίους ήταν κοντά
στους Γκιουλενιστές ή στο κίνημα του Γκιουλέν ή τώρα τρομοκρατική οργάνωση].
Κάποιοι από τους δικαστές είχαν ρόλο στην εκλογική διαδικασία, όπως σε κάθε εκλογική
διαδικασία. Κάποιοι μετρούσαν τους ψήφους. Κάποιοι από τους δικαστές και εισαγγελείς ήθελαν να
παρατηρούν τη διαδικασία, περιμένοντας στα δικαστήρια. Αυτού του τύπου οι δικαστές δεν ήταν και
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λίγοι. Κάποιοι δικαστές δεν εμπιστεύονταν ο ένας τον άλλον και ήθελαν να προστατεύσουν τους
ψήφους τους, όπως σε κάθε άλλες εκλογές σε διάφορες φάσεις της ζωής μας.
Γιατί οι εισαγγελείς έκαναν αυτήν την ερώτηση;
Την ρωτούσαν επειδή ήθελαν να μάθουν ποιους υποψήφιους ή ομάδες υποστήριζαν. Απλά
προσπαθούσαν να διαπιστώσουν ποιους υποψήφιους ψήφισαν. Σύμφωνα με τη ψήφο σου θα
καθόριζαν τι τύπος δικαστής είσαι [YARSAV, κυβερνητικός, ή ανεξάρτητος].
Είναι μάλλον προφανές ότι αν ψήφησες για την Ενωση της δικαστικής ενότητας [κυβερνητική] ο
καθένας το ξέρει ότι είσαι ασφαλής. Τίποτε δεν μπορεί να σου συμβεί. Δεν γνωρίζω κανέναν στον
κατάλογο από τους 2735 δικαστές να είναι μέλος της Ένωσης της Δικαστικής Ενότητας
[κυβερνητική].
Προστατεύουν τα μέλη τους απ’ αυτές τις ανακρίσεις. Η τρέχουσα διοίκηση των δικαστηρίων και οι
δικαστές και οι εισαγγελείς, που χειρίζονται τις υποθέσεις μας είναι μέλη της Ένωσης της Δικαστικής
Ενότητας.

[17 – 28/7/2016]
Το γραφείο της Εισαγγελίας της Άγκυρας διέταξε όλες οι κυριότητες/ιδιοκτησίες των 3049 δικαστών
και εισαγγελέων, που ανακρίνονται, θα δημεύονται από σήμερα.
Χωρίς να μπορούν να φύγουν στο εξωτερικό, χωρίς εργασία, χωρίς να πληρώνονται, χωρίς να
μπορούν να πουλήσουν την ιδιοκτησία…
Δεν έχουμε τίποτε τώρα. Ούτε σπίτι, ούτε αυτοκίνητο, ούτε ασφάλεια για τα παιδιά πλέον.
Όλα γίνονται όλο και χειρότερα.
Ήρθε ώρα να πεθάνουμε.

[18 – 1/8/2016]
Αγαπητοί συνάδελφοι
Μεταξύ άλλων παράνομων ενεργειών, θα ήθελα να υπομνήσω μια ξεκάθαρη παραβίαση του νόμου
της δήμευσης και την τεράστια επίδραση στις οικογένειές μας.
Όπως θυμάστε, σύμφωνα με αίτηση του γραφείου της Εισαγγελίας της Άγκυρας, Το ποινικό
δικαστήριο της Αγκύρας,[ που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση, παρά τις θεμελιώδεις διεθνείς αρχές, για
παράδειγμα οποιαδήποτε έφεση σ’ αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, δικάζονται από τα ίδια
δικαστήρια που έχουν εκδώσει την πρωτόδικη απόφαση ] διέταξε δήμευση των οχημάτων, των
σπιτιών και των μετοχών/των τραπεζικών λογαριασμών των δικαστών και των εισαγγελέων μέχρι το
τέλος των ποινικών ερευνών.
Γιατί είναι τόσο σημαντικό για μας.
Όπως γνωρίζετε, δικαστές που είναι σε διαθεσιμότητα δεν μπορούν να πληρωθούν εξ ολοκλήρου,
παίρνουν το μισό μισθό τους και στην περίπτωση της οριστικής απόλυσης, που μάλλον θα συμβεί
σύντομα, δεν καταβάλλεται καθόλου μισθός, επιδόματα και άλλα.
Εξαιτίας των δημεύσεων δεν μπορούμε να πουλήσουμε τις ιδιοκτησίες μας για να σώσουμε τις ζωές
μας. Είναι μια σκληρή τιμωρία για τα παιδιά μας τις συζύγους μας και τα άλλα μέλη της άμεσης
οικογένειας μας. Είμαστε ακόμη αθώοι μέχρι να αποδειχθούμε ένοχοι. Δεν υπάρχουν καθόλου
αποδείξεις για να δημεύσουν τις περιουσίες μας.
Τι προβλέπει ο νόμος της δήμευσης.
Ο Τουρκικός ποινικός κώδικας αριθμός 5271 άρθρο 128 προβλέπει ότι «Κατάσχεση ακινήτων
αγαθών, δικαιωμάτων και πιστώσεων.
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Αρθρο 128-[1] Τα ακόλουθα πράγματα που ανήκουν σε ύποπτο ή σε κατηγορούμενο μπορούν να
κατασχεθούν, στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι το έγκλημα που βρίσκεται σε
έρευνα ή δίωξη έχει διαπραχθεί και ότι αποκτήθηκαν από αυτό το έγκλημα.
α] Ακίνητη περιουσία
β] Μεταφορικά οχήματα χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια
γ] Όλοι οι λογαριασμοί σε Τράπεζες ή σε άλλους οικονομικούς οργανισμούς.
δ] Όλα τα είδη δικαιωμάτων και πιστώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων.
ε] Σημαντικά έγγραφα.
στ] Μετοχές εταιρίας, στην οποία αυτός είναι μέτοχος
θ] Το περιεχόμενο χρηματοκιβωτίου
.ι] Άλλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σ’αυτόν.
Ακόμη και στις περιπτώσεις που αυτή η ακίνητη περιουσία, τα δικαιώματα, οι πιστώσεις και οι άλλες
αξίες που τους ανήκουν, βρίσκονται στην κατοχή ατόμων άλλων από τον ύποπτο ή τον
κατηγορούμενο, η κατάσχεση επιτρέπεται.
2]Η πρόβλεψη της παραπάνω παραγράφου εφαρμόζεται στα ακόλουθα αδικήματα:
α] Τα ακόλουθα αδικήματα όπως ορίζονται στον τουρκικό ποινικό Κώδικα
1.Γενοκτονία και αδικήματα κατά της ανθρωπότητας [άρθρ.76,77,78]
2.Λαθρεμπορία μεταναστών και εμπορία ανθρώπων [αρθρ.79,80]
3. Κλοπή [αρθρ.141,142]
4. Διακεκριμένη κλοπή [148.149]
5.Αθέτηση εμπιστοσύνης [αρθρ.155]
6.Απάτη [αρθρ.157,158].
7.Δόλια πτώχευση [αρθρ.161].
8.Παραγωγή και εμπορία ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών [αρθρ.188].
9.Παραχάραξη χρημάτων [αρθρ.197].
10 Συγκρότηση οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων [αρθρ.220].
11.Εξαπάτηση δημοσίου [αρθρ.236].
12.Απάτη κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων [αρθρ.236].
13.Κατάχρηση [αρθρ.247].
14.Δωροδοκία δια της βίας [αρθρ.250].
15.Δωροληψία [αρθρ.252].
16.Εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους [αρθρ.302, 303,304,305,306,307,308].
17.Εγκλήματα από ένοπλη οργάνωση [αρθρ.314], ή προμήθεια τέτοιων ένοπλων οργανώσεων.
[αρθρ.315].
18.Εγκλήματα κατά των κρατικών μυστικών και κατασκοπεία [αρθρ.328, 329, 330, 331, 333, 334,
335, 336, 337].
β] Λαθρεμπορία όπλων όπως ορίστηκε στην «Πράξη για Πυροβόλα όπλα, Μαχαίρια, και άλλα
Εργαλεία» [αρθρ.12].
β] Κατάχρηση όπως ορίζεται στην Τραπεζική Πράξη [αρθρ.22/3 και 4].
γ] Εγκλήματα όπως ορίζονται στην Πράξη για τον αγώνα κατά της λαθρεμπορίας, η οποία επιβάλει
φυλάκιση ως τιμωρία,
δ] Εγκλήματα όπως ορίζονται στα άρθρα 68 και 74 της Πράξης Προστασίας των Πολιτιστικών και
Φυσικών Αξιών.
3] Μια απόφαση κατάσχεσης ενός ακινήτου εκτελείται με μια σημείωση στον τίτλο.
4]Μια απόφαση κατάσχεσης ενός οχήματος ξηράς, θάλασσας και αέρος εκτελείται με μια σημείωση
στον τίτλο, στον οποίο έχουν εγγραφεί.
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5] Μία απόφαση κατάσχεσης ενός χρηματικού λογαριασμού εκτελείται στις Τράπεζες και σε άλλα
ιδρύματα με άμεση ειδοποίηση της Τράπεζας ή του οικονομικού οργανισμού με τεχνική επικοινωνία.
Η σχετική απόφαση επίσης θα κοινοποιηθεί στην Τράπεζα ή στο οικονομικό οργανισμό ξεχωριστά. Η
αλληλεπίδραση στον τραπεζικό λογαριασμό βοηθά να κάνει την απόφαση κατάσχεσης
αναποτελεσματική.
6]Μία απόφαση κατάσχεσης μετοχών μιας εταιρίας εκτελείται με άμεση τεχνική ειδοποίηση της
διοίκησης της σχετικής εταιρίας, στην επικεφαλίδα του τίτλου. Η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται
στην σχετική εταιρία και στον διευθυντή του οικονομικού οργανισμού ξεχωριστά.
7] Μία απόφαση κατάσχεσης δικαιωμάτων και πιστώσεων θα εκτελείται με άμεση κοινοποίηση του
σχετικού φυσικού ή νομικού προσώπου με τεχνητά μέσα επικοινωνίας. Η σχετική απόφαση θα
κοινοποιείται επίσης στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωριστά.
8] Στις περιπτώσεις που υπάρχουν παραβιάσεις στις απαιτήσεις της απόφασης κατάσχεσης αρθρ.289
του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που σχετίζονται με «κατάχρηση της
εξουσίας προστασίας».
9]Κατάσχεση που εμπίπτει στην πρόβλεψη του άρθρου αυτού θα αποφασίζεται μόνον από το
δικαστή.
Στις 21 Φεβρουαρίου 2014 το πιο πάνω άρθρο τροποποιήθηκε και νέες προβλέψεις προστέθηκαν στο
άρθρο. Σύμφωνα με το νέο άρθρο 128, η απόφαση κατάσχεσης μπορεί να ληφθεί από το Ανώτατο
ποινικό δικαστήριο και το δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει γι’ αυτό ομόφωνα. Η νέα διάταξη
προβλέπει ακόμη ότι πριν να διαταχθεί κατάσχεση το Ανώτατο ποινικό δικαστήριο πρέπει να έχει μια
αναφορά από το σχετικό θεσμό, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, την ρυθμίστρια Τράπεζα και τη
Διοίκηση Επιθεώρησης.
Μετά την διακήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, το Διάταγμα έκτακτης ανάγκης που έχει
ισχύ Νόμου αριθ.668 τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο 3 του Διατάγματος και ορίζει ότι το ποινικό
δικαστήριο ειρήνης αποφασίζει για την κατάσχεση χωρίς να έχει αναφορά από τους σχετικούς
θεσμούς. Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι εισαγγελείς μπορούν να διατάξουν κατάσχεση υποκείμενη σε
έγκριση του δικαστή, μέσα σε 5 ημέρες.
Όπως διαπιστώνετε από το πιο πάνω άρθρο και στο Διάταγμα κατάστασης ανάγκης, που έχει ισχύ
νόμου και στην Τουρκική ποινική δικονομία με αριθμό 5271, πρέπει να υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες,
που να δείχνουν ότι το έγκλημα που είναι υπό διερεύνηση ή ανάκριση έχει διαπραχθεί και αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν από αυτό το αδίκημα. Αυτή είναι η περιουσία μας, που
αποκτήθηκε από τους μισθούς μας, καταβαλλόμενοι από το κράτος. Δηλώνουμε /πληροφορούμε
κανονικά το Ανώτατο Συμβούλιο για τα περιουσιακά μας στοιχεία. Αν έχουμε περιουσία που δεν
μπορούμε να δικαιολογήσουμε την πηγή του είναι ήδη αδίκημα και αντικείμενο και ποινικής και
πειθαρχικής διαδικασίας.
Η δήμευση είναι καταχρηστική άσκηση εξουσίας και παράνομη, μια καθαρή παραβίαση νόμου. Η
δήμευση θα μας καταστρέψει εφόσον δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία για
να ζήσουμε αυτές τις τρομερές μέρες.
Βασικά η κυβέρνηση έχει ήδη δείξει τις προθέσεις της. Την τελευταία εβδομάδα πριν δημοσιευτεί η
διάταξη της δήμευσης, το Υπουργείο που είναι υπεύθυνο για τις χερσαίες και τις άλλες ακίνητες
περιουσίες, ανακοίνωσε δημόσια ότι «έδωσα διαταγή στο κτηματολόγιο να μην επιτρέπει καμία
μεταφορά ή πώληση περιουσίας για αυτά που έχετε υπόνοιες. Πριν από κάθε συναλλαγή θα ρωτάτε
την αστυνομία και την εισαγγελία». Όπως καταλαβαίνετε από τη δημόσια ανακοίνωση είχαν ήδη
αποφασίσει ποιος είναι ένοχος και ποιος όχι. Αυτό είναι εντελώς εξωφρενικό. Δικαστήκαμε όχι μόνον
από τη δικαιοσύνη αλλά και από την εκτελεστική εξουσία ταυτόχρονα.
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[19 – Χωρίς ημερομηνία]
Ο Χ διορίστηκε στην επαρχία Υ ως δικαστής, αφού εκτέλεσε τα καθήκοντά του στην επαρχία ΥΥ,
για δύο χρόνια. Άκουσε τις υποθέσεις για αδικήματα τρομοκρατίας σε εξειδικευμένα αρμόδια
δικαστήριο. Στη συνέχεια διορίστηκε στην πατρίδα του. Την στιγμή που νόμισε ότι έτσι θα ξεκινήσει
μια καινούργια ζωή, τέθηκε σε περιορισμό και συλλήφθηκε με την κατηγορία ότι έχει σχέση με
ένοπλες τρομοκρατικές οργανώσεις και ότι συμμετείχε στο πραξικόπημα, χωρίς καμία απολύτως
απόδειξη και χωρίς οι συνάδελφοί να του αναγνωρίσουν συγκεκριμένα γεγονότα, όταν τον ανέκριναν
από ποιόν εκλέχθηκε στις εκλογές του HSYK, που διεξήχθηκαν το 2014. Η περιουσία του επίσης
δημεύθηκε από την Τουρκική κυβέρνηση και του άδειασαν το σπίτι.

[20– Χωρίς ημερομηνία]
Είμαι ένα αγόρι 17 χρονών από την Τουρκία. Όταν συνέβη το πραξικόπημα στην Τουρκία ήμουν
στην Ευρώπη με την οικογένειά μου για διακοπές. Ο πατέρας μου ήταν εισαγγελέας και η μητέρα μου
δικαστής. Επιστρέψαμε πίσω στην Τουρκία επειδή ξέραμε ότι είμαστε αθώοι, παρά το γεγονός ότι θα
μπορούσαμε να μείνουμε στην Ευρώπη, οι γονείς μου μπήκαν φυλακή, προκειμένου να τους
εμποδίσουν να φύγουν πριν από τη δίκη. Ο τραπεζικός μας λογαριασμός και η ιδιωτική μας
περιουσία πάρθηκε από την κυβέρνηση. Οι δικηγόροι χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση έτσι
κανένας δικηγόρος δεν δέχθηκε να αναλάβει την υπόθεση, ακόμη και αν το έκαναν δεν είχαμε την
οικονομική δυνατότητα, εφόσον η κυβέρνηση μας είχε πάρει τα χρήματα μας. Οι δικηγόροι που
ορίστηκαν από την κυβέρνηση το παρουσίασαν σαν οι ύποπτοι να έχουν δικηγόρους. Δεν βοήθησαν
καθόλου. Οι συνομιλίες μεταξύ των υπόπτων και των δικηγόρων μαγνητοφωνήθηκαν και
ακούστηκαν. Έβαλαν τους γονείς μου σε ένα κελί, που χρησιμοποιήθηκε για τιμωρία, ένα μήνα πριν,
χωρίς καμία δικαιολογία. Εδώ και 120 ημέρες δεν έχω καμία επικοινωνία με την μητέρα μου. Όταν
ρωτούσα δεν απαντούσαν γιατί απαγορεύτηκε η επικοινωνία. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι
στον ίδιο φάκελο και δεν διαφέρουν οι υποθέσεις τους. Τη μητέρα μου την μετέφεραν σε μια
διαφορετική φυλακή την τελευταία εβδομάδα στην Υ, που βρίσκεται 5 ώρες από το σπίτι μας και
όταν τηλεφωνήσαμε στη φυλακή και ρωτήσαμε μας είπαν ότι ακόμη μας απαγορεύεται να έχουμε
επαφή μαζί της. Δεν έχω λάβει κάποια απάντηση στις αιτήσεις μου. Όπως ανέφερα προηγουμένως
έχω 4 μήνες να δω την μητέρα μου. Αυτό είναι παράνομο σε κάθε περίπτωση. Είμαι ένα ς γιός που
θέλει να δει την μητέρα του, τι είδους κίνδυνο μπορεί να προξενήσω;
[21 – Χωρίς ημερομηνία ]
Είμαι ένας Τούρκος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, στη Νομική Σχολή. Μετά το
αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία, στις 15 Ιουλίου, ο πατέρας μου, που ήταν δικαστής,
παράνομα και χωρίς καμία έγκαιρη νομική βάση και καμία νόμιμη ουσιαστική απόδειξη, συλλήφθηκε
και εκδιώχθηκε από την εργασία του, αν και δεν είχε αναμειχθεί σ’ αυτό το καταστροφικό
επιχείρημα, ως αξιοσέβαστος δικαστής, που υπηρετούσε την χώρα του για πολλά χρόνια. Αφού
άκουσε τους ισχυρισμούς για ανάμειξη του στο πραξικόπημα, όπως και 140 συναδέλφων του [μόνον
τα μέλη του Ανωτάτου δικαστηρίου είναι 140, συνολικός αριθμός απολυθέντων δικαστών είναι
περίπου 4000] δεν επιχείρησε να αποδράσει και προτίμησε να παραμείνει σπίτι και να περιμένει την
αστυνομία. Κλειστές φυλακές, όπου ο πατέρας μου κρατήθηκε είναι ένα καινούργιο κατασκεύασμα,
με πολλές ελλείψεις υγιεινής διαβίωσης, όπως ημιτελή θέρμανση, ηλεκτρικές και υδραυλικές
εγκαταστάσεις. Με λίγα λόγια χειροτερεύοντας όλες τις συνθήκες, προφανώς θέλουν να τους
οδηγήσουν σε νευρικό κλονισμό, να τους τρομάξουν, ώστε να ομολογήσουν ένα έγκλημα, που ποτέ
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δεν είχαν διαπράξει. Περίπου 140 πρώην μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου κρατούνται επίσης
φυλακισμένοι σε απομόνωση κάτω από τις ίδιες συνθήκες, όπως ο πατέρας μου.
Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση, έχοντας το πλεονέκτημα της κατάστασης ανάγκης, που ανακοινώθηκε
αμέσως μετά το πραξικόπημα, συνέχιζε να συλλαμβάνει τους αντίπαλους δημοσιογράφους, για να
καταστείλουν τις αντιδράσεις και να οδηγήσουν όλα τα μέσα της χώρας στην γραμμή της δικής τους
πολιτικής, έτσι ώστε οι κοινοί πολίτες, που έχουν αντίθετες πολιτικές απόψεις μέσω των κοινωνικών
δικτύων, να συλλαμβάνονται ή να κρατούνται κάθε μέρα που περνάει. Από την άλλη πλευρά, τα
κυβερνητικά μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα που είναι υπέρ της κυβέρνησης, χαρακτηρίζουν τους
αντιπάλους προδότες, τους βρίζουν και τους βλαστημούν, για να δημιουργήσουν μια χαοτική και
ανασφαλή ατμόσφαιρα, να επικρατήσει διάκριση και πόλωση εναντίον μας, εκφοβίζοντάς μας και
αποκλείοντας μας με το ρατσιστικό λόγο. Αργότερα ο παππούς μου, που κατηγορήθηκε ότι φόρτιζε
ένα smart τηλέφωνο, δημιουργώντας μια εφαρμογή που αποκαλείται «by lock» αφέθηκε μετά από 4
ημέρες κράτησης, με την αιτιολογία ότι δεν ήταν ικανός να χρησιμοποιεί ένα «έξυπνο» τηλέφωνο,
εξαιτίας του καταστραμμένου δακτύλου του. Τα πάντα, η δαμόκλειος σπάθη πάνω από όλη μου την
οικογένεια.
Στο μεταξύ, η μητέρα μου, που είναι καρκινοπαθής από το 2008, έκανε χημειοθεραπείες εξαιτίας της
υποτροπής του καρκίνου, που οφείλεται στις δύσκολες μέρες, που πέρασε μετά τα δυσάρεστα και
αγχωτικά γεγονότα, που βίωσε πρόσφατα. Αν και είχε το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα,
εξαιτίας της φυσικής της ανικανότητας, εκδιώχθηκε από την εργασία της χωρίς αιτιολογία, με τον
τελευταίο δημοσιευμένο διάταγμα. Στερήθηκε της ασφάλισης της, που είναι ζωτική για την πληρωμή
της ιατρικής της φροντίδας, 100 ημέρες μετά την απόλυσή της.
Η αδελφή μου, που μόλις έχει ολοκληρώσει την άσκηση του δικηγόρου, αντιμετώπισε σοβαρές
αρνήσεις σε όλες της τις προσπάθειες εύρεσης εργασίας σε νομικές εταιρίες, επειδή ήταν κόρη
φυλακισμένου, που κατηγορήθηκε για ανάμειξη στο πραξικόπημα.
Και ενώ ζούσαμε ως αξιοσέβαστοι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, οι ζωές μας ξαφνικά αναποδογύρισαν.
Εξαιτίας της έλλειψης της δικαιοσύνης και της έλλειψης αμεροληψίας των Τουρκικών νομικών
Αρχών για έφεση, σκεφτόμαστε να σας πληροφορήσουμε, ως μια Αρχή ικανή να ακούσει τις
ανησυχίες μας και τις ακρότητες που έχουμε υποστεί σχετικά με τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις και
διωγμούς, ως έσχατο καταφύγιο.
Με φιλικούς χαιρετισμούς

