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Introducere 
Au trecut aproape trei ani de la tentativa de lovitură de stat din Turcia, din iulie 2016. 
De la primele ore ce au urmat tentativei de lovitură de stat MEDEL a început să primească informații 
îngrijorătoare referitoare la arestarea judecătorilor și procurorilor, fără respectarea vreunei garanții 
procedurale și fără dovezi care să susțină asemenea măsuri. 
MEDEL a reacționat imediat susținând că este greu de înțeles cum și de ce judecători care, zilnic 
desfășoară activități judiciare, ar putea fi implicați într-un asemenea eveniment și pot fi închiși pentru 
libertatea de opinie și conștiință.  
De atunci, represiunea îndreptată împotriva judecătorilor și procurorilor (precum și împotriva 
avocaților, jurnaliștilor, profesorilor, polițiștilor, membrilor Parlamentului și împotriva a peste 
100.000 de funcționari publici) acuzați de a fi afiliați organizației teroriste acuzate de guvernul Turciei 
de a fi responsabilă de tentativa de lovitură de stat a atins o intensitate fără precedent. 
Ceea ce la început a fost greu de înțeles, a devenit clar: eram în prezența unei campanii orchestrate și 
premeditate având obiect distrugerea independenței sistemului judiciar din Turcia. 
Lumea nu a asistat la nimic altceva decât la epurarea judecătorilor și procurorilor, care au avut curajul 
de a vorbi liber și de a lupta pentru un sistem judiciar cu adevărat independent în Turcia, epurare care 
s-a realizat pe baza unei liste, ce conține dovezi clare că a fost pregătită cu mult înainte de tentativa de 
lovitură de stat: include numele unor magistrați decedați și menționează instanțe în care magistrații 
vizați nu mai lucrau de ceva vreme. Toate arestările, concedierile, confiscările s-au realizat fără un 
proces și în lipsa unor decizii motivate. Când au fost interogați, colegii noștri au fost întrebați numai 
despre preferințelor lor în materie de asociații profesionale și implicarea lor în alegerile pentru 
Consiliul Superior din Turcia. 
Mai mult, judecătorii și procurorii concediați au fost înlocuiți de noi judecători și procurori, numiți 
direct de către guvern, din rândul membrilor partidului de guvernământ, și nu, ca mai înainte, pe baza 
unui concurs bazat pe cunoștințe juridice și pregătire profesională specifică. 
YARSAV, asociația profesională din Turcia membră a MEDEL și a Asociației Europene a 
Judecătorilor, cea mai activ angajată în valorile independenței sistemului judiciar și statului de drept, a 
fost dizolvată imediat pe cale administrativă. 
 
În fața acestui scenariu MEDEL și celelalte asociații ale judecătorilor și procurorilor nu au rămas 
tăcute. 
MEDEL a decis să nu recunoască decizia ilegală a Guvernului Turciei de dizolvare a YARSAV, 
aceasta fiind considerată, în continuare, membră a MEDEL, iar membrii consiliului său director sunt 
recunoscuți drept magistrați activi. 
Împreună cu Asociația Europeană a Judecătorilor , Asociația Europeană a Judecătorilor din materie 
Administrativă și Judecători pentru Judecători am format Platforma pentru un Sistem Judiciar 
Independent în Turcia, prin intermediul căreia am denunțat distrugerea statului de drept din Turcia, 
solicitând eliberarea imediată a judecătorilor și procurorilor arestați și o evaluare independentă a 
sistemului judiciar din Turcia, realizată cu implicarea totală a observatorilor internaționali.  
Cu trecerea timpului comunitatea internațională a devenit tot mai conștientă de deteriorarea situației 
din Turcia. În decembrie 2016 Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare a suspendat statutul de 
observator al Consiliului Superior pentru Judecători și Procurori din Turcia reținând că „nu mai 
corespunde cu Statutul RECJ și nu mai este o instituție independentă de executiv și legislativ, care să 
asigure finalitatea susținerii unui sistem de justiție independent”. 
La propunerea MEDEL (și AEJ), în octombrie 2017, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei i-a 
acordat lui Murat Arslan, președintele YARSAV, premiul Vaclav Havel pentru Drepturile Omului. 
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Ulterior, Murat Arslan a fost condamnat la 10 de închisoare, în urma unui proces care nu a respectat 
minime standarde de imparțialitate și nu a oferit garanții de apărare, proces în care au fost audiați 
martori cu identitate ascunsă și, în mod constant, între termene, s-au schimbat judecătorii.  
 
Pe parcursul acestor ani MEDEL a primit de la colegi, rude ale acestora și alte surse, numeroase 
mesaje referitoare la situația judecătorilor și procurorilor din Turcia, profesioniști reputați, ce își 
desfășurau activitatea împărtășind opiniile, experiența și angajamentul față de valorile democrației, 
supremația legii și independența sistemului judiciar cu colegii și asociațiile profesionale europene. 
MEDEL consideră că aceste mesaje, care descriu în mod direct ceea ce s-a întâmplat cu mii de colegi, 
modul în care s-au desfășurat procedurile și care au fost consecințele acestora, sunt o importantă sursă 
de informație din interiorul sistemului judiciar din Turcia atacat. 
MEDEL consideră, de asemenea, că aceste mesaje, prezentate alăturat, fără comentarii sau modificări 
(cu excepția anonimizării) oferă o mărturie impresionată a modului accelerat în care statul de drept a 
decăzut în Turcia. Din punctul de vedere al editării, MEDEL, pentru considerente de securitate, la 
rugămintea expeditorilor, a apreciat necesar să anonimizeze mesajele. 
Multe dintre mesaje conțin comentarii elaborate, menite să sublinieze nelegalitatea măsurilor adoptate 
în timpul contra-loviturii de stat. În aceste sens expeditorii citează principii generale ale dreptului, 
precum și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. A fost imposibil de reprodus în această 
carte mare parte din conținutul scrisorilor. Oricum prezentăm o parte a acestor scrisori pentru a 
demonstra cât de puternic erau înrădăcinate aceste principii în rândul avocaților, judecătorilor și 
procurorilor din Turcia. Ele reprezintă o limbă-mamă comună (Koiné) care aparține fiecăruia dintre 
noi. Prin această colecție, oricine poate avea elemente suplimentare pentru a evalua cât de departe a 
ajuns distanța de la principiile legalității într-o țară cu care MEDEL a avut relații de lungă durată, de 
prietenie și un angajament comun față de principiile statului de drept. 
Cu ajutorul asociațiilor membre publicăm acum scrisorile traduse în mai multe limbi. MEDEL speră 
că această mărturie continuă este un semnal de solidaritate și un angajament reînnoit față de valorile 
fundamentale ale justiției în Europa. 
 
Lupta dusă în prezent de toți judecătorii, procurorii și avocații curajoși și liberi din Turcia trebuie să 
fie văzută ca o luptă a tuturor celor care sunt angajați în respectarea valorilor statului de drept. Este o 
luptă comună, nu doar o luptă pentru cetățenii din Turcia. Atât timp cât un singur judecător sau 
procuror din Turcia este închis pentru că luptă pentru un sistem judiciar independent, nici un judecător 
din Europa nu se poate simți pe deplin liber și independent. 
 
După cum a spus Murat Arslan în discursul său de la decernarea premiul Vaclav Havel pentru 
Drepturile Omului „Vă vorbesc dintr-o închisoare aflată într-o țara unde supremația dreptului a fost 
suspendată, care se îndepărtează de valorile democratice, în care disidenții sunt reduși la tăcere, 
apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii, oamenii care luptă pentru pace și care strigă că copii nu ar 
trebui să moară sunt caracterizați drept teroriști și sunt închiși. (…) Prețul pe care îl plătim întărește 
credința noastră că în zilele care vor urma supremația dreptului și democrația se vor internaliza și 
vor impulsiona spiritul nostru de luptă. 
 
Consiliul Director al MEDEL 
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Nota editorului / Imprimare 
Scrisorile publicate au fost primite la biroul MEDEL din Berlin, în principal prin e-mail, începând cu 
data de 16.07.2016. 
Pentru primele scrisori (începând cu data de 16.07.2016 și până la data de 01.08.2016) s-a păstrat data 
pentru a se putea observa modul în care a evoluat situația; pentru următoarele scrisori data nu a mai 
fost menționată. 
Scrisorile de la 1 la 13, de la 15 la 18, 27, 29, 30, de la 34 la 37 au fost primite de la judecători și 
procurori. Scrisorile 14, de la 19 la 25, 28, 31, 33, au fost primite de la soțiile și copii judecătorilor și 
procurorilor. Scrisorile 26, 32, 38 au fost primite de la alte surse. 
În afară de anonimizare (ex. nume, referințe familiale, orașelor și denumiri de închisorilor care pot 
conduce la identificarea expeditorilor) nicio altă intervenție editorială nu a mai fost făcută asupra 
scrisorilor. 
Scrisorile au fost trimise, în principal, în limba engleză, de către expeditori a căror limbă maternă nu 
este engleză, sau în limba turcă, fiind traduse de către editor. 
 
Imprimare 
MEDEL – Magistrați Europeni pentru Democrație și Liberate 
Greifswalder Strasse 4 (Briefkasten 42) 
10405 Berlin 
Germania 
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Calendarul evenimentelor 
 
15 Iulie  
22:30 - Câțiva soldați au blocat podul. 
23:45 – Declarația privind lovitura militară de stat a fost prezentată la TV. 
00:04 - Președintele Erdoğan a făcut o declarație, l-a acuzat pe Fethullah Gülen că se află în spatele 
loviturii militare de stat, a chemat populația să ocupe străzile și să reziste în fața loviturii de stat 
militare, și a adăugat că proceduri judiciare au fost inițiate. 
04:30 - Procurorul șef al Ankarei a făcut o declarație cu privire la arestările viitoare. 
05.30 - Conferință de presă în cadrul căreia lovitura de stat militară eșuată a fost definitivă drept ”un 
cadou de la Dumnezeu”  
09:00 - 140 de membrii ai Curții de Casație, 48 de membrii ai Consiliului de Stat, 2 membrii ai Curții 
Constituționale, 5 membrii ai Consiliului au fost arestați, pentru 2745 de judecători și procurori s-au 
emis mandate de arestare. 
14:00 - 2745 de judecători și procurori au fost suspendați de Consiliu. 
22:00 - Lista judecătorilor suspendați a fost publicată pe internet. Câteva greșeli, locuri de muncă 
neactualizate, judecători pensionați, judecători deja eliberați din funcție, inclusiv un procuror, Ahmet 
Bicer, care deși era decedat se regăsește pe listă. 
21 Iulie - Stare de urgență  
24 August - 2847 judecători și procurori au fost eliberați din funcție fără posibilitatea de a se apăra. 
(mai mult de 4500), 2500 de judecători închiși, iar 600 dintre aceștia în celule foarte mici. 
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Scrisori  
[1 – 16.07.2016] 
Dragi colegi, Se pare că a avut loc o tentativă de lovitură de stat. 
În calitate de judecător și ca un cetățean experimentat, inițial, nu este ușor să spun ce se întâmplă în 
profunzime - în realitate.... 
În ciuda faptului că această încercare a fost o acțiune foarte serioasă și bine organizată, a eșuat în 12 
ore datorită reacției lui Erdoğan. 
De la bun început, toți reprezentanții guvernului și Erdoğan au părut foarte calmi și l-au indicat pe 
Gülen drept persoană responsabilă de această tentativă de lovitură de stat. Toți participanții sunt 
considerați făptuitori Güleniști. 
Erdoğan a declarat, ieri, referindu-se la acest eveniment în care au murit sute de cetățeni - mii au fost 
răniți "... această insurgență" este o binecuvântare de la Allah, pentru că ne va permite să epurăm 
militarii" 
Declarația este clară...! Cred că nu mai sunt necesare alte explicații... 
Potrivit unor știri - agenții oficiale, unii membri disidenți ai Consiliului Superior al Judecătorilor și 
Procurorilor și judecători ai instanței supreme, care au fost deja incluși pe lista neagră și declarați 
drept Güleniști, vor fi reținuți de către Parchetul General din Ankara ... 
Nici aceasta nu este o surpriză pentru noi!.... 
Această știre ar explica ceva! și nu este surprinzător să vedem noi valuri de arestări, concedieri în 
sistemul judiciar și în armată ... Probabil cea mai mare operațiune de înlăturare a disidenților va fi 
efectuată de guvern ... în curând 
Pentru a concluziona, după această etapă, nimic nu ne va mai surprinde ... 
Au fost multe lucruri care sunt foarte ciudate ... 
Vom vedea ce va aduce sau va lua această tentativă de lovitură de stat ... 
Importanța sprijinului dumneavoastră se va dubla pentru noi, cu siguranță... 
 

[2 – 16.07.2016] 
Consiliul Superior al Judecătorilor și Procurorilor – Camera a doua a suspendat în total 2745 de 
judecători și procurori ...Probabil pe motiv că sunt Güleniști ... 
Lista judecătorilor și procurorilor suspendați nu a fost făcută publică.... încă 
Se pare că eu sunt pe listă și unii spun că poliția vine să ne rețină pe mine și pe soția mea. Rămas bun 
prieteni 
 

[3 – 16.07.2016] 
3. Mi-am lăsat copii (de 5 și de 9 ani) la socri. Încă aștept ca poliția să îmi bată la ușă, foarte 
deprimant. Soția mea plânge.  
 

[4 – 16.07.2016] 
Dragi colegi, 
Și eu voi fi concediat și arestat. Nu știu cum să explic. Eu doar mi-am îndeplinit atribuțiile și am 
criticat guvernul cu privire la evoluțiile judiciare pe care le cunoașteți foarte bine. 
S-ar putea să nu ne mai vedem. Vă mulțumesc pentru susținerea de până acum. Nu vom mai avea 
nicio posibilitate de comunicare. 
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[5 – 17.07.2016] 
Sunt încă acasă așteptând. X a fost reținut acum câteva ore. Nu i-au spus decât că face parte dintr-o 
organizație teroristă care posedă arme. A cerut mai multe informații și probe. Nu i-au prezentat nimic 
și a uzat de dreptul la tăcere. Acum îi vor percheziționa casa. 
 

[6 – 17.07.2016] 
Dragi prieteni, Colegul nostru X este arestat. Singurul motiv indicat de judecător a fost faptul că se 
regăsește „pe lista Consiliului Judiciar”, doar atât. În alte două orașe colegii noștri au fost eliberați sub 
control judiciar (cu interdicția de a nu părăsi țara). 
 

[7 – 18.07.2016] 
Eu și soția mea am fost reținuți 
 

[8 – 20.07.2016] 
Am fost eliberat astăzi, dar ce se va întâmpla în continuare nu știu. Totul se transformă într-o 
vânătoare de vrăjitoare. Procurorul are dreptul să facă apel și să solicite re-arestarea mea. Deci există 
posibilitatea să fiu arestat din nou. Vă rog aduceți la cunoștința persoanelor competente din țările 
voastre și din Europa. Situația se înrăutățește. Continuați munca pe care o faceți. Avem nevoie de 
ajutorul vostru mai mult ca oricând. Familia mea și familia lui X sunt distruse. Suntem suspendați din 
funcție, nu mai suntem judecători. 
 

[9 – Fără dată] 
În primul rând, există un ordin de confidențialitate în toate cauzele noastre. Asta înseamnă că niciunul 
dintre noi nu poate să prezinte public vreun document, inclusiv mărturii, acuzații, hotărâri 
judecătorești etc. Ar fi o infracțiune și ne-ar pune și mai mult în pericol. 
În al doilea rând, lista a fost pregătită de HSYK (puteți vedea aparițiile publice ale Președintelui 
Consiliului, care a declarat că numărul judecătorilor poate fi mărit sau redus. de asemenea, a declarat 
că lista este rezultatul a doi ani de muncă) 
În al treilea rând, perioada de detenție variază în funcție de oraș. În unele orașe durează 4 zile, în 
altele una. Oricum după declararea stării de urgență, perioada de detenție poate dura până la 60 de 
zile. Guvernul a declarat că lucrează la o modificare în acest sens. 
În al patrulea rând, nimeni nu poate lua legătura cu avocatul său nici măcar cei reținuți sau aflați în 
închisoare. În timpul detenției mele am adresat o petiție Ministerului de Justiție susținând că am 
dreptul să iau legătura cu avocatul și că acest drept nu îmi poate fi restricționat. Nu am petiția. Chiar 
dacă aș avea-o nu aș putea să o prezint din cauza ordinului de confidențialitate. 
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Avocat X: 
"Iți cer iertare, nu pot să te reprezint.  
Este prea riscant, iar ajutorul meu juridic nu va 
schimba verdictul." 

 

 
În al cincilea rând, familiile noastre nu pot lua legătura cu noi în închisoare sau în centrele de detenție. 
În al șaselea rând, vremea este atât de întunecată. Nimeni nu poate ajunge la o altă persoană, inclusiv 
familii și avocați. Deci nu așteptați niciun document de la noi. Totul este închis. Acum elicopterele 
zboară deasupra orașelor din cauza stării de urgență. Accesul la internet poate fi restricționat în orice 
moment, deoarece starea de urgență oferă guvernului multă putere, inclusiv dreptul de a suspenda 
drepturile fundamentale ale omului. 
În al șaptelea rând, nu sunați nicio persoană în funcție din Turcia pentru vreo altă persoană. Poate fi 
considerată intervenție și este infracțiune gravă. 
 

[10 – Fără dată] 
Linkurile de mai jos (...) indică numele judecătorilor și procurorilor care au fost suspendați la 16 iulie 
2016. Unii dintre ei sunt în custodie, unii dintre ei sunt arestați și plasați în închisori. Lista de 
suspendare este, în același timp, o listă de arestări sau rețineri. Deci, mai întâi, HSYK dispune 
suspendarea, apoi procurorii demarează anchetele, iar instanțele i-au pus pe mulți dintre ei în 
închisoare (arestați). Doar o singură persoană este liberă. Restul sunt fie arestați, fie reținuți. 
Linkurile demonstrează că un procuror, Dl. A.B., care a murit acum două luni, figurează pe lista care 
indică judecătorii care vor fi arestați. 
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La aproximativ 6 ore după începutul 
tentativei de lovitură de stat, a fost 
publicată pe internet o parte din lista 
judecătorilor care trebuiau arestați. 

 

  
Este evident că lista a fost întocmită înainte de tentativa de lovitură de stat. Lista judecătorilor și 
procurorilor administrativi care vor fi reținuți nu a apărut la știri, ci pe grupuri, cum este cel al 
YARSAV. 
 

[11 – Fără dată] 
Dragi colegi, 
Astăzi 2847 de judecători, printre care și eu, au fost înlăturați din profesie definitiv. Niciunui 
judecător sau procuror nu i s-a dat dreptul să se apere. Practic toți colegii au fost înlăturați fără dreptul 
de a se apăra. Judecătorii concediați pot contesta decizia Consiliului Superior al Judecătorilor în 
termen de 10 zile, în fața Plenului Consiliului Superior. După ce vor obține o soluție o pot contesta în 
termen de 60 de zile în fața Consiliului de Stat (instanța administrativă supremă). Apelul în fața 
instanței supreme administrative presupune doi pași. 
După ultima decizie a consiliului de stat, judecătorii pot contesta în fața Curții Constituționale 
încălcarea drepturilor lor fundamentale în procesul de concediere, în termen de 30 de zile. Dacă nici 
acesta nu este un remediu judecătorii se pot adresa Curții Europene a Drepturilor Omului în termen de 
6 luni. Pare un drum lung, cel puțin 3 ani până la momentul la care se poate formula o plângere în fața 
CEDO. 
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Decizia de 72 de pagini a 
HYSK prin care s-a ordonat 
concedierea colectivă a 
2,847 judecători și procurori 

  
 
 

[12 – Fără dată] 
Prima lege de instituire a stării de urgență este în vigoare de astăzi. Aceasta impune următoarele: 
1. Durata detenției/reținerii este extinsă până la 30 de zile. 
2. Toți angajații guvernamentali, inclusiv judecătorii și procurorii, care se află pe lista de suspecți, vor 
fi concediați, fără o cercetare disciplinară. Legea spune că "suspiciunea oricărui nivel de legătură cu 
organizația Gülen" este suficientă pentru a fi concediat. Nu este necesar să se demonstreze justețea 
"suspiciunii puterii executive" 
3. YARSAV a fost desființată de astăzi, conform listei anexă la legea privind instituirea stării de 
urgență. De astăzi nu mai există YARSAV. 
4. Persoanele arestate sau reținute nu pot lua legătura cu avocații lor, dacă o instanță dispune în acest 
sens. 
5. Vizitele familiilor sunt restrânse. 
6. Întâlnirile dintre avocați și clienții lor vor fi înregistrate. Dacă există vreo suspiciune legată de 
discuția acestora dreptul de a contacta avocatul poate fi interzis prin hotărâre judecătorească. 
7. Persoanele reținute sau arestate au dreptul la convorbiri telefonice de 10 minute, la fiecare 15 zile, 
cu membrii de familie apropiați (legea anterioară prevedea că deținuții pot vorbi o dată pe săptămână 
și nu numai cu membrii familiilor, ci și cu alte 3 persoane determinate de deținut) 
8. O persoană poate fi reprezentată de maxim 3 avocați. 
În principiu, toate instituțiile private, despre care se presupune că au orice nivel / tip de legătură cu 
organizația Gülen, sunt preluate de guvern. În plus, toți judecătorii, procurorii și ceilalți membri ai 
guvernului sunt concediați fără o cercetare disciplinară. Nu este nevoie să așteptați până la sfârșitul 
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cazurilor în curs. Nimic de spus. Aproape s-a terminat. Distribuiți, va rog, e-mailul, fără numele meu, 
cât mai mult posibil 
 

[13 – Fără dată] 
Noua situație din sistemul judiciar - 
- Judecătorii care i-au pus în libertate pe colegii lor vor fi transferați și probabil suspendați de 

Consiliul Superior al Judecătorilor în curând. - 
- Nici un judecător nu dorește să fie repartizat la "Sulh Ceza Hakimlikleri: Judecător penal de pace" 

pentru măsuri preventive. - 
- Toți judecătorii care nu au arestat/reținut sunt amenințați că vor fi incluși pe listă. -! Judecătorii 

deținuți au legături limitate (aproape nicio legătură) cu familiile și avocații lor. - 
- Majoritatea avocaților nu doresc să apere judecătorii reținuți / arestați. 
- În orașul Y: În procesul de interogare, un singur judecător s-a ocupat de 37 de judecători și 

procurori, nu a pus nici o întrebare, iar apoi i-a arestat pe toți spunând că așa i s-a ordonat de la 
Ankara. În același oraș persoanelor arestate nu li s-a permis să își schimbe hainele, să își satisfacă 
nevoile primare și să comunice cu cineva. 

- Procurorul A.B. de pe listă a decedat cu 57 de zile înainte ca arestările să înceapă. 
- Pe de altă parte pe listă: sunt indicate nume de orașe unde colegii lucrează, însă aceste orașe nu 

sunt locurile actuale de muncă, ci cele acum 2 ani. 
- Toate aceste informații demonstrează că lista era gata de cel puțin 2 ani. 
Situația actuală în agențiile (administrația) publice. 
1. Ministerul Educației a concediat 60.000 de profesori. 
2. Ministerul de Finanțe 2000 de persoane 
3. Serviciile secrete 100 de persoane 
4. Toți judecătorii militari. 
5. Aproape 3000 de judecători și procurori. 
6. Nicio persoană din cadrul agențiilor publice nu poate călători în străinătate. 
7. Toți decanii universităților publice și private au fost înlăturați. Au fost forțați să demisioneze și 

au trebuit să demisioneze astăzi. 
8. Multe acreditări ale jurnaliștilor au fost anulate. 
9. Unele ziare sunt adunate și a fost interzisă difuzarea lor. 
10. Unii academicieni au fost concediați. 
11. Mii de ofițeri de poliție au fost concediați (aproximativ 10.000) 
12. Au fost concediați 247 de guvernatori de orașe. 
În seara aceasta a fost declarată starea de urgență. Toate drepturile omului pot fi eliminate. Pot 
impune obligații publice persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani. Pot confisca orice. 
 

[14 – Fără dată] 
TRIMISĂ DE SOȚIE: 
(Judecător): Reținut și arestat 
După reținere a putut să își contacteze soția pentru prima și ultima dată. Au vorbit la telefon câteva 
minute. În timpul interogatoriului a fost întrebat: 
În timpul tentativei de lovitură de stat cu cine ați fost și ce ați vorbit? 
Ce liceu ați absolvit? 
La care centru de pregătire pentru examen (turcă: Dershane) ați fost? 
Ați participat la numărarea voturilor în cadrul alegerilor Consiliului Superior al Judecătorilor și a 
Judecătorilor din 2014? Ați înregistrat numărarea? 
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Avocatul judecătorului nu a mai răspuns la telefon de frică. 
 

[15 – Fără dată] 
Nu există dovezi în niciuna dintre cauzele noastre. Am văzut asta din dosarele colegilor care sunt în 
închisoare cu mine. 
Există doar o listă. Procurorii spun: "Am doar o listă și există ordine de confidențialitate, așa că nu vă 
pot arăta nimic altceva) 
 

[16 – Fără dată] 
La care centru de pregătire pentru examen aţi fost? 
În Turcia, pentru a te putea înscrie la orice tip de universitate, trebuie să dai „examenul naţional de 
admitere la universitate”. Din cauza insuficienţelor sistemului de educaţie turc, mai ales în ceea ce 
priveşte liceele, trebuie să frecventezi centre de pregătire pentru examen. Aceste centre oferă 
cursuri/ore de pregătire pentru examenul naţional. Este foarte greu să promovezi examenul de 
admitere la universitate fără aceste centre, care sunt în mod legal înfiinţate în sectorul privat. 
Despre unele dintre aceste centre se spune că ar fi „Güleniste”. Prin această întrebare, procurorul vrea 
să afle dacă există vreo legătură între tine şi Gülen. În mod ironic, majoritatea copiilor politicienilor 
din ziua de astăzi, inclusiv cei ai preşedintelui, s-au pregătit de asemenea în aceste centre 
educaţionale. Desigur, cei mai mulţi dintre procurorii şi judecătorii în funcţie în prezent sau familiile 
lor s-au pregătit, de asemenea, în aceste centre. Şi, cel mai probabil, şi ei sunt speriaţi atunci când 
adresează aceste întrebări judecătorilor arestaţi pentru că au frecventat aceste centre. 
Aţi participat la numărătoarea voturilor la alegerile pentru Consiliul Superior al Judecătorilor în 
2014?Aţi înregistrat numărătoarea? 
După cum vă amintiţi, au fost trei candidaţi principali la ultimele alegeri pentru Consiliu Superior: 1. 
YARSAV, 2. Asociaţia pentru Unitate Judiciară (pro-guvern) şi 3. candidaţi independenţi (se afirmă 
că unii dintre candidaţii independenţi sunt apropiaţi de mişcarea Gülenistă, în prezent considerată 
teroristă). 
Unii judecători au avut un rol în procesul electiv, ca în orice asemenea procedură. Cineva trebuie să 
numere voturile. Unii judecători și procurori au dorit să aibă rol de observatori, aşteptând în cadrul 
clădirilor instanţelor. Au fost foarte mulţi asemenea judecători. Majoritatea judecătorilor nu aveau 
încredere unii în ceilalţi şi doreau să îşi protejeze votul, ca în orice alt proces electoral. 
De ce procurorii au pus această întrebare? 
Pentru că doresc să ştie ce candidat sau grup de candidaţi ai sprijinit. Pur şi simplu încearcă să îşi dea 
seama pentru ce candidaţi ai votat. Pe baza votului, vor determina ce tip de judecător eşti (YARSAV, 
pro-guvern sau independent). 
Este destul de evident că, dacă ai votat pentru Asociaţia pentru Unitate Judiciară şi toată lumea ştie 
asta, eşti în siguranţă. Nimic nu ţi se poate întâmpla. Nu cred ca cineva de pe lista de 2735 de 
judecători este membru al Asociaţiei pentru Unitate Judiciară (pro-guvern). 
Ei îşi protejează membrii de această investigaţie. Actuala administraţie a sistemului judiciar, precum 
şi judecătorii și procurorii care ne instrumentează cazurile, sunt membrii ai Asociaţiei pentru Unitate 
Judiciară. 
 

[17 – 28.07.2016] 
Parchetul din Ankara a ordonat ca toate proprietăţile celor 3049 judecători şi procurori cu privire la 
care se desfăşoară investigaţii să fie confiscate, începând de astăzi. 
Nu călători în străinătate, nu munci, neplătit, nu vinde proprietăţi..... 
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Nu mai avem nimic acum. Nu mai avem casa, maşină, asigurare pentru copii. Devine din ce în ce mai 
rău. 
E timpul să murim 
 

[18 – 01.08.2016] 
Dragi colegi, 
Printre alte ilegalităţi, vreau să menţionez o încălcare clară a legii privind confiscarea şi impactul 
enorm al acestei încălcări asupra familiilor noastre. 
După cum vă amintiţi, la cererea Parchetului din Ankara, Curtea Penală de Pace din Ankara (stabilită 
de guvern cu încălcarea principiilor fundamentale internaţionale, de exemplu, orice cale de atac 
împotriva hotărârilor pronunţate de aceste instanțe este soluţionată de acelaşi tip de curţi) a ordonat 
confiscarea vehiculelor, caselor şi acţiunilor/conturilor bancare ale judecătorilor şi procurorilor până 
la finalul investigaţiei penale. 
De ce este acest lucru atât de important pentru noi? 
După cum ştiţi, judecătorii suspendaţi nu pot fi plătiţi integral, primesc jumătate din salariu şi, în cazul 
în care sunt îndepărtaţi permanent, ceea ce probabil se va întâmpla curând, nu vor mai primi nicio 
plată (salariu, alocaţie, etc.). 
Din cauza acestei confiscări, nu putem să ne vindem proprietăţile ca să ne salvăm sau păstrăm vieţile. 
Este o pedeapsă brutală pentru copiii noştri, soţii şi ceilalţi membri apropiaţi ai familiei. Suntem încă 
nevinovaţi până la dovada contrarie. Nu există nicio dovadă ca să ne fie confiscate proprietățile. 
Ce prevede legea confiscării? 
Codul de procedură penală turc 5271 articolul 128, priveşte sechestrarea bunurilor imobile, drepturilor 
şi creditelor. 
Articolul 128 
(1) Următoarele bunuri aparţinând suspectului sau acuzatului pot fi sechestrate în cazuri unde există 
indicii temeinice în sensul că infracţiunea investigată a fost comisă, şi că ele au fost obţinute din 
această infracţiune; 
a. Bunuri imobile, 
b. Vehicule pentru transportul terestru, maritim sau aerian, 
c. Toate tipurile de conturi la bănci sau alte instituţii financiare, 
d. Toate drepturile sau creanţele privind persoane fizice sau juridice, 
e. Documente de valoare, 
f. Acţiuni la societăţi la care este acţionar, 
g. Conţinutul seifurilor închiriate, 
h. Alte bunuri care îi aparţin. 
Sechestrarea este, de asemenea, permisă şi în situaţia în care aceste bunuri sunt în posesia altor 
persoane decât suspectul sau acuzatul. 
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile doar următoarelor infracţiuni: 
a) Următoarele infracţiuni, astfel cum sunt definite în Codul Penal turc; 
1. Genocid şi crime împotriva umanităţii (Art. 76, 77, 78), 
2. Trafic de migranţi şi trafic de persoane (Art. 79, 80), 
3. Furt (Art. 141, 142), 
4. Furt în formă agravată (Art. 148, 149), 
5. Înşelăciune (Art. 155), 
6. Fraudă (Art. 157, 158), 
7. Bancrută frauduloasă (Art. 161), 
8. Producerea sau traficul de substanţe narcotice sau stimulante (Art. 188), 
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9. Falsificare de bani (Art. 197), 
10. Asocierea în vederea comiterii de infracţiuni (Art. 220), 
11. Fraudarea licitaţiilor publice (Art. 236), 
12. Fraudă în îndeplinirea obligaţiilor (Art. 236), 
13. Delapidare (Art. 247), 
14. Dare de mita prin violenţă (Art. 250), 
15. Mituire (Art. 252), 
16. Infracţiuni împotriva securităţii de stat (Art. 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308), 
17. Infracţiuni ale unei organizaţii armate (Art. 314), sau procurarea de arme unei asemenea 
organizaţii (Art. 315), 
18. Infracţiuni împotriva secretelor de stat şi spionaj (Art. 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 
337), 
b) Trafic de arme, astfel cum infracţiunea este prevăzută în Legea privind armele de foc, armele albe 
şi alte arme (Art. 12), 
b) Delapidarea, astfel cum este definite în Legea băncilor (Art. 22/3 şi 4), 
c) Infracţiunile definite în Legea privind combaterea traficului care sunt pedepsite cu închisoarea, 
d) Infracţiunile definite în art. 68 şi 74 din Legea privind protecţia valorilor culturale şi naţionale. 
(3) O decizie privind un imobil va fi pusă în executare prin înscrierea în registrul de publicitate. 
(4) O decizie privind sechestrarea vehiculelor terestre, maritime şi aeriene va fi pusă în executare prin 
înscrierea în registru, acolo unde sunt înregistrate. 
(5) O decizie privind sechestrarea conturilor deţinute la bănci sau la alte instituţii financiare va fi pusă 
în executare prin informarea imediată a băncii sau instituţiei financiare prin mijloace tehnice de 
comunicare. Decizia va fi de asemenea notificată separat băncii sau instituţiei financiare. Operaţiunile 
asupra conturilor menite să lipsească de eficacitate decizia de sechestrare, realizate după comunicarea 
deciziei, sunt nule. 
(6) O decizie privind sechestrarea părţilor sociale va fi pusă în executare prin notificarea imediată a 
administraţiei societăţii prin mijloace tehnice de comunicaţie. Decizia va fi comunicată de asemenea, 
separat societăţii şi conducerii acesteia. 
(7) O decizie privind sechestrarea drepturilor şi creanţelor va fi pusă în executare prin notificarea 
imediată a persoanei fizice sau juridice, prin mijloace tehnice de comunicație. Decizia va fi, de 
asemenea, notificată separat persoanei fizice sau juridice. 
(8) În cazurile în care se produc încălcări ale deciziei de sechestru, se va aplica art. 289 din Codul 
penal turc. 
(9) Sechestrarea în condiţiile prezentului articol va fi dispusă doar de un judecător. 
Pe 21 februarie 2014, articolul de mai sus a fost modificat, fiind adăugate noi prevederi. În 
conformitate cu noul text, decizia de confiscare poate fi pronunţată de Înalta Curte Penală şi aceasta 
trebuie să decidă cu unanimitate. Noile prevederi statuează, de asemenea, că înainte de a dispune 
confiscarea Înalta Curte Penală trebuie să aibă un raport de la instituţiile judiciare relevante, precum 
Ministerul de Finanţe, Consiliul bancar de reglementare şi Inspecţie. 
După declararea stării de urgenţă, Decretul de urgenţă cu forţă de lege nr. 668 a intrat în vigoare. Art. 
3/i din decret prevede că Înalta Curte Penală decide cu privire la confiscare fără raportul autorităţilor 
relevante. În situaţii urgente, parchetul poate ordona confiscarea, cu aprobarea ulterioară, în termen de 
5 zile, a judecătorului. 
Aşa cum puteţi vedea din aceste texte, trebuie să existe indicii temeinice în sensul că infracţiunea 
investigată a fost săvârşită şi că proprietăţile au fost obţinute din acea infracţiune. Acestea sunt 
proprietăţile noastre, obţinute din salariul plătit de stat. Informăm în mod constant Înaltul Consiliu cu 
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privire la proprietăţile noastre. Dacă deţinem proprietăţi a căror provenienţă nu o putem explica este 
deja o infracţiune, fiind incidente sancţiuni penale şi disciplinare. 
Confiscarea este realizată cu abuz de putere şi cu încălcarea clară a legii şi ne va distruge, pentru că 
nu putem să ne vindem proprietăţile pentru a supravieţui acestor zile oribile. 
De fapt, guvernul şi-a făcut deja cunoscute intenţiile. Săptămâna trecută, înainte de a fi emis decretul 
de confiscare, ministrul responsabil de înregistrările imobiliare a anunţat public că a dat un ordin 
agenţiei de înregistrări imobiliare să nu permită transferul sau vânzarea proprietăţilor celor cu privire 
la care există suspiciuni. Înainte de orice tranzacţie, să solicite informaţii poliţiei şi procuraturii" După 
cum vă puteţi da seama din aceste declaraţii publice, deja s-a decis cine este vinovat şi cine nu. Este 
strigător la cer. Suntem judecaţi nu doar de sistemul judiciar, ci şi de executiv, în acelaşi timp.  
 