[22 – Χωρίς ημερομηνία ]
Είμαι η κόρη ενός δικαστή του Ανωτάτου δικαστηρίου. Ο πατέρας μου υπηρέτησε τη δικαιοσύνη ως
δικαστής του Ανωτάτου δικαστηρίου, περισσότερο από 30 χρόνια συνολικά, στην Τουρκία.
Κρατήθηκε φυλακισμένος για περισσότερο από 2 μήνες, χωρίς κάποια κατηγορία ή απόδειξη
εναντίον του. Δεν είχε ποτέ σχέση με καμία θρησκευτική κοινότητα, παρόλα αυτά κατηγορήθηκε ότι
συνδέονταν με ένα θρησκευτικό κίνημα. Ήταν πάντοτε αντικληρικός. Είχε επικρίνει για χρόνια το
καθεστώς του Ερντογάν, την ικανότητά του σχετικά με την κυβερνητική διαφθορά και σκόπευε να
βλάψει τους κληρικούς. Είχε αποφανθεί για περιπτώσεις, που στηρίζονταν στην αποτυχία της
κυβέρνησης να αστυνομεύσει τη διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία. Οι δικαστές του Ανωτάτου
δικαστηρίου, όπως φαντάζεστε, έχουν το υψηλότερο έργο για την ασφάλεια, που παρέχεται από το
Σύνταγμα. Για να μεταθέσεις ένα δικαστή του ανωτάτου δικαστηρίου, πρέπει να ακολουθηθεί μια
διαδικασία. Ο τρόπος που απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του είναι ενάντια στο Σύνταγμα, αλλά
και στο Διεθνές Δίκαιο. Ως οικογένειά του έχουμε αρκετά στοιχεία, που δείχνουν, ότι αντιμετώπισε
μια ιατρική θεραπεία επειδή αρνήθηκε να καταναλώσει νερό και φαγητό. Είμαι πολύ απογοητευμένη,
που η διεθνής κοινότητα αγνοεί τέτοιες ανομίες.
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Σας παρακαλώ δείξτε μου έναν τρόπο να βοηθήσω τον πατέρα μου. Είμαι ένα κορίτσι του γυμνασίου.
Ο πατέρας μου ήταν δικαστής, ήταν ένας αξιοσέβαστος δικαστής, επιτυχημένος στη δουλειά του,
μετά από 6-7 χρόνια στην καριέρα του προήχθη ως υψηλόβαθμος επιθεωρητής δικαστής και μετά από
κάποια χρόνια υπηρεσίας προήχθη πάλι ως επικεφαλής επιθεωρητής δικαστής, ταξίδευε πολύ. Μετά
την 15η Ιουλίου, η ζωή μου άλλαξε τελείως. Ο πατέρας μου συλλήφθηκε, ως μέλος μιας
τρομοκρατικής οργάνωσης. Προσπαθώ να καταλάβω τι έκανε ο πατέρας μου. Γιατί αυτός ο κόσμος
δεν του δίνει καμία ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτόν του, εδώ και 4 μήνες. Γιατί του πήραν όλα
τα χρήματα. Γιατί αυτός ο κόσμος είναι τόσο κακός, γιατί ο κόσμος αυτός δεν σέβεται τα δικαιώματα
του υπόλοιπου κόσμου. Γιατί κανείς δεν μας ακούει.

[23 – Χωρίς ημερομηνία]
Είμαι γιατρός. Είμαι παντρεμένη 12 χρόνια με έναν εισαγγελέα Χ και έχουμε 2 αγόρια.
Ο σύζυγός μου, τα παιδιά μας και εγώ ήμασταν στο σπίτι το βράδυ της 15ης Ιουλίου, όταν ο σύζυγός
έκφρασε την απορία του. Τρομοκρατηθήκαμε όταν είδαμε το πραξικόπημα στην τηλεόραση.
Το βράδυ της 16ης Ιουλίου είδα το όνομα του συζύγου μου στον κατάλογο των εκδιωχθέντων
δικαστών και εισαγγελέων.
Το πρωί της 17ης Ιουλίου, ο σύζυγός δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από το Υ δικαστήριο. Μετά το
τηλεφώνημα πήγε στο δικαστήριο και τον συνέλαβαν στο γραφείο του. Απ’ εκείνη την ώρα οι ζωές
μας αναποδογύρισαν.
Το πραξικόπημα έγινε από μια τρομοκρατική οργάνωση, που εδρεύει στις Τουρκικές ένοπλες
δυνάμεις. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ο σύζυγός μου και άλλοι [περίπου 3000] δικαστές και
εισαγγελείς συνδέονται χωρίς αποδείξεις, με αυτό το αηδιαστικό πραξικόπημα. Η αστυνομία έψαξε
τα σπίτια μας, χωρίς την παρουσία εισαγγελέα, σαν να ήμασταν εγκληματίες και ακόμη περισσότερο
σαν να είχαμε προδώσει την χώρα μας. Μετά από 4 ημέρες στη φυλακή, ο σύζυγός μου διώχθηκε από
το δικαστήριο. Το δικαστήριο αποφάσισε να τον συλλάβει ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης,
χωρίς αποδείξεις.
Το βράδυ της 20ης Ιουλίου ο σύζυγός στάλθηκε στις Υ κλειστές φυλακές. Η θανατική ποινή μπορεί
να επανέλθει ανακοίνωσαν τα μέσα ενημέρωσης και η κατάσταση του συζύγου μου, παρότι δεν είναι
ένοχος, με έβαλε σε μια ακαθόριστη ψυχολογία.
Ούτε εγώ ούτε ο δικηγόρος μας τις πρώτες 10 ημέρες επιτρέπονταν να συναντήσουμε, με
οποιοδήποτε τρόπο το σύζυγό μου.
Οι ενστάσεις του συζύγου από μέσα και οι ενστάσεις του δικηγόρου απ’ έξω απορρίφθηκαν.
Μας επιτράπηκε μόνον κλειστή συνέντευξη από την 10η ημέρα.
Ο σύζυγός μου ζήτησε τα κείμενα του διατάγματος της κατάστασης ανάγκης από τη διοίκηση της
φυλακής, αλλά η αίτησή του απορρίφθηκε.
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 2847 δικαστών και εισαγγελέων πάγωσαν.
Μας ζητήθηκε να αδειάσουμε τα καταλύματα μας μέσα σε 15 ημέρες, σύμφωνα με την
προειδοποίησή.
Ο σύζυγός μου και οι άλλοι δικαστές και εισαγγελείς απολύθηκαν από το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο στις 24/08/2016.
Ο σύζυγός μου ήταν στη φυλακή για 42 ημέρες χωρίς αδίκημα. Ο σύζυγός μου στιγματίστηκε από
την κοινωνία, τον επαγγελματικό του χώρο και μας αποστέρησαν το δικαίωμα να ζούμε μαζί. Αυτό
είναι άδικο και δεν έχουμε την ευκαιρία να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας.
Ο σύζυγός μου είναι καλός πατέρας. Ενδιαφέρεται πολύ για τα παιδιά του. Δεν ενδιαφέρεται για τα
πολιτικά. Τα πιο σημαντικά πράγματα της ζωής του είναι η δικαιοσύνη και η οικογένεια.
Αισθάνομαι τελείως απογοητευμένη.
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[24 – Χωρίς ημερομηνία]
Ο σύζυγός μου ήταν δικαστής στο Υ. Στις 16 Ιουλίου 2016, ενώ έκανε τη δουλειά του τέθηκε σε
διαθεσιμότητα από τα καθήκοντά του και συγχρόνως δημοσιεύτηκε μια απόφαση κράτησης εναντίον
του. Όταν είδαμε την απόφαση της κράτησης σοκαριστήκαμε, διότι 2846 συνάδελφοί του ήταν στην
ίδια κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω, πως αυτοί μπορούν να γνωρίζουν ότι ο σύζυγός μου είναι
ένοχος για πραξικόπημα, όταν είχαν περάσει μόλις 12 ώρες από το πραξικόπημα. Ο σύζυγός μου
έπαιζε χαρτιά σε γειτονικό καφενείο.
Ο σύζυγός μου παρέμεινε στη φυλακή δύο ημέρες, μετά τον πήραν για ανάκριση. Ο εισαγγελέας τον
ρώτησε τα εξής: Που ήσουν όταν έγινε το πραξικόπημα; Γνωρίζεις τη FETO, σπούδασες σε κάποια
σχολεία της FETO, σπούδασαν τα παιδιά σου, η γυναίκα σου έχει κάποια σχέση με τη FETO;
Έχεις κάποιους φίλους που έχουν σχέση με τη FETO; αν έχεις πες μας ονόματα.
Ο σύζυγός μου έχει αποδείξεις που ήταν εκείνη τη νύκτα. Αλλά ο εισαγγελέας δεν το διερεύνησε.
Επίσης ο σύζυγός είπε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με τη FETO. Αλλά μετά από όλα συλλήφθηκε
μετά από 10λεπτη δίκη.
Ένα άλλο σοκαριστικό γεγονός ήταν ότι τους προσήγαγαν ως μια ομάδα 6-7 ατόμων και τους
άκουσαν μόνον 3-4 λεπτά τον καθένα. Αυτό δεν είναι ενάντια στον νόμο; Ο συνήγορός μας είπε ότι
μετά τη δίκη άκουσε ένα τηλεφώνημα εισαγγελέα. Οι εισαγγελείς έλεγαν στο τηλέφωνο «δεν
μπορούμε να συλλαμβάνουμε τον καθένα με αυτές τις δίκες, αλλά από τους καταλόγους από ψηλά».
Δεν υπάρχουν στοιχεία για αδίκημα για τον σύζυγό μου, αλλά συλλήφθηκε στις 20 Ιουλίου 2016.
Στάλθηκε στις φυλακές Υ. Τις πρώτες 4 ημέρες δεν μπορούσαμε να έχουμε καμία πληροφορία γι’
αυτόν. Δεν γνωρίζαμε αν είναι ζωντανός ή νεκρός. Ανησυχούσα τόσο πολύ γι’ αυτόν. Δεν μπορούσα
να κοιμηθώ το βράδυ. Μετά από αυτές τις 4 ημέρες θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια πληροφόρηση.
Τότε άρχιζαν οι μη προσωπικές επισκέψεις. Παρόλα αυτά, πέρασαν 48 ημέρες και ακόμη δεν
μπορούσαμε να τον επισκεφθούμε. Φυσιολογικά ανοίγουν το επισκεπτήριο μια φορά το μήνα. Δεν
επιτρέπουν τα γράμματά μας. Ο σύζυγός μου και οι φίλοι του έγραψαν αιτήσεις από τη φυλακή αλλά
οι αιτήσεις τους δεν μεταβιβάστηκαν στα αρμόδια πρόσωπα. Μολύβι και χαρτί δεν δόθηκε στους
συζύγους μας. Έτσι δεν μπορούσαν να γράψουν τίποτε. Ο σύζυγός μου είδε τον συνήγορό του μόνον
μια φορά αυτές τις 48 ημέρες που πέρασαν και κατά την συνάντηση τους ένας φύλακας τους
επιτηρούσε. Δεν διατύπωσαν καμία κατηγορία. Στις 16 Ιουλίου 2016 πήγα στο γραφείο του συζύγου
μου για να πάρω τα προσωπικά του είδη. Το όνομα του είχε σβηστεί και το γραφείο του είχε
ερευνηθεί χωρίς άδεια. Σχεδόν δεν μπορούσα να περπατήσω μέσα στο γραφείο του. Μάζεψα τα
προσωπικά αντικείμενα του συζύγου μου με έγγραφη αναφορά.
Στις 24 Αυγούστου 2016 Πέμπτη η YSYK εκδίωξε τον σύζυγό μου και 2846 δικαστές και
εισαγγελείς, με μόνο μια νομοθετική πράξη. Μετά από αυτό, στις 2 Σεπτεμβρίου 2016 η YSYK
εκδίωξε περισσότερους δικαστές και εισαγγελείς, συνολικά η YSYK εκδίωξε 3390 δικαστές και
εισαγγελείς. Τα ονόματα των εκδιωχθέντων δικαστών και εισαγγελέων και οι αριθμοί που
αναφέρονταν αναρτήθηκαν στο Ιντερνετ. Πολλές από τις γυναίκες των εκδιωχθέντων δικαστών
εκδιώχθηκαν από τις εργασίες τους, επειδή ακριβώς οι σύζυγοί τους είχαν εκδιωχθεί από την εργασία
τους. Από πολλές απ’ αυτές πήραν ακόμη και την άδεια εργασίας. Είμαι καθηγήτρια και φοβάμαι ότι
θα με διώξουν επίσης. Έτσι σας στέλνω αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα από ένα Ιντερνέτ καφέ με
διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

[25 – Χωρίς ημερομηνία]
Είμαι η σύζυγος ενός εισαγγελέα Χ, ο οποίος τώρα είναι υπό κράτηση στις φυλακές Υ –τύπου
υψηλής ασφάλειας κλειστή φυλακή για την εκτέλεση των ποινών.
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Ο σύζυγός μου όταν υπηρετούσε ως εισαγγελέας στο Υ συλλήφθηκε με την κατηγορία ότι είναι
μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης FETO/PDY καθώς και με την κατηγορία απόπειρας ανατροπής
της κυβέρνησης.
Αποφάσεις και /ή εγκρίσεις να τεθούν σε διαθεσιμότητα, διωγμοί ή μεταθέσεις, που έγιναν ή
επιβλήθηκαν εναντίον πολλών δημοσίων υπαλλήλων, κρατήθηκαν μακριά από τη δικαστική
πρακτική. Η ισορροπία μεταξύ δίωξης και υπεράσπισης δεν μπόρεσε να διατηρηθεί και περιορίστηκε
υπερβολικά η υπεράσπιση. Ισχυρισμοί για χρήση βίας, εκφοβισμοί και κακομεταχείριση κατά την
εκτέλεση των ποινών εναντίον των κρατουμένων εγέρθηκαν έντονοι και ψέματα ειπώθηκαν εναντίον
της περιουσίας αυτών των ανθρώπων ή η περιουσία τους δημεύτηκε με τρόπο άδικο και στερήθηκαν
κάποιες εγγυήσεις που προβλέπονται από το Σύνταγμα, ιδιαίτερα της ελευθερίας να διατυπώνουν τα
δικαιώματά τους και της αρχής του φυσικού δικαστή.
Από την άλλη πλευρά, μια σειρά από τροποποιήσεις στις προβλέψεις σχετικά με το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο εισήχθησαν μέσω μιας σειράς τροποποιήσεων του Συντάγματος της 7ης Μαΐου
2010 και σαν τμήμα αυτών των τροποποιήσεων, η σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
αναθεωρήθηκε ως προς την ανακήρυξη των μελών του και τη μέθοδο σχηματισμού τους. Με αυτή τη
μεταρρύθμιση μια καινούργια ανακήρυξη και διαδικασία εκλογής υιοθετήθηκε, που επιτρέπει στους
δικαστές και εισαγγελείς να ανακηρύσσουν και να εκλέγουν τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου και της Εισαγγελίας. Αυτή η καινούργια νομική διευθέτηση, που είναι σύμφωνη με τις
αρχές ενός δημοκρατικού δικαίου, δυστυχώς στην πράξη οδήγησε στην χρησιμοποίηση άδικων και
παράνομων πρακτικών, από αυτούς που κέρδισαν τις εκλογές εναντίον εκείνων που τις έχασαν. Μια
ματιά μόνον τα δύο τελευταία χρόνια, στην ιστορία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και της
Εισαγγελίας, είναι αρκετή να καταλάβεις αυτά τα θέματα. Μία έρευνα για το πως τα μέλη από τα
μέλη της ένωσης της δικαστικής Ενότητας που κέρδισαν τις εκλογές, προήχθησαν σε ανώτερες θέσεις
και πως τα μέλη από τις άλλες ενώσεις, που έχασαν τις εκλογές μετακινήθηκαν από τις θέσεις τους
και υποβαθμίστηκαν, θα μπορούσε να είναι αρκετή να αποδείξει τα γεγονότα. Είμαι της γνώμης ότι
μια προσεκτική εξέταση των αποφάσεων για το διορισμό και την μετάθεση των δικαστών και
εισαγγελέων πριν και μετά από την μεγάλη διερεύνηση θα είναι αρκετή να κατανοήσεις τα θέματα.
Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι μετά την απόπειρα του σατανικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου
2016, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συναντήθηκε αμέσως την επομένη ημέρα, για να κρίνει τις
καταγγελίες για τα άτομα, που κατείχαν πολιτικές θέσεις και έθεσε σε διαθεσιμότητα περισσότερους
από 3000 δικαστές και εισαγγελείς και σε δικαστική ασυλία εκείνους τους δικαστές και εισαγγελείς
που επέτρεψαν να υποστούν έρευνα. Περισσότεροι από 2000 δικαστές και εισαγγελείς απολύθηκαν
από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, με βάση την αποτυχημένη απόπειρα του πραξικοπήματος.
Ο σύζυγός μου συλλήφθηκε παράνομα. Ας παραθέσω τα γεγονότα ως εξής:
1. Δεν αναφέρονται πράξεις, που να στοιχειοθετούν τα αδικήματα για τα οποία κατηγορήθηκε,
ούτε η ληφθείσα απόφαση για τη σύλληψη του, ούτε η απόφαση που λήφθηκε για την
παράταση της κράτησης.
2. Η αναγκαιότητα σύλληψης του ουδέποτε αιτιολογήθηκε με ένα συγκεκριμένο και λογικό
τρόπο, ούτε και η ληφθείσα απόφαση σύλληψης, ούτε η ληφθείσα απόφαση για παράταση
της κράτησης. Εάν είχε απολυθεί δεν θα μπορούσε να έχει δικαιολογία να το σκάσει ή να
διαπράξει αδίκημα. Και αυτό διότι:
α] όλα τα περιουσιακά του στοιχεία δημεύτηκαν. Ως ένα μέτρο που τέθηκε από την κυβέρνηση
οι τραπεζικοί του λογαριασμοί μπλοκαρίστηκαν και δεν είναι διαθέσιμοι να χρησιμοποιούνται και
έτσι δεν έχει καθόλου χρήματα.
β] ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα ότι οι έρευνες εναντίον του θα κατέληγαν σε μια θετική απόφαση
και έτσι θα επανερχόταν στη θέση του. Ως εκ τούτου δεν είχε λόγο να το σκάσει.
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γ] ο σύζυγός μου ουδέποτε προσπάθησε να το σκάσει πριν τη σύλληψή του. Μετά το
τηλεφώνημα που τον κάλεσαν άμεσα παρουσιάστηκε και εμφανίστηκε εκεί που τον προσκάλεσαν.
Ωστόσο ανάκριση και έρευνα διεξάχθηκε πριν από την ληφθείσα απόφαση σύλληψής του ή την
ληφθείσα απόφαση για παράταση της κράτησης για να εξακριβώσουν και να καθορίσουν κατά πόσο
θα μπορούσε να το σκάσει ή όχι. Από την άλλη πλευρά αυτός πάντοτε λέει ότι « δεν θα φύγω και δεν
θέλω, διότι ξέρω και πιστεύω ότι είμαι αθώος και ότι δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα.
δ] ούτε οι δικαστικές ούτε οι διοικητικές Αρχές καθόρισαν ή δήλωσαν την απόπειρα φυγής ή τη
διακινδύνευση φυγής και το σημαντικότερο, δεν αναφέρθηκε ποτέ σ’ αυτήν την απόφαση, ο λόγος
μιας εύλογης υπόνοιας.
3. Με μια απλή ματιά στη δήλωση του συζύγου μου, που λήφθηκε στο Γραφείο του Γενικού
Εισαγγελέα ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι οι ερωτήσεις που του τέθηκαν δεν ήταν άμεσα
συνδεδεμένες με τις πράξεις που του καταλογίζονταν, που να στοιχειοθετούν το αδίκημα για το οποίο
κατηγορήθηκε, αλλά συνδέονται με την ελευθερία των πεποιθήσεων και της γνώμης.
Σας αναφέρω κάποιες ερωτήσεις:
Σε ποια σχολεία σπούδασες;
Που έμενες ενώ σπούδαζες στο Πανεπιστήμιο;
Εργάστηκες ή υπηρέτησες ως αντιπρόσωπος της τάξης σου ή ως μέλος ενός συλλόγου ενώ
σπούδαζες στο πανεπιστήμιο;
Ποιους ψήφισες στις εκλογές για το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο;
Έχεις ποτέ κάνει δημόσιες δηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης;
Έχεις κάνει συζητήσεις με τους φίλους σου εναντίον της κυβέρνησης;
Για να ανακεφαλαιώσω, ο σύζυγός μου απολύθηκε από το επάγγελμά του, με ισχυρισμούς που
βασίστηκαν σε ελλειπή στοιχεία. Ανακρίσεις και έρευνες, που είχαν διεξαχθεί επί μακρόν πριν
αναλάβει υπηρεσία και που ποτέ δεν είχε αναμειχθεί ως εισαγγελέας ή δικαστής, εμφανίστηκαν ως
αιτιολογία για την απόλυσή του. Παρά το γεγονός ότι ο καθένας θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για
τις πράξεις και τις ενέργειές του, σύμφωνα με την αρχή της προσωπικότητας του ποινικά υπεύθυνου
και την προσωπικότητα της τιμωρίας, αυτός θεωρήθηκε υπεύθυνος για πράξεις και ενέργειες που
φέρονται ότι διαπράχθηκαν από άλλους.