[19 – Fără dată] 
X a fost numit judecător în provincia Y după ce şi-a îndeplinit atribuţiile în provincia YY pentru 2 ani. 
A judecat cauze privind infracţiuni de terorism în instanţe cu competenţă specială. Apoi a fost numit 
în oraşul său natal. Chiar când se gândea că va începe o nouă viaţă, a fost reţinut şi apoi arestat pe 
motiv că ar avea legături cu o organizaţie teroristă armată şi cu tentativa de lovitură de stat, fără 
absolut nicio probă, de către colegii săi care l-au întrebat cu cine a votat la alegerile din 2014. 
Proprietăţile sale au fost, de asemenea, sechestrate de guvern şi a trebuit să îşi părăsească locuinţa. 
 

[20– Fără dată] 
Sunt un băiat de 17 ani din Turcia. Când a avut loc lovitura eşuată de stat, eram în Europa cu familia 
mea, în vacanţă. Tatăl meu era procuror, iar mama judecător. Ne-am întors în Turcia pentru că ştiam 
că suntem nevinovaţi dar, în ciuda acestui fapt, părinţii mei au fost arestaţi, în scopul de a fi 
împiedicaţi să părăsească ţara. Conturile noastre bancare şi proprietăţile au fost confiscate de guvern. 
Avocaţii sunt ameninţaţi de guvern, aşa încât niciun avocat nu mai doreşte să accepte cauzele, şi chiar 
dacă ar accepta, nu ne putem permite să îi angajăm, pentru că guvernul ne-a confiscat proprietăţile. 
Avocaţii desemnaţi de guvern sunt doar pentru a părea că suspecţii au avocaţi şi nu ajută deloc. 
Conversaţiile între suspecţi și avocaţi sunt ascultate şi înregistrate. Mi-au pus părinţii în celule folosite 
pentru pedeapsă acum 120 de zile, fără niciun motiv. Au trecut 120 de zile de când am comunicat 
ultima dată cu mama. Când am întrebat, nu mi s-a răspuns de ce ne este interzis să comunicăm. 
Părinţii mei sunt în acelaşi dosar şi nu este nicio diferenţă între cauzele lor. Pe mama au transferat-o 
săptămâna trecută într-o altă închisoare, la 5 ore cu maşina depărtare de casă, iar când am sunat la 
închisoare ni s-a spus că încă ne este interzis să luăm legătura cu ea. Nu am primit nici un răspuns la 
petiţii. Cum am precizat, au trecut 4 luni de când nu mi-am văzut mama. Acest lucru este în orice caz 
contrar legii. Sunt doar un fiu care vrea să îşi vadă mama, ce pericol as putea fi! 
 

[21 – Fără dată] 
Sunt student la Facultatea de drept a Universităţii din Ankara. După lovitura de stat eşuată din 15 
iulie, tata, care era judecător, a fost arestat şi eliberat din funcţie fără nicio probă şi fără niciun temei 
legal, deşi, ca judecător care și-a servit cu onoare patria timp de mulţi ani, nu a fost implicat în această 
încercare dezastruoasă. După ce a aflat acuzaţiile de implicare în lovitura de stat aduse lui şi altor 140 
de colegi (numai dintre membrii Curţii Supreme sunt 140, totalul judecătorilor demişi este de 
aproximativ 4000) nici nu a încercat să fugă, a preferat să stea acasă şi să aştepte poliţia. Închisoarea 
cu regim închis unde este deţinut tata este o construcţie nouă cu o mulţime de neajunsuri, precum 
instalaţiile de încălzire, electricitate și apă incomplete, alături de un deficit de igienă. Aceste condiţii 
sunt evident menite să îi determine să cedeze psihic şi să mărturisească fapte pe care nu le-au comis. 
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Aproximativ 140 de foşti membri ai Curţii Supreme sunt ţinuţi în condiţii de izolare, în aceleaşi 
condiţii ca şi tatăl meu. 
În acest timp, guvernul, profitând de starea de urgenţă ce a fost declarată după tentativa de lovitură de 
stat, a continuat să aresteze jurnaliştii, pentru a înăbuşi opoziţia şi a alinia toată presa cu politicile sale, 
ajungând până la a aresta în fiecare zi cetăţeni care și-au exprimat opinii politice contrare pe reţelele 
de socializare. Pe de altă parte, presa, conturile de socializare pro-guvernamentale îi declară pe 
opozanţi trădători şi îi insultă, creând un mediu haotic şi nesigur în care să prevaleze discriminarea și 
polarizarea împotriva noastră, alături de discursuri ale urii. Bunicul meu, care a fost acuzat că a 
descărcat o aplicaţie numită “by lock” de mesaje pentru smartphone a fost eliberat după 4 zile de 
detenţie, ca urmare a faptului că, din cauza unei afecţiuni la degete, nu putea folosi un smarphone. O 
sabie a lui Damocles stă agăţată deasupra întregii mele familii. Între timp, mama, care este bolnavă de 
cancer încă din 2008, a făcut chemoterapie ca urmare a revenirii bolii, din cauza evenimentelor 
stresante prin care a trecut. Deşi şi-a obţinut dreptul de a se pensiona anticipat, din cauza dizabilităţii 
fizice, a fost eliberată din funcţie fără nicio explicaţie prin ultimul decret promulgat. Va fi lipsită de 
asigurare, care este vitală pentru plata tratamentului ei, 100 de zile după concediere. 
Ca oameni respectabili care trăiam cu demnitate, ne-am văzut dintr-o dată vieţile întoarse cu susul în 
jos. Din cauza lipsei de imparţialitate a autorităţilor din Turcia, am luat în considerare să vă informăm 
pe dvs., întrucât sunteţi în măsură să daţi glas îngrijorărilor noastre şi atrocităţilor la care suntem 
supuşi 
Toate cele bune, 
 

[22 – Fără dată] 
Sunt fiica unui judecător al Curţii Supreme. Tatăl meu a fost judecător al acestei curţi (Yargıtay) peste 
30 de ani. În prezent, este în închisoare de peste 2 luni fără a fi pus sub acuzare şi fără nicio dovadă 
împotriva sa. Nu a avut niciodată vreo legătură cu vreo grupare religioasă, astfel cum este acuzat. A 
fost întotdeauna un laic loial. A criticat mulţi ani regimul Erdoğan, cu referire la corupţi și la 
încercările de afectare a statului laic. A judecat cauze bazate pe eşecul guvernului de a opri traficul de 
droguri în şcoli. Judecătorii Curţii Supreme, astfel cum vă imaginaţi, au cea mai mare securitate a 
locului de muncă garantată prin Constituţie, şi trebuie urmată o anumită procedură pentru înlăturarea 
unui asemenea judecător. Modalitatea în care tata a fost înlăturat din funcţie încalcă această 
procedură, dar și dreptul internaţional. Ca membri ai familiei sale, avem destule probe în sensul că 
este supus la rele tratamente, precum refuzul apei curate şi al hranei. Sunt foarte dezamăgită întrucât 
comunitatea internaţională ignoră aceste încălcări ale legii. Vă rog spuneţi-mi cum pot să îmi ajut 
tatăl. Sunt o adolescentă la liceu. Tata a fost un judecător onorabil şi respectat, a avut o carieră de 
succes, după 6-7 ani a fost promovat ca inspector iar apoi, după câţiva ani, a fost promovat din nou ca 
inspector şef, călătorea foarte mult. După 15 iulie, viaţa mea s-a schimbat complet. Tata a fost arestat 
ca fiind membru al unei „organizaţii teroriste”. Încerc să înţeleg ce a făcut tata şi de ce aceşti oameni 
nu i-au dat o şansă să se apere în aceste 4 luni. De ce ne-au luat toţi banii. De ce aceşti oameni nu 
respectă drepturile celorlalţi. De ce nu ne ascultă nimeni. 
 

[23 – Fără dată] 
Sunt medic şi căsătorită de 12 ani cu un procuror. Avem 2 fii. Soţul meu, copiii şi eu eram acasă în 
seara de 15 iulie. Am fost îngroziţi când am văzut la TV încercarea de lovitură de stat. 
În seara de 16 iulie, am văzut numele soţului meu pe lista de judecători şi procurori. 
În dimineaţa de 17 iulie, soţul meu a primit un telefon de la instanţa Y. După acel telefon, s-a 
prezentat la instanţă şi a fost arestat la biroul său, iar din acel moment vieţile noastre au fost întoarse 
cu susul în jos. 
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Această tentativă de lovitură de stat a pornit dintr-o asociaţie teroristă din cadrul forţelor armate turce. 
Nu înţeleg cum soţul meu şi alţi (aproximativ 3000) judecători și procurori au fost asociaţi cu această 
tentativă dezgustătoare fără nicio dovadă. Poliţia ne-a percheziţionat casa ca când am fi fost infractori, 
ca şi când ne-am fi trădat ţara, în absenţa unui procuror După 4 zile în custodie, soţul meu a fost trimis 
la instanţă, care a decis să îl aresteze ca fiind membru al unei organizaţii teroriste, fără nicio probă. 
În seara zilei de 20 iulie, soţul meu a fost trimis la închisoarea cu regim închis Y. Ştirile din presă 
potrivit cărora s-ar putea reintroduce pedeapsa cu moartea şi situaţia soţului meu, în ciuda faptului că 
nu este vinovat, îmi creează o stare psihică de nedescris. 
Nici eu şi nici avocatul nu am avut voie să îl întâlnim pe soţul meu în primele 10 zile. 
Obiecţiunile lui şi ale avocatului au fost respinse. 
Ni s-au permis doar conversaţii închise din cea de-a 10-a zi. 
Soţul meu a solicitat administraţiei închisorii textele decretelor privind starea de urgenţă, dar aceste 
cereri i-au fost respinse. 
Bunurile tuturor celor 2847 de judecători şi procurori au fost sechestrate. 
Ni s-a solicitat să evacuăm locuinţa în termen de 15 zile de la notificare. 
Soţul meu și ceilalţi judecători şi procurori au fost concediaţi de Înaltul Consiliu al Judecătorilor şi 
Procurorilor la 24.08.2016. 
Soţul meu este în închisoare de 42 de zile fără să fi comis nicio infracţiune. A fost stigmatizat de 
societate, iar dreptul lui de a profesa şi dreptul nostru de a trăi împreună au fost încălcate. Este nedrept 
şi nu ne putem apăra. 
Soţul meu este un tată bun. Ţine foarte mult la copiii noştri. Nu era interesat de politică. Cele mai 
importante lucruri în viaţa lui sunt dreptatea şi familia. 
Sunt disperată. 
 

[24 – Fără dată] 
Soţul meu a fost judecător în Y. în 16 iulie era la slujbă, a fost suspendat din atribuţiile sale şi în 
acelaşi timp s-a publicat decizia de arestare a sa. Când am văzut această decizie am fost cu toţii şocaţi, 
pentru că toţi cei 2846 de asociați erau în aceeaşi situaţie. Cum puteau şti că sunt vinovaţi de lovitura 
de stat, când nu trecuseră decât 12 ore de la aceasta? Soţul meu juca cărţi în cafeneaua cartierului. 
Soţul meu a rămas în custodie 2 zile, apoi a fost dus la interogatoriu. Procurorul l-a întrebat:  
Unde vă aflaţi în timpul loviturii de stat? 
Cunoaşteţi FETÖ, aţi studiat în şcoli FETÖ, dvs. sau copiii, este soţia dvs. asociată cu FETÖ?  
Aveţi prieteni asociaţi cu FETÖ? Dacă da, spuneţi-ne numele lor? 
Soţul meu are probe în legătură cu unde s-a aflat în noaptea respectivă. Dar procurorul nu a investigat. 
Soţul meu a spus că nu are nicio legătură cu FETÖ. Dar până la urmă tot a fost arestat, după un proces 
de 10 minute. 
Un alt lucru şocant a fost că l-au adus cu un grup de 6-7 persoane și au fost ascultaţi doar 3-4 minute 
fiecare. Nu este asta împotriva legii? Avocatul nostru ne spune că după proces a l-a auzit pe unul 
dintre procurori vorbind la telefon şi spunând: „nu putem aresta pe nimeni cu probele astea în afara 
listei de mai sus.” 
Nu există nicio dovadă cu privire la soţul meu, dar a fost arestat la 20 iulie 2016. A fost trimis la 
închisoarea Y. În primele 4 zile nu am primit nicio informaţie despre el. Nu am ştiut dacă mai trăieşte 
sau nu. Am fost foarte îngrijorată, nu am putut dormi nopţile. După aceste 4 zile am putut primi 
informaţii despre el. Apoi au început vizitele fără contact, iar lucrurile au rămas astfel deşi au trecut 
48 de zile. În mod normal, există o vizită deschisă pe lună. Nu ne permit scrisori. Soţul meu și 
prietenii lui au scris petiţii din închisoare, dar acestea nu au fost trimise autorităţilor. Nu li se dau 
creioane şi hârtie, deci nu poate scrie nimic. Soţul meu şi-a văzut avocatul doar o dată în aceste 48 de 
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zile şi, în timpul acestei întâlniri, au fost supravegheaţi de un gardian. Nu s-a formulat nicio acuzaţie. 
În iulie 2016 am fost la biroul soţului meu să îi iau lucrurile. Numele lui fusese şters, iar biroul fusese 
percheziţionat fără permisiune. Aproape că nu am putut intra. Am luat lucrurile lui personale pe baza 
unui raport. 
În 24 august 2014, miercuri, HSYK i-a demis pe soţul meu şi încă 2846 de judecători şi procurori 
printr-un singur act. După aceea, la 2 septembrie, HYSK a demis şi alţi judecători și procurori, în total 
3390. Datele privind numele acestora au apărut pe internet. Multe dintre soţiile lor au fost concediate 
din această cauză sau şi-au pierdut licenţa de a profesa. Sunt profesoară și mă tem că mă vor concedia 
şi pe mine, aşa că vă trimit acest mesaj de la un cybercafé şi de pe o adresă de email diferită. 
 

[25 – Fără dată] 
Sunt soţia procurorului X care în prezent este arestat în Y, instituţie închisă pentru executarea 
pedepselor. 
Soţul meu era procuror în Y când a fost arestat şi învinuit că ar fi membru al organizaţiei teroriste 
FETÖ/PDY şi că ar fi încercat să răstoarne guvernul. Deciziile/sancţiunile de suspendare sau 
înlăturare din funcţie a multor oficiali sunt în afara controlului judecătoresc. Echilibrul între acuzare şi 
apărare nu este menţinut și apărarea este foarte afectată. A crescut abrupt numărul de acuzaţii de 
folosire a violenţei, ameninţări și rele tratamente împotriva deţinuţilor, iar proprietăţile lor sunt 
sechestrate într-o manieră injustă, ei fiind privaţi de multe garanţii constituţionale. 
Pe de altă parte, o serie de modificări ale legilor privind Consiliul Superior al Judecătorilor şi 
Procurorilor au fost introduse printr-o serie de amendamente la Constituție, pe 7 mai 2010. Ca urmare, 
componenţa consiliului a fost revizuită în ceea ce priveşte numirea membrilor şi modalitatea de 
alegere. Prin aceste modificări, s-a introdus o nouă procedură de numire şi alegere a membrilor 
consiliului. Aceste modificări, care respectă principiile statului de drept, în practică au dus, din 
nefericire, la folosirea unor practici nelegale din partea celor care au câştigat alegerile împotriva celor 
care au pierdut. O privire la istoria din ultimii 2 ani a Consiliului Superior al Judecătorilor şi 
Procurorilor ar fi suficientă pentru a înţelege aceste chestiuni. O examinare a modului în care membrii 
Asociaţiei pentru Unitate Judiciară, care a câştigat alegerile, au fost promovaţi şi cum membrii 
asociaţiilor care au pierdut au fost demişi din funcţiile lor ar fi suficientă pentru a dovedi acest fapt. 
Sunt de părere că o examinare atentă a deciziilor de numire şi transfer a judecătorilor şi procurorilor 
înainte şi după investigaţii majore ar fi suficientă pentru a înţelege aceste chestiuni. Aş vrea, de 
asemenea, să spun că imediat după lovitura de stat din 15 iulie 2016 (!), Consiliul Superior al 
Judecătorilor şi Procurorilor a avut o şedinţă chiar în ziua care a urmat, la solicitarea unor politicieni, 
suspendând peste 3000 de judecători şi procurori şi ridicându-le imunitatea spre a putea fi investigaţi, 
iar peste 2000 de judecători şi procurori au fost demişi de Consiliu pe temeiul loviturii de stat. 
Soţul meu a fost arestat pe nedrept. Permiteți-mi să spun așa; 

1- Nu există nicio menţiune a actelor care ar constitui infracţiunea/infracţiunile de care este 
acuzat, nici în decizia de arestare nici în cele de prelungire a măsurii. 