[26 – Χωρίς ημερομηνία]
Η δικαστής Χ είπε ότι, κατά την ανάκριση, ο εισαγγελέας δεν είχε στοιχεία αλλά ένα κατάλογο
μπροστά του. Αυτή πιστεύει ότι ο κατάλογος και οι ερωτήσεις προέρχονταν από την κεντρική
κυβέρνηση.
Κατά την ανάκριση ρώτησε :
Κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος ποιος ήταν μαζί σου και για τι μιλούσατε;
Ποιο γυμνάσιο τελείωσες;
Σε ποιο εξεταστικό κέντρο πήγες;
Συμμετείχες στην καταμέτρηση των εκλογών του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου το 2014;
Κατέγραψες την καταμέτρηση;
Αυτή είδε ότι υπήρχε ένας μακρύς κατάλογος δύο σελίδων μπροστά του. Ήταν η μοναδική που
απαλλάχθηκε εκείνη την ημέρα. Ο εισαγγελέας της είπε ότι κινδυνεύει πραγματικά, εξαιτίας της
απόφασης που πήρε.
Είπε ότι ο καθένας μιλούσε για ένα κατάλογο με 1500 ονόματα, που ήταν προετοιμασμένος και ο
καθένας θα μπορούσε να είναι στον κατάλογο ανά πάσα στιγμή.
Κατέθεσε ότι όταν κάποιοι δικαστές συλλήφθηκαν, οι άλλοι δικαστές έκλαιγαν μετά τη διαδικασία.
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[27 – Χωρίς ημερομηνία]
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εμείς οι 3500 δικαστές και εισαγγελείς απολυθήκαμε από τις θέσεις μας, χωρίς στοιχεία και χωρίς
υπεράσπιση, με την κατηγορία ότι συμμετείχαμε στο πραξικόπημα.
Και δεν είναι μόνον αυτό. Αυτό που βιώσαμε στην χώρα μας ήταν ο χειρότερος εφιάλτης από το
πραξικόπημα που επιχειρήθηκε στις 15ης Ιουλίου.
Χωρίς να εμφανίζουν κανένα στοιχείο, συλληφθήκαμε, μας έβαλαν χειροπέδες μπροστά στα μάτια
των συναδέλφων μας, το προσωπικό, τα μέλη των οικογενειών μας, των παιδιών μας, μας κτύπησαν,
μας εξύβρισαν, μας βασάνισαν, μας φυλάκισαν, μας απομόνωσαν.
Και οι δύο σύζυγοι φυλακίστηκαν συγχρόνως και τα παιδιά έμειναν πίσω μόνα τους. Κάποια από τα
παιδιά μας στάλθηκαν σε ορφανοτροφείο εξαιτίας αυτού του λόγου. Συνάδελφοι σε κατάσταση
εγκυμοσύνης απέβαλαν εξαιτίας της κακομεταχείρισης. Κάποιες γέννησαν πρόωρα. Κάποιες
στάθηκαν τυχερές και τους δόθηκε το δικαίωμα να θηλάζουν στη φυλακή.
Αυτό το κείμενο δεν είναι ένα σενάριο τρόμου. Είναι η γυμνή αλήθεια. Είναι μια περίληψη το τι
βιώσαμε τους τελευταίους δύο μήνες. Μπορούμε να βεβαιώσουμε κάθε γεγονός πρόσωπο με
πρόσωπο.
Οι παρούσες συνθήκες είναι τέτοιες που μπορούν να ονομαστούν γενοκτονία στην Τουρκία. Επειδή
παράλληλα με την μεταχείριση που μας επέβαλαν, οι οικογένειές μας, οι σύζυγοι και τα παιδιά μας
έχουν επίσης στοχοποιηθεί. Οι σύζυγοί ακόμη και οι συγγενείς μας, απολύθηκαν από τις θέσεις τους
και τα παιδιά κάποιων από εμάς αρνήθηκαν να τα δεχθούν στο κρατικό σχολείο. Όλα τα περιουσιακά
μας στοιχεία που είχαν αποκτηθεί από τις οικονομίες από τους μισθούς μας και είχαν αποταμιευθεί
στις Τράπεζες κατασχέθηκαν. Οι πιστωτικές κάρτες μπλοκαρίστηκαν και οι οικογένειές μας
καταδικάστηκαν σε πείνα.
Επαναλαμβάνω όλα αυτά τα γεγονότα έγιναν χωρίς κάποια απόδειξη.
Καμία προειδοποίηση δεν έγινε για οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον μας, δικαστικές αποφάσεις
σχετικά με την παράταση της προφυλάκισης. Οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε ούτε το αριθμό
του φακέλου, οι δικηγόροι μας έχουν συλληφθεί και υπάρχει δυσκολία να βρούμε δικηγόρους να μας
εκπροσωπήσουν, δικαστές, που διεξήγαγαν μια εκκρεμή δίκη μετατέθηκαν. 188 Ανώτατοι δικαστές,
4 μέλη του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και 2 μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου
συλλήφθηκαν.
Με λίγα λόγια, μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο της δημιουργίας περιβάλλοντος τρόμου και τρομοκρατίας, το
βασικό δικαίωμα του τεκμηρίου της αθωότητας, της αρχή της ατομικής ποινής και της νομιμότητας
έχουν βίαια παραβιαστεί.
Το μόνον μας αίτημα είναι να έχουμε δίκαιη δίκη, ανεξάρτητα από την καταστροφή των ζωών μας.
Επειδή γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε καμία ανάμειξη στις ενέργειες του πραξικοπήματος. Αυτό είναι
γνωστό στις Αρχές στην Τουρκία. Ο λόγος αυτής της σκληρότητας είναι διότι δεν είμαστε
εγγεγραμμένα μέλη στην δικαστική οργάνωση, η οποία υποστηρίζεται από την Κυβέρνηση και ως εκ
τούτου σημαδευτήκαμε και μπήκαμε στον κατάλογο ως αντίπαλοι. Παρακαλώ να είστε σίγουροι ότι
αυτό μπορεί επίσης να αποδειχθεί.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Ψάξτε το μέσον να επικοινωνήσουμε. Θα κατανοήσετε πόσο
τραγική είναι η κατάσταση αν βρείτε μια ευκαιρία για οποιαδήποτε επικοινωνία με κάποιους από
εμάς.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τα στάδια της έρευνας και τη διαδικασία της δίκης. Παρακαλούμε πάρτε
συνεντεύξεις από τις Αρχές και από τους δικηγόρους μας, παρακαλούμε μελετήστε τις αιτήσεις μας
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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Θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει δίκη. Και ενώ 3500 δικαστές και εισαγγελείς συλλήφθηκαν, δεν
υπάρχει καμία απόδειξη. Είμαστε νόμιμος κόσμος και όχι πραξικοπηματίες.
Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε κάθε πραξικόπημα. Αλλά δεν έχουμε την ευκαιρία να αποδείξουμε
την αθωότητά μας εξαιτίας της γενοκτονίας και του τρόμου που επικρατεί στην χώρα μας. Είστε οι
μοναδικοί που θα μπορούσατε να κάνετε κάτι να εισακουστεί η φωνή μας από αυτή την βαθειά
κόλαση.
ΥΓ. Μέχρι 21.09.2016 ήμουν σε απομονωμένο κελί χωρίς καμία δικαιολογία.
Χ Φυλακισμένος δικαστής

[28 – Χωρίς ημερομηνία]
Ο σύζυγός μου Χ, που ήταν εισαγγελέας για 16 χρόνια, κρατήθηκε μετά το αποτρόπαιο αποτυχημένο
πραξικόπημα, που συνέβη στις 15 Ιουλίου, όσο ήταν εισαγγελέας.
Έμαθα για το αποκρουστικό πραξικόπημα από ένα τηλεφώνημα του συζύγου μου, που έβλεπε
ειδήσεις στην τηλεόραση το βράδυ της 15ης Ιουλίου. Εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός μου επεξεργαζόταν
τις υποθέσεις, που είχε φέρει στο σπίτι από το δικαστήριο Υ, ενώ εγώ ήμουν με την οικογένειά μου
στο ΥΥ. Τρομοκρατηθήκαμε με τις ειδήσεις στην τηλεόραση, ως πολίτες, των οποίων η ιστορία της
χώρα τους είναι γεμάτο από πραξικοπήματα. Το βράδυ της 16ης Ιουλίου είδα το όνομα του συζύγου
μου στην ιστοσελίδα της εφημερίδας «Σαμπαχ» με τον τίτλο «Δικαστές και Εισαγγελείς
αναμεμιγμένοι στο πραξικόπημα. Αμέσως μόλις το είδα, ήμουν καθ’ οδόν για το ΥΥ με την
οικογένειά μου. Το πρωί της 17ης Ιουλίου πήγαμε στο δικαστήριο μετά από πρόσκληση που δέχθηκε
ο σύζυγός μου από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα Ο. Και απ’ εκείνη τη στιγμή ήμουν ανάμεσα
σε γεγονότα, που συναντούσα για πρώτη φορά στη ζωή μου και πραγματικά εύχομαι κανείς να μην
έχει αυτή την εμπειρία.
Ο σύζυγός μου ρωτήθηκε με τις παρακάτω ερωτήσεις:
-Αυτός ή σύζυγός του, τα αδέλφια του παρέμειναν κατά τη φοιτητική τους ζωή, σε σπίτι ή σε κοιτώνα
που ανήκει σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση;
-Σε ποιο περιοδικό είναι συνδρομητής τώρα ή ήταν στο παρελθόν;
Έχει χρήματα στην Τράπεζα και με ποιες Τράπεζες έκανε συναλλαγές από το παρελθόν μέχρι
σήμερα;
-Η τρομοκρατική οργάνωση είχε επαφή μαζί του;
-Ήταν στο κέντρο διαλογής κατά τις εκλογές του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου [HSYK], ήταν
παρατηρητής και χρησιμοποίησε κάμερα τότε;
-Πότε ενημερώθηκε για το πραξικόπημα;
Και παρόλο που οι απαντήσεις του σ’ αυτές τις ερωτήσεις ήταν όλες «όχι», ένταλμα κράτησης και
έρευνας εκδόθηκε, με την αιτιολογία ότι ήταν μέλος ένοπλης τρομοκρατικής οργάνωσης.
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Η διεύθυνση του σπιτιού μας σ’ εκείνη την απόφαση ήταν το σπίτι που είχαμε ζήσει εκεί για 3 μήνες,
πριν από 15 μήνες.
Το σπίτι μας ερευνήθηκε χωρίς εισαγγελέα, μετά το σπίτι ερευνήθηκε πάλι, με ένταλμα που εκδόθηκε
για τη σωστή διεύθυνση. Κατά την έρευνα, ένα κομπιούτερ, που είχε δοθεί από το κράτος και ένα
φλάς USB συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων, ένα τηλέφωνο που δεν λειτουργούσε το
χρησιμοποιούσα παλαιότερα και ήταν στα παιχνίδια της κόρης μας, 3 CDs συμπεριλαμβανομένων
των φωτογραφιών από τα ταξίδια μας κατασχέθηκαν χωρίς να μας αφήσουν αντίγραφα.
Μετά από μια περίοδο κράτησης 4 ημερών στο δικαστήριο, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης του ως
μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης, στο οποίο κατονόμαζαν τα αδικήματα αφηρημένα, χωρίς να
αναφέρονται τα γεγονότα, από τα οποία υπήρχαν αποδείξεις ότι είναι μέλος αυτής της
τρομοκρατικής οργάνωσης. Πότε και πως έγινε μέλος, σε ποιες ενέργειες προέβηκε για την ένοπλη
οργάνωση, το εγχείρημα να καταλύσει το Σύνταγμα, όλα αυτά τα αδικήματα χωρίς καμία απόδειξη.
Αισθάνθηκα πραγματικά απαίσια, όταν διάβασα τις κατηγορίες.
Ο σύζυγός μου στάλθηκε στην κλειστή φυλακή Υ, στις 20 Ιουλίου.
Σοκαρίστηκα από τη πρόταση του εισαγγελέα «Θέλουμε ποινή θανάτου» και «αυτό που ζητάτε θα
γίνει» σχολίασε ο πρόεδρος και η πολιτική αγωγή. Έχουμε μνημονευτεί με τα πρόσωπα που
συμμετείχαν στο πραξικόπημα και αυτό στράφηκε εναντίον μας, ενώ είμαστε αθώοι και επανέρχεται
και η «ποινή του θανάτου».
Αγαπητά μέλη, ούτε εμείς ούτε οι δικηγόροι μας, μπορούσαν να έλθουν σε επαφή με το σύζυγό μου
τις πρώτες 10 ημέρες.
Οι ενστάσεις που ο σύζυγός μου από μέσα και ο δικηγόρος απέξω προέβαλε, απορρίφθηκαν.
Μπορούμε μόνον να κάνουμε επίσκεψη χωρίς επαφή μετά την 10η ημέρα.
Θα μπορούσαμε μόνον να βάλουμε πληρεξούσιο στις 9/8/2016.
Προσωπική επίσκεψη είναι απαγορευμένη.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμά μας να μιλήσουμε στο τηλέφωνο κάθε 15 ημέρες και
για πρώτη φορά στις 18.08.2016.
Ακόμη και να στείλουμε γράμμα απαγορεύεται.
Ανταλλαγή εγγράφων κατά τη συνάντηση με το δικηγόρο απαγορεύεται.
Η συνάντηση με το δικηγόρο γίνεται με την παρουσία φύλακα και μαγνητοφωνείται με κάμερα.
Έμαθα από το σύζυγό μου ότι οι αιτήσεις για διατάγματα νομοθετικών κειμένων, που
δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια της κατάστασης ανάγκης, που ο σύζυγός μου και προφανώς οι
κρατούμενοι δικαστές και εισαγγελείς ζητούσαν από τη διοίκηση της φυλακής, δεν εκπληρώθηκαν.
Την πρώτη ημέρα της επίσκεψής μου, έμαθα ότι επιστημονικά περιοδικά και σταυρόλεξα, που έδωσα
στη φυλακή για το σύζυγό μου, δεν του δόθηκαν.
Έμαθα από το σύζυγό μου ότι οι αιτήσεις για κανονισμούς και φακέλους, που ο σύζυγός μου και
προφανώς και όλοι οι δικαστές και εισαγγελείς εκεί- ήθελαν από τη διοίκηση της φυλακής, για να
γράψουν τις ενστάσεις, δεν εκπληρώθηκαν.
Έχω μια αίτηση που ο σύζυγός μου έγραψε προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων αλλά διστάζω αν πρέπει να σταλεί ή όχι.
Προσπάθησα να εξηγήσω την κατάστασή μου στον καθένα και παντού να ακουστώ για τη θέση που
βρίσκομαι και δεν μπορώ ούτε ν’ αναπνεύσω.
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[29 – Χωρίς ημερομηνία]
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο απέλυσε 2847 δικαστές και εισαγγελείς στις 24
Αυγούστου 2016 με την απόφαση με αριθ. 2016/426.
Το Συμβούλιο δεν έδωσε το δικαίωμα υπεράσπισης σε κανένα από τους απολυθέντες δικαστές και
εισαγγελείς. Δηλαδή το συμβούλιο αποφάσισε για την απόλυση, χωρίς να έχει την υπεράσπιση των
δικαστών επί του θέματος.
Το συμβούλιο αποφαίνεται στις αποφάσεις του ότι εφόσον συμπέρανε ότι υπάρχει σχέση/ διασύνδεση
μεταξύ των δικαστών και εισαγγελέων και της οργάνωσης FETO/PDY, απόλυση αυτών των
δικαστών και εισαγγελέων αποφασίστηκε ομόφωνα, σύμφωνα με το διάταγμα ανάγκης με αριθ. 667
αρθρ.3.
Ειδικά το Συμβούλιο δεν χρησιμοποίησε τις λέξεις «μέλη της οργάνωσης». Τι εννοώ με αυτό:
Οι 2847 δικαστές και εισαγγελείς κατηγορήθηκαν ότι ήταν μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης στην
ποινική έρευνα. Παρόλα αυτά το Συμβούλιο απέφυγε τη λέξη «μέλος», χρησιμοποιώντας τις λέξεις
«διασύνδεση ή σχέση».
Παρά τη διατύπωση αυτή στην απόφαση, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου κ. Μεχμέτ Γιλμάζ έκανε
δημόσιες δηλώσεις, χρησιμοποιώντας σταθερά τη λέξη «μέλος».
Πήγε ένα βήμα πιο πέρα στον λογαριασμό του στο τουίτερ και ανέφερε « αποφασίστηκε από την
ολομέλεια του συμβουλίου ότι οι 2847 δικαστές και εισαγγελείς, που βρέθηκαν μέλη της
τρομοκρατικής οργάνωσης FETO, απολύθηκαν. Ως επικεφαλής της διοίκησης των δικαστηρίων ο κ.
Μεχμέτ Γιλμαζ, αποφάσισε ήδη ότι οι 2847 δικαστές και εισαγγελείς είναι μέλη τρομοκρατικής
οργάνωσης. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον 3 πράγματα:
1. Καθαρή παραβίαση του δικαιώματος να μη χαρακτηρίζεις ως εγκληματία, περιλαμβανομένης
προκατάληψης.
2. Πίεση στα δικαστήρια και στους εισαγγελείς σχετικά με την εξελισσόμενη έρευνα.
3. Παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας.
Ας δούμε τους λόγους των μαζικών απολύσεων. Η απόφαση ήταν γραμμένη σε 61 σελίδες, με γενικά
σχόλια και αιτιολογίες. Τίποτε δεν μπορεί να βρεθεί σχετικά με ειδικά γεγονότα επιβαρυντικά για τον
καθένα δικαστή στον κατάλογο. Απαριθμεί γενικούς λόγους για τον καθένα από εμάς. Έτσι κανένας
δεν γνωρίζει ποια αιτιολογία υπάρχει για κάθε δικαστή. Δηλαδή κανείς δεν γνωρίζει τους
ισχυρισμούς που προβλήθηκαν εναντίον του ή της.
Αυτά είναι τα επιχειρήματα:
1. Νομικές δραστηριότητες στη Δικαστική Ακαδημία,
2. Συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση
3. Συμμετοχή στα τμήματα αγγλικών
4. Αποστολή στο εξωτερικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς
5. Διορισμός σε διοικητικά καθήκοντα, όπως σε διοικητικά συμβούλια, δημοσιογράφος
δικαστής στο Υπουργείο, Επικεφαλής τμήματος στο Υπουργείο, επιθεωρητής διοικητικού
συμβουλίου διοίκησης.
6. Παρατηρητής σε κοινωνικά μέσα
7. Καταγγελίες που έχουν σταλεί στο Συμβούλιο σχετικά με αυτούς τους δικαστές
8. Περιπτώσεις διοικητικής και ποινικής έρευνας σχετικά με αυτούς τους δικαστές
9. Ερωτήματα στις τοπικές περιοχές των δικαστών
10. Αποφάσεις δικαστών σχετικά με υποθέσεις οργάνωσης FETO
11. Αναφορές της αστυνομίας
12. Αποφάσεις δικαστών για μεταθέσεις αστυνομικών που θεωρήθηκαν μέλη της FETO
13. Πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική τους ζωή
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14. Προγράμματα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν από μέλη της οργάνωσης
15. Αιτιολογία στις πρόσφατες διαταγές κράτησης και εντάλματα σύλληψης των δικαστών
16. Πρακτικά κατά της άσκηση της ανάκρισης
17. Οι ομολογίες
Για παράδειγμα η απόφαση δεν αναφέρει τίποτε ειδικότερα για μένα. Είδα το όνομα μου στον
κατάλογο. Δεν ξέρω ποιόν από τους πιο πάνω ισχυρισμούς πρέπει να διαλέξω.