2- Necesitatea arestării sale nu este explicată niciodată într-o manieră concretă şi rezonabilă, nici 
în decizia de arestare nici în cele de prelungire a măsurii. Dacă ar fi eliberat, nu ar avea nici 
un motiv să fugă sau să comită o infracţiune, deoarece: 
a) Toate bunurile sale au fost sechestrate. Ca parte a acestor măsuri luate de guvern, conturile 
sale sunt îngheţate şi nu le poate folosi, deci nu are bani deloc. 
b) Crede cu tărie că investigaţia împotriva sa se va fi finaliza cu o soluţie favorabilă şi că va fi 
repus în funcţie. Prin urmare, nu are nici un motiv să se sustragă. 
c) soţul meu nu a încercat să se sustragă anterior arestării. După ce a fost sunat, s-a prezentat 
cu promptitudine la locul unde a fost convocat. De asemenea, s-a desfăşurat o examinare 
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anterior deciziei de arestare şi de prelungire a acesteia, pentru a se determina dacă se va 
sustrage sau nu. Iar el întotdeauna a spus că nu va fugi, pentru că este nevinovat şi nu a 
săvârşit nicio infracţiune. 
d) nici autorităţile judiciare, nici cele administrative nu au constatat un risc ca el să se 
sustragă, şi, mai important, un asemenea risc nu este menţionat în aceste decizii. 

3- după o simplă examinare a declaraţiei soţului meu, dată în faţa procurorului, oricine îşi poate 
da seama că întrebările care i-au fost puse nu se aflau în legătură directă cu faptele despre care 
se pretinde că ar constitui infracţiunile de care este acuzat, ci s-au referit la libertatea sa de 
gândire și opinie. 
Iată câteva întrebări: 
* La ce şcoli aţi studiat? 
* Unde aţi locuit pe perioada cât aţi studiat la universitate? 
* A ţi lucrat sau servit ca reprezentant al clasei în perioada cât aţi studiat la universitate? 
* Pentru cine aţi votat la alegerile pentru Consiliul Suprem al Judecătorilor şi Procurorilor? 
* A ţi avut postări împotriva guvernului pe reţelele sociale? 
* A ţi avut discuţii împotriva guvernului cu prietenii? 
În plus faţă de toate acestea, soţul meu a fost demis din profesie pe baza unei acuzaţii lipsite 
de fundament, în lipsa unor probe. Interogatorii şi investigaţii începute cu mult înaintea 
numirii sale au fost folosite ca probe pentru demiterea sa. În ciuda faptului că fiecare trebuie 
să răspundă pentru faptele şi acţiunile proprii, în acord cu principiile dreptului penal, el a fost 
făcut responsabil pentru fapte şi acţiuni despre care se afirmă că ar fi fost comise de alte 
persoane. 

 

[26 – Fără dată] 
X (judecător) a spus că, în timpul interogatoriului, procurorul nu avea alte probe decât lista din faţa sa. 
Crede că lista venea de la guvern. 
În timpul interogatoriului, a fost întrebată:  
În timpul loviturii de stat, cu cine eraţi şi cu cine aţi vorbit? 
Ce liceu aţi absolvit? 
La ce centru de pregătire a examenelor (Turcă: Dershane) aţi fost? 
Aţi participat la numărătoarea voturilor la alegerile din 2014 pentru înaltul Consiliu al Judecătorilor şi 
Procurorilor? Aţi înregistrat numărătoarea? 
A văzut o listă de 2 pagini în faţa lor. Ea a fost singura persoană eliberată în acea zi. Procurorul i-a 
spus că este în pericol din cauza acestei decizii. Ea a spus că toată lumea vorbea despre o nouă listă de 
1500 de nume care se pregătea, iar de data aceasta oricine poate fi pe listă. 
A văzut că unii judecători care i-au arestat pe alţii plângeau după închiderea procedurii. 
 

[27 – Fără dată] 
Dragi colegi, 
Noi, 3500 de judecători şi procurori, am fost eliberaţi din funcţiile deţinute fără vreo dovadă şi fără 
posibilitatea de a ne apăra, sub acuzaţia că am participat la lovitura de stat! 
Asta nu e tot, experienţele prin care a trecut ţara noastră din momentul încercării de lovitură de stat 
din 15 iulie au fost mai rele decât cele mai groaznice coşmaruri; 
Fără a ni se oferi vreo dovadă, am fost arestaţi şi încătuşaţi în prezenţa/sub ochii colegilor noştri, 
personalului, membrilor familiei, copiilor, am fost bătuţi, insultaţi, torturaţi şi încarceraţi, izolaţi. 
Soţ şi soţie au fost încarceraţi în acelaşi timp şi copiii au fost lăsaţi singuri în urmă. Copiii unora 
dintre noi sunt trimişi la orfelinate din acest motiv. Colege însărcinate au pierdut sarcina din cauza 
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relelor tratamente. Alte colege însărcinate au născut prematur. Unele colege mai norocoase au primit 
dreptul de a alăpta copiii în închisoare. 
Acest text nu este scenariul unui film horror. Este adevărul gol goluţ! Acesta este un rezumat al 
experienţelor trăite de noi în ultimele două luni. Putem identifica fiecare eveniment, persoană cu 
persoană, fiecare în parte. 
Situaţia din prezent este ceea ce ar putea fi numit genocid în Turcia. Pentru că, în afara tratamentului 
la care am fost supuşi noi, membrii familiilor noastre, soţiile şi copiii noştri sunt, de asemenea, ţinta 
aceluiaşi tratament. Soţiile noastre, chiar şi rudele noastre, au fost eliberate din funcţiile deţinute şi 
copiilor unora dintre noi li s-a refuzat admiterea în şcolile de stat. 
Toate bunurile noastre cumpărate cu salariile şi economiile noastre, precum şi depozitele bancare au 
fost confiscate. Cardurile noastre de credit au fost blocate şi familiile noastre au fost condamnate la 
foamete. 
Reiterăm faptul că toate aceste evenimente au avut loc fără să ne fie prezentată vreo dovadă. Nicio 
înştiinţare, notificare, nu este trimisă înaintea luării unor măsuri împotriva noastră, nicio hotărâre 
judecătorească privind menţinerea stării de arest. Majoritatea dintre noi nu ştiu nici măcar ce dosare 
au, care este numărul dosarului, avocaţii noştri sunt arestaţi şi ne este foarte dificil să găsim avocaţi 
care să vrea să ne mai reprezinte, judecătorii care aşteaptă soluţionarea cauzelor sunt eliberaţi din 
funcţiile deţinute. 188 de judecători de Înaltă Curte, 4 membri ai Consiliului Superior al Judecătorilor 
şi Procurorilor, 2 membri ai Curţii Constituţionale, sunt arestaţi. 
Pe scurt, pe fundalul generat de teroare şi terorism, drepturile noastre fundamentale, prezumţia de 
nevinovăţie, legalitatea incriminării şi a pedepsei, legalitatea în general, sunt brutal încălcate. 
Singura noastră solicitare este să ni se ofere un proces corect în ciuda distrugerii vieţilor noastre. 
Pentru că noi ştim că nu am fost implicaţi în activităţile din cadrul loviturii de stat! Acest lucru este 
cunoscut de autorităţile din Turcia. Motivul acestei cruzimi îl reprezintă faptul că nu suntem 
înregistraţi ca membri ai organizaţiei profesionale de judecători şi procurori susţinute de guvern, iar 
drept consecinţă suntem catalogaţi şi ţintiţi ca oponenţi. Vă rog să fi ţi siguri că acest lucru se poate 
dovedi. 
Vă rog ascultaţi-ne. Căutaţi mijloacele de a ne contacta. Veţi înţelege cât de îngrozitoare este situaţia 
dacă veţi găsi o ocazie să contactaţi pe unii dintre noi. 
Vă rog urmăriţi stadiul investigaţiilor şi al procesului penal. Vă rog intervievaţi autorităţile şi pe 
avocaţii noştri, vă rog studiaţi cererile noastre depuse la dosare şi petiţiile adresate Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. 
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Veţi vedea că nu va avea loc niciun proces. Deşi 3500 de judecători şi procurori sunt arestaţi, nu 
există nici măcar o dovada împotriva lor! Suntem oameni corecţi, nu complotişti la o lovitură de stat. 
Condamnăm şi respingem orice lovitură de stat. Dar nu reuşim să avem ocazia să ne demonstrăm 
nevinovăţia din cauza activităţilor de genocid şi mediului îngrozitor din ţara noastră. Voi sunteţi cei 
care îşi pot permite să facă în aşa fel încât vocea noastră să fie auzită din acest puţ adânc în care ne-
am afundat. 
P.S. Începând cu data de 21.09.2016 am stat într-o celulă de izolare fără vreo motivaţie. 
X (judecător încarcerat) 
 

[28 – Fără dată] 
Soţul meu X care a fost procuror timp de 16 ani, a fost reţinut după lovitura de stat atroce petrecută în 
15 iulie, în perioada cât era procuror. 
Am aflat despre această hidoasă tentativă de lovitură de stat de la soţul meu prin telefon după ce a 
văzut ştirile la televizor în seara zilei de 15 iulie. La momentul respectiv soţul meu lucra la dosarele 
sale pe care le adusese acasă de la instanţa din Y în timp ce eu eram cu familia mea în YY. Am fost 
terifiaţi de ştirile de la televizor ca cetăţeni ai unei ţări a cărei istorii este plină de lovituri de stat. În 
seara zilei de 16 iulie, am văzut numele soţului meu pe website-ul ziarului Sabah sub titlul 
„Judecătorii şi procurorii implicaţi în lovitura de stat”. Imediat ce am văzut această ştire, am plecat 
către YY cu familia. În dimineaţa zilei de 17 iulie, am mers la sediul instanţei după ce soţul meu a 
primit invitaţia de la Biroul Procurorului Şef din Y. Şi începând cu acel moment, am fost în mijlocul 
evenimentelor, care s-au petrecut pentru prima dată în viaţa mea şi pe care doresc tuturor să nu le 
experimenteze vreodată. 
Soţul meu a fost interogat cu întrebări precum cele de mai jos 

- Au stat el, soţia sau fraţii lui, la o casă sau cămin care aparţinea organizaţiei teroriste armate 
în timpul perioadei de şcoală / învăţământ superior? 

- La ce reviste este abonat în prezent sau a fost abonat în trecut?" 
- Are bani depozitaţi la bancă şi la care bancă, cu care bănci a făcut tranzacţii din trecut până în 

prezent? 
- A fost contactat de organizaţia teroristă? 
- A fost prezent la locul de votare în timpul alegerilor pentru Consiliul Superior al Judecătorilor 

şi Procurorilor (HSYK), a fost cumva observator şi a filmat în momentul respectiv?" 
- Când a luat cunoştinţă de tentativa de lovitură de stat? 

Și, deşi răspunsurile soţului meu la aceste întrebări au fost „nu”, s-a emis mandat de arestare şi 
percheziţie pe motiv că era membru al organizaţiei armate teroriste. 
Adresa casei noastre din acea decizie era la casa unde am locuit pentru 3 luni în urmă cu 15 luni. Casa 
noastră a fost percheziţionată fără un procuror prezent după ce a fost emis un nou mandat de 
percheziţie pentru adresa corectă. În timpul percheziţiei, un computer care a fost oferit de stat şi un 
USB flash driver care includea decizii, un telefon nefuncţional care se afla printre jucăriile fetiţei 
noastre pe care îl folosisem eu anterior şi 3 CD-uri care conţineau poze din călătoriile noastre au fost 
ridicate fără să ni se ofere vreo copie. 
La sfârşitul perioadei de reţinere de 4 zile, în instanţă, s-a acordat mandat de arestare pentru că ar fi 
fost membru al unei organizaţii teroriste, arătându-se doar numele infracţiunilor abstracte fără a se 
preciza faptele concrete şi dovezile că ar fi fost membru al acelei organizaţii teroriste şi, de asemenea, 
fără a se arăta dovezile că ar fi încercat să răstoarne ordinea constituţională şi cum a comis aceste 
infracţiuni. 
Mă simt cu adevărat îngrozitor când citesc acuzaţiile … 
Soţul meu a fost trimis la închisoarea cu regim închis Y, pe 20 iulie. 
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Am fost şocată de sentinţele publicului „vrem pedeapsa capitală” şi de comentariile preşedintelui şi 
politicienilor „ceea ce vrea poporul se va face”. Pentru că vom fi ţinuţi minte împreună cu persoanele 
care au încercat să facă lovitura de stat, iar dacă aceasta s-a întâmplat când noi suntem nevinovaţi, în 
momentul în care „pedeapsa capitală” se va reintroduce… 
Dragi membri, nici noi, nici avocatul nostru nu a putut lua legătura cu soţul meu în primele 10 zile. 

- Obiecţiunile, pe care soţul meu din interiorul închisorii, şi avocatul nostru din afara ei, le-au 
formulat, au fost respinse. 

- Am avut posibilitatea să îl vizităm fără a-l atinge după a zecea zi. 
- Am avut posibilitatea să ne apropiem pe 09.08.2016 
- Vizitele care implică contact fizic sunt interzise. 
- Am avut posibilitatea de a vorbi la telefon odată la 15 zile pentru prima oară în 18.08.2016 
- În continuare este interzis să trimitem scrisori. 
- Schimbul de documente este interzis în timpul vizitelor avocatului. 
- Vizitele avocatului au loc în prezenţa unui gardian şi sunt filmate cu camera de luat vederi  
- Am aflat de la soţul meu că solicitărilor pentru textele decretelor publicate în timpul stării de 

urgenţă, pe care le-au formulat soţul meu şi probabil toţi judecătorii şi procurorii deţinuţi, 
către administraţia închisorilor, nu li s-a dat curs. 

- În prima zi de vizită, am aflat că revistele de ştiinţă şi integramele pe care le-am trimis la 
închisoare pentru a fi date soţului meu nu i-au parvenit 

- Am aflat de la soţul meu că solicitărilor privind regulamentele şi plicurile, pe care soţul meu 
şi probabil toţi judecătorii şi procurorii de acolo le-au cerut administraţiei închisorii, pentru a 
scrie petiţiile cuprinzând obiecţiile lor, nu li s-a dat curs. 

- Am o petiţie pe care soţul meu a scris-o pentru a fi trimisă Curţii Europene a Drepturilor 
Omului dar am dubii dacă va fi trimisă sau nu. 

Încerc să explic situaţia mea tuturor şi oriunde pentru a mă face auzită din poziţia asta în care nu pot 
nici măcar să respir. 
 

[29 – Fără dată] 
Dragi colegi, 
Aşa cum ştiţi, Înaltul Consiliu Judiciar a eliberat din funcţie un număr de 2847 de judecători şi 
procurori pe 24 august, 2016, prin decizia nr. 2016/426. 
Consiliul nu a dat posibilitatea de a se apăra niciunuia dintre judecătorii şi procurorii demişi. Mai 
precis, consiliul a hotărât cu privire la eliberarea din funcţie fără a avea apărările judecătorilor cu 
privire la această problemă. 
Consiliul arată în decizia sa că din moment ce s-a concluzionat că există colaborare şi legături/relaţii 
între aceşti judecători şi procurori şi organizaţia FETÖ/PDY, eliberarea din funcţie a acestor 
judecători şi procurori este decisă în unanimitate în conformitate cu decretul de urgenţă nr. 667, 
articolul 3. 
Este de subliniat faptul că Consiliul nu a folosit cuvintele „membri ai organizaţiei”. Ce vreau să spun 
prin asta: cei 2847 judecători şi procurori sunt acuzaţi că sunt membri ai unei organizaţii teroriste în 
procedurile penale în curs. Cu toate acestea, consiliul a ales să evite cuvântul „membru”. A preferat să 
folosească cuvintele „legătură/colaborare/relaţie”. 
În ciuda acestei preferinţe manifestată în decizie, Vice-preşedintele Consiliului, domnul Mehmet 
Yilmaz, a făcut comentarii publice utilizând constant cuvântul „membru”. 
Domnul a mers chiar mai departe pe contul său de Twitter, arătând următoarele: „s-a decis de 
adunarea generală a consiliului ca un număr de 2847 judecători şi procurori care au fost găsiţi ca fiind 
membri ai organizaţiei teroriste FETÖ să fie eliberaţi din funcţie”. Ca şef al sistemului judiciar, 
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domnul Mehmet Yilmaz a hotărât deja că 2847 judecători sunt membri ai unei organizaţii teroriste. 
Aceasta implică cel puţin următoarele 3 lucruri: 
1. Încălcarea evidentă a dreptului de a nu fi catalogat ca fiind criminal, incluzând părtinirea 
2. Presiune asupra instanţelor şi procurorilor privind investigaţiile în curs 
3. Încălcarea prezumţiei de nevinovăţie 
Să trecem la motivele eliberărilor din funcţie în masă. Decizia este alcătuită din 61 de pagini cu 
comentarii şi motivaţii generale. Nimic nu poate fi găsit în cuprinsul deciziei care să se refere la fapte 
concrete care să poată fi atribuite fiecărui judecător din listă. Enumeră motive generale pentru noi toţi. 
Aşa încât nimeni nu ştie ce motiv este specific cărui judecător. Mai precis nimeni nu ştie ce acuzaţii i 
s-au adus.  
Acestea sunt motivele: 
1. Activităţile legale din Academia de justiţie, 
2. Participarea la cursuri de formare profesională, 
3. Participarea la cursuri de engleză, 
4. Trimiteri în străinătate pentru scopuri educaţionale, 
5. Desemnarea în funcţii administrative precum director general, judecător raportor în minister, şef al 
departamentelor în minister, inspector în consiliul de administraţie, 
6. Comentarii pe conturi de social media, 
7. Plângeri trimise Consiliului privind aceşti judecători, 
8. Investigaţii penale şi administrative (disciplinare) privind aceşti judecători, 
9. Verificări în zonele locale unde stau judecătorii, 
10. Hotărâri ale judecătorilor privind cauze ale organizaţiei FETÖ, 
11. Rapoartele departamentelor de poliţie, 
12. Deciziile judecătorilor privind eliberarea din funcţie a ofiţerilor de poliţie consideraţi membri ai 
FETÖ, 
13. Informaţiile privind viaţa lor socială, 
14. Programele de comunicare utilizate de membrii organizaţiei, 
15. Considerentele din recentele ordine de reţinere şi mandatele de arestare privind judecătorii, 
16. Procesele-verbale încheiate în urma interogărilor procurorilor, 
17. Cuvintele celor care au recunoscut 
De exemplu, decizia nu spune nimic concret despre mine. Mi-am văzut numele în listă. Nu ştiu ce 
acuzaţie dintre cele de mai sus ar trebui să mi se aplice. 
 