[30 – Χωρίς ημερομηνία]
Εργαζόμουν ως δικαστής πριν τεθώ σε διαθεσιμότητα από τα καθήκοντά μου από το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο [ HCJP] όπως άλλοι 2744 δικαστές και εισαγγελείς στις 16.07.2016, όταν έγινε
το πραξικόπημα της 15.07.2016, το οποίο ούτε υποστήριξα, ούτε βοήθησα και είμαι σαφώς εναντίον.
Ένας τόσο μεγάλος κατάλογος προετοιμασμένος από τη συνέλευση, που είχε συγκεντρωθεί τόσο
πρωί, δείχνει ότι η απόφαση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των 2745 δικαστών είναι η εκτέλεση ενός
ήδη υπάρχοντος καταλόγου. Μείωση των δικαστών που είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι ήταν ο
σκοπός αυτής της απόφασης. Ακόμη δεν γνωρίζω τον λόγο που τέθηκα σε διαθεσιμότητα από τα
καθήκοντά μου, αφού η παραπάνω απόφαση δεν μου έχει ακόμη επιδοθεί.
Την ημέρα της 16ης /07/2016 ο Υ ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας αποφάνθηκε για κράτηση, έκανε
έρευνα και με συνέλαβε με ένταλμα, με μη νόμιμο τρόπο, παραβιάζοντας ξεκάθαρα το νόμο που
αφορά τις εγγυήσεις, που έχουν οι δικαστές και εισαγγελείς. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στην
Τουρκία, οι δικαστές και εισαγγελείς δεν κρατούνται, ούτε συλλαμβάνονται, εκτός από την
περίπτωση που συλλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω σε διακεκριμένα εγκλήματα. Παρόλα αυτά, ο Υ ο
προϊστάμενος της Εισαγγελίας καταστρατηγώντας το νόμο, ισχυρίστηκε στην απόφασή του ότι η
συμμετοχή στο πραξικόπημα συνέχιζε ακόμη να συνιστά λόγο ενός αυτόφωρου αδικήματος, σαν να
συμμετείχα στο πραξικόπημα. Παρόλα αυτά, ο λόγος αυτός δεν συμπεριλήφθηκε ούτε στην έκθεση
του εισαγγελέα, ούτε στην ανάκριση του ποινικού δικαστηρίου μετά τη διαδικασία έρευνας, του
εντάλματος περιορισμού και κράτησης. Το υποτιθέμενο αδίκημα ήταν ότι είμαι μέλος της
FETO/PDY ένοπλης τρομοκρατικής οργάνωσης, χωρίς να αναφέρεται στο κατηγορητήριο το
αυτόφωρο έγκλημα. Όπως μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει, το υποτιθέμενο έγκλημα φαινόταν
παράνομο, ως συμμετοχή και υποστήριξη του πραξικοπήματος, κατά τη διαδικασία του
προϊσταμένου της Εισαγγελίας για σύλληψη, εφόσον ήταν αδύνατο να υποστηρίξει το κατηγορητήριο
για αυτόφωρο έγκλημα για το αδίκημα ότι είμαι μέλος μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Τα ονόματά
μας διέρρευσαν στον τύπο ως πραξικοπηματίες δικαστές ακόμη και αν δεν υπάρχει τέτοια κατηγορία
μετά την απόφαση απόλυσής από το HCIP. Η αποκάλυψη των ονομάτων μας είναι μια ξεκάθαρη
παραβίαση του κανόνα του τεκμηρίου αθωότητας, που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [ECHR].
Παράνομες πρακτικές συνεχίστηκαν μετά τη διαδικασία έρευνας, του εντάλματος δήμευσης και
κράτησης. Ο υποχρεωτικός Νόμος Νο2802 Δικαστών και Εισαγγελέων, που ορίζει ότι η έρευνα
πρέπει να συνοδεύεται από έναν συνήγορο και ένα εισαγγελέα, επίσης παραβιάστηκε. Επιπροσθέτως
οι ηλεκτρονικές συσκευές μου αφαιρέθηκαν, χωρίς λήψη αρχείων Image.
Η έρευνα και η κράτηση εκτελέστηκε στις 19.07.2016, τρείς ημέρες μετά την ημερομηνία της
απόφασης. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία περίμενα στο σπίτι μου, χωρίς καμία προσπάθεια να το
σκάσω. Παρόλα αυτά ήμουν ένας δικαστής και δεν υπήρχε καμία υποψία να το σκάσω ούτε καμία
απόπειρα να αντισταθώ σε αστυνομικό. Ήμουν με χειροπέδες στην πλάτη και με πήραν με
αστυνομικό αυτοκίνητο από το σπίτι μου στο αστυνομικό τμήμα Υ, με χειροπέδες στην πλάτη.
Περίμενα περισσότερο από μία ώρα όρθιος, με το πρόσωπο στον τοίχο με χειροπέδες, στο
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αστυνομικό τμήμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αργότερα, εγώ και άλλοι 12 δικαστές και
εισαγγελείς μας πήραν για το κρατητήριο, το οποίο είναι το πολύ 10 τμ., μόνον για 4 ανθρώπους. Δεν
μας έδωσαν ούτε μαξιλάρια, ούτε κουβέρτες και δεν μας επέτρεπαν να χρησιμοποιούμε την τουαλέτα
το βράδυ. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων αυτών, δεν μου επέτρεπαν να μιλήσω στο δικηγόρο μου
και στην οικογένεια μου, δεν δίνονταν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση μου.
Την επομένη, με πήραν από το αστυνομικό τμήμα για να συνεχιστεί η διαδικασία στο δικαστήριο.
Για 15 ώρες κατά την παραμονή μου στο κρατητήριο μου είχαν μόνον δώσει ένα μικρό κομμάτι ψωμί
και δύο λεπτές φέτες τυρί. Περίμενα περισσότερο από μία ώρα όρθιος, με το πρόσωπο στο τοίχο με
χειροπέδες στην πλάτη με άλλους δικαστές και εισαγγελείς, που μας πήραν από το αστυνομικό τμήμα
στο δικαστήριο.
Τα γεγονότα που έγιναν στο δικαστήριο ήταν επίσης μια ντροπή. Παρόλα αυτά οδηγήθηκα στο
δικαστήριο περίπου στις 2.300μμ. στις 20.07.2016, ο εισαγγελέας πήρε την απολογία μου περίπου
στις 8.30μμ. Υποχρεώθηκα να περιμένω στο διάδρομο του δικαστηρίου, μαζί με άλλους 149 δικαστές
και εισαγγελείς, με χειροπέδες και περιτριγυρισμένοι από ένοπλους αστυνομικούς. Δεν μας έδωσαν
καθόλου τροφή ενόσω περιμέναμε στο δικαστήριο.
Ο εισαγγελέας, κατά την απολογία, μου έκανε πολύ προσωπικές ερωτήσεις άσχετες με τις κατηγορίες
[σε ποιο γυμνάσιο πήγα, σε ποιο ξένο κράτος με είχε στείλει η HCJP, αν ήμουν ποτέ στο ετήσιο
συνέδριο της Δικαστικής Ακαδημίας κα] και δεν αναφέρονταν σε κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Εγώ
και άλλοι 49 εισαγγελείς και δικαστές περιμέναμε στο δικαστήριο, χωρίς να μας δίνουν καμιά
πληροφορία, μετά την ανάκριση είμαστε με χειροπέδες μέχρι στις 2.00 το πρωί. Μας πήγαν στο
δωμάτιο προσευχής του δικαστηρίου να μείνουμε όλη τη νύκτα και παραμείναμε με χειροπέδες εκεί
τη νύκτα. Η επόμενη ημέρα ήταν πάλι γεμάτη ντροπή. Στις 21.07.2016 εγώ και άλλοι 149 εισαγγελείς
και δικαστές υποχρεωθήκαμε να παραμείνουμε με χειροπέδες στο διάδρομο του δικαστηρίου και
περικυκλωμένοι από ένοπλους αστυνομικούς μέχρι 10πμ.για την ανάκριση, που θα διεξάγονταν από
δικαστή. Και πάλι ήμασταν χωρίς τροφή και νερό όλες αυτές τις ώρες.
Συλλήφθηκα από το ποινικό δικαστήριο, με μια απόφαση με ημερομηνία 21.07.2016, η οποία δεν
ανέφερε κανένα αποδεικτικό στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, χωρίς να ερωτηθώ σχετικά με τις
κατηγορίες. Το δικαστήριο ήταν ανίκανο να εμφανίσει πως κατηγορήθηκα ότι είχα σχέση με την
λεγόμενη τρομοκρατική οργάνωση και ποια συμπεριφορά μου, πιστεύετε ότι βοηθούσε και
υποκινούσε τη λεγόμενη τρομοκρατική οργάνωση.
Είμαι ακόμη κρατούμενος από την ημερομηνία που έγραψα την αίτηση. Σαν να μην είναι αρκετή η
απόφαση κράτησης, η σύζυγος και ο γιός μου έχουν επίσης τιμωρηθεί με την κατάσχεση των
περιουσιακών μας στοιχείων [το αυτοκίνητό μου, ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο δεχόμουν
και αποταμίευα το μισθό μου, οι πιστωτικές κάρτες]. Διαθεσιμότητα από τα καθήκοντά μου,
κατάσχεση όλης μου της περιουσίας, ανάκληση του διαβατηρίου μου, σύλληψη χωρίς υπόνοια
δραπέτευσης με παράβαση του Νόμου, δείχνει την παράνομη δίωξη που αντιμετωπίζω.
Αργότερα, απολύθηκα από το επάγγελμά μου, από τη Γενική Συνέλευση του HCJP, χωρίς να μου
δοθεί μια ευκαιρία να ασκήσω το δικαίωμα της υπεράσπισης, ένα θεμελιώδες συνταγματικό
δικαίωμα. Η απόφαση απόλυσης λήφθηκε επίσης θεωρώντας ότι είμαι μέλος της FETO. Παρόλα
αυτά, αυτή η απόφαση παρόμοια με την απόφαση σύλληψης παρέλειψε να παρουσιάσει κάποιο
στοιχείο σχετικά με την κατηγορία. Οι 60, όπως είπα, σελίδες της σχετικής απόφασης δεν
προσδιόριζε ούτε ακόμη και το όνομά μου και παρέλειψε να κάνει μια ατομική εξήγηση πως
θεωρήθηκα ότι είμαι μέλος της FETO. 2842 δικαστές και εισαγγελείς απολύθηκαν με μία μοναδική
απόφαση, χωρίς μια ατομική εξήγηση ή αιτιολογία. Αυτό δείχνει ότι αυτή η απόφαση είχε σκοπό να
ξεκαθαρίσει χιλιάδες δικαστές και εισαγγελείς, με έναν τρόπο που είναι αντίθετος στον κανόνα
δικαίου. Είναι ολοφάνερο ότι η απόφαση άσκησης δίωξης και απόλυσης είναι ένας εκφοβισμός που
υπονομεύει τη δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη.
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Είμαι της γνώμης ότι οι απόψεις μου που ήταν αντίθετες με τις διοικητικές αξιώσεις, που έγραψα στις
διοικητικές υποθέσεις, ήταν η αιτία να βρίσκομαι στον κατάλογο των απολυμένων. Παρόλα αυτά
ήμουν πάντα δίκαιος, ανεξάρτητος και αμερόληπτος, ακολουθώντας τον κανόνα δικαίου.

[ 31 - Χωρίς ημερομηνία]
Είμαι σύζυγος εισαγγελέα. Μετά την αποτρόπαια απόπειρα ππραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου, ο
σύζυγός μου αρχικά τέθηκε σε καθεστώς προσωρινής αναστολής, στη συνέχεια απολύθηκε και
μετέπειτα τόσο ο μισθός όσο και η περιουσία του κατασχέθηκαν. Ο σύζυγός μου αγωνίστηκε κατά
της τρομοκρατίας για χρόνια με αυτοθυσία σε μια περίοδο, κατά την οποία τα τρομοκρατικά
γεγονότα ήταν τόσο διαδεδομένα και βίαια. Δεν έχω ξεχάσει ποτέ ότι κάποτε ένα μέλος του
Ανώτατου Δικαστηρίου είχε επικοινωνήσει με το σύζυγό μου, κατά τη διάρκεια των αυξανόμενων
τρομοκρατικών επιθέσεων, λέγοντάς του «αγαπημένε μου αδερφέ, καθώς παρακολουθούμε τις
ειδήσεις σχετικά με τις τρομοκρατικές συγκρούσεις, ανησυχούσαμε τόσο πολύ για εσένα και θέλουμε
να σε παρακαλέσουμε να μη βγείς έξω χωρίς να έχεις μαζί σου όπλο» και ο σύζυγός μου απάντησε:
«Αγαπητέ συνάδελφε, τα χέρια μου κρατούν ένα μολύβι και γράφουν, αλλά δεν μπορούν να
κρατήσουν όπλο. Ο σύζυγός μου δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το όπλο του, από τότε που του
παραχωρήθηκε από την κυβέρνηση. Παρόλο που ο σύζυγός μου αγωνιζόταν ενάντια στην
τρομοκρατία κάτω από τόσο επικίνδυνες συνθήκες, δυστυχώς κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών
κατηγορείται ο ίδιος ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης. Νομίζω πως αυτές οι κατηγορίες είναι
απίστευτες. Σχεδόν 3.500 δικαστές και εισαγγελείς, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου μου, έχουν
απολυθεί με βάση τις ίδιες κατηγορίες. Ο αριθμός αυτός αγγίζει περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου
των δικαστικών λειτουργών. Ένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δεχθεί ότι
πάνω από το ένα τέταρτο του δικαστικού σώματος μίας χώρας έχει διασύνδεση με τρομοκρατική
οργάνωση. Αμέσως αφού μάθαμε για την αναστολή των καθηκόντων του, ενημερωθήκαμε για το
ένταλμα κράτησης που εκδόθηκε σε βάρος του, και τότε αποφάσισε να μην παραδοθεί εξαιτίας των
αναίσθητων, παράνομων και αυθαίρετων τακτικών. Έκτοτε δεν ακούσαμε τίποτα ξανά για εκείνον.
Το μικρό μου παιδί με ρωτά γιατί δεν μπορούμε να συναντηθούμε σαν οικογένεια και πού είναι ο
πατέρας του. Τι μπορώ να πω στο παιδί μου; Πώς μπορώ να επιβιώσω μία γυναίκα μόνη; Οι
άνθρωποι γύρω μας αρχίζουν να μας βλέπουν σαν να είμαστε τρομοκράτες. Επιπλέον, τόσο λίγοι
άνθρωποι ή και κανένας δεν έχει απομείνει κοντά μας για να μας βοηθάει. Κέρδιζε το μισθό του από
τη σκληρή δουλειά του καταβάλλοντας τις μέγιστες προσπάθειες, πλέον όμως δεν μπορούμε ούτε να
κάνουμε ανάληψη από την τράπεζα. Είμαστε η οικογένειά του που χρειάζεται το μισθό του. Τι
συνθήκες αθέμιτες είναι αυτές! Ξεκλειδλωνοντας την πόρτα με τη βοήθεια κλειδαρά και εισερχόμενοι
στο εσωτερικό χωρίς ένταλμα, οι αστυνομικοί έψαξαν το σπίτι μου, ενώ ήμουν απούσα. Όταν έφτασα
στο σπίτι, ένιωσα τέτοια ντροπή. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των γειτόνων μου, οι αστυνομικοί, που
διεξήγαγαν την έρευνα στο σπίτι μου, διψούσαν και η γειτόνισσά μου, που συμμετείχε και η ίδια στην
έρευνα, τους έδωσε νερό από από το ψυγείο, εκείνοι όμως αρνήθηκαν να πιούν και απάντησαν:
"τίποτα δεν μπορούμε να πιούμε ή να φάμε από το σπίτι των τρομοκρατών αυτών, προσέξτε! Ούτε
εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό!». Μετά από αυτό, η γειτόνισσά μου πήρε νερό από το σπίτι της.
Όλοι οι γείτονές μου, που συμμετείχαν στην έρευνα του σπιτιού μου ήταν μάρτυρες του περιστατικού
αυτού. Θα ήθελα να ρωτήσω του αστυνομικούς ποια στοιχεία έχουν τα οποία να αποδεικνύουν πως
είμαστε τρομοκράτες. Αυτές οι πρακτικές μας δυσφημίζουν τόσο που δεν μπορούμε να κοιμηθούμε
το βράδυ. Όλα τα μέλη της οικογένειας φοβόμαστε. Στις 18 Ιουλίου, πήγα στο δικαστήριο για να
πάρω τα υπάρχοντα του συζύγου μου, αλλά μου συμπεριφέρθηκαν ως τρομοκράτη. Πρώτα απο ολα,
δεν μου επέτρεψαν να εισέλθω, τότε τους είπα ότι ήθελα να πάρω τα προσωπικά αντικείμενα του
συζύγου μου. Μία ώρα αργότερα πήγα στο δικαστήριο. Αρπάζοντας το χέρι μου ο αστυνομικός με
σταμάτησε και μου είπε ότι θα πηγαίναμε στο γραφείο του συζύγου μου υπό την εποπτεία του.
Εμποδίζοντάς τον να αρπάξει το χέρι μου ξανά, πήγαμε στον επάνω όροφο και συναντηθήκαμε με
τον επικεφαλής αυτού του τμήματος. Μου είπαν ότι θα μπορούσα να πάρω προσωπικά αντικείμενα
του συζύγου εφόσον όμως καταγράφονται οι κινήσεις μου από βιντεοκάμερα και χρονομετρώντας με.
Εντωμεταξύ περάσαμε στο γραφείο, ο δε ααστυνομικός που με συνόδευε είπε ότι ο αναπληρωτής
29

Επιστολές από την Τουρκική δικαιοσύνη 2016 - 2017
γενικός εισαγγελέας ήθελε να έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία με εμένα. Πήγαμε στο δικό του
γραφείο. Με αντιμετώπισε επίσης σαν να ήμουν τρομοκράτης. Δήλωσε ότι δεν μπορούσα να πάρω
προσωπικά αντικείμενα του συζύγου μου μέχρι η έρευνα να ολοκληρωθεί. Συμφώνησα, αλλά με
εμπόδισαν να φύγω από το δικαστήριο. Αφού περίμενα για πολύ ώρα στο δικαστήριο μου επέτρεψαν
να αποχωρήσω. Δυστυχώς, με ακολουθούσαν με ένα αυτοκίνητο σε όλη τη διαδρομή. Ήμουν
εκτεθειμένη στην πίεση του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα και των υπαλλήλων της αστυνομίας που
υποτίθεται πως θα έπρεπε να υπηρετούν το νόμο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι χθες, ήμουν
σύζυγος ενός εισαγγελέα πετυχημένου και βραβευμένου αλλά σήμερα, ζώ κάτω από τόσο κακές
συνθήκες που δεν μπορώ ούτε να κοιτάζω τους ανθρώπους στο πρόσωπο. Ποιος θα λογοδοτήσει για
όσα έχω υποφέρει εγώ και η οικογένειά μου; Ένα μήνα αργότερα, πήγα στο δικαστήριο για να
ξαναζητήσω τα προσωπικά αντικείμενα του συζύγου μου. Μου είπαν ότι τα έβαλαν σε ένα κουτί και
αν ήθελα μπορούσα να τα πάρω. Τα μετέφερα σε ένα ταξί με τη συνοδεία των αστυνομικών. Ενώ
ήμασταν έτοιμοι να αναχωρήσουμε ξαφνικά ακούστηκε ένα σφύριγμα και το ταξί σταμάτησε. Οι
αστυνομικοί μου είπαν πως ο εισαγγελέας διέταξε να συναντηθεί μαζί μου. Πήραμε πάλι τα
αντικείμενα από το ταξί και στη συνέχεια ανέβηκα στον επάνω όροφο μαζί με τον εισαγγελέα. Με
ανέκρινε σαν να ήμουν τρομοκράτης. Τελικά, κατάφερα να μαζέψω τα πράγματα και να φύγω από
εκεί. Οι αστυνομικοί έρχονται ακόμα σπίτι μου και ρωτούν για τον σύζυγό μου. Λένε στους γείτονές
μου ότι ο άντρας μου είναι τρομοκράτης και ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με αυτόν. Με άλλα
λόγια επιχειρούν να κάνουν τους γείτονές μου να χάσουν τη συμπάθειά τους προς εμάς προκειμένου
να μείνουμε μόνοι μας. Πείτε μου ποιος θα σβήσει αυτές τις εμπειρίες από τη μνήμη μου; Πώς θα
γιατρευτούν αυτές οι πληγές από την ψυχή μου; Χωρίς να του επιτρέπεται να υπερασπιστεί τον εαυτό
του, ο σύζυγός μου αρχικά τέθηκε σε αργία και στη συνέχεια απολύθηκε. Δεν μπορώ σε καμία
περίπτωση ως σύζυγος να εγκρίνω την απόλυσή του. Θα επιθυμούσα να μπει ένα τέλος σε αυτές τις
αδικίες και να εξαφανιστούν οι πληγές του άντρα μου, της οικογένειάς μου και όλων αυτών των
απελπισμένων συζύγων που βρίσκονται σε όμοια με εμένα θέση.
[32 - Χωρίς ημερομηνία]
Παρόλο που υπηρετούσε 3 χρόνια στην επαρχία Y, και είχε ολοκληρώσει το έργο του στην
ανατολική περιοχή, ο Χ διορίστηκε στην επαρχία YY ως εισαγγελέας το 2011. Κατά την περίοδο
έκτοτε, υπηρέτησε ως εξειδικευμένος εισαγγελέας σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι
είχε ήδη συμπληρώσει 3 χρόνια, υποχρεωτικής περιόδου υπηρεσίας, παρέμεινε οικειοθελώς για
επιπλέον δύο χρόνια. Το 2015, περίοδος κατά την οποία η ειρηνευτική διαδικασία είχε λήξει και οι
τρομοκρατικές επιθέσεις αυξήθηκαν δραματικά, αυτός υποστήριξε τους συναδέλφους του που μόλις
πρόσφατα είχαν προσληφθεί. Αφού πέρασε 8 χρόνια υπηρεσίας στην ανατολική και νοτιοανατολική
επαρχία κάτω από δύσκολες συνθήκες και εκτελώντας τα καθήκοντά του με αυτοθυσία, διορίστηκε
στην επαρχία YY. Ενώ ο ίδιος σκεφτόταν ότι θα ξεκινούσε μια νέα ζωή, εντούτοις κρατήθηκε και στη
συνέχεια συνελήφθηκε με την κατηγορία ότι είχε διασυνδέσεις με ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση
και ότι συμμετείχε στην απόπειρα πραξικοπήματος, και χωρίς κανένα συγκεκριμένο αποδεικτικό
στοιχείο ή μαρτυρία των συναδέλφων του και χωρίς συγκεκριμένα γεγονότα που να καταγγέλονται
από τους συναδέλφους του, χωρίς να τον αναγνωρίζουν, τον ανακρίνουν αναφορικά με ποιόν ψήφισε
στις εκλογές του HSYK, που πραγματοποιήθηκαν το 2014.
[33 - Χωρίς ημερομηνία]
Είμαι σύζυγος του Δικαστή Χ, ο οποίος εργάζεται στο Ανώτατο Δικαστήριο. Έχει πάνω από 20
χρόνια επιτυχημένης υπηρεσίας ως δικαστής. Εργάστηκε στο δικαστήριο μέχρι τις 15 Ιουλίου και
ώρα 5.30 μ.μ. Όταν επέστρεψε σπίτι, άρχισε να εργάζεται πάνω σε ένα νέο δικό του βιβλίο σχετικά
με το ποινικό δίκαιο. Ήταν μια συνηθισμένη ημέρα για εμάς. Όλα ήταν ωραία μέχρι αργά το βράδυ.
Αν και είχαμε πληροφορηθεί σχετικά με την απόπειρα πραξικοπήματος από την τηλεόραση,
εντούτοις, όπως όλοι, έτσι και ο σύζυγός μου κατηγορείται ότι συμμετείχε στο στρατιωτικό
πραξικόπημα. Είναι ο πιο γελοίος ισχυρισμός που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Ως αποτέλεσμα, ο
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σύζυγός μου βρίσκεται φυλακισμένος στην φυλακή Y, και έχει καταστραφεί εντελώς η ζωή μου.
Πρώτον, πέρασε 5 ημέρες ανακρινόμενος. Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών, δεν υπήρξε καμία
ενημέρωση από τα όργανα επιβολής του νόμου σχετικά με το πού βρισκόταν ή σχετικά με την
κατηγορία που τον βάραινε. Όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία κατασχέθηκαν. Έλαβα ένα μήνυμα
από το γιο μου ότι το διαβατήριό του ανακλήθηκε, χωρίς κανένα λόγο εκτός από τον πατέρα του.
Ήμουν συγκλονισμένη όταν είδα τον άντρα μου. Έχασε βάρος, με κοίταξε τόσο κουρασμένος και
χλωμός. Είχα την ευκαιρία να του μιλήσω μόλις μερικά λεπτά πίσω από τα κάγκελα του κελιού. Μου
είπε. «Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η κατάσταση ήταν απλά τρομερή». Αυτός περίμενε για 5
ημέρες να οδηγηθεί σε ανάκριση μέσα σε ένα φοβερό κελί μαζί με περίπου 30 άτομα, ξαπλωμένος
κάτω στο πάτωμα. Δύο φορές την ημέρα τους έδιναν φαγητό, το οποίο ήταν ένα κομμάτι μπαγιάτικο
ψωμί με μαρμελάδα. Εξαιτίας του φαγητού όλοι είχαν διάρροια. Τους αντιμετώπιζαν σκληρά για να
τους εξαναγκάσουν να ομολογήσουν. Η πρόθεσή τους ήταν να τους κρατήσουν φυλακισμένους για
30 ημέρες, εντός δηλαδή του πλαισίου του μέγιστου χρονικού ορίου κράτησης υπό το καθεστώς
έκτακτης ανάγκης. Όμως, ενημερώθηκαν ότι μια αντιπροσωπεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα
επρόκειτο να επισκεφθεί την φυλακή. Αυτός ήταν ο λόγος που εκκένωσαν την φυλακή με την
πρόφαση ότι γίνονται εργασίες συντήρησης. Ανακρίθηκε βιαστικά, συνελήφθη και στη συνέχεια
μεταφέρθηκε στη φυλακή Υ. Αν και το κελί ήταν για ένα άτομο, εντούτοις ο ίδιος βρισκόταν εκεί
μαζί με 6 άτομα. Για τον λόγο αυτό και έπρεπε να κοιμούνται ο ένας μετά τον άλλον μόνο για δύο
ώρες κάθε ημέρα. Δεν υπήρχαν αρκετά κρεβάτια για τον κάθε έναν από αυτούς. Υπήρχε ζεστό νερό
μόνο για 2,5 ώρες την εβδομάδα και ήταν αδύνατο για τον λόγο αυτό να πλυθούν όλοι αυτοί οι
άνθρωποι. Παρόλο που η διεύθυνση της φυλακής δεν τους παρείχε είδη βασικής ανάγκης όπως
παντόφλες, πετσέτες,εσώρουχα, δεν μου επέτρεπαν να του φέρω τίποτα. Η φυλακή έχει ένα
κατάστημα από το οποίο οι φυλακισμένοι μπορούσαν να ψωνίσουν. Αλλά είναι τόσο ακριβά και δεν
είναι εύκολο να βρεί κάποιος ότι χρειάζεται. Μερικές φορές χρειάζεται περισσότερο από ένα μήνα
για να δώσει μία απλή παραγγελία. Όταν τον επισκέφθηκα την τελευταία φορά, δυστυχώς έμαθα ότι
φυλακίστηκε σε ένα σκοτεινό, μικρό κελί για δέκα ημέρες και πιστεύω ότι είναι ακόμα εκεί. Είναι
εντελώς αυθαίρετη απόφαση της διοίκησης της φυλακής χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ιδίου ή
του δικηγόρου του. Έχει υποβάλει τόσα πολλά αιτήματα για να πληροφορηθεί τον λόγο της κράτησής
του. Δεν έχουν απαντήσει σε κανένα μέχρι στιγμής. Αντέδρασε και ζήτησε πολλές φορές να
συναντήσει τον διευθυντή της φυλακής. Τελικά πληροφορήθηκε ότι φυλακίστηκε κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας με το υπουργείο δικαιοσύνης. Εφημερίδες, βιβλία απαγορεύονται στο κελί
του. Το κελί του είναι πολύ βρώμικο. Έχει εκτεθεί σε ψυχολογικά και πνευματικά βασανιστήρια για
ημέρες. Τα χέρια του έτρεμαν συνεχώς όταν τον είδα. Με κοίταξε σωματικά και ψυχολογικά
εξαντλημένος. Καταρρακώθηκα όταν τον είδα έτσι. ΄Ηταν τόσο λυπηρό. Ποτέ δεν τον ξεχνώ
καθόλου. Είναι αδύνατο να κοιμηθώ όταν σκέφτομαι ότι βρίσκεται κάτω από αυτές τις φοβερές
συνθήκες. Επισκέφθηκα τον γενικό διευθυντή φυλακών στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Ρώτησα τον
λόγο για τον οποίο συμπεριφέρονται στον σύζυγό μου με τον τρόπο αυτόν και γιατί τον έβαλαν στην
απομόνωση για μέρες. Μου είπε ότι «ο σύζυγός μου δεν υποστήριζε τον υπέρ κυβερνητικό υποψήφιο
της δικαστικής ένωσης (YBP) στις εκλογές των δικαστηρίων". Είπα ότι ο σύζυγός μου είναι αθώος,
δεν έκανε τίποτα. Ο σύζυγός μου είναι φυλακισμένος. Είναι σαφώς παράνομο. Δεν υπάρχει πουθενά
πρόβλεψη για κάτι τέτοιο. Όλες οι πόρτες κλείνουν για εμένα μία προς μία. Ο μόνος τρόπος που μου
απέμεινε για να διαμαρτυρηθώ είναι να γράφω.
[34 - Χωρίς ημερομηνία]
Είμαι ένας από τους χιλιάδες δικαστές που απολύθηκαν και κρατήθηκαν μετά το πραξικόπημα της
15ης Ιουλίου 2016 εναντίον της εκλεγμένης κυβέρνησης της Τουρκίας. Πληροφορήθηκα την
απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου παίζοντας με τα παιδιά μου στο σπίτι.
Καταδικάζω έντονα κάθε προσπάθεια ανατροπής της δημοκρατικής τάξης με στρατιωτικά
πραξικοπήματα. Οι αξιωματούχοι της τουρκικής κυβέρνησης θα πρέπει να διερευνήσουν τα
εγκλήματα, που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της απόπειρας πραξικοπήματος,
συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης σωματικών βλαβών, οι δε υπεύθυνοι θα πρέπει να
καταλογιστούν. Οι αρχές πρέπει να διερευνήσουν τα γεγονότα, σεβόμενες όμως ταυτόχρονα πλήρως
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τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τις γενικές αρχές του δικαίου όπως, μεταξύ άλλων, το τεκμήριο
αθωότητας, την ατομική ποινική ευθύνη και τιμωρία, την αρχή καμία ποινή χωρίς νόμο, την αρχή της
μη αναδρομικότητας του ποινικού νόμου, την ασφάλεια δικαίου, το δικαίωμα υπεράσπισης και την
ισότητα των όπλων. Έχω υπηρετήσει τη χώρα μου εδώ και 10 χρόνια ως δικαστής και ποτέ δεν έλαβα
μέρος σε παράνομες δραστηριότητες. Εκτέλεσα τα καθήκοντά μου σε υψηλό επίπεδο και έχω
διοριστεί ως δικαστής πρώτου βαθμού από το Ανώτερο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων
(HSYK). Εκτός από αυτήν την τρέχουσα έρευνα, δεν έχω ουδέποτε κατηγορηθεί ή ανακριθεί. Στις 16
Ιουλίου, την επομένη της απόπειρας πραξικοπήματος, το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και
Εισαγγελέων (HSYK) εξέδωσε κατάλογο 2.745 δικαστών και εισαγγελέων, οι οποίοι τέθηκαν σε
αργία με την αιτιολογία ότι υπήρχαν υπόνοιες ότι ήταν "μέλη της φετουλαχιστικής τρομοκρατικής
οργάνωσης / Παράλληλη Κρατική Δομή (Feto / PYD).» Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν τόσοι
δικαστές και εισαγγελείς να τίθενται σε αργία μόνο μία ημέρα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος.
Πρέπει να υπήρχε μία προκαθορισμένη λίστα δεδομένου ότι μέσα στον κατάλογο εμπεριέχονταν
ονόματα δικαστών και εισαγγελέων, που είτε είχαν ήδη αποβιώσει ή είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Η
λίστα αυτή μπορεί να είχε συγκροτηθεί μετά την εκλογή του Ανώτερου Συμβουλίου Δικαστών και
Εισαγγελέων το 2014. Σύμφωνα με το κυβερνητικό διάταγμα της 23ης Ιουλίου, οι δικαστές και οι
εισαγγελείς "που εκτιμάται ότι είναι μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων ή δομών, οντοτήτων ή
ομάδων που εκτελούν δραστηριότητες τις οποίες το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας έχει κρίνει ως
επικίνδυνες για την εθνική ασφάλεια ή εκτιμάται ότι συνδέονται ή έρχονται σε επαφή μαζί τους»
απομακρύνονται μόνιμα από τις θέσεις τους και τους απαγορεύεται μόνιμα να ασκούν το επάγγελμα
του δικαστή ή του εισαγγελέα. Με απόφαση του δικαστηρίου της 31ης Ιουλίου παγώνουν τα
περιουσιακά στοιχεία 3048 δικαστών και εισαγγελέων υπό διερεύνηση. Το Ανώτατο Συμβούλιο
Δικαστών και Εισαγγελέων (HSYK) με απομάκρυνε μόνιμα από τα καθήκοντά μου στις 24
Αυγούστου 2016. Το όνομά μου, μαζί με χιλιάδων άλλων, δημοσιεύθηκε από τις αρχές στην επίσημη
εφημερίδα της κυβέρνησης και σχεδόν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα σε λίστες δικαστών
και εισαγγελέων που απολύθηκαν εξαιτίας υπονοιών για τρομοκρατία. Στις δημοκρατικές κοινωνίες
ισχύουν ειδικές εγγυήσεις για τα μέλη της δικαστικής εξουσίας με σκοπό την προάσπιση της
ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας τους. Εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι κάποιος
δικαστής ή εισαγγελέας ενήργησε ασυμβίβαστα με τη ιδιότητά του, η απόλυσή του πρέπει να
υπόκειται στον αυστηρότερο έλεγχο και με τις υψηλότερες απαιτήσεις αποδείξεων. Οι σχετικές
αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων (HSYK) δεν πληρούσαν τα
κριτήρια αυτά. Ενώ εκθέτοντας εκτενώς την απειλή που θέτει η FETÖ, περιλαμβανομένων
ανεκδοτικών παραδειγμάτων περί συμμετοχής δικαστών και εισαγγελέων, οι αποφάσεις αυτές
περιελάμβαναν στο διατακτικό τους μία καθολική, στερεότυπη και μη εξατομικευμένη αιτιολογία
στην οποία απλώς παρατίθονταν δύο κατάλογοι με 2845 και 543 ονόματα αντιστοίχως. Οι υποθέσεις
στις οποίες αναφέρεται η απόφαση δεν σχετίζονταν με εμένα. Σύμφωνα με το νόμο περί
εισαγγελικών λειτουργών υπ’ αριθ. 2802, πριν επιβληθεί πειθαρχική ποινή, πρέπει να διεξαχθεί από
έναν επιθεωρητή πειθαρχική έρευνα. Τουλάχιστον σε ένα ελάχιστο επίπεδο τα πρόσωπα πρέπει να
έχουν πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν εναντίον τους, προκειμένου να μελετήσουν
την υπόθεσή τους πριν ληφθεί απόφαση. Οι αρχές της "αντικειμενικότητας" και της "αμεροληψίας"
έχουν παραβιαστεί καθώς δεν ήμουν σε θέση να υπερασπιστώ τον εαυτό μου πριν από τις σχετικές
αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελείς (HSYK). Παρόλο που ζήτησα τα
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την προσωπική μου ευθύνη, το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και
Εισαγγελέων (HSYK) δεν απάντησε καν. Εν ολίγοις το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και
Εισαγγελέων (HSYK) απέλυσε δικαστές και εισαγγελείς με βάση μια "αξιολόγηση" (και όχι μια
αιτιολογημένη απόφαση) της ιδιότητάς τους ή των επαφών τους, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι
συνταγματικές ή νομοθετικές διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των μελών της
δικαστικής εξουσίας. Όταν άκουσα ότι το γραφείο των εισαγγελέων της Άγκυρας είχε εκδώσει
απόφαση για κράτηση 2740 δικαστών και εισαγγελέων, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου,
πήγα στην αστυνομία. Με κράτησαν υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης για 5 ημέρες κάτω από
πολύ κακές συνθήκες και υποβλήθηκα σε κακομεταχείριση (όχι βασανιστήρια). 5 ημέρες αργότερα,
κατηγορήθηκα ότι είμαι μέλος του FETÖ / PDY, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο
Σύνταγμα και το νόμο (νόμος περί εισαγγελέων υπ’ αριθ. 2802), διασφαλίσεις με σκοπό την
προστασία των μελών της δικαστικής εξουσίας. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο δικαστής είπε ότι
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κατηγορούμαι ότι ανήκω στο FETÖ / PDY, αλλά ούτε ο δικαστής ούτε ο εισαγγελέας προσκόμισαν
οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να υποστηρίξουν την αποδιδόμενη σε εμένα ποινική
κατηγορία. Σύμφωνα με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά την εκτίμηση της
αναγκαιότητας της επιβολής προσωρινής κράτησης πριν την ακροαματική διαδικασία, τα δικαστήρια
πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να έχουν αποδείξεις προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η εύλογη υπόνοια ότι το
πρόσωπο διέπραξε ένα έγκλημα. Προκειμένου να δικαιολογηθεί μία εκτεταμένη προσωρινή κράτηση,
τα δικαστήρια στηρίζονται σε αποδείξεις τέλεσης συγκεκριμένων πράξεων και σε προσωπικές
περιστάσεις σχετικά με τον κατηγορούμενο που να δικαιολογούν την παράταση της κράτησης. Οι
αντίρρήσεις μου κατά της κράτησης και σύλληψής μου απορρίφθηκαν παρόλο που δεν υπήρχαν
ενδείξεις ατομικής ενοχής. Από την άλλη πλευρά, η γυναίκα μου η οποία εργαζόταν σε ένα
υπουργείο, απολύθηκε μόνιμα με το διάταγμα της 01.09.2016. Εκτός αυτού, μου επιβλήθηκε δια βίου
απαγόρευση εργασίας στον δημόσιο τομέα (που περιλαμβάνει και την πρακτική άσκηση δικηγορίας),
επιβλήθηκε ακόμα η ακύρωση των διαβατηρίων όλων των μελών της οικογένειάς μου, η έξωση από
το σπίτι μου και το πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων μου, τα οποία μου δημιούργησαν
περιττές δυσκολίες και θυματοποίησαν την οικογένειά μου. Όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία
κατασχέθηκαν, πράγμα που αποτελεί και ένα είδος τιμωρίας όχι μόνο για μένα, αλλά και για τη
γυναίκα μου και τα παιδιά μας. Ως εκ τούτου, χάσαμε όλο μας το εισόδημα. Κάθε μέτρο που
μεταχειρίζεται τα μέλη της οικογενείας ενός υπόπτου ως πιθανών υπόπτων και των ιδίων, δεν θα
έπρεπε να υπάρχει σε μια δημοκρατική κοινωνία, ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εγώ
απολύθηκα και συνελήφθηκα χωρίς αιτία και όλα αυτά δημιούργησαν περιττές κακουχίες και
θυματοποίησαν όχι μόνο εμένα, αλλά και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μας. Ως αποτέλεσμα, οι
γενικές αρχές του δικαίου, όπως, το τεκμήριο αθωότητας, η ατομική ποινική ευθύνη και τιμωρία, η
αρχή της μη επιβολής ποινής χωρίς νόμο, η αρχή της μη αναδρομικότητας του ποινικού νόμου, η
ασφάλεια δικαίου, το δικαίωμα υπεράσπισης, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και η ισότητα των όπλων
πρέπει να είναι αποτελεσματικά στην Τουρκία.
[35 - Χωρίς ημερομηνία]
Στις 16/07/2016 γύρω στις 04.00μ.μ., ενώ η απόπειρα πραξικοπήματος δεν είχε ακόμα κατασταλεί, ο
αναπληρωτής εισαγγελέας Necip Iscimen από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα στην Άγκυρα,
Γραφείο εγκλημάτων κατά της συνταγματικής τάξης, δήλωσε στο Haberturk Chanel ότι εκδόθηκε
ένταλμα για την κράτηση ορισμένων δικαστών και εισαγγελέων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του
Συμβουλίου της Επικρατείας και των μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Εφόσον η απόπειρα
πραξικοπήματος δεν είχε ακόμη κατασταλεί και οι υπαίτιοι αυτής της απόπειρας δεν είχαν ακόμη
προσδιοριστεί πλήρως, είναι σαφές ότι το ένταλμα για κράτηση και θέση σε αργία είχε ως στόχο τους
δικαστές και τους εισαγγελείς. Έμαθα για τις αποφάσεις του γραφείου σχετικά με την αργία των
δικαστών και των εισαγγελέων στις 16/07/2016 (2745 δικαστές και εισαγγελείς). Όταν έφτασα στο
σπίτι μου γύρω στις 18:00 και είδα ότι το σπίτι μου είχε ερευνηθεί και η κλειδαριά είχε αλλαχθεί,
συνειδητοποίησα ότι είχε ήδη αποφασισθεί ότι θα έπρεπε να συλληφθώ και εγώ και έτσι πήγα
προσωπικά στο Αρχηγείο της Αστυνομίας και παραδόθηκα. Κρατήθηκα στα κρατητήρια της
αστυνομίας για 3 ημέρες. Έμεινα εκεί, με 10 άτομα σε ένα κελί για 5 άτομα, σε ένα ζεστό και χωρίς
αέρα περιβάλλον. Μόνο ξηρή τροφή μας δόθηκε από τη φυλακή και είχα κάποια προβλήματα, αφού
δεν υπήρχαν ξεχωριστές τουαλέτες ανδρών και γυναικών και υπήρχε μόνο ένα μπάνιο. Θα μπορούσα
μόνο να κάνω ντους με κρύο νερό. Η κατάσταση αυτή είναι αντίθετη προς το άρθρο 93 της CMK
(Cumhuriyet Mahkeme Kanunu - Republic Court/Common Law) και στο άρθρο 25 του Κανονισμού
Κατασχέσεων-Επιτήρησης-Έρευνας-. Τα χέρια μου ήταν δεμένα με χειροπέδες πίσω από την πλάτη
μου και τραυματίστηκαν. Σε αντίθεση με το άρθρο 21 των προαναφερθέντων κανονισμών, δεν μου
επιτρέπεται να βλέπω τα μέλη της οικογένειάς μου ή τον δικηγόρο μου κατά τη διάρκεια της
κράτησής μου. Το σπίτι μου ερευνήθηκε παράνομα κατά την απουσία μου. Δεδομένου ότι το Ποινικό
Δικαστήριο εξέδωσε το αμφισβητήσιμο ένταλμα έρευνας " ad-hoc " μεταξύ 16/07/2016 και
17/07/2016 " , η νόμιμη περίοδος έρευνας ξεκίνησε στις 16/7/2016 στις 00:00 πμ και έληξε στις
23:59μμ. Έτσι, αν και η έρευνα θα μπορούσε να γίνει μόνο μέχρι τις αρχές της 17/07/2016 ήτοι από
τις 00:00πμ το σπίτι μου ερευνήθηκε παράνομα στις 02:30πμ της 17/07/2016. Το άσυλο της κατοικίας
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μου παραβιάστηκε και τα υπάρχοντά μου κατασχέθηκαν παράνομα χωρίς την έγκρισή μου. Σύμφωνα
με το άρθρο 88 του νόμου περί Δικαστών και Εισαγγελών υπ’ αριθμ. 2802, αν οι δικαστές ή
εισαγγελείς δεν συλληφθούν επ’ αυτοφώρω για βαριά εγκλήματα, δεν επιτρέπεται να τεθούν υπό
κράτηση, δεν μπορούν οι ίδιοι να τύχουν προσωπικά έρευνας ούτε όμως και τα σπίτια τους. Παρά την
εν λόγω νομοθετική διάταξη η ενοχή μου αποφασίστηκε εκ των προτέρων χωρίς κανένα περιστατικό
που να υποδεικνύει την επ’ αυτοφώρο τέλεση εγκλήματος, χωρίς αποδείξεις που να στοιχειοθετούν
εύλογη αμφιβολία ή ισχυρή ποινική υποψία, και χωρίς να βασίζεται σε σημαντικά αποδεικτικά
στοιχεία. Εξάλλου, η έκδοση του εντάλματος σύλληψης και έρευνας βάσει του νόμου TCK άρθρα
309-314 σχετικά με τα μέλη των τρομοκρατικών οργανώσεων δεν αντιστοιχούν σε κανένα παγκόσμιο
κανόνα δικαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 119 του νόμου περί ποινικής διαδικασίας (CMK), διεξήχθη
παράτυπη έρευνα. Σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 119/4 της CMK, κανένας εισαγγελέας δεν
παρίστατο στην έρευνα. Σε αντίθεση με το άρθρο 121 της CMK, αντίγραφο της διαδικασίας έρευνας
δεν δόθηκε σε κανέναν από τους συμμετέχοντες / παριστάμενους. Σε αντίθεση με τα άρθρα 134 / 3-45 της CMK, κατά την έρευνα του σπιτιού τα ψηφιακά υπάρχοντά μου κατασχέθηκαν χωρίς λήψη
αρχείων IMAGE επιτρέποντας έτσι την ψηφιακή χειραγώγησή τους και μετατρέποντάς τα σε
"Παράνομα Αποδεικτικά στοιχεία". Σε αντίθεση με το άρθρο 127/3 της CMK, μετά τη δήμευση των
περιουσιακών στοιχείων, η διαδικασία αυτή δεν " εγκρίθηκε " από τον κατήγορο. Σε αντίθεση με το
άρθρο 147 της CMK, κατά τη διάρκεια της λήψης της απολογίας μου από τον εισαγγελέα, οι
ερωτήσεις ήταν «υπό τη μορφή έρευνας», σχετίζονταν με την προσωπική μου ζωή και αποσκοπούσαν
στον προσδιορισμό των προσωπικών μου απόψεων και πεποιθήσεων, ενώ δεν υπήρξε ουσιαστικά
ποινική δίωξη, ούτε παρουσιάστηκε καμία ισχυρή απόδειξη. Κατά τη διάρκεια που λαμβανόταν η
απολογία μου, αναφέρθηκε στην προκαταρκτική έκθεση της HSYK (Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών
και Εισαγγελέων ) ότι η ανάκριση άρχισε, ενώ στην προκαταρκτική έκθεση του Εποπτικού
Συμβουλίου διευκρινίστηκε ότι το υλικό της ανάκρισης δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο. Στην
προκαταρκτική έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαστών και
Εισαγγελέων διευκρινίστηκε μόνο ότι «η ανάκριση για τον προσδιορισμό της ιδιότητας του μέλους
τρομοκρατικής οργάνωσης είχε αρχίσει.». Από την άλλη πλευρά, ο εισαγγελέας είχε ήδη αποφασίσει
την ενοχή μου για την κατηγορία της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και συμμετοχή σε
απόπειρα πραξικοπήματος ενάντια στη συνταγματική τάξη και τέθηκα υπό κράτηση από άλλον
εισαγγελέα, χωρίς να ληφθεί απολογία μου για τα αδικήματα αυτά. Η παράνομη μέθοδος ανάκρισης
χρησιμοποιήθηκε από το Ποινικό Δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Στις 20/07/2016, στις
6:00 π.μ., μας παρέλαβαν από την φυλακή και αφού ελήφθη η έκθεση του γιατρού και ασκήθηκε η
ποινική δίωξη, περάσαμε 20 ώρες περιμένοντας μέχρι που ο δικαστής ξεκίνησε την ανάκριση γύρω
στις 02:00 το βράδυ. Μας υποχρέωσαν να περιμένουμε χωρίς να κοιμηθούμε, χωρίς να
ξεκουραστούμε μέσα σε πολυάριθμα μικρά δωμάτια και ήμασταν κουρασμένοι όταν μας πήραν για
ανάκριση, έτσι το δικαίωμά μας στην υπεράσπιση περιορίστηκε. Η απαγόρευση των βασανιστηρίων
σύμφωνα με το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα παραβιάστηκε. Το
ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τον δικαστή του Ποινικού Δικαστηρίου είναι αντίθετο προς το
νόμο. Στο άρθρο 309 του TCK, δεν υπάρχουν πράξεις που να εξειδικεύουν την επ’ αυτοφώρο τέλεση
του εγκλήματος της απόπειρας πραξικοπήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 101/2 της CMK, δεν
προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να υποδηλώνουν εύλογη υπόνοια για την έκδοση
εντάλματος σύλληψης. Σύμφωνα με το άρθρο 101/2-c της CMK, δεν αποδείχθηκε ούτε ένα γεγονός
που να δικαιολογεί το μέτρο της κράτησης ή να αποδεικνύει ότι συγκεκριμένες πράξεις έλαβαν χώρα
σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα με το άρθρο 107/2 της CMK, η δυνατότητα να
ενημερωθούν προσωπικά οι στενοί συγγενείς των κρατουμένων δεν παρασχέθηκε. Σύμφωνα με το
άρθρο 88 του νόμου αριθ. 2902 περί δικαστών και εισαγγελέων, η επ’ αυτοφώρο τέλεση είναι
απαραίτητη προυπόθεση για την επιβολή σοβαρής ποινής, παραταύτα όμως εκδόθηκαν αποφάσεις
κράτησης και σύλληψης. Το γεγονός ότι η επ’ αυτοφώρο τέλεση δεν διαπιστώθηκε, υπογραμμίζει
αυτή την κατάσταση. Το ένταλμα έρευνας που εκδόθηκε σε βάρος μου παραβίασε το τεκμήριο
αθωότητας αναφέροντας: " δικαστές και εισαγγελείς που είναι μέλη της FETÖ ». Ο δικαστής
διεξήγαγε την ανάκριση με την παρουσία δύο βαριά ένοπλων αστυνομικών σε αντίθεση με την " αρχή
της δημοσιότητας». Ο δικαστής που εξέδωσε το ένταλμα έρευνας και ο δικαστής που εξέδωσε το
ένταλμα σύλληψης σε βάρος μου είναι σύζυγοι, και επομένως παραβιάζεται η αρχή της αμεροληψίας.
Ένα ένταλμα για «προληπτική αναστολή καθηκόντων και ανάκριση» δικαστών και εισαγγελέων είναι
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άδικο ιδίως ενόψει του ότι στηρίζεται σε προκαταρκτική έκθεση του εποπτικού συμβουλίου του
ανώτατου συμβουλίου δικαστών και εισαγγελέων που θεωρούνται ως μη λειτουργούντα θεσμικά
όργανα . Η προκαταρκτική έκθεση απουσιάζει από τον εισαγγελικό φάκελο. Είναι σαφές ότι σε ένα
περιβάλλον που στερείται εγγυήσεων για τη ζωή και την απρόσκοπτη άσκηση των εργασιακών
καθηκόντων, η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με 2745 δικαστές και εισαγγελείς και η σύνδεση των
στοιχείων με δικαστές και εισαγγελείς σε μία προκαταρτική έκθεση, που χρονολογείται στις
16/07/2016, είναι φυσικά αδύνατη κατά τη κοινή πείρα, δεδομένου ότι θα χρειαζόντουσαν περίπου
260 ώρες για την προετοιμασία των καταλόγων, ακόμη και αν μόνο 5 λεπτά κατά μέσον όρο θα ήταν
επαρκή για καθένα έναν δικαστή ή εισαγγελέα. Η μαύρη λίστα των δικαστών και των εισαγγελέων
είναι αντίθετη προς το νόμο είναι μια προηγούμενη περίσταση. Ο προηγούμενος εισαγγελέας Α.
διώχθηκε με βάση μια πρόχειρη και αβάσιμη προκαταρκτική έκθεση. Πέθανε μερικούς μήνες πρίν
εξαιτίας καρδιακής προσβολής. Ο γενικός γραμματέας του ανώτατου συμβουλίου δικαστών και
εισαγγελέων ανήρτησε όχι μέσω επίσημων καναλιών, αλλά στο λογαριασμό του στο Twitter "
Μαζεύουμε τους μπάσταρδους του FETO " μαζί με έναν πίνακα που απεικονίζει τα κέντρα
βαρυποινιτών. Η δήλωση αυτή στη συνέχεια επανακυκλοφόρησε από άλλο βοηθό γενικού
γραμματέα. Αυτό δείχνει σαφώς ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων, οι οποίοι
πρέπει να είναι αμερόληπτοι, αντικειμενικοί, ανεξάρτητοι και να ενεργούν βάσει αποδεικτικών
στοιχείων, συμπεριφέρονται υποκειμενικά και αβάσιμα. Ακόμη και αν υπήρχαν κάποια αποδεικτικά
στοιχεία σχετικά με τις υποτιθέμενες κατηγορίες, τα ονόματα των 2745 (αργότερα περισσότερα από
3700) δικαστών οι εισαγγελείς τα αποκάλυψαν δημόσια, όπως και τις απόψεις τους, χωρίς κανένα
δισταγμό, γεγονός που οδήγησε σε μία μη αναστρέψιμη ζημία όλων των κατηγορούμενων, χωρίς
αξιολόγηση της επαγγελματικής τους εργασίας, της θέσης τους, της ποιότητας και της ποσότητας της
εκκρεμούσας εργασίας τους και της προσωπικής τους κατάστασης. Έτσι, η βάση της πειθαρχικής
δίωξης και μια από τις πιο σημαντικές αρχές της Ποινικής Δικονομίας " η αρχή της ατομικής ποινικής
ευθύνης " παραβιάστηκε. Δεν έχουν διευκρινισθεί οι ουσιαστικοί και νομικοί λόγοι για την επιβολή
βαρύτατων ποινών, δεν έχουν συλλεχθεί απαλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία και η δυνατότητα
συλλογής των εν λόγω απαλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων μας αφαιρέθηκε με την απόφαση της
άμεσης σύλληψης και φυλάκισης. Ως εκ τούτου, το "τεκμήριο αθωότητας", "το δικαίωμα δικαστικής
προστασίας" και "το Δικαίωμα στην ενεργό άμυνα" σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, όλα έχουν
περιοριστεί, υπονομεύοντας έτσι αυστηρά το «Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη». Στις 15/07/2016 αμέσως
μετά την απόπειρα πραξικοπήματος πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Γενικής Συνέλευσης του
Ανώτατου Διοικητικού Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων. Στις 16/07/2016, πέντε τακτικά μέλη
που είχαν επιλεγεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και εισαγγελέων τέθηκαν σε αργία κατόπιν
μίας παράτυπης διαδικασίας. Η απόφαση για κράτηση εκδόθηκε την ίδια ημέρα. Δύο μέλη του
Συνταγματικού Δικαστηρίου, 140 μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου και 48 μέλη του Συμβουλίου της
Επικρατείας τέθηκαν υπό κράτηση. Δύο μέλη της προηγούμενης ολομέλειας που επέλεξε το δεύτερο
γραφείο του Ανωτάτου Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων και τα άλλα μέλη που επέλεξε η
εκτελεστική εξουσία δεν μπόρεσαν να εκτιμήσουν αποτελεσματικά τις αποδείξεις ούτε να
προχωρήσουν στην εξατομίκευση των κατηγοριών και τελικά εξέδιδαν υποκειμενικές αποφάσεις
μέσα σε ένα χαοτικό περιβάλλον. Ο κατάλογος με πληροφορίες σχετικά με τους συζύγους των
δικαστών και των εισαγγελέων που είχαν τεθεί σε αργία και οι επαγγελματικές τους πληροφορίες
δημοσιεύθηκαν όχι μέσω των επίσημων διαύλων του Ανώτατου Συμβουλίου των Δικαστών και
εισαγγελέων, αλλά μέσω διαδικτυακών τόπων όπως το «Adalet Gundemi» ή « Oda TV», και μέσω
εφαρμογών όπως WhatsApp. Αυτές οι λίστες επιβεβαιώθηκαν αργότερα. Με αυτόν τον τρόπο
δικαστές, εισαγγελείς και οι οικογένειές τους ήταν δημόσια στοχοποιημένοι. Οι σύζυγοι που
εργάζονταν σε δημόσιες υπηρεσίες τέθηκαν σε αργία επίσης. Η ανάρτηση μιας δήλωσης: " Τα μέλη
της FETO πρέπει να εξαλειφθούν " , στη σελίδα Facebook του δικαστή που εξέδωσε το ένταλμα για
κράτηση είναι αντίθετη προς την αρχή της αμεροληψίας του δικαστή. Δεδομένου ότι οι δικαστές και
οι εισαγγελείς δεν μπόρεσαν να συναντηθούν με τους δικηγόρους υπεράσπισης τους πρίν την έκδοση
των ενταλμάτων σύλληψης, παραβιάστηκε το Δικαίωμα στην Άμυνα και στη δίκαιη δίκη που
ορίζεται στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι μου που διεξήχθη κατά την
απουσία μου δεν λήφθηκαν αρχεία IMAGE των κατασχεθέντων lap topps και tablet, επιτρέποντας
έτσι την ανεμπόδιστη χειραγώγηση αυτών με ψηφιακά εργαλεία. Δεκάδες αστυνομικοί άσκησαν
πίεση και διέκοψαν τους κατηγορούμενους και τους δικηγόρους υπεράσπισης κατά τη διενέργεια της
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ανάκρισης που διεξήγαγε ο ανακριτής, παρεμποδίζοντας έτσι οποιαδήποτε ουσιαστική υπεράσπιση.
Το ένταλμα σύλληψης και το ένταλμα αναστολής καθηκόντων χρησιμοποιήθηκαν ως μέθοδος
εκφοβισμού και καταστολής των δικαστών και των εισαγγελέων, καθώς ορισμένοι δικαστές που
απελευθέρωναν κρατούμενους και κάποιοι εισαγγελείς επίσης, στη συνέχεια τέθηκαν και αυτοί σε
αργία και έπειτα συνελήφθησαν. Η σοβαρότητα της κατάστασης γίνεται ακόμα πιο σαφής όταν
αντιληφθούμε ότι κάποιοι δικηγόροι υπεράσπισης τέθηκαν και αυτοί υπό κράτηση. Η αρχή του
απαραβίαστου της κατοικίας και του χώρου εργασίας που ορίζεται στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα παραβιάστηκε με την παράνομη έκδοση εντάλματος
έρευνας σε βάρος μου. Το δικαίωμά μου στην ιδιοκτησία που προβλέπεται στο άρθρο 1 του
πρόσθετου πρωτοκόλλου αριθ. 1 της ΕΣΔΑ παραβιάστηκε με το ένταλμα κατάσχεσης σε βάρος μου.
Το δικαίωμά μου στην ιδιοκτησία παραβιάστηκε ξανά όταν τα περιουσιακά μου στοιχεία παρανόμως
πάγωσαν. Η συλλογή αποδείξεων κατά τον Ποινικό Κώδικα όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 δικαίωμα δίκαιης δίκης της ΕΣΔΑ- παραβιάστηκε. Η σωματική και πνευματική μου ελευθερία
περιορίστηκε ως αποτέλεσμα της παράνομης φυλάκισης, βλάβη που δεν μπορεί να αποζημιωθεί
επήλθε ήδη και θα συνεχίζεται. Έτσι, το δικαίωμά μου στην ελευθερία και ασφάλεια που ορίζεται στο
άρθρο 5 της ΕΣΔΑ παραβιάστηκε. Το δικαίωμά μου στην απαγόρευση των βασανιστηρίων και της
απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και το δικαίωμά μου στην υπεράσπιση που
προβλέπονται στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, παραβιάστηκαν με τη χρήση της μεθόδου της παράνομης
ανάκρισης. Οι εγγυήσεις για το Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, που ορίζονται στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ,
όπως: ανεξάρτητη δίκη, αμερόληπτη δίκη, τεκμήριο αθωότητας, άμεση ενημέρωση για τη φύση της
κατηγορίας, επαρκή χρόνο για την προετοιμασία της υπεράσπισης και το δικαίωμα σε μια
δικαιολογημένη ποινή έχουν παραβιαστεί.
[36 - Χωρίς ημερομηνία]
Εργάστηκα ως εισαγγελέας για έξι χρόνια στην Τουρκία. Μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου
2016, συνελήφθηκα και στη συνέχεια κρατήθηκα με την κατηγορία της συμμετοχής ή της επαφής με
την FETÖ / PDY (Οργανισμός Τρομοκρατίας Fethullah / παράλληλη κρατική δομή) και της
εμπλοκής στο αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Έχω τεθεί υπό κράτηση για περισσότερο
από 8 μήνες χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο και εύλογη υπόνοια. Κατά τη διάρκεια της κράτησής
μου το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, η αρχή της αθωότητας και η αρχή της προσωπικής ποινικής ευθύνης
και τιμωρίας παραβιάστηκαν από τις αποφάσεις του εισαγγελέα και του δικαστηρίου. Τα εσωτερικά
ένδικα μέσα που μπορούν να ασκηθούν κατά της κράτησης είναι αναποτελεσματικά, δεδομένου ότι οι
αποφάσεις κράτησης και απελευθέρωσης δεν ελήφθησαν από τα ανεξάρτητα δικαστήρια, αλλά από
τους δικαστές που τις εκδίδουν βάσει των οδηγιών του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαστών και
Εισαγγελέων (HCJP) και οι οποίοι δεν είναι ανεξάρτητοι από την εκτελεστική εξουσία. Το
νομοθετικό διάταγμα αριθ. 667 που εγκρίθηκε μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα αίρει την ευθύνη
των υπαλλήλων για τα μέτρα που ελήφθησαν κατά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπίστωσε ότι οι αιτήσεις των κρατουμένων
δικαστών είναι απαράδεκτες, καθώς δεν εξάντλησαν τα εγχώρια ένδικα μέσα (η απόφαση HalilSari /
Turkey and Merkan / Turkey του 2016). Μετά την κράτηση μου, περαιτέρω, απολύθηκα με απόφαση
του HCJP χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αρχές της ανεξαρτησίας και της ασυλίας των δικαστών που
καθορίζονται στο Σύνταγμα της Τουρκικής Δημοκρατίας και στον Κώδικα Δικαστών και
Εισαγγελέων άρθρο 3802. Συνολικά, 3628 οι δικαστές απολύθηκαν με βάση την πράξη νομοθετικού
περιεχομένου με αριθμό 667. Η απόφαση περί των απολύσεων δεν ήταν εξατομικευμένη και
αιτιολογημένη με βάση επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία που λήφθηκαν κατά την προκαταρτική
εξέταση, περαιτέρω δε, το HCJP μου αποστέρησε το δικαίωμα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου
αυτοπροσώπως. Επιπλέον, τα μέλη του HCJP που αποφάσισαν την απόλυση δεν ήταν ανεξάρτητα
από την εκτελεστική εξουσία. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συμβουλίων για το δικαστικό
σώμα (ENCJ) αποφάσισε να αναστείλει το καθεστώς παρατηρητών του HCJP στις 8 Δεκεμβρίου
2016 μετά τη συλλογική απόλυση των Τούρκων δικαστών και εισαγγελέων. Το ENCJ, με την
απόφασή του, υπογράμμισε ότι το HCJP δεν είναι πλέον όργανο ανεξάρτητο από την εκτελεστική
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εξουσία.
Κατά τη διάρκεια της κράτησής μου, οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων και των ελευθεριών μου
συνεχίστηκαν, για παράδειγμα, μολονότι άσκησα έφεση κατά της κράτησής μου (και της
παρατεταμένης κράτησης) και ζήτησα την απελευθέρωσή μου πολλές φορές το "πρωτοβάθμιο
δικαστήριο" (όχι δικαστήριο) απέρριψε τις περισσότερες από τις αιτήσεις μου με ελλιπή και με μη
εξατομικευμένη αιτιολογία. Οι αποφάσεις δεν μου έχουν κοινοποιηθεί. Ορισμένα από τα μέτρα σε
σχέση με τους απολυμένους δικαστές, ποινικοποίησαν αδικαιολόγητα τα μέλη της οικογένειάς τους,
για παράδειγμα, έξωση από το σπίτι που ανήκε στο κράτος και ακύρωση των διαβατηρίων όλων των
μελών της οικογένειας. Τέλος το νομοθετικό διάταγμα νο 685 δεν προβλέπει νομικό μέσο στην
περίπτωση παράνομης κράτησης από Τούρκους Δικαστές και Εισαγγελείς. Από την άλλη μεριά, το
ένδικο μέσο που προβλέπεται στο διάταγμα αναφορικά με αιτήσεις στα δικαστήρια εναντίων
παράνομων διαδικασιών και απολύσεων απαιτεί συνεργασία με τις τουρικές αρχές για να μπορέσει να
έχει βασιμότητα ένα τέτοιο μέσο σχετικό με παραβίαση δικαιωμάτων.
[37 - Χωρίς ημερομηνία]
1. Είμαι πολίτης της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Εργάστηκα ως μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Αλλά τώρα, είμαι νομικός εμπειρογνώμονας που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τίτλο του δικαστή
ή τη δικαστική ταυτότητα, ούτε μπορώ να ασκήσω το δίκαιο. Θέλω να σας ενημερώσω για το πώς
συνέβη αυτό και να διαδώσω τη φωνή των διωχθέντων δικαστών και εισαγγελέων.
2. Κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων της επίσημης ζωής μου δεν είχα ποτέ διακρίνει κανέναν με βάση
το φύλο, τη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή το θρησκευτικό δόγμα. Δεν ήμουν ποτέ υπό έρευνα. Δεν
έλαβα ποτέ πειθαρχική ποινή. Δεν διατήρησα συνδέσεις ή σχέσεις με καμία πολιτική ομάδα, κόμμα,
εκκλησία, οργάνωση κ.λπ. κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Δεν είχα ενεργήσει από κοινού με
κανένα τέτοιο σχηματισμό, ούτε υιοθέτησα κάποια στάση απέναντί τους.
3. Το 2010, διεξήχθη συνταγματικό δημοψήφισμα στην Τουρκία. Σύμφωνα με αυτό, η πλειοψηφία
των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων (HSYK) έπρεπε να εκλέγεται από
δικαστές και εισαγγελείς. Οι εκλογές προκηρύχθηκαν με έναν κατάλογο που δημιουργήθηκε για τη
λήψη συγκατάθεσης, που περιείχε τις απόψεις του Υπουργού Δικαιοσύνης εκείνη την εποχή και των
γραφειοκρατών των υπουργείων.
4. Μεγάλο μέρος των υποψηφίων από τον κατάλογο που υποστηρίζονταν από το υπουργείο
επιλέχθηκαν στο Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων. Αφού η HSYK δημιουργήθηκε με
αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των μελών του Ανώτατου Δικαστηρίου αυξήθηκε κατά 137 μέλη, από
250 σε 387 και ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου αυξήθηκε κατά 61 μέλη, από 95 σε 156,
σύμφωνα με το νόμο 6110. Το 2011, διεξήχθησαν εκλογές από το HSYK για νεοσυσταθείσες
συνδρομές και κενές θέσεις.
5. Καθώς συνέχισα να ασκώ τα καθήκοντά μου στο Ανώτατο Διικαστήριο με μεγάλη αφοσίωση,
κυβερνητικοί αξιωματούχοι ενοχλήθηκαν από ορισμένες διαδικασίες ανάκρισης και ποινικής δίωξης
που διεξήγαγαν ορισμένοι δικαστές και εισαγγελείς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε
πρωτοβάθμια δικαστήρια ορισμένων επαρχιών και περιφερειών. Αυτοί οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι
στόχευαν μέλη του δικαστικού σώματος ισχυριζόμενοι ότι τα μέλη του δικαστικού σώματος
εμπλέκονται σε ορισμένες παράνομες ενέργειες.
6. Για να εξουδετερώσει, να αδρανοποιήσει και να απενεργοποιήσει μέλη του δικαστικού σώματος
των οποίων οι δραστηριότητες, τα ιδανικά, οι σκέψεις και ο τρόπος ζωής δεν γινόταν αποδεκτή από
την ομάδα που συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια των εκλογών για την HSYK, κατά την διάρκεια των
νέων εκλογών της HSYK, η κυβέρνηση δημιούργησε την Ένωση Δικαστικής Ενότητας (YBP) που
περιελάμβανε δικαστές και εισαγγελείς που μοιράζονταν τις σκέψεις και τις ιδέες των γραφειοκρατών
του υπουργείου. Συνεργάστηκε μαζί τους. Οι υποψήφιοι του YBP κέρδισαν τις εκλογές λόγω της
υπόσχεσης περί αύξησης των αποδοχών των δικαστών και των εισαγγελέων (πράγματι, οι μισθοί
αυξήθηκαν μετά τις εκλογές) και λόγω της υλικοτεχνικής στήριξης και της υποστήριξης των
μεταφορών.
7. Η πρώτη κίνηση της HSYK, αφού τέθηκε σε ενεργό δράση με την υποστήριξη της κυβέρνησης,
ήταν να καταρτιστούν κατάλογοι δικαστών και εισαγγελέων σε πρωτοβάθμια δικαστήρια για τους
οποίους η HSYK πίστευε ότι δεν ψήφισαν τους υποψήφιους της ΗSYK. Οι θέσεις καθηκόντων και οι
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τίτλοι των δικαστών και των εισαγγελέων που κατέληξαν στους καταλόγους των αντιπάλων άλλαξαν
σύμφωνα με πολλά διατάγματα χωρίς κανένα πραγματικό ή νόμιμο λόγο.
8. Η κυβέρνηση, αφενός, συνέχισε τις προσπάθειές της να αλλάξει τη δομή των Ανώτατων
Δικαστηρίων με στόχο εκείνους που θεωρούσε ότι δεν εκτιμούν την κατάσταση των πραγμάτων και
δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της κυβέρνησης και, στη συνέχεια, να απαλλάξει από τα
καθήκοντά τους όσους είχαν χαρακτηριστεί ως αντίπαλοι, λόγω των διαφορετικών τους απόψεων.
Για να το διασφαλίσει εισήγαγε τον νόμο 6572 για να αυξήσει τον αριθμό των τμημάτων και των
μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακόμη και αν δεν υπήρχε
καμία πραγματική ανάγκη ούτε και η αναγκαία υποδομή για την υποστήριξή του. Με αυτό το άρθρο,
ο αριθμός των μελών του Ανώτατου Δικαστηρίου αυξήθηκε από 387 σε 516, ενώ ο αριθμός των
μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας αυξήθηκε από 156 σε 195. Μετά το στάδιο αυτό, σύμφωνα
με τις επιθυμίες και τις προσδοκίες της κυβέρνησης, επιλέχθηκαν νέα μέλη από την HSYK και η
δομή της ένταξης των Ανώτατων Δικαστηρίων άλλαξε. Αλλά η κυβέρνηση δεν ήταν ακόμα
ικανοποιημένη, την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 χωρίς να αναφερθεί κανένα νέο περιστατικό ή κάποια
λογική και αντικειμενική αιτιολόγηση, εγκρίθηκε ένας νέος νόμος αριθ. 6723 στην Μεγάλη
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας με σκοπό να απαλλάξει τα μέλη του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου που θεωρείτο ότι δεν έδωσαν την ψήφο τους σε επικεφαλής των τμημάτων που
υποστηρίζονταν από την κυβέρνηση, που θεωρούνταν αντίπαλοι και των οποίων το στυλ ζωής και η
κοσμοθεωρία δεν γινόντουσαν αποδεκτά.
9. Ενώ αυτό το άρθρο βρισκόταν ακόμη στην Προεδρία της Δημοκρατίας και αναμενόταν να
εγκριθεί, έγινε προσπάθεια πραξικοπήματος την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016. Μόνο 3-5 ώρες μετά
την απόπειρα πραξικοπήματος, ενώ ήταν ακόμα άγνωστο τι ακριβώς συνέβη και πριν οι λεπτομέρειες
των γεγονότων βγούν στο φως, έγιναν δηλώσεις σχετικά με ανακρίσεις που διεξήχθησαν από τους
Γενικούς Εισαγγελείς της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το αίτημα και την επιθυμία της κυβέρνησης,
θαρρείς τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, οι δικαστές και οι εισαγγελείς, de facto συμμετείχαν
στο πραξικόπημα.
10. Στο πρώτο στάδιο, αποφασίσθηκε ότι 140 μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 2 Πρόεδροι
Τμημάτων του Ανώτατου Δικαστηρίου, 48 μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 2 μέλη του
Συνταγματικού Δικαστηρίου, 7 μέλη του Στρατιωτικό Ανωτάτου Δικαστηρίου, 2 μέλη του
Στρατιωτικού Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου και 2745 τοπικοί δικαστές και εισαγγελείς που
εμπεριεχόντουσαν στις λίστες αντιπάλων και που επρόκειτο να απολυθούν, σύμφωνα με το νόμο
6723, θα πρέπει να αναζητηθούν, να κρατηθούν και να συλληφθούν
11. Αυτοί οι άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση με κατηγορίες για προσπάθεια αφανισμού ή αλλαγής
της συνταγματικής τάξης και συμμετοχής σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση που ονομάζεται (Feto /
PDY), ακόμα κι αν δεν βρέθηκε κανένα ουσιαστικό στοιχείο που να υποστηρίζει αυτή την κατηγορία,
απολογίες δεν ελήφθηκαν, το τεκμήριο της αθωότητας παραβιάστηκε, και καμια σαφής δικαστική
απόφαση δεν εκδόθηκε. Ένα μέρος των δικαστών αυτών αφέθηκε ελεύθερο υπό την προϋπόθεση του
δικαστικού ελέγχου. Μετά από αυτό, ελήφθησαν επιπλέον αποφάσεις για να τεθούν 678, 189, 203 και
192, άρα συνολικά 1262 άτομα υπό κράτηση. Πάνω από 4000 μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου,
Δικαστές και Εισαγγελείς επαύθησαν προσωρινά. Χιλιάδες δικαστές και εισαγγελείς, μέλη των
Ανωτάτων δικαστηρίων και των μελών της HSYK και του Συνταγματικού Δικαστηρίου εκδιώχθηκαν
από τα σπίτια τους. Στην αρχή ο μισθός πληρωνόταν κατά το ήμισυ. Στη συνέχεια ο μισθός δεν
πληρωνόταν καθόλου. Οκτώ μήνες πέρασαν στο μεταξύ, αλλά καμία επίσημη ποινική δίωξη δεν είχε
ασκηθεί.
12. Μετά από αυτό, αποφασίστηκε ότι οι δικαστές και οι εισαγγελείς (που είχαν επιλεγεί) από το
HSYK και τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου που είχαν τοποθετηθεί σε κατώτερα δικαστήρια
σύμφωνα με τον νόμο 6723, πρέπει να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους. Στο διάταγμα το οποίο
ψηφίστηκε με τη διαδικασία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αποφασίστηκε ότι «χωρίς να
απαιτείται προηγούμενη καταδίκη δεν θα εργάζονται πλέον σε δημόσια υπηρεσία, δεν θα
προσληφθούν στο δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, θα τους αφαιρεθούν οι τίτλοι τους, δεν θα
απασχοληθούν εκ νέου σε γραφεία που εκτελούσαν το καθήκον τους και θα πρέπει να εκδιωχθούν
από τα δημόσια κτίρια ή κτίρια στέγασης που παρείχε το κράτος εντός δεκαπέντε ημερών, δεν θα
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τους τίτλους τους όπως επικεφαλής ή μέλος του Ανώτατου
38