[30 – Fără dată] 
Lucram ca judecător înainte de a fi suspendat din funcţie de a doua cameră a Înaltului Consiliu al 
Judecătorilor şi Procurorilor (HCJP), la fel ca alţi 2744 de judecători şi procurori, în data de 
16.07.2016 urmare a tentativei de lovitură de stat care a avut loc în data de 15.07.2016, pe care nici nu 
am sprijinit-o, nici nu am ajutat-o şi cu care nu sunt de acord. O listă atât de lungă pregătită de 
adunare, făcută la prima oră a dimineţii, arată că această decizie de suspendare a 2745 judecători 
reprezintă executarea unei liste pre-întocmite. Eliminarea judecătorilor independenţi şi imparţiali a 
fost scopul acestei decizii. Încă nu ştiu care este motivul pentru care am fost suspendat din funcţie 
deoarece decizia de suspendare sus-menţionată nu mi-a fost încă comunicată. 
În data de 16.07.2016, Procurorul şef al Parchetului Y a emis un mandat de reţinere şi percheziţie în 
ceea ce mă priveşte într-o manieră care este nelegală şi încalcă în mod evident regulile privind 
garanţiile judiciare de care se bucură judecătorii şi procurorii. În conformitate cu legile în vigoare în 
Turcia, judecătorii şi procurorii nu pot fi reţinuţi şi arestaţi cu excepţia situaţiei în care au fost prinşi în 
flagrant săvârşind o infracţiune gravă. Cu toate acestea, Procurorul şef al Parchetului Y a încălcat 
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legea, susţinând că tentativa de lovitură de stat este încă în desfăşurare, pentru a justifica temeiul de 
reţinere pentru incidenţa flagrantului delict în decizia sa, ca şi cum aş fi luat parte la tentativa de 
lovitură de stat. Cu toate acestea, acest temei nu a fost regăsit în declaraţiile procurorului, nici în 
cercetările Curţii Penale pentru Pace, după finalizarea procedurilor de reţinere şi percheziţie conform 
mandatului. Presupusa infracţiune a fost indicată ca fiind apartenenţa la FETÖ /PDY (Organizația 
Teroristă Fethullah), organizaţia teroristă armată, la nivelul Parchetului şi al Curţii Penale pentru 
Pace, fără a exista vreo referire la susţinerea privind flagrantul delict. După cum se poate observa, 
presupusa infracţiune de a fi luat parte şi sprijinit lovitura de stat a fost invocată în procedurile 
Parchetului şi procurorului şef pentru efectuarea reţinerii, fiind imposibil să se susţină şi dovedească 
săvârşirea infracţiunii de a fi membru al unei organizaţii teroriste în flagrant. Numele noastre au fost 
trimise către presă ca aparţinând judecătorilor care au complotat la lovitura de stat, chiar dacă nu 
exista o astfel de acuzaţie urmare a deciziei de eliberare din funcţie a HCJP. Dezvăluirea numelor 
noastre reprezintă o încălcare evidentă a principiului prezumţiei de nevinovăţie instituit de Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului (ECHR). 
Practicile nelegale au continuat şi după finalizarea procedurilor de reţinere, arestare şi percheziţie. 
Legea privind Judecătorii şi procurorii nr. 2802 ce prevede regula obligatorie ca la efectuarea 
percheziţiei să fie prezent un avocat şi un procuror a fost, de asemenea, încălcată. În plus faţă de asta, 
aparatele mele electronice au fost confiscate cu totul în loc să fie copiate datele stocate pe ele. 
Percheziţia şi reţinerea au avut lor în 19.07.2016, la trei zile după decizia menţionată. Până la acea 
dată, am aşteptat la mine acasă fără a face vreo încercare să fug. Chiar dacă eram judecător şi nu 
exista nicio suspiciune privind tentative de evadare, nici vreo încercare de a rezista acţiunilor 
ofiţerului de poliţie, am fost încătuşat cu mâinile la spate şi luat din casă până la maşina poliţiei, 
precum şi până la Departamentul poliţiei, încătuşat cu mâinile la spate. Am fost lăsat să aştept mai 
mult de o oră stând în picioare cu faţa la perete şi încătuşat cu mâinile la spate la Departamentul 
poliţiei, pentru ca procedurile să fie finalizate. Mai târziu, eu şi alţi 12 judecători şi procurori am fost 
duşi în camera de detenţie care era doar pentru patru persoane şi cu o suprafaţă de maxim 10 mp. Nu 
ne-au fost date perne, nici pături, şi nu aveam voie să folosim toaleta în timpul nopţii. În timpul 
tuturor acestor evenimente, nu mi s-a permis să vorbesc cu avocatul meu, iar familia mea nu a primit 
nicio informaţie privind situaţia mea. 
În ziua următoare, am fost dus pe holul Departamentului Poliţiei pentru a se desfăşura procedurile 
pentru a fi trimis la instanţă. Pe durata celor 15 ore în care am stat în camera de detenţie, mi s-a dat o 
bucată mică de pâine şi două felii mici de brânză. Am aşteptat mai mult de o oră şi jumătate stând în 
picioare cu faţa la perete şi încătuşaţi cu mâinile la spate împreună cu alţi judecători şi procurori la 
Departamentul Poliţiei, pentru a fi duşi la sediul instanţei. 
Evenimentele care s-au petrecut la sediul instanţei au fost o totală ruşine. Chiar dacă am fost dus la 
sediul instanţei pe la ora 02.30 pm., în data de 20.07.2016, procurorul mi-a luat declaraţia pe la ora 
08.30 pm. Am fost nevoit să aştept în holul sediului instanţei împreună cu alţi 149 de judecători şi 
procurori încătuşaţi şi încercuiţi de poliţişti care erau înarmaţi cu arme de foc lungi. Nu ni s-a oferit 
nimic de mâncare sau de băut în timp ce am aşteptat la sediul instanţei. 
În timpul luării declaraţiei procurorul a pus întrebări foarte personale care nu erau în legătură cu 
acuzaţiile (la ce liceu am fost, dacă am fost trimis în străinătate de către HCJP, dacă am fost vreodată 
prezent la întâlnirea anuală a comitetului Academiei de Justiţie, etc.) şi nu a făcut referire la vreo 
probă. Eu şi alţi 149 de procurori şi judecători am fost lăsaţi să aşteptăm în sediul instanţei fără a ni se 
oferi vreo informaţie după interogatoriu, fiind încătuşaţi, până la ora 02.00 dimineaţa. Am fost duşi în 
camera de rugăciune din sediul instanţei să stăm peste noapte şi am aşteptat acolo încătuşaţi pe durata 
nopţii. Ziua următoare a fost de asemenea o ruşine. În data de 21.07.2016, eu şi alţi 149 de procurori 
şi judecători am fost lăsaţi să aşteptăm încătuşaţi în holul sediului instanţei şi încercuiţi de poliţişti 
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care erau înarmaţi cu arme de foc lungi până la ora 10.00 pm, pentru ca interogatoriul să fie luat de un 
judecător. Din nou, nu ni s-a oferit nimic de mâncare sau de băut în această perioadă de timp. 
Am fost arestat de Instanţa Penală de Pace printr-o decizie tip formular în data de 21.07.2016, decizie 
care nu făcea nicio referire la vreo probă, vreun document sau informaţie, nici nu ridica vreun semn 
de întrebare privind acuzaţia. Instanţa nu a putut să arate cum se justifică acuzaţia de asociere cu 
organizaţia teroristă menţionată şi care conduită a mea a fost considerată de natură să ajute sau să 
sprijine organizaţia teroristă menţionată. 
Sunt încă în arest în data în care scriu această petiţie. Ca şi cum decizia de arestare nu ar fi suficientă, 
soţia şi copilul meu au fost de asemenea pedepsiţi prin confiscarea tuturor proprietăţilor mele (maşina 
mea, conturile bancare pe care primeam şi economiseam din salariu şi cardurile de credit). 
Suspendarea din funcţie, confiscarea tuturor proprietăţilor mele, revocarea paşaportului şi arestarea în 
absenţa vreunei suspiciuni că aş încerca să fug, prin încălcarea legii, arată că am de a face cu 
represiunea nedreaptă. 
Mai târziu, am fost eliberat din funcţie de Adunarea Generală a HCJP fără a mi se oferi dreptul de a-
mi face vreo apărare, un drept fundamental constituţional. Decizia de eliberare din funcţie a fost luată 
de asemenea pe baza prezumţiei că am fost asociat cu FETÖ. Cu toate acestea, această decizie, într-o 
manieră similară deciziei de arestare, nu a reuşit să prezinte vreo dovadă privind acuzaţiile care mi se 
aduc. Decizia menţionată presupus motivată pe 60 de pagini nici măcar nu mi-a specificat numele şi 
nu a oferit o explicaţie concretă privind de ce s-a prezumat că sunt în legătură cu sau membru al 
FETÖ. 2841 de judecători şi procurori au fost eliberaţi din funcţie prin această unică decizie fără vreo 
explicaţie individuală sau justificare concretă. Aceasta arată că scopul deciziei a fost să elimine mii de 
judecători şi procurori într-o manieră contrară supremaţiei dreptului. Este evident că procedurile 
penale şi decizia de eliberare din funcţie reprezintă o ameninţare de natură să submineze instanţele 
care ar trebui să fie independente şi imparţiale. 
Eu am convingerea că opiniile mele care erau împotriva admiterii unor cereri ale reclamanţilor 
instituţii administrative, opinii pe care le-am redactat în cauzele administrative, au condus la 
includerea mea pe lista celor eliberaţi din funcţie. Cu toate acestea, am fost întotdeauna drept, 
independent şi imparţial în aplicarea regulilor statului de drept. 
 

[31 – Fără dată] 
Sunt soţia unui procuror. După oribila tentativă de lovitură de stat din 15 iulie, soţul meu a fost mai 
întâi suspendat, apoi eliberat din funcţie şi ca urmare a acestui fapt, salariul şi proprietăţile lui au fost 
confiscate. 
Soţul meu s-a luptat cu terorismul ani de zile într-un spirit de auto-sacrificiu într-o perioadă în care 
evenimentele teroriste erau atât de răspândite şi violente. Nu am uitat niciodată că un membru al 
Curţii Supreme l-a sunat pe soţul meu odată în perioada în care se înteţiseră atacurile teroriste şi i-a 
spus următoarele: „Dragul meu frate, în timp ce ne uitam la ştirile privind loviturile teroriste, am fost 
atât de îngrijoraţi în privinţa ta încât te implorăm să nu ieşi fără o armă pentru propria ta siguranţă” şi 
soţul meu i-a spus „Dragul meu coleg, ambele mele mâini pot ţine un creion şi scrie, dar nu sunt 
capabile să tragă cu arma”. Nu şi-a folosit arma oferită de către guvern nici măcar odată. După ce 
atâta timp soţul meu se lupta cu teroriştii în asemenea condiţii primejdioase, din păcate în aceste zile 
este acuzat că ar fi membru al unei organizaţii teroriste. 
Cred că aceste acuzaţii sunt incredibile. Aproape 3500 de judecători şi procurori, inclusiv soţul meu, 
au fost eliberaţi din funcţie pe motive similare cuprinzând aceleaşi acuzaţii. Reprezintă mai mult de 
un sfert din întregul corp judiciar. O persoană cu bun simţ nu ar putea admite că mai mult de un sfert 
din acest corp dintr-o ţară ar avea conexiuni cu organizaţii teroriste. 
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Imediat după ce a fost suspendat, am aflat că a fost emis un mandat de arestare care îl viza, iar apoi el 
a decis că nu se va supune unor practici insensibile, nedrepte şi arbitrare. Nu am mai auzit de el de 
atunci. 
Copilul meu mic mă întreabă de ce nu putem fi împreună ca familie şi unde este tatăl lui. Ce pot să-i 
spun copilului meu? Cum aş putea supravieţui pe cont propriu ca femeie singură? Oamenii din jurul 
nostru au început să ne vadă ca pe terorişti. Mai mult decât atât, doar foarte puţini sau aproape nimeni 
nu a rămas să ne ofere un ajutor. Deşi soţul meu şi-a câştigat salariul prin muncă grea şi cinstită, cu 
cele mai mari eforturi, noi nu putem nici măcar să retragem bani din bancă. Suntem familia lui şi 
avem nevoie de salariul lui. Ce împrejurări nedrepte! 
Deschizând uşa cu forţa şi intrând înăuntru fără veste, ofiţeri de poliţie au luat cu asalt casa noastră şi 
au făcut o percheziţie, în timp ce eu lipseam. Când am ajuns acasă, am găsit un dezastru. După cum 
spun vecinii mei, ofiţerii de poliţie care au efectuat percheziţia au devenit însetaţi, iar vecinul meu, 
care participa la percheziţie, a încercat să le ofere nişte apă din frigider dar ei au refuzat să o bea şi au 
adăugat: „nimic nu poate fi mâncat sau băut în casele acestor terorişti, fii atent! Să faci la fel!”. Drept 
pentru care vecinul meu a luat apă de la el din casă. Toţi vecinii mei, care au fost de faţă la această 
percheziţie, sunt martori la această întâmplare. 
Vreau să îi întreb pe aceşti ofiţeri de poliţie ce dovezi au că noi am fi terorişti. Aceste tratamente sunt 
atât de umilitoare încât nici nu putem dormi nopţile. Toţi membrii familiei suntem înfricoşaţi la 
gândul că ar putea fi luată din nou cu asalt casa noastră. 
În 18 iulie, am fost la sediul instanţei pentru a lua lucrurile soţului meu dar s-au purtat cu mine de 
parcă aş fi fost terorist. Mai întâi, nu m-au lăsat să intru, apoi le-am zis că vreau să iau lucrurile ce 
aparţin soţului meu. O oră mai târziu am intrat în sediul instanţei. Luându-mă de braţ, un ofiţer de 
poliţie m-a oprit şi mi-a spus că vom intra în biroul soţului meu sub supravegherea lui. Nepermiţându-
i să mă ia de braţ, am mers împreună cu el sus şi ne-am întâlnit cu şeful acelui departament. Mi-au 
spus că pot lua lucrurile personale ale soţului meu sub supraveghere video şi cu încheierea unui 
proces-verbal. În timp ce ne îndreptam spre birou, ofiţerul de poliţie care mă acompania mi-a spus că 
procurorul şef adjunct vroia să vorbească cu mine la telefon. Am mers în biroul lui. Şi el m-a tratat ca 
şi cum aş fi fost terorist. A spus că nu pot lua lucrurile personale ale soţului meu până când 
investigaţia nu e finalizată. Am spus ok, dar ei m-au împiedicat să părăsesc sediul instanţei. După ce 
am aşteptat o lungă perioadă de timp în sediul instanţei, mi s-a permis să plec de acolo. Într-un mod 
ruşinos, m-au urmărit cu o maşină până la destinaţie. 
Am fost supusă presiunilor de procurorul şef adjunct şi subordonaţii lui, ofi ţeri de poliţie, care ar 
trebui să fie cunoscători ai legii şi ai drepturilor omului. Până ieri, am fost soţia unui procuror premiat 
şi care avea succes în profesie, iar astăzi sunt în asemenea împrejurări rele încât nu mă pot uita la 
feţele oamenilor. Cine va plăti pentru traumele suferite de mine şi familia mea? 
O lună mai târziu, am fost la sediul instanţei din nou pentru a vedea dacă pot lua lucrurile personale 
ale soţului meu. Mi-au spus că le-au pus într-o cutie şi că, dacă vreau, pot să le iau. Le-am pus într-un 
taxi sub supravegherea unor ofiţeri de securitate. În timp ce ne pregăteam să plecăm cu taxiul, taxiul a 
fost oprit cu un fluierat. Ofiţerii de securitate mi-au spus că procurorul a ordonat că vrea să se 
întâlnească cu mine. Am luat lucrurile personale din taxi din nou şi am mers la etaj împreună cu 
procurorul. Am fost interogată de acesta ca şi cum aş fi fost terorist. În final, am reuşit să iau lucrurile 
şi să plec de acolo. Ofiţerii de poliţie vin adeseori la noi acasă să întrebe de soţul meu. Le spun 
vecinilor mei că soţul meu este un terorist şi să aibă grijă în preajma lui. Cu alte cuvinte, încearcă să îi 
facă pe vecinii mei să îşi piardă simpatia faţă de noi şi să ne lase singuri. 
Vă rog spuneţi-mi cine îmi va şterge aceste experienţe din memorie? Cum vor fi tratate aceste răni ale 
sufletului? 
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Fără a i se permită să se apere, soţul meu a fost mai întâi suspendat, apoi eliberat din funcţie. Ca soţie, 
nu pot fi de acord cu eliberarea lui din funcţie. As vrea din tot sufletul să se sfârşească aceste 
nedreptăţi şi să se termine cu toate suferinţele soţului meu, familiei mele şi ale tuturor soţiilor aflate în 
aceleaşi circumstanţe. 
 