Επιστολές από την Τουρκική δικαιοσύνη 2016 - 2017
Δικαστηρίου, δικαστής ή εισαγγελέας και δεν θα είναι σε θέση να να επωφεληθούν από τα
δικαιώματα που συνδέονται με αυτούς τους τίτλους».
13. Τα διαβατήρια αυτών των δικαστών, των εισαγγελέων και των συζύγων τους ακυρώθηκαν. Τα
νομίμως καταχωρημένα όπλα τους κατασχέθηκαν. Τα περιουσιακά τους στοιχεία και τραπεζικοί
λογαριασμοί τους δεσμεύτηκαν.
14. Επειδή οι υποστηρικτές της εξουσίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χειραγωγούν την κοινή
γνώμη, εξαιτίας της ατμόσφαιρας που δημιουργήθηκε όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και λόγω της διακριτικής και κατασταλτικής συμπεριφοράς της HSYK που
συμπεριφέρεται σαν να είναι ένα όργανο που συνδέεται άμεσα με κυβέρνηση, οι εισαγγελείς και οι
δικαστές που διεξάγουν έρευνα για την απόπειρα πραξικοπήματος ανησυχούν ότι και αυτοί θα
υποστούν τις ίδιες συνέπειες και έτσι αξιολογούν τους συναδέλφους τους ως προδότες και εχθρούς
του κράτους και δεν αποφεύγουν να επιβάλουν βαρειές κατηγορίες.
15. Όταν ο νόμος 6723 έγινε δεκτός στην Τουρκική Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, εκτελούσα το καθήκον
μου ως μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 μια ομάδα 21 μελών του
Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας συγκεντρώθηκε μπροστά από το κτίριο
του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 25 «Ελευθερία της σκέψης και της γνώμης» και
το άρθρο 26 «Ελευθερία έκφρασης και διάδοσης της σκέψης» του Συντάγματος της Δημοκρατίας της
Τουρκίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, εξέδωσαν μία ανακοίνωση κατά του νόμου αριθ. 6723. Η δήλωση αυτή εμφανίστηκε
ευρέως σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, σε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και σε δικτυακούς τόπους.
16. Μια μέρα μετά την εν λόγω εκδήλωση εμφανίστηκαν ειδήσεις με τίτλο "Η έρευνα ξεκίνησε σε 21
μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας που συγκεντρώθηκαν για να
διαμαρτυρηθούν για το νέο νόμο που αλλάζει τη δομή των ανώτατων δικαστηρίων" στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.
17. Υπό αυτές τις συνθήκες, φαινόταν απίθανο να ξαναεπιλεγώ ως μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Για το λόγο αυτό, αποφάσισα να συνταξιοδοτηθώ.
18. Ο νόμος 6723 τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 23/7/2016. Με
το νόμο αυτό, όλα τα μέλη των δύο ανώτατων δικαστηρίων (Ανώτατο Δικαστήριο και Συμβούλιο της
Επικρατείας) απολύθηκαν από το αξίωμα, σύμφωνα με τα Προσωρινά Άρθρα που προστέθηκαν
στους νόμους για το Ανώτατο Δικαστήριο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εντός 2 ημερών από
την 23/7/2016, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος, 75 μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και 267 μέλη
του Ανώτατου Δικαστηρίου επανατοποθετήθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και
Εισαγγελέων. Τα υπόλοιπα τοποθετήθηκαν σε δικαστήρια χαμηλότερου βαθμού, σε δικαστήρια
ανάκρισης ή ποινικά.
19. Δεν μου δόθηκε καμία (επίσημη) ειδοποίηση. Επομένως, ούτε θα μπορούσα να υποβάλω αίτηση
επανεξέτασης, ούτε θα μπορούσα να "αντιταχθώ" στη Γενική Συνέλευση.
20. Η ιδιότητα μου ως μέλος στο Ανώτατο Δικαστήριο υπονομεύθηκε από το Νόμο, ενώ στερήθηκα
το δικαίωμά μου σε πραγματική προσφυγή. Το δικαίωμά μου για πρόσβαση στα δικαστήρια
παραβιάστηκε. Για το λόγο αυτό, άσκησα έφεση απευθείας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
21. Σύμφωνα με το Σύνταγμά μας και τις ρήτρες του Νόμου για τους Δικαστές και τους Εισαγγελείς
δεν είναι δυνατόν να «επιβληθεί πειθαρχική ποινή στους δημόσιους υπαλλήλους χωρίς να τους
παρέχεται το δικαίωμα να αμυνθούν». Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ένα πρόσωπο που κατηγορείται για αδίκημα έχει δικαίωμα υπεράσπισης. Το δικαίωμα
υπεράσπισης είναι ένα καθολικό δικαίωμα.
22. Στην πραγματικότητα, είμαι υποχρεωμένος να αποδείξω την αθωότητά μου. Με άλλα λόγια,
προσπαθώ να αποδείξω την αθωότητά μου, μολονότι δεν είμαι κατηγορούμενος για κάποιο
συγκεκριμένο αδίκημα. Είναι δύσκολο, ακόμα και αδύνατο, να αποδείξουμε ότι κάτι δεν υπάρχει.
Είναι πολύ πιο εύκολο να αποδείξουμε ότι υπάρχει κάτι. Εάν διαπράξω κάποιο αδίκημα, πρέπει να
αποδειχθεί.
23. Το τεκμήριο αθωότητας διασφαλίζεται σύμφωνα με το άρθρο 38 και το άρθρο 15 του άρθρου 2
του Συντάγματός μας, αναγνωρίζεται επίσης ως καθολικό τεκμήριο σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο 2
της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών
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Ελευθεριών. Έτσι, "κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί ένοχος μέχρι να επιβεβαιωθεί αυτή η ενοχή με
δικαστική απόφαση".
24. Η δημοσίευση του ονόματός μου στην Επίσημη Εφημερίδα ως μέλος της οργάνωσης FETÖ /
PDY και η στέρηση των πολιτικών μου δικαιωμάτων χωρίς καμία τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
χωρίς να μου αναγνωρίζεται το τεκμήριο αθωότητας, χωρίς να μου αναγνωρίζεται το δικαίωμα
υπεράσπισης, χωρίς καμία αιτιολογία ή βασιζόμενοι σε κάποια απόδειξη που να εξηγεί τη σύνδεσή
μου με την οργάνωση αυτή, αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, η
φράση "αποδεδειγμένα ένοχος σύνδεσης με την οργάνωση FETÖ / PDY" στην αιτιολόγηση της
απόφασης είναι ισοδύναμη με την αντικατάσταση του δικαστηρίου / δίκης από τη Γενική Συνέλευση
της HSYK. Ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Συντάγματός μας, "Η δικαστική εξουσία ασκείται από
ανεξάρτητα δικαστήρια στο όνομα του τουρκικού έθνους".
25. Η Γενική Συνέλευση της HSYK έγραψε συλλογική αιτιολογία 60 σελίδων σχετικά με την
απόφαση απόλυσης που αφορούσε 2847 άτομα. Το να γράφεται με αυτόν τον τρόπο μια αιτιολογία
επί του θέματος που συνεπάγεται βαριές ποινές, όπως η απόλυση, παραβιάζει το δικαίωμα στη νομική
ασφάλεια.
26. Σύμφωνα με την καθολική αρχή της ατομικής ποινικής ευθύνης, δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί
ποινή σε ένα πρόσωπο λόγω αδικήματος άλλου προσώπου. Κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνος για τις ενέργειες ενός άλλου ατόμου. Όλοι πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις δικές
τους ενέργειες. Παρά αυτήν την αρχή, η σύζυγός μου, η οποία εργάστηκε ως ιατρός βοηθός, παύθηκε
προσωρινά, επειδή τέθηκα σε κράτηση και απολύθηκα από τη δημόσια διοίκηση. Μετά από αυτό,
απολύθηκε από τη δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με το διάταγμα που εκδόθηκε για την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης.
27. Αυτό δεν ήταν αρκετό για την HSYK, και ακριβώς επειδή απολύθηκα από τη δημόσια διοίκηση, ο
γιος μου απολύθηκε επίσης.
28. Δεδομένου ότι ο λόγος απόλυσης από την επίσημη υπηρεσία είναι εγγεγραμμένος στη βάση
δεδομένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ως "OHAL / KHK" (διάταγμα που εκδόθηκε από την
κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Olaganüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi), τότε θα μπορούσαμε
να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σημαδεύονται και στιγματίζονται. ‘Όταν κάνω αίτηση για εργασία, ο
εργοδότης μου θα αρνηθεί να με προσλάβει δεδομένης αυτής της κατάστασης και θα παραμείνω
άνεργος, πράγμα που στην πραγματικότητα θα οδηγήσει τον εαυτό μου και την οικογένειά μου να
βρεθούμε αντιμέτωποι με τον θάνατο. Αυτός ο στιγματισμός δεν θα περιοριστεί στον εαυτό μου, θα
επηρεάσει το μέλλον των παιδιών μου και επομένως θα επηρεάσει όλα τα μέλη της οικογένειάς μου.
29. Δεν είναι εύλογο, λογικό και συμβατό με το κράτος δικαίου ότι ένα Υπουργικό Συμβούλιο ή ένας
Νομοθετικός Φορέας χρησιμοποιούν τη δικαστική αρχή εγκαθιστώντας έτσι ένα δικαστικό όργανο,
με την έκδοση ετυμηγορίας σαν να υπήρχε μια σαφής πεποίθηση ότι πρέπει να δοθεί ετυμηγορία και
να θεωρήσει τους δικαστές υπεύθυνους για μια απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου.
30. Η απόλυση από τη Γενική Συνέλευση της HSYK δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις
25/8/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 6087, υπέβαλα σε εύθετο χρόνο την αίτησή μου για
επανεξέταση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Παρόλο που δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση
σχετικά με αυτό το θέμα, με άλλα λόγια, αν και η απόφαση δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί και η
επίσημη υπόθεσή μου ήταν εκκρεμής, οι μισθοί μου τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο
δεν πληρώθηκαν. Αναγκάστηκα να ασκήσω αγωγή στο διοικητικό δικαστήριο. Η αγωγή εκκρεμεί.
Από τη μια απολύθηκα από τη δημόσια διοίκηση με τέτοιο τρόπο ώστε ποτέ δεν θα μπορώ πάλι να
μπορέσω να εργαστώ στη δημόσια διοίκηση, από την άλλη πλευρά, αν και η επίσημη θέση μου ήταν
ακόμα ισχυρή, δεν πληρώθηκα το μισθό που δικαιούμουν.
Συμπερασματικά
31. Όταν εκτελούσα το καθήκον μου ως μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου, προστέθηκα στον
κατάλογο των αντιπάλων μόνο επειδή δεν αγκάλιασα το όραμα, την ιδέα και τον τρόπο ζωής της
πολιτικής εξουσίας. Δεν επανεξελέγην ως μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου γιατί ήμουν παρών κατά
την ανάγνωση μιας δήλωσης που επικρίνει ένα νόμο που γράφτηκε με σκοπό να τερματίσει την
ιδιότητα μέλους μας. Μια απόφαση για την κράτησή μου, την έρευνα μου και τη σύλληψή μου
εκδόθηκε το πρωί μετά την απόπειρα πραξικοπήματος που δεν θα αναγνώριζα ποτέ, καθώς είναι
αντίθετη στη δημοκρατία και την εθνική βούληση. Ήμουν υπό κράτηση για 4 ημέρες. Μετά από αυτό
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απελευθερώθηκα υπό συνθήκες δίκης χωρίς σύλληψη. Δεδομένου ότι η ιδιότητα του μέλους μου
έπαυε να ισχύει από το νόμο, διορίστηκα ως ανακριτής από την HSYK. Είχα προσωρινά παυθεί.
32. Την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016 απολύθηκα από τη δημόσια υπηρεσία. Το όνομά μου
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της HSYK και στην Επίσημη Εφημερίδα μαζί με ονόματα 2847
άλλων ανθρώπων σαν να ήμουν μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης. Με αυτό τον τρόπο
καταδικάστηκα να ζήσω σαν τρομοκράτης. Το αίτημα επανεξέτασης μου απορρίφθηκε από την
HSYK. Εν τω μεταξύ, αν και η εργασία μου ήταν επίσημα ακόμη εκκρεμής, οι μισθοί μου τον
Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο δεν πληρώθηκαν. Αν και ήθελα να αποσυρθώ, δεν
ήμουν ακόμη σε θέση να το κάνω. Το διαβατήριο μου και τα διαβατήρια της οικογένειάς μου
ακυρώθηκαν. Τα εγγεγραμμένα όπλα μου κατασχέθηκαν. Η τράπεζα που έπαιρνα το μισθό μου
μονομερώς ακύρωσε την πιστωτική μου κάρτα, χωρίς καν να με ειδοποιήσει.
33. Σε σχέση με την απόλυση μου από τη δημόσια διοίκηση και κατά παράβαση της αρχής περί
ατομικής ποινικής ευθύνης, η σύζυγός μου που εργαζόταν ως ιατρός βοηθός απολύθηκε από τη
δημόσια υπηρεσία. Κατέληξα σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον τίτλο του
δικαστή, δεν μπορώ να βρω δουλειά σε καμία θέση και δεν μπορώ να ασκήσω το δίκαιο. Τα παιδιά
μου βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Έλαβα έξωση από το κτίριο κρατικών καταλυμάτων και
αναγκάστηκα να νοικιάσω ένα μέρος για να ζήσω. Δεν έχω πηγές εισοδήματος. Πέρασα 30 χρόνια
εργασίας ως δικαστής.
34. Σας παρακαλώ να ακούσετε τη φωνή μας, να ενημερώσετε τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα, να
βοηθήσετε τους διεθνείς οργανισμούς, να ενδιαφέρεστε περισσότερο για τους διωχθέντες
συναδέλφους σας και να συμπράξετε με περίπου 5.000 δικαστές και εισαγγελείς που κρατήθηκαν και
έχασαν τη δουλειά τους.
35. Σας παρακαλώ να μην μοιραστείτε το όνομά μου ή τη διεύθυνσή μου με τις κρατικές αρχές της
Δημοκρατίας της Τουρκίας και να τη διατηρήσετε εμπιστευτική. Πιστεύω ότι θα καταλάβετε γιατί
υποβάλλω ένα τέτοιο αίτημα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
Ο δικαστής M. Tosun πέθανε κάτω από τη δίωξη του Ερντογάν
Ο Ερντογάν αφανίζει το δικαστικό σώμα και τους δικαστές:
Ο Mehmet Tosun, εισηγητής δικαστής του 11ου σώματος του κρατικού συμβουλίου της Τουρκίας,
ήταν 29 ετών. Απολύθηκε υπό το πρόσχημα της απόπειρας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Έχει
παντρευτεί για ένα μήνα όταν συνελήφθη. Θα καλείται ως το δεύτερο θύμα που πέθανε στο δικαστικό
σώμα κατά τη διάρκεια του πολιτικού πραξικοπήματος του Ερντογάν.
Ήταν το δεύτερο θύμα. Επειδή το πρώτο θύμα της δικαιοσύνης ήταν ο εισαγγελέας Seyfettin Yigit.
Ήταν επίσης στη μαύρη λίστα επειδή δεν ψήφισε υπέρ των υποψηφίων μελών του ΕΔΔΕΚ του
Εrντογάν, υποστήριξε τα μέλη του YBD, απολύθηκε μετά τις 15 Ιουλίου, συνελήφθη,
διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση απόλυσης, έγραψε επιστολές προς όλους τους κρατικούς
αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ερντογάν. Έφυγε όταν η φωνή του δεν
ακούστηκε και χαρακτηρίστηκε ως «τρομοκρατική» στην καρδιά, ο θάνατός του καταγράφηκε ως
αυτοκτονία σε επίσημα αρχεία. Η ΕΣΥΚ απέρριψε την ένστασή του στην απόφαση απόλυσης λόγω
του θανάτου του και δεν εξέδωσε ούτε ένα επίσημο συλλυπητήριο. Ακόμα και οι συνάδελφοί τους
φοβούνταν να κατηγορηθούν ότι «βοήθησαν την τρομοκρατική οργάνωση (!)» Και δεν μπορούσαν να
συμμετάσχουν στην κηδεία των συναδέλφων τους και φίλων.
Το δεύτερο θύμα, Mehmet TOSUN, νοσηλεύτηκε για μεγάλο διάστημα στο νοσοκομείο λόγω της
ασθένειάς του, που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, με βήχα και απλώθηκε στους πνεύμονές του. Αφού
πήρε εξιτήριο, θεραπεύθηκε στο νοσοκομείο για 2-3 ημέρες το μήνα. Κατά τη διάρκεια της
θεραπείας, έχασε 35 κιλά, έπεσε από 80 κιλά σε 45 κιλά. Τα βαριά φάρμακα που χρησιμοποίησε
είχαν βλάψει το ανοσοποιητικό του σύστημα. Ήταν ένας καλός, αγαπητός, κύριος που αγαπούσε
πάρα πολύ. Οι συνάδελφοί του τον βοηθούσαν στο έργο του, σκεπτόμενοι την υγεία του. Με την
υποστήριξη της οικογένειάς του, μετά από χρόνια θεραπείας ανέκαμψε από την ασθένειά του, με
σκοπό να παντρευτεί.
Στην ακμή της ζωής του, όταν είχε παντρευτεί μόλις για ένα μήνα, κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε
"τρομοκρατική οργάνωση", απολύθηκε από το επάγγελμα και συνελήφθη όταν σκέφτηκε ότι "έβαλε
τη ζωή του σε δικαιώματα". Ωστόσο, οι ευσυνείδητοι συνάδελφοί του είπαν: «Δεν θα σας συλλάβουν
για τις ασθένειες που έχετε υποστεί». Ήταν ένα ευαίσθητο πρόσωπο, έπαιρνε τις καταστάσεις
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κατάκαρδα. Οι αξιωματικοί που προπορευόταν μπροστά του, τον αντιμετώπιζαν σαν να ήταν
«προδότης», ούτε του έδωσαν ψωμί και νερό. Τέλος, όταν συνελήφθη και εισήλθε στη φυλακή,
χαλάρωσε λίγο και είπε: "Ο τόπος αυτός είναι καλύτερος από την επιμέλεια (!)"
Μήνες που πέρασαν στη φυλακή, όλες οι αντιρρήσεις για κράτηση / σύλληψη απορρίφθηκαν με
προδιατυπωμένες αποφάσεις. Ο θάλαμος ήταν γεμάτος, η υγιεινή και το οξυγόνο δεν ήταν αρκετές
στη φυλακή. Η ασθένεια ήταν υποτροπιάζουσα πάλι. Εξεταζόμενος από γιατρό, η έναρξη της
διαδικασίας θεραπείας δεν ήταν όπως ήταν εκτός φυλακής, όλα ήταν δύσκολα πίσω από τη
γραφειοκρατία των σιδερένιων ράβδων. Εναντιώθηκε επίσης στην κράτηση / σύλληψή του
προσθέτοντας έγγραφα σχετικά με την ασθένειά του, αλλά τα αιτήματά του "δεν ασκήθηκαν
παραδεκτά".
Η ασθένεια στους πνεύμονές του έχει προχωρήσει. Μετά από επτά μήνες, δεν γράφτηκε
κατηγορητήριο γι 'αυτόν, και ακόμη και χωρίς να γνωρίζει ποια και με τι αποδεικτικά στοιχεία
κατηγορήθηκε, πριν από δύο ημέρες η ασθένειά του χειροτέρεψε στον θάλαμο και πέθανε χωρίς
καμία προειδοποίηση. Τότε θάφτηκε και διαβάστηκε ως "Mehmet Tosun ο άνθρωπος" χωρίς τον
τίτλο του "δικαστή".
Λένε ότι η καλοσύνη στην κακία είναι η καλή πράξη του ανθρώπου, η κακία προς την καλοσύνη
είναι το έργο των κακών πνευμάτων.
Επειδή ήταν ο «άνθρωπος» του χαρακτήρα που μπορούσε να κάνει καλό ακόμη και σε εκείνους τους
«κακοποιούς» που έκαναν κακό εναντίον του.
Μία θλιμμένη σύζυγος, και οι συνάδελφοί του που φοβούνται ακόμη και να κλάψουν που έφυγε.
ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του
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Ο Μουράτ Αρσλάν, φυλακισμένος Τούρκος δικαστής, κερδίζει το Βραβείο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Βακέλ Αβάτ το 2017
Σας μιλώ από μια φυλακή σε μια χώρα όπου αναστέλλεται το κράτος δικαίου, απομακρύνεται από τις
δημοκρατικές αξίες, οι αντιφρονούντες σιωπούν, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
δημοσιογράφοι, άνθρωποι που ζητούν ειρήνη, άνθρωποι που φωνάζουν ότι τα παιδιά δεν πρέπει
πεθαίνουν με ετικέτες ως τρομοκράτες και να φυλακίζονται. Φανταστείτε μια χώρα, όπου οι φυλακές
γκρεμίζονται κομμάτια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους μαχητές της ελευθερίας, σαν μια
αυτοκρατορία του φόβου που βυθίζεται στο σκοτάδι. Ναι, είναι αλήθεια ότι η χώρα δεν έχει αντλήσει
διδάγματα από τις δυσάρεστες εμπειρίες της Ευρώπης κατά τις αρχές του 20ου αιώνα, επομένως η
χώρα ζει την ίδια εμπειρία του να γίνει πλέον εργαστήριο ολοκληρωτικών καθεστώτων.
Ωστόσο, δεν πρέπει να οδηγήσει κανέναν στην απελπισία. Δεν έχουμε βυθιστεί ποτέ στην απόγνωση.
Στην πραγματικότητα, η ύπαρξη των παιδιών μας δεν μας επιτρέπει να είμαστε απελπισμένοι. Εάν
υπάρχει κάποιος που παλεύει κάπου για δικαιώματα και ελευθερία και παίρνει το βύθισμα, τότε αυτό
σημαίνει ότι υπάρχει πάντα κάποια ελπίδα για το μέλλον. Γι 'αυτό και ελπίζουμε να φτιάξουμε
φρούριο και να οργανωθούμε στο δικαστικό σώμα.
Ιδρύσαμε το Σύνδεσμο Τούρκων Δικαστών και Εισαγγελέων (YARSAV) το 2006, επειδή πιστεύαμε
ότι η ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαιοσύνη που διασφαλίζει την ελευθερία είναι sine qua non σε
ένα σύγχρονο και δημοκρατικό συνταγματικό κράτος βασισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Αγωνιζόμαστε για τη δικαστική ανεξαρτησία, την αμεροληψία, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία.
Ήμασταν καθοδηγούμενοι από αξίες που αποσκοπούσαν στην πλήρη ανεξαρτησία, στον σύγχρονο
πολιτισμό βασισμένο στην ισότητα, το λαϊκισμό, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
ελευθερίες. Αντιμετωπίζουμε κάθε είδους παρεμβάσεις που απειλούσαν αυτές τις θεμελιώδεις αξίες.
Αγωνιστήκαμε για να νικήσουμε την άνοδο του τοίχου του φόβου όπου η κοινωνία ήταν κλειδωμένη.
Οι προκαταλήψεις, οι αβάσιμοι ισχυρισμοί δυστυχώς γίνονται η ψεύτικη αλήθεια στην κοινωνία μας.
Δεν κάναμε παραχωρήσεις των αξιών μας που υποστηρίζαμε με κάθε είδους απειλές και πίεση.
Κάναμε τι υποτίθεται ότι πρέπει να γίνει και αυτή η προσέγγιση εκτιμήθηκε από τη διεθνή κοινωνία.
Έπειτα γίναμε εκπρόσωποι μιας παγκοσμίως αναγνωρισμένης οργάνωσης.
Δεν εγκαταλείψαμε τη δικαστική εξουσία της χώρας μας στη μοίρα κάποιου. Αφήσαμε δείκτες
σωτηρίας σε κάθε γωνιά για επιστροφή. Σήμερα, έχουμε εξόριστους, συλλήψεις σε φυλακές, αλλά
δεν θα αλλάξει την πραγματικότητα. Το τίμημα που πληρώνουμε απλώς αυξάνει την πίστη μας τις
επόμενες ημέρες, ώστε το κράτος δικαίου και η δημοκρατία να εσωτερικοποιηθούν και να αυξήσουν
το αγωνιστικό μας πνεύμα.
Θα συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε ότι υπάρχουν πάντα διαφωνίες κατά της αδικίας και της
παράνομης συμπεριφοράς, ενώ πολλοί άλλοι, που υποτίθεται ότι μιλάνε και αντιστέκονται,
βυθίστηκαν σε σιωπή υπό την πίεση της αυτοκρατορίας του φόβου.
Η αυξανόμενη αντανάκλαση του τραυματισμού απορρέει από την αυταρχική νοοτροπία που θα κάνει
την εσωτερική φωνή μας να υπερχειλίσει και η φωνή μας θα διαταράξει περισσότερο εκείνους τους
ανθρώπους που προκάλεσαν αυτό το τραύμα.
Προασπίζουμε το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις σύγχρονες δημοκρατικές αξίες.
Αυτή η αντίσταση θα ήταν η τελευταία στάση για την προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας
μας.
Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η ιστορία της ανθρωπότητας είναι γεμάτη από τόσο γενναίους
επαναστάτες, οι οποίοι πληρώνουν το τίμημα για την πίστη τους και αυτή η κληρονομιά θα
μεταφερθεί από αυτούς.
Είμαι περήφανος που έχω αυτό το βραβείο (αφιερωμένο στον μεγάλο πνευματικό και πολιτικό κ.
Vaclav Havel) εξ ονόματος των συναδέλφων μου και των αγωνιστών της ελευθερίας, που υπέφεραν
από την απόλυση, τη δίωξη και τη φυλάκιση. Ελπίζω ότι το βραβείο θα έχει σημαντική συμβολή στην
καταπολέμηση της ελευθερίας μας.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου και να ευχαριστήσω τα
μέλη της PACE, την επιτροπή επιλογής, τη Διεθνή Ένωση Δικαστών (η οποία υποστήριζε πάντα τη
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δημοκρατία μας και τις μάχες του κράτους δικαίου) και είμαι πάντα περήφανος που είμαι μέλος της
επιτροπής), καθώς και άλλες ενώσεις δικαστών, την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών για τη
Δημοκρατία και την Ελευθερία (Medel), την Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών και το
Ίδρυμα Δικαστές για τους Δικαστές και τους συναδέλφους μου, μέλη του YARSAV.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τη αγαπητή μου σύζυγο Sevilay και τους γιους μου (Burak Emre και
Yigit Eren), οι οποίοι είναι οι πραγματικοί ήρωες της δημοκρατικής πάλης της Τουρκίας.
Σας καλωσορίζω όλους και ελπίζω να σας συναντήσω στο γαλήνιο λαμπρό μέλλον.
MURAT ARSLAN

Ευρώπη, 19 Ιανουαρίου 2019
Ποινική καταδίκη του κ. MURAT ARSLAN
Χθες, ο νικητής του Βραβείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Vaclav Havel, Murat Arslan, Πρόεδρος
της Ένωσης Ανεξάρτητων Τούρκων Δικαστών YARSAV, καταδικάστηκε με την κατηγορία ότι είναι
μέλος ενόπλων τρομοκρατικών οργανώσεων (δηλαδή ενεργού μέλους του FETÖ / PDY) και
καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 ετών.
Ο κ. Murat Arslan είναι Τούρκος δικαστής και πρόεδρος της Τουρκικής Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων (YARSAV). Συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2016 και παραμένει από τότε σε
προδικαστική
κράτηση.
Του απονεμήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 το Βραβείο Vaclav Havel για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
από
την
Κοινοβουλευτική
Συνέλευση
του
Συμβουλίου
της
Ευρώπης.
Τα τελευταία χρόνια η Πλατφόρμα Ανεξάρτητης Τουρκικής Δικαιοσύνης, η οποία συγκεντρώνει τις
τέσσερις πιο αντιπροσωπευτικές ενώσεις δικαστών στην Ευρώπη (AEAJ, EAJ, J4J και Medel), έχει
παρακολουθήσει τη δίωξη και τη διαδικασία κατά του Murat Arslan και έχει ενημερώσει το κοινό και
τους
πολιτικούς
για
αυτό.
Κατά τη διάρκεια της υπό εξέλιξη (πρώτης σειράς) ποινικής διαδικασίας, τα αποδεικτικά στοιχεία για
τη συγκεκριμένη χρήση του συστήματος επικοινωνίας ByLock (παρόμοια με το "whatsapp" ή άλλα
μέσα επικοινωνίας) και η αποδεικτική αξία του για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δεν αναλύθηκαν
προσεκτικά ούτε διερευνήθηκαν διεξοδικά.
Επιπλέον, οι πολλές παραβιάσεις του τουρκικού ποινικού κώδικα, που χαρακτηρίζουν όλες αυτές τις
διαδικασίες,
κατέληξαν
σε
μία
απίστευτη
παραβίαση θεμελιωδών δικονομικών δικαιωμάτων κατά τη χθεσινή ακρόαση. Τα βασικά θεμελιώδη
διαδικαστικά δικαιώματα, όπως η ορθή εκπροσώπηση ή το δικαίωμα προσφυγής κατά αμερόληπτων
δικαστών, έχουν παραμεληθεί και με τον τρόπο αυτό αγνοήθηκε επίσης η διαδικαστική προστασία
των τουρκικών νόμων. Με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε ο
εισαγγελέας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και δεν ήταν παρά μια
απαρίθμηση
μη
βεβαιωμένων
ισχυρισμών.
Αυτή η άγνοια των βασικών αρχών μιας δίκαιης δίκης - η οποία θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή
αμέσως από τους ευρωπαίους παρατηρητές της δίκης στις ακροάσεις - καταδεικνύει σαφώς ότι
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πρόκειται για μια καθαρά πολιτικά αιτιολογημένη κρίση, φέρνοντας ξανά στο φως την έλλειψη
κράτους δικαίου στην Τουρκία.
Ο κ. Murat Arslan όχι μόνο έχει αποδείξει την πλήρη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο
πλαίσιο των καθηκόντων του ως δικαστή, αλλά έχει επίσης αντισταθεί στις αναδυόμενες πιέσεις:
τόσο η πίεση στην τουρκική δικαιοσύνη όσο και η πίεση εναντίον του. Σε όλες τις δραστηριότητές
του ως πρόεδρος του YARSAV ποτέ δεν συγκρατήθηκε, παρά την προσωπική του, δικαστική
σταδιοδρομία η οποία καταρρακώθηκε (είχε υπηρετήσει ως εισηγητής στο τουρκικό Συνταγματικό
Δικαστήριο, αργότερα μετατέθηκε). Μεταξύ άλλων, απηύθυνε ανοιχτά έκκληση για διεθνή στήριξη
στο πλαίσιο της επιδείνωσης της κατάστασης της δικαστικής ανεξαρτησίας μετά το σκάνδαλο
διαφθοράς της πολιτικής εξουσίας που προέκυψε τον Δεκέμβριο του 2013.
Η αφοσίωση και η ακεραιότητα του κ. Μουράτ Αρσλάν είναι κρυστάλλινα - ορατή, μεταξύ άλλων με
απλή αναφορά στις ακολουθίες της ομιλίας αποδοχής του, αφού του απονεμήθηκε το βραβείο Vaclav
Human
Rights
2017:
"Αγωνιζόμαστε για δικαστική ανεξαρτησία και αμεροληψία, κράτος δικαίου και δημοκρατία.
Ήμασταν καθοδηγούμενοι από αξίες που αποσκοπούσαν στην πλήρη ανεξαρτησία, στον σύγχρονο
πολιτισμό βασισμένο στην ισότητα, το λαϊκισμό, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
ελευθερίες. Αντιμετωπίζουμε κάθε είδους διακοπή, η οποία απειλούσε αυτές τις θεμελιώδεις αξίες.
Αγωνιστήκαμε να νικήσουμε την άνοδο του τοίχου του φόβου όπου η κοινωνία ήταν κλειδωμένη.
Οι προκαταρκτικές κρίσεις, οι αβάσιμοι ισχυρισμοί δυστυχώς γίνονται η ψεύτικη αλήθεια στην
κοινωνία μας. Δεν κάναμε παραχωρήσεις των αξιών μας που υποστηρίζαμε κάτω από όλα τα είδη
απειλών και πιέσεων. Κάναμε ό, τι έπρεπε να γίνει, και αυτή η προσέγγιση εκτιμήθηκε από τη διεθνή
κοινωνία. Έπειτα γίναμε εκπρόσωποι μιας παγκοσμίως αναγνωρισμένης οργάνωσης.
Δεν εγκαταλείψαμε τη δικαστική εξουσία της χώρας μας στη μοίρα κάποιου. Αφήσαμε δείκτες
σωτηρίας σε κάθε γωνιά για επιστροφή. Σήμερα, έχουμε εξόριστους, συλλήψεις σε φυλακές, αλλά
δεν θα αλλάξει την πραγματικότητα. Το τίμημα που πληρώνουμε απλώς αυξάνει την πίστη μας τις
επόμενες ημέρες, ώστε το κράτος δικαίου και η δημοκρατία να εσωτερικοποιηθούν και να αυξήσουν
το
αγωνιστικό
μας
πνεύμα.
Θα συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε ότι υπάρχουν πάντα διαφωνίες ενάντια στην αδικία και την
παράνομη συμπεριφορά, ενώ πολλοί άλλοι, που έπρεπε να μιλήσουν και να αντισταθούν, βυθίστηκαν
σε
σιωπή
υπό
την
πίεση
της
αυτοκρατορίας
του
δίκαιου
".