[32 – Fără dată] 
Cu toate că şi-a desfăşurat activitatea timp de trei ani în provincia Y, X şi-a finalizat îndatoririle în 
regiunea din est, şi a fost numit în provincia YY ca procuror în 2011. Şi-a desfăşurat activitatea aici 
cu profesionalism desăvârşit în materia cauzelor de terorism. Deşi a terminat cei trei ani obligatorii, ca 
perioadă în care ar fi trebuit să stea în funcţia respectivă, el a mai rămas încă doi ani, prin propria lui 
voinţă. În 2015, în momentul în care procesul de obţinere a păcii a fost oprit şi atacurile teroriste au 
crescut dramatic, şi-a susţinut colegii abia recrutaţi, numiţi de puţin timp acolo. După ce a petrecut 8 
ani din viaţa profesională în estul şi sud-estul regiunii în condiţii improprii şi cu spirit de auto-
sacrificiu, a fost numit în provincia YY. Chiar când credeam că va începe o viaţă nouă civilizată, a 
fost reţinut şi arestat sub acuzaţia că ar fi avut legături cu o organizaţie teroristă armată şi că ar fi 
participat la lovitura de stat, fără absolut nicio dovadă şi fără a se face referire la vreun fapt concret, 
de către colegii lui, care nu l-au mai recunoscut, interogându-l cu privire la colegii pentru care votase 
la alegerile pentru HSYK din 2014. 
 

[33 – Fără dată] 
Sunt soția judecătorului X de la Curtea de Casație. Avea experiența profesională mai mare de 20 de 
ani. A lucrat la Curte până la ora 5:30 pm în data de 15 Iulie. Când a ajuns acasă a început să lucreze 
la noua lui carte din domeniul dreptului penal. Era o zi obișnuită pentru noi. Totul a fost în regulă 
până târziu în noapte. Deși am aflat de tentativa de lovitură de stat de la televizor, ca toată lumea, 
soțul meu este acuzat de a fi participant la lovitura de stat. Este cea mai ridicolă acuzație pe care am 
auzit-o în viața mea. Urmarea, soțul meu acum este în închisoarea Y, iar viața mea a fost distrusă.  
În primul rând, a petrecut 5 zile la interogatoriu. În aceste cinci zile, nu a existat nici o explicație din 
partea organelor de drept competente cu privire la locul în care se află și care era acuzația. 
Toate bunurile noaste au fost confiscate. Am primit un mesaj de la fiul meu care mi-a spus că 
pașaportul lui a fost anulat fără niciun motiv, cu excepția situației tatălui său. 
Când mi-am văzut soțul am fost șocată. A slăbit, arată foarte obosit și palid. Am avut posibilitatea să 
vorbesc cu el câteva minute, printre gratii. Mi-a spus că în timpul interogatoriului condițiile au fost 
groaznice. A așteptat să fie interogat timp de 5 zile într-o cameră groaznică, alături de alte 30 de 
persoane, cu toții stand efectiv pe jos, pe ciment. Li se serveau două mese pe zi constând în pâine și 
gem, care nu erau proaspete. Din cauza mâncării toți au suferit de diaree. Au fost tratați foarte rău 
pentru a fi determinați să recunoască. Intenția era să îl rețină 30 de zile, perioada maximă de detenție 
conform noii legi adoptate după declararea stării de urgență. Dar au fost informați că o delegație de 
experți în drepturile omului urma să vină să inspecteze centrul respectiv. De aceea centrul/facilitatea a 
fost evacuată pentru a fi păstrate aparențele. 
A fost interogat în grabă, arestat și trimis la închisoarea Y. Deși este o cameră mică pentru o persoană, 
în respectiva cameră stau 6 persoane. De aceea trebuie să doarmă, pe rând, câte 2 ore pe zi. Nu sunt 
suficiente paturi pentru toți. Apă caldă au doar 2,5 ore pe săptămână, fiind astfel imposibil să facă toți 
baie. Deși administrația închisorii nu le-a respectat/acordat lucruri necesare nevoilor primare, papuci, 
prosoape, lenjerie intimă, nu a permis nici ca aceste lucruri să le fie aduse din afară. Închisoarea are 
un magazin din care deținuții pot cumpăra. Dar totul este foarte scump și nu poți achiziționa toate 
lucrurile de care ai nevoie. Trebuie mai întâi să comande, iar mai apoi să aștepte o perioadă lungă de 
timp să primească. Uneori durează o lună să primești o comandă simplă. 
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Ultima dată când l-am vizitat am avut ghinionul să aflu că a fost închis într-o celulă întunecată, singur, 
pentru 10 zile și cred că este încă acolo. A fost o decizie arbitrară a administrației penitenciarului luată 
fără informarea lui sau a avocatului său. A trimis multe petiții pentru a afla motivele pentru care a fost 
încarcerat. Nu i s-a răspuns niciodată. A rezistat și a solicitat de multe ori să se întâlnească cu 
directorul închisorii. Într-un final i s-a comunicat că a fost închis din cauza unui apel telefonic primit 
de la ministerul justiției. Ziare, cărți sunt interzise în celula lui. Celula este foarte murdară. A fost 
supus torturii psihice și mentale pe durata mai multor zile. Când l-am văzut mâinile îi tremurau 
constant. Arăta epuizat psihic și psihologic. Am fost devastată să îl văd așa. 
M-a întristat foarte tare. Nu îl voi uita niciodată. Îmi este imposibil să dorm gândindu-mă că el trăiște 
în acele condiții. 
L-am vizitat pe directorul general al penitenciarelor din Ministerul Justiției. Am întrebat care este 
motivul pentru care soțul meu este tratat în acest mod și de ce îl țin într-o celulă singur de atâtea zile. 
Mi-a răspuns „soțul meu nu l-a susținut pe candidatul pro-guvernamental, platforma sindicală, (YBP) 
în cadrul alegerilor judiciare." 
Am spus că șotul meu este nevinovat, că nu a făcut nimic. 
Soțul meu este încă în acea celulă. Este nedrept. Nu am la cine apela. Toate ușile mi se închid una cate 
una. Singura opțiune este să îmi ridic vocea și să scriu. 
 

[34 – Fără dată] 
Sunt unul dintre miile de judecători turci care au fost demiși și reținuți după tentativa de lovitură de 
stat împotriva guvernului ales al Turciei din data de 15 Iulie 2016. Am aflat de tentativa de lovitură de 
stat militară pe 15 Iulie în timp ce mă jucam cu copii mei acasă. Condamn ferm orice tentativă de 
înlăturare a democrației printr-o lovitură de stat militară. Oficialii guvernamentali din Turcia ar trebui 
să investigheze infracțiunile comise în timpul tentativei de lovitură de stat, inclusiv crimele și 
vătămările corporale, și să tragă la răspundere vinovații. Autoritățile ar trebui să investigheze 
respectând drepturile omului precum și principiile generale ale oricărui proces, printre care: prezumția 
de nevinovăție, individualizarea răspunderii penale și a pedepsei, nicio pedeapsă fără lege, 
neretroactivitatea legii penale, certitudinea juridică, dreptul la apărare și egalitatea armelor. Mi-am 
servit țara timp de 10 ani ca judecător și niciodată nu am fost implicat în activități ilegale. Am trecut 
toate concursurile la cel mai înalt nivel de realizare și am fost numit judecător de primă clasă de către 
Consiliul Superior al Judecătorilor și Procurorilor (HSYK). Cu excepția actualei investigații nu am 
fost acuzat și nici nu am făcut obiectul vreunei alte investigații. Pe 16 Iulie, după tentativa de lovitură 
de stat Consiliul Superior al Judecătorilor și Procurorilor (HSYK) a emis o listă cuprinzând 2.745 de 
judecători și procurori care au fost suspendați pe baza suspiciunii de a fi „membri ai organizației 
teroriste Fethullah / structurii de stat paralele” (FETÖ/PYD). Mă întreb cum este posibil ca atât de 
mulți judecători și procurori să fie suspendați a doua zi după tentativa de lovitură de stat. Trebuie să fi 
existat o listă prestabilită deoarece judecători/procurori decedați sau pensionați se regăseau, 
surprinzător, pe listă. Această listă probabil a fost prestabilită în urma alegerilor pentru Consiliul 
Superior al Judecătorilor și Procurorilor din anul 2014. Printr-un decret Guvernamental din 23 Iulie 
judecătorii și procurorii „considerați a fi membri ai organizațiilor teroriste sau a structurilor, entităților 
sau grupuri care desfășoară activități pe care Consiliul de Securitate Națională le-a declarat ca a fi 
împotriva securității naționale sau care se consideră a fi în legătură sau în contact cu acestea” vor fi 
eliberați din funcție și vor avea interdicție permanentă de a ocupa funcția de judecător sau procuror. 
Printr-o decizie judecătorească din data de 31 iulie bunurile a 3.048 de judecători și procurori aflați 
sub investigații au fost sechestrate. Consiliul Superior al Judecătorilor și Procurorilor m-a eliberat 
definitiv din funcție la data de 24 august 2016. Numele meu, alături de al altor câteva mii, a fost 
publicat de autorități în jurnale oficiale și media, pe lista judecătorilor și procurorilor eliberați din 
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funcție deoarece sunt suspecți de terorism. În societățile democratice se aplică garanții speciale 
membrilor sistemului judiciar pentru a-și susține independența și imparțialitatea. Dacă există motive 
serioase pentru a considera că au acționat în moduri incompatibile cu funcția lor, eliberarea din 
funcție ar trebuie să se facă cu respectarea celor mai stricte examinări și cerințelor celor mai înalte de 
probă. Deciziile relevante al Consiliului Superior al Judecătorilor și Procurorilor (HYSK) nu au 
respectat aceste cerințe. Deși explică în detaliu amenințarea FETÖ, inclusiv cu exemple anecdotice 
care implică judecători și procurori, aceste decizii au inclus în dispozitivul lor doar un raționament 
universal valabil, stereotip și ne-individualizat, la care două liste de 2845 și 543 de nume au fost pur și 
simplu anexate. Cauzele menționate în decizie nu aveau legătură cu mine. Conform Legii 
judecătorilor și procurorilor nr.2802 înainte de aplicarea unei sancțiuni disciplinare o investigație 
trebuie să fie efectuată de un inspector. Cel puțin, persoana trebuie să aibă acces la probele adunate 
împotriva sa și să își formuleze apărările înainte de a se lua o decizie. Principiile „obiectivității” și 
„imparțialității” au fost nesocotite deoarece nu am avut posibilitatea să mă apăr înainte de a se lua 
decizia de către Consiliul Superior al Judecătorilor și Procurorilor (HSYK). Deși am cerut să mi se 
prezinte probele care îmi dovedesc vinovăția Consiliul Superior al Judecătorilor și Procurorilor 
(HSYK) nici măcar nu mi-a răspuns. Ca o concluzie Consiliul Superior al Judecătorilor și Procurorilor 
(HSYK) a demis judecători și procurori pe baza unei "evaluări" (mai degrabă decât a unei judecăți 
motivate) a calității de membru sau a contactelor acestora, fără a respecta niciuna dintre garanțiile 
constituționale sau legislative menite să protejeze membrii sistemului judiciar. Când am aflat că 
Parchetul din Ankara a emis o decizie de reținere pentru 2.740 judecători și procurori, care mă 
includea și pe mine, m-am prezentat la sediul poliției. Am fost ținut în custodie 5 zile, în condiții 
foarte grele și am fost supus la rele tratamente (nu tortură). 5 zile mai târziu am fost arestat sub 
acuzația de a fi membru FETÖ/PYD, fără a fi respectate garanțiile constituționale sau legale (Legea 
judecătorilor și procurorilor nr.2802) menite să protejeze membrii sistemului judiciar. În timpul 
audierii judecătorul a spus că sunt acuzat de a fi membru FETÖ/PYD, dar nici judecătorul și nici 
procurorul nu au prezentat vreo dovadă în acest sens. Decizia de a mă reține și aresta a avut la bază 
faptul că numele meu era pe lista Consiliului Superior al Judecătorilor și Procurorilor (HSYK). 
Judecătorul și procurorul nu au prezentat, în cadrul procesului, nicio dovadă care să dovedească 
presupusa infracțiune pe care am comis-o, iar decizia de arestare nu conține nici o dovadă a vinovăției 
mele. În conformitate cu legislația privind drepturile omului, pentru a stabili dacă o persoana trebuie 
să fie ținută în detenție preventivă, instanțele trebuie să aibă, cel puțin, probe suficiente pentru a stabili 
o suspiciune rezonabilă că persoana respectivă a săvârșit o infracțiune. Pentru a justifica o perioadă de 
detenție extinsă instanțele au nevoie de dovada unor fapte specifice și a unor circumstanțe personale 
ale deținutului care să justifice reținerea. Contestația mea față de măsura arestării a fost respinsă deși 
nu existau dovezi privind vinovăția mea. Pe de altă parte, soția mea care lucra la Ministerul Justiției a 
fost eliberată din funcție prin Decretul din data de 01.09.2016. Pe lângă aceasta, o interdicție pe toată 
durata vieții de a lucra în sectorul public (care include și practicarea avocaturii), anularea tuturor 
pașapoartelor membrilor familiei mele, evacuarea din locuința și sechestrarea bunurilor au creat 
dificultăți inutile și victimizarea familiei mele. Toate bunurile mele au fost confiscate, iar acesta nu 
este doar o sancțiune pentru mine ci și pentru soția și copii mei. În atare situație ne-am pierdut toate 
sursele de venit. Orice măsură care afectează membrii familiei unui suspect, de asemenea potențiali 
suspecți, nu ar trebui să existe într-o societate democratică, chiar și în timpul unei situații de urgență. 
Am fost eliberat din funcție și arestat fără motiv și toate acestea au creat și greutăți inutile nu numai 
pentru mine, ci și pentru soția mea și pentru copiii noștri. Ca o consecință, principii generale de drept 
precum: prezumția de nevinovăție, individualizarea răspunderii penale și a pedepsei, nicio pedeapsă 
fără lege, neretroactivitatea legii penale, certitudinea juridică, dreptul la apărare și egalitatea armelor 
ar trebui să fie respectate în Turcia. 



Scrisori de la sistemul judiciar din Turcia 2016 - 2017 

 30 
 

 

   

 

[35 – Fără dată] 
În data de 16 iulie 2016, în jurul orei 04.00, în timp ce tentativa de lovitură de stat era în desfășurare și 
nu fusese încă suprimată, Adjunctul Procurorului Sef Necip Iscimen din cadrul Biroul Procurorului 
Șef din Ankara, Biroul pentru crime împotriva ordinii constituționale, a declarat pentru postul de 
televiziune Haberturk că a fost emis un mandat de arestare a unor judecători, procurori, membri ai 
Curții Supreme, Consiliului de Stat și ai Curții Constituționale. Deoarece tentativa de lovitură de stat 
nu fusese încă suprimată și vinovății nu fuseseră încă identificați întrutotul este clar că mandatul de 
arestare și de suspendare din funcție a vizat în mod direct judecătorii și procurorii. 
Am aflat despre deciziile de a suspenda și aresta judecătorii și procurorii în funcție în data de 
16.07.2016 (2745 judecători și procurori). Când am ajuns acasă, în jurul orei 18:00, și am văzut că mi-
a fost percheziționată locuința, iar yala a fost schimbată, mi-am dat seama că s-a decis să fiu și eu 
arestat, așa că m-am dus personal la sediul poliției și m-am predat. 
Am fost ținut în custodie la sediul poliției timp de 3 zile. Am rămas acolo, împreună cu alte 10 
persoane, într-o cameră de 5 persoane, într-un mediu torid și lipsit de aer. Doar mâncare uscată ne-a 
fost dată și am avut probleme deoarece nu erau toalete separate pentru femei și bărbați și o singură 
baie. Am putut să fac duș doar cu apă rece. Această situație este contrară articolului 93 din CMK 
(Cumhuriyet Mahkeme Kanunu – Codul de procedură penală) și articolului 25 din Convenția privind 
confiscarea – custodia – percheziția - ridicarea de bunuri. Mâinile mi-au fost încătușate la spate și 
vătămate. 
Contrar articolului 21 din Convenția menționată pe durata custodiei mi s-a interzis să îmi văd membrii 
familiei și avocatul.  
Casa mi-a fost percheziționată ilegal în absența mea. Deoarece Instanța Penală de Pace a emis un 
discutabil mandat „ad-hoc de reținere și percheziție pentru perioada 16.07.2016 – 17.07.2016” 
perioada legală de percheziție era cuprinsă între ora 0:00 și 23:59 în ziua de 16.07.2016. Cu toate 
acestea, deși perchizițiile puteau fi efectuate până la ora 0:00 a zilei de 17.07.2016, casa mea a fost 
percheziționată în data de 17.07.2016, la ora 02:30. Inviolabilitatea domiciliului nu a fost respectată, 
iar bunurile au fost ridicate fără acordul meu. 
Conform articolului 88 din Legea nr.2802 privind Judecătorii și Procurorii dacă un judecător sau 
procuror nu este prins în flagrant pentru infracțiuni pentru care se impun pedepse grele, nu poate fi 
luat în custodie, nu poate fi oprit sau percheziționat, de asemenea locuința nu îi poate fi 
percheziționată. În contra acestei prevederi legale, vinovăția mea a fost presupusă în avans, fără nicio 
dovadă a flagrantului; fără nici o dovadă care să nască îndoieli sau suspiciuni serioase în legătură cu 
comiterea unei infracțiuni; și fără a se baza pe fapte/date consistente. Astfel, "luarea în custodie și 
mandatul de percheziție emise în conformitate cu articolele 309-314 ale TCK referitoare la membrii 
organizațiilor teroriste" nu corespunde niciunei prevederi legale. 
Conform articolului 119 CMK (Codul de procedură penală) s-a efectuat o percheziție ilegală. 
Contrar articolului 119/4 CMK (Codul de procedură penală) un procuror nu a participat la percheziție. 
Contrar articolului 121 CMK o copie a procesului verbal de percheziție nu a fost înmânată 
participanților. 
Contrar articolelor 134/3-4-5 CMK în timpul percheziției domiciliare, bunurile în format digital au 
fost confiscate fără a prelua fișiere IMAGE, permițând astfel manipularea fișierelor digitale și 
transformarea acestora în unele "ilegale” 
Contrar articolului 127/3 CMK, după confiscarea bunurilor, procedura nu a fost „aprobată” de 
procuror. 
Contrar articolului 147 CMK în timpul luării declarației de către procuror, întrebările adresate au fost 
"sub forma unui chestionar", referitor la viața personală și destinate să determine idealurile și opiniile 
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personale, fără să fi fost făcută vreo o acuzație penală substanțială și fără a se fi prezentat dovezi 
concludente. 
Deși declarația a fost luată, în raportul preliminar al Consiliului Superior al Judecătorilor și 
Procurorilor (HSYK) s-a precizat că interogatoriul a început, în timp ce în raportul preliminar al 
Consiliului de Supraveghere s-a precizat că interogatoriul nu se află în dosar. În raportul preliminar al 
Consiliului de Supraveghere al Consiliului Superior al Judecătorilor și Procurorilor s-a specificat doar 
că "a început demersul pentru a determina apartenența la o organizație teroristă". Pe de altă parte, 
procurorul determinase deja vinovăția mea cu privire al fapta de a fi membru într-o organizație 
teroristă și a amenința ordinea constituțională și am fost plasat în detenție de un alt procuror fără nicio 
altă declarație. 
Metode ilegale au fost utilizate de Instanța Penală de Pace pe durata interogatoriului. Pe 20.07.2016, 
în jurul orei 06:00 AM am fost scoși din închisoarea în care eram ținuți în custodie și după ce ni s-a 
înmânat raportul medical și apărările procurorului am așteptat 20 de ore până ce judecătorul a început 
interogatoriile, în jurul orei 02:00, seara. Am fost nevoiți să așteptăm, fără să dormim și nici să ne 
odihnim, în încăperi aglomerate și fiind foarte obosiți când am fost duși la interogatoriu, astfel încât 
dreptul nostru la apărare a fost limitat. Articolul 3 al CEDO care interzice tortura a fost încălcat. 
Mandatul de arestare emis de Instanța Penală de Pace este ilegal. Conform articolului 309 al TCK nu 
au fost indicate acte care să dovedească flagrantul în legătură cu infracțiunea de încercare de lovitură 
de stat. Conform articolului 101/2 al CMK, nu s-a demonstrat că există dovezi care să justifice 
suspiciunea rezonabilă pentru a se emite mandatul de arestare. 
Conform articolului 101/2-c din CMK nu s-a demonstrat niciun fapt care să justifice măsura detenției 
sau care să demonstreze legătura cu evenimentele din cazul concret. 
Conform art.107/2 din CMK nu s-a respectat dreptul de informare a rudelor apropriate cu privire la 
detenție. 
Conform articolului 88 din Legea nr.2902 privind Judecătorii și Procurorii deși nu s-a dovedit 
flagrantul delict pentru o faptă care conduce la aplicarea unei pedepse grave, mandatul de arestare a 
fost emis. Faptul că raportul "flagrant delict" nu a fost emis dovedește această situație. 
Mandatul de custodie-percheziție emis în cazul meu dovedește încălcarea prezumției de nevinovăție 
deoarece se referea la: „judecători și procurori membri FETÖ”. 
Judecătorul a condus interogatoriul între doi polițiști înarmați contrar principiului „publicității”. 
Judecătorii care au emis mandatele de custodie – percheziție și de arestare în cazul meu sunt soți, fapt 
care încalcă principiul imparțialității. 
Un mandat pentru "suspendarea preventivă și permisiunea de interogare" a judecătorilor și 
procurorilor este nedrept și ilegal deoarece se bazează pe un raport preliminar al Consiliului de 
Supraveghere al Consiliului Superior al Judecătorilor și Procurorilor, considerat în sine ca fiind o 
instituție nefuncțională. Raportul preliminar lipsește din dosarul parchetului. 
Este clar că într-o situație care nu pune în pericol siguranța vieții și mediul de lucru adecvat, 
colectarea de dovezi privind 2745 de judecători și procurori la un moment dat și conectarea acestor 
dovezi cu judecătorii sau procurorii într-un raport preliminar din data de 16/07/2016 ar fi imposibil 
din punct de vedere fizic în cursul obișnuit al vieții, deoarece ar fi nevoie de aproximativ 260 de ore 
pentru a pregăti listele, chiar dacă pentru fiecare judecător sau procuror ar fi nevoie de doar 5 minute 
în medie. Întocmirea listei negre a judecătorilor și procurorilor, contrar legii, este un precedent 
periculos. Fostul procuror A a fost judecat pe baza unui raport preliminar pre-datat și neîntemeiat. 
Murise din cauza unui atac de cord cu câteva luni înainte. 
Secretarul General Adjunct al Consiliului Superior al Judecătorilor și Procurorilor a anunțat, nu pe 
canalele oficiale, ci pe contul său Twitter "Colectăm bastarzii FETÖ", publicând și un tabel care 
prezintă Centrele pentru Pedepse Grele. Postarea a fost preluată și de un alt adjunct al Secretarului 
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General. Acest lucru arată în mod clar că Consiliul Superior al Judecătorilor și Procurorilor, care ar 
trebui să fie imparțial, obiectiv, independent și să acționeze numai pe baza probelor materiale, se 
comportă subiectiv și neîntemeiat. 
Chiar dacă au existat unele dovezi legate de presupusele acuzații, numele a 2745 (mai târziu mai mult 
de 3700) judecători și procurori au fost dezvăluite public fără nici o ezitare, ducând la deteriorarea 
ireversibilă și masivă a imaginii celor acuzați, toate acestea fără a se ține seama de valoarea muncii 
lor, modul de promovare, calitatea și cantitatea muncii sau statutul civil. Astfel, au fost încălcate 
regulile cercetării disciplinare și unul dintre cele mai importante principii ale procedurii penale, 
"principiul personalității în materie de infracțiune și pedeapsă”. 
Motive de fapt și de drept pentru condamnări grele nu au fost prezentate, nu au fost căutate dovezi în 
favoarea învinuiților, iar posibilitatea acestora de a aduna dovezi favorabile a fost suprimată prin 
decizia de luare în custodie imediată și de încarcerare. Prin urmare, "Prezumția de nevinovăție", 
"Dreptul la un remediu efectiv" și "Dreptul la apărare" prevăzute de articolul 6 al CEDO au fost toate 
restrânse fiind astfel grav încălcat "Dreptul la un proces echitabil". 
Pe 15 iulie 2016, imediat după tentativa de lovitură de stat a avut loc o întâlnire a Plenului Consiliului 
Superior al Judecătorilor și Procurorilor. Pe 16 iulie 2016 cinci importanți membri aleși ai Consiliului 
Superior al Judecătorilor și Procurorilor au fost suspendați printr-o procedură necorespunzătoare. 
Mandatul de reținere a fost emis în aceeași zi. Doi membri ai Curții Constituționale, 140 de membri ai 
Curții Supreme și 48 de membri ai Consiliului de Stat au fost reținuți. Doi membri aleși de cel de-al 
doilea birou al Consiliului Superior al Judecătorilor și Procurorilor și alți membri aleși de organele 
executive nu au putut să evalueze în mod eficient și personalizat situația și au luat decizii subiective 
într-un mediu haotic. 
Liste conținând informații referitoare la soții judecătorilor și procurorilor suspendați și informații 
profesionale despre aceștia au fost publicate nu prin intermediul canalelor oficiale de comunicare ale 
Consiliului Superior al Judecătorilor și Procurorilor, ci prin site-uri precum "Adalet Gundemi" sau 
"Oda TV " și prin aplicații precum WhatsApp. Aceste liste au fost mai târziu confirmate. În acest mod 
judecătorii și procurorii și familiile lor au devenit ținte publice. Soții care lucrau în administrația 
publică au fost, de asemenea, suspendați. 
Postarea „Membrii FETÖ trebuie eradicați” pe pagina de Facebook a unui judecător care a emis 
mandate de arestare este contrară principiului imparțialității judecătorului. 
De vreme ce judecătorii și procurorii nu s-au putut întâlni cu avocații lor anterior emiterii mandatelor 
de arestare dreptul la un proces echitabil garantat de art.6 CEDO a fost încălcat. 
În timpul percheziției domiciliare, efectuată în absența mea, nu au fost făcute fotografii cu computerul 
portabil și tableta confiscate, fiind astfel posibilă manipularea nelegală a acestor instrumente digitale. 
Zeci de ofițeri de poliție au făcut presiuni și au întrerupt acuzații și avocații lor în timp ce judecătorul 
îi interoga, împiedicând astfel orice apărare elaborată. 
Mandatul de arestare și mandatul de suspendare s-au transformat în metode de intimidare și suprimare 
a judecătorilor și procurorilor, deoarece unii judecători sau procurori care au eliberat vreun suspect au 
fost ulterior suspendați și arestați. 
Gravitatea situației devine mai clară dacă se ia în considerare faptul că avocații care au apărat 
judecători și procurori au fost la rândul lor arestați. 
Principiul inviolabilității domiciliului și biroului recunoscut de art.8 CEDO a fost încălcat în ceea ce 
mă privește prin emiterea mandatului de percheziție. Dreptul de proprietate garantat de articolul 1 din 
Protocolul 1 anexă la Convenția Drepturilor Omului mi-a fost încălcat. 
Dreptul de proprietate mi-a fost încălcat din nou când bunurile mi-au fost sechestrate în mod nelegal. 
Asimilarea prezumției unei probe în cadrul procedurii de Cameră preliminară conduce la concluzia că 
dreptul meu la un proces echitabil, garantat de art.6 CEDO, a fost încălcat. 
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Printr-o arestare nelegală mi-a fost îngrădită libertatea fizică și intelectuală, fiindu-mi creat un 
prejudiciu ce nu a fost reparat și care nici nu ar putea fi vreodată reparat. Astfel, dreptul meu la 
libertate și securitate prevăzut de articolul 5 al CEDO a fost încălcat. 
Prin utilizarea de metode de interogare nelegale dreptul la interzicerea torturii și supunere la 
tratamente rele sau degradante, prevăzut de articolul 3 CEDO a fost încălcat. 
Garanțiile dreptului la un proces echitabil prevăzute de articolul 6 al Convenției Europene a 
Drepturilor Omului, cum ar fi: proces independent, proces imparțial, prezumție de nevinovăție, 
informare promptă cu privire la natura acuzației, timp suficient pentru pregătirea de apărare și de 
dreptul la o sentință justificată au fost toate încălcate. 
 

[36 – Fără dată] 
Am fost procuror în Turcia 6 ani. După tentativa de lovitură de stat din data de 15.07.2016 am fost 
arestat și deținut sub acuzația de presupusă aderare sau legătura FETÖ / PDY (Organizația teroristă 
Fethullah / Structură paralelă a statului) și de presupusă implicare în tentativa de lovitură de stat 
nereușită din 15 iulie. 
Am fost ținut în detenție mai mult de 8 luni fără nicio dovadă sau suspiciune rezonabilă. În timpul 
detenției dreptul la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și principiul individualizării 
infracțiunii și pedepsei au fost încălcate prin decizii ale procurorului sau ale instanței 
Remediile interne referitoare la detenție nu sunt efective de vreme de deciziile de arestare și eliberare 
nu sunt luate de instanțe independente ci de judecători care decid pe baza directivelor Consiliului 
Superior al Judecătorilor și Procurorilor, care nu este independent de puterea executivă. Decretul lege 
nr.667 adoptat după tentativa eșuată de lovitură de stat înlătură răspunderea funcționarilor pentru 
măsurile luate în timpul stării de urgență. Cu toate acestea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
constatat că cererile judecătorilor reținuți în fața sa sunt inadmisibile, deoarece nu au epuizat căile de 
atac interne (Hotărârea Halil Sari / Turcia și mercan / Turcia din 2016) 
După ce am fost arestat, am fost, de asemenea, eliberat din funcție printr-o decizie Consiliului 
Superior al Judecătorilor și Procurorilor, fără a fi luate în considerare principiile independenței și 
imunității judecătorilor specificate în Constituția Republicii Turce și prevederile legale cuprinse în 
legea nr.2802 privind judecătorii și procurorii. În total 3628 de judecători au fost eliberați din funcție 
în baza Decretului lege nr.667. 
Decizia de eliberare din funcție nu a fost motivată individual și nici bazată pe dovezi verificabile 
anterior, Consiliul Superior lipsindu-mă de dreptul de a mă apăra personal. Mai mult, membrii 
Consiliului Superior care au luat decizia de a mă elibera din funcție nu sunt independenți față de 
executiv. 
De aceea Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare a decis să suspende statutul de observator al 
Consiliului Superior al Judecătorilor și Procurorilor la data de 08 decembrie 2016, după concedierile 
colective ale judecătorilor și procurilor din Turcia. Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare a 
subliniat în decizia sa că Consiliului Superior al Judecătorilor și Procurorilor nu este independent față 
de executiv. 
Pe perioada detenției încălcarea drepturilor și libertăților mele a continuat, spre exemplu, deși am 
apelat hotărârea de arestare (și cea de prelungire a stării de arest) și am solicitat în repetate rânduri 
eliberarea următoarea „primă instanță” (nu un tribunal) a respins majoritatea cererilor mele, fără 
motivare sau pe baza unei motivări standard. Aceste acte nu mi-au fost comunicate. 
Unele masuri legate de eliberarea din funcție a judecătorilor le sancționează în mod nedrept și 
familiile. Spre exemplu, evacuarea din casele aflate în proprietatea statului, anularea pașapoartelor 
tuturor membrilor familiei 
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În fine, Decretul nr.685 privind reglementarea „misiunii” nu oferă un remediu legal pentru arestarea 
nelegală a judecătorilor și procurorilor turci. Pe de altă parte, remediul introdus prin acest decret 
privind cererile adresate instanțelor judecătorești împotriva unor astfel de proceduri ilegale și 
concedieri implică cooperarea cu autoritățile turce pentru a găsi un remediu pentru încălcarea 
drepturilor. 
 