Σε

αυτή

τη

σοβαρή

στιγμή,

η

πλατφόρμα

θέλει

να

εκφράσει

δημοσίως:

- την αλληλεγγύη του προς τον συνάδελφό μας Murat Arslan και την οικογένειά του, που ποτέ δεν θα
είναι
μόνη
ή
χωρίς
την
αλληλεγγύη
και
την
υποστήριξή
μας
- την ανησυχία του για τη σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών κανόνων που διαιωνίστηκαν σε αυτή
τη δίκη, η οποία καταγγέλθηκε ήδη από διεθνείς παρατηρητές, υπονομεύοντας την παρούσα
καταδίκη,
που
πρέπει
να
χαρακτηριστεί
ως
παράνομη
και
άδικη.
- την έκκλησή προς όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να σταματήσουν κάθε συνεργασία με το
τουρκικό δικαστικό σώμα έως ότου αποκατασταθεί το κράτος δικαίου στη χώρα και να
χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να πείσουν την Τουρκία να σταματήσει το κυνήγι μαγισσών
εναντίον δικαστών και εισαγγελέων.
Edith Zeller m.p.
Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (AEAJ)
José Igreja Matos m.p.
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών (EAJ)
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Tamara Trotman m.p. Πρόεδρος του Ιδρύματος Δικαστές για τους Δικαστές
Filipe César Marques m.p.
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη (MEDEL)
Αίτηση για δωρεές για την υποστήριξη των Τούρκων συναδέλφων
Εάν επιθυμείτε να στηρίξετε τους διωχθέντες Τούρκους συναδέλφους και τις οικογένειές τους,
παρακαλείστε να δώσετε δωρεές για το κόστος της υπεράσπισης και τη διεξαγωγή της διεθνούς
δοκιμαστικής παρατήρησης στον ακόλουθο λογαριασμό
Internationalen Rechtshilfe-Fonds; Juristen für Juristen. (J4J)
IBAN: DE11 3306 0592 0005 3433 63
BIC: GENODED1SPW
Sparda-Bank West eG
Διεθνές ταμείο αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής: νομικοί για νομικούς (J4J)
Καταστατικό της ένωσης
§ 2 (1) Σκοπός του Συλλόγου είναι
α) η προώθηση της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής των δικαστών που διώκονται πολιτικά ·
β) η προώθηση της διεθνούς κατανόησης, του σεβασμού του δημοκρατικού κράτους δικαίου και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της υπεράσπισης της δικαστικής
ανεξαρτησίας.
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