[37 – Fără dată] 
1. Sunt un cetățean al Republicii Turcia. Am fost membru al Curții Supreme. Dar acum sunt un expert 
în drept care nu poate utiliza titlul de judecător sau legitimația de judecător și nici nu poate practica 
dreptul. Vreau să vă informez despre cum am ajuns în această situație și să fac auzită vocea 
judecătorilor și procurorilor din Turcia care sunt maltratați. 
2. În cei 30 de ani de cariera nu am discriminat niciodată pe cineva pe baza de sex, rasă, limbă, religie 
sau confesiune religioasă. Nu am fost niciodată cercetat. Nu am primit nicio pedeapsă disciplinară. Nu 
am menținut legături sau relații cu niciun grup politic, partid, congregație, organizație etc. cât timp am 
fost în funcție. Nu am acționat în comun cu nicio formațiune de acest gen, nici nu am adoptat vreo 
poziție față de ei. 
3. Un referendum constituțional a avut loc în Turcia în 2010. Potrivit acestuia, majoritatea membrilor 
Consiliului Superior al Judecătorilor și Procurorilor (HSYK) trebuiau să fie aleși de către judecători și 
procurori. S-au organizat alegeri astfel, cu o listă creată pentru obținerea consimțământului, care 
conținea părerile ministrului justiției la acel moment și ale birocraților din minister. 
4. O mare parte dintre candidații de pe listă susținuți de ministrul justiției au fost aleși în Consiliul 
Superior al Judecătorilor și Procurorilor (HSYK). După ce HSYK a fost creat în acest mod numărul 
membrilor Curții Supreme a crescut cu 137, de la 250 la 387, iar numărul membrilor Consiliului de 
Stat s-a mărit cu 61, de la 95 la 156, conform Legii nr.6110. În 2011 HSYK a organizat alegeri pentru 
posturile vacante și cele nou create. 
5. Deși am continuat să îmi îndeplinesc îndatoririle în cadrul Curții Supreme cu dedicație, oficialii 
guvernamentali au devenit deranjați de anumite interogatorii și urmăriri penale efectuate de anumiți 
judecători și procurori, în exercitarea atribuțiilor lor din cadrul instanțelor de prim grad din diferite 
provincii. Acești oficiali guvernamentali au acuzat membrii sistemului judiciar de a fi implicați în 
acțiuni ilegale. 
6. Pentru a neutraliza, a pacifica și a dezactiva membri ai sistemului judiciar a căror activitate, 
idealuri, gânduri și stil de viață nu era aprobat și grupul care a colaborat în timpul alegerilor pentru 
HSYK, înainte de noile alegerile pentru HSYK, guvernul a creat Asociația Unității Judiciare (YBP) 
care a inclus judecători și procurori care împărtășeau gândurile și ideile birocraților din minister. A 
colaborat cu ei. Candidații YBP au câștigat alegerile din cauza promisiunii de creștere a salariilor 
pentru judecători și procurori (într-adevăr, salariile au crescut după alegeri) și datorită suportului 
logistic și de transport. 
7. Prima acțiune a HSYK după ce și-a început activitatea, cu sprijinul guvernului, a fost aceea de a 
întocmi liste de judecători și procurori din cadrul instanțelor de prim grad, despre care HSYK a crezut 
că nu au votat candidații agreați de HSYK. Locurile de muncă și titlurile judecătorilor și procurorilor 
care au ajuns pe lista oponenților au fost modificate prin numeroase decrete, fără nici un motiv real 
sau justificat. 
8. Pe de o parte, Guvernul și-a continuat eforturile de a schimba structura Înaltei Curți de Justiție 
vizându-i pe membri considerați că nu apreciază modul în care este condus statul și că nu răspund 
așteptărilor guvernului, pentru ca mai apoi să îi neutralizeze și să îi înlăture din funcție pe cei 
considerați oponenți, care aveau opinii diferite. În acest scop a fost adoptată legea nr. 6572 prin care 
s-a crescut numărul de departamente și membri ai Curții Supreme și ai Consiliului de Stat, chiar dacă 
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nu există o nevoie reală și nici o infrastructură necesară pentru a susține o asemenea măsură. Astfel 
numărul membrilor Curții Supreme a crescut de la 387 la 516, în timp ce numărul membrilor 
Consiliului de stat a crescut de la 156 la 195. După această fază, conform dorinței și așteptărilor 
guvernului, noii membri au fost aleși de HSYK, iar structura Curții Supreme s-a modificat. Dar 
Guvernul tot nu a fost mulțumit, astfel că vineri, 01 Iulie 2016, fără vreo motivație obiectivă și 
rezonabilă, o nouă Lege, nr.6723, a fost adoptată de Parlamentul Turciei cu scopul de a elibera din 
funcție membrii Curții Supreme despre care se credea că nu au votat șefii de departamente sprijiniți de 
guvern, care erau considerați oponenți, și al căror stil de viață și opinii despre lume nu erau apreciate. 
9. În timp ce această lege era la președinție, așteptând să fi promulgată, o tentativă de lovitură de stat a 
avut loc Vineri, 15 Iulie 2016. După 3-5 ore de la începutul tentativei de lovitură de stat, în timp ce 
încă nu se cunoștea cu exactitate ce s-a întâmplat și când detaliile evenimentului nu au ieșiseră încă la 
iveală, s-au făcut declarații cu privire la interogatorii conduse de Procurorii șefi ai Republicii, în 
conformitate cu solicitarea și dorința guvernului, ca și cum Curtea Supremă și membrii Curții 
Supreme, judecătorii și procurorii publici, au pregătit, au susținut, au dorit și în fapt au participat la 
lovitura de stat. 
10. În prima fază, s-a luat decizia ca 140 de membri ai Curții Supreme, 2 șefi de Departamente ale 
Curții Supreme, 48 de membri ai Curții Supreme, 2 membri ai Curții Constituționale, 7 membri ai 
Curții Supreme Militare, 2 membri ai Curții Supreme Administrative Militare și 2745 judecători și 
procurori aflați pe lista oponenților și care urmau să fie eliberați din funcție conform Legii nr. 6723, să 
fie percheziționați, reținuți și arestați. 
11. Aceste persoane au fost reținute sub acuzația de încercare de subminare și modificare a ordinii 
constituționale și de apartenență la organizația teroristă armată numită Organizația Teroristă 
Fethullah, Construirea unui stat paralel (FETÖ / PDY), deși nu s-au găsit dovezi concludente în 
sprijinul acestei acuzații, apărările nu le-au fost luate în considerare, au fost încălcate prezumția de 
nevinovăție și principiul răspunderii penale individuale, iar o decizie judecătoreasca clară nu a fost 
dată. O parte din aceste persoane au fost eliberate sub control judiciar. Mai mult de 4000 de membri ai 
Curții Supreme și judecători și procurori au fost temporar înlăturați din funcție. Mii de judecători și 
procurori, membri ai Înaltei Curți și membri ai HSYK și Curții Constituționale au fost evacuați din 
apartamentele în care locuiau. La început numai jumătate din salariu a fost plătit. Apoi salariul nu a 
mai fost plătit deloc. Au trecut opt luni, dar nicio acuzație oficială în materie penală nu a fost 
formulată. 
12. Apoi s-a decis ca acești judecători și procurori (aleși) de HSYK și membri ai Înaltei Curți numiți 
la instanțele de grad inferior, conform Legii nr. 6723, să fie eliberați din funcție. În decretul pentru 
instituirea stării de urgență emis se prevedea: „fără a fi necesară hotărârea de condamnare aceștia nu 
vor mai lucra în administrația publică, nu vor fi angajați direct sau indirect; vor fi eliberați de 
îndatoriri; nu vor fi reangajați în birourile în care au lucrat; vor fi evacuați din clădirile publice pe care 
le ocupă în termen de 15 zile, nu vor mai utiliza titulaturile sau numele profesionale cum ar fi membru 
al Curții Supreme de Justiție, judecător sau procuror și nu vor mai beneficia de avantajele și drepturile 
aferente acestora”. 
13. Pașapoartele acestor judecători și procurori și ale soților lor au fost anulate. Armele înregistrate pe 
numele lor au fost confiscate. Bunurile și conturile bancare au fost, preventiv, blocate. 
14. Deoarece suporterii puterii în mass-media manipulează opinia publică, din cauza atmosferei create 
atunci când guvernul a anunțat starea de urgență și din cauza comportamentului și atitudinii 
discriminatorii și supresive a HSYK care se comportă ca și cum ar fi o instituție direct legată de 
guvern; procurorii și judecătorii care anchetează tentativa de lovitură de stat se tem ca ei înșiși ar 
putea suferi aceleași consecințe, deși își cataloghează colegii aflați sub investigație drept trădători și 
dușmani ai statului și nu se abțin de la cele mai grave măsuri și verdicte. 
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15. Când Legea nr.6723 a fost adoptată în Marea Adunare Națională a Turciei, îmi îndeplineam 
datoria în calitate de membru al Curții Supreme. Luni, 11 Iulie 2016, un grup de 21 de membrii ai 
Curții Supreme și Consiliului de Stat s-au adunat în fața clădirii Curții Supreme. Conform articolului 
25 „Libertatea de conștiință și opinie” și articolului 26 „Libertatea de exprimare” din Constituția 
Republicii Turcia și în acord cu scopul Convenției Europene a Drepturilor Omului o declarație lipsită 
de orice implicație penale a fost dată împotriva Legii nr. 6723. Aceasta declarație a fost preluată 
pretutindeni de diferite instituții media, organizații de radiodifuziune și site-uri internet. 
16. În ziua următoare, o știre cu titlul „O investigație a fost demarată împotriva a 21 de membri ai 
Curții Supreme și ai Consiliului de Stat care s-au adunat să protesteze împotriva schimbării structurii 
Curții Supreme” a apărut în media și radiodifuziune. 
17. În aceste condiții pare improbabil să mai fiu ales membru al Curții Supreme din nou. Din acest 
motiv am decis să mă pensionez. 
18. Legea nr.6723 a intrat în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial din data de 23 iulie 2016. 
În temeiul acestei legi toți membrii a două înalte instanțe (Curtea Supremă și Consiliul de Stat) au fost 
demiși în temeiul unor articole temporare introduse în Legea Curții Supreme și a Consiliului de Stat. 
În două zile începând cu data de 23 iulie 2016, data intrării în vigoare a legii, 75 de membri ai 
Consiliului de Stat și 267 de membri ai Curții Supreme au fost reinstalați în funcție de Consiliul 
Superior al Judecătorilor și Procurorilor. Restul au fost repartizați în cadrul instanțelor inferioare, ca și 
judecători de instrucție sau procurori. 
19. Nu am primit nicio notificare (oficială) în legătură cu numirea mea. Prin urmare, nu am putut să 
formulez o cerere de "reexaminare" a numirii mele și nici nu am putut formula "obiecțiuni" în fața 
Plenului Consiliului. 
20. Calitatea de membru al Curții Supreme mi-a fost compromisă de lege, în vreme ce dreptul la un 
remediu efectiv mi-a fost luat, de asemenea. Dreptul de acces la o instanță mi-a fost încălcat. Din 
aceste motive am formulat un apel direct la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. 
21. Conform Constituției și prevederilor Legii privind judecătorii și procurorii nu este posibil „să 
aplici o sancțiune disciplinară funcționarilor publici fără a le da dreptul să se apere”. Conform 
Convenției Europene a Drepturilor Omului o persoană acuzată de comiterea unei infracțiuni are 
dreptul să se apere. Dreptul la apărare este un drept universal. 
22. În fapt, am solicitat să îmi dovedesc nevinovăția. Cu alte cuvinte încerc să îmi dovedesc 
nevinovăția deși nu au fost acuzat oficial de comiterea vreunei anumite fapte. Este greu, aproape 
imposibil, să dovedești ceva ce nu există. Dacă am comis vreo infracțiune, aceasta trebuie dovedită. 
23. Prezumția de nevinovăție este garantat de articolul 38 și articolul 15 alineatul 2 din constituția 
noastră, fiind totodată o prezumție recunoscută universal conform articolului 6 paragraful 2 din 
Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Astfel 
„Nimeni nu poate fi considerat vinovat până când vinovăția nu îi este stabilită printr-o decizie a unei 
instanțe”. 
24. Publicarea numelui meu în Monitorul Oficial drept membru al organizației FETÖ/PDY și 
eliberarea din funcție fără vreo decizie motivată a unei instanțe, fără recunoașterea prezumției de 
nevinovăției, fără recunoașterea dreptului la apărare, fără vreun motiv sau probă care să dovedească 
legătura mea cu această organizație, reprezintă o încălcare serioasă a drepturilor omului. Mai mult 
mențiunea „fiind dovedit vinovat de a avea legături cu organizația FETÖ / PDY” pentru justificarea 
deciziei echivalează cu substituirea Plenului HSYK unei instanțe de judecată. Însa, în conformitate cu 
articolul 9 din Constituția noastră; "Puterea judecătorească este exercitată de instanțe independente în 
numele națiunii turcești”. 
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25. 60 de pagini lungi de motivare colectivă pentru decizia de concediere colectivă a 2847 de 
persoane a fost emisă de Plenul HSYK. Să scrii în această manieră o motivare pentru a justifica 
pedepse atât de grele precum concedierea, încalcă dreptul la securitate juridică. 
26. În conformitate cu principiul universal al răspunderii penale individuale, nu este posibil să se 
pedepsească o persoană datorită infracțiunii comise de o altă persoană. Nimeni nu poate fi ținut 
răspunzător de faptele altei persoane. Fiecare trebuie să răspundă pentru faptele sale. În pofida acestui 
principiu, soția mea care lucra ca asistentă medicală a fost temporar suspendată pentru că am fost 
arestat și demis din funcția publică. Apoi ea a fost concediată conform decretului adoptat ca urmare a 
instituirii stării de urgență. 
27. Toate acestea nu au fost suficiente pentru HSYK deoarece pentru că eu am fost eliberat din funcția 
publică și fiul meu a fost eliberat din funcția publică, de asemenea. 
28. Deoarece motivul concedierii din funcția publică este înregistrat în baza de date a instituțiilor de 
securitate socială ca "OHAL / KHK" (Decretul adoptat prin Ordinul de urgență - Olağanüstü Hal 
Kanun Hükmünde Kararnamesi), atunci se poate spune că acești oameni sunt marcați și stigmatizați. 
Când voi aplica pentru un post, angajatorul va refuza să mă angajeze având în vedere această situație 
și voi rămâne șomer. Acest lucru, în fapt, va constitui pentru mine și familia mea o moarte civilă. 
Acest stigmat nu mă va urmări numai pe mine ci și pe viitori copii, și consecvent, toată familia. 
29. Nu este rezonabil, logic sau compatibil cu statul de drept, ca un Cabinet Ministerial sau un Corp 
Legislativ să folosească autoritatea judiciară punându-se pe el însuși în locul unui corp judiciar pentru 
a pronunța un verdict, și pentru a declara membrii puterii judiciare drept răspunzători pentru tentativa 
de lovitură de stat din data de 15 iulie. 
30. Decizia de concediere emisă de Plenul HSYK a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 
25.08.2016. Conform Legii nr.6087, articolul 33, am formulat în termenul legal cerere de reexaminare 
a deciziei Plenului HSYK. Deși aceasta nu a fost soluționată, cu alte cuvinte deși decizia de 
concediere nu este definitivă și atribuțiile mele oficiale sunt în desfășurare, salariul meu pentru lunile 
Septembrie, Octombrie și Noiembrie nu a fost plătit. Am fost nevoit să inițiez un proces în fața 
instanței administrative. Procesul este în curs. Pe de o parte am fost concediat din funcția publică 
deținută într-o asemenea manieră încât nu voi mai putea lucra în administrația publică niciodată, iar 
pe de altă parte, deși, oficial încă îmi desfășor activitatea, nu primesc salariul la care sunt îndreptățit. 
 
În concluzie; 
31. În timp ce îmi desfășuram activitatea ca membru al Curții Supreme am fost inclus pe lista 
oponenților deoarece nu am împărtășit viziunea, ideile și stilul de viață al puterii politice. Nu am fost 
reales membru al Curții Supreme deoarece am fost prezent în timp ce a fost citită declarația care 
critica legea prin care se urmarea finalizarea mandatelor noastre. Decizia pentru reținerea, 
percheziționarea și arestarea mea a fost emisă în dimineața următoare tentativei de lovitură de stat și 
nu o voi recunoaște niciodată deoarece este contrară democrației și voinței naționale. Am fost reținut 
pentru 4 zile. Apoi am fost eliberat condiționat. După ce calitatea mea de membru al Curții Supreme a 
încetat în temeiul legii am fost numit judecător de instrucție de HSYK. Am fost temporar suspendat. 
32. Miercuri, pe 4 august 2016, am fost concediat din serviciul public. Numele meu a fost publicat pe 
site-ul HSYK și în Monitorul Oficial împreună cu numele altor 2847 de persoane, pe motiv că aș fi 
fost membru al unei organizații teroriste. În acest mod am fost condamnat să trăiesc ca un terorist. 
Reexaminarea formulată mi-a fost respinsă de HSYK. Între timp deși, oficial, mandatul meu era în 
curs, salariile aferente lunilor Septembrie, Octombrie și Noiembrie nu mi-au fost plătite. Deși am vrut 
să mă pensionez nu am putut. Pașaportul meu și cele ale membrilor familiei mele au fost anulate. 
Armele înregistrate pe numele meu au fost confiscate. Banca prin intermediul căreia îmi încasam 
salariul mi-a anulat cardul de credit fără să mă notifice. 
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33. În legătura cu concedierea mea și încălcarea principiului personalității pedepsei, soția mea care 
lucra ca asistentă medicală a fost concediată. Am ajuns în situația în care nu îmi pot utiliza titulatura 
de judecător, nu mă pot angaja și nu pot practica dreptul. Copii mei sunt într-o situație gravă. Am fost 
evacuat din clădirea proprietatea statului care eram găzduit și forțat să închiriez o locuință. Nu am 
nicio sursă de venit. Am fost 30 de ani judecător. 
34. Vă rog frumos să ne ascultați, să notificați instituțiile interesate, se ne ajutați în fața organismelor 
internaționale, să manifestați un interes mai mare față de colegii dumneavoastră maltratați și să 
empatizați cu cei aproximativ 5000 de judecători și procurori care au fost arestați și concediați. 
35. Vă rog frumos să nu îmi dezvăluiți numele și adresa în fața autorităților din Turcia și să le păstrați 
confidențiale. Cred că veți înțelege de ce vă rog acest lucru. Nimic altceva nu mai poate fi adăugat. 
 

Judecătorul M. Tosun a murit persecutat de Erdoğan 
Erdoğan anihilează sistemul judiciar și judecătorii: 
Mehmet Tosun, judecător raportor în cadrul camerei a 11-a a Consiliului de Stat din Turcia avea 29 de 
ani. A fost demis sub pretextul tentativei de lovitură de stat din 15 Iulie. Era căsătorit de o lună când a 
fost arestat. Va fi menționat drept a doua victima din cadrul sistemului judiciar care a murit în timpul 
loviturii civile a lui Erdoğan. 
A fost a doua victimă; Pentru că prima victimă din cadrul sistemului judiciar a fost procurorul 
Seyfettin Yiğit. El a fost de asemenea trecut pe lista neagră pentru că nu a votat pentru Consiliul 
Superior (HSYK) candidații lui Erdoğan, susținuți de membrii asociației pro-guvernamentale YBD, a 
fost concediat după 15 iulie, a fost arestat, a contestat decizia de concediere, a scris scrisori tuturor 
autorităților statale, inclusiv președintelui Erdoğan. Atunci când vocea lui nu a fost auzită și a fost 
etichetat drept "terorist" i-a fost afectată inima, moartea lui a fost înregistrată ca sinucidere în 
registrele oficiale. HSYK i-a respins obiecțiunile față de decizia de concediere având în vedere 
moartea sa și nu au transmis nici măcar condoleanțe oficiale. Colegilor le-a fost teamă să nu fie 
acuzați „de a ajuta o organizație teroristă (!)” și nu au putut participa la înmormântare. 
A doua victimă Mehmet TOSUN, a fost tratat în spital o lungă perioadă de timp datorită unei boli de 
plămâni pe care o avea de 2 ani. După ce a fost concediat a fost tratat în spital câte 2-3 zile pe lună. În 
cursul tratamentului a slăbit 35 de kg de la 80 la 45 de kg. Medicamentele puternice folosite i-au slăbit 
sistemul imunitar. A fost un om bun, iubitor, un gentelman care a iubit mult. Colegii îl ajutau la birou 
având în vedere starea sa de sănătate. Cu ajutorul familiei, după ani de tratament s-a recuperat, și-a 
propus să se căsătorească, s-a logodit, iar în final s-a căsătorit. 
În partea de început a vieții sale, când era căsătorit de o lună, a fost acuzat de a fi membru al unei 
„organizații teroriste”, a fost concediat și arestat când a crezut că "și-a pus viața în ordine". Cu toate 
acestea, colegii săi cu conștiință au spus „Nu te vor aresta din cauza bolii de care ai suferit”. Era o 
persoană sensibilă, toate aceste lucruri i-au afectat inima. Ofițerii l-au tras și l-au tratat ca și cum ar fi 
un "trădător", nici nu i-au dat nici măcar pâine și apa. Într-un final când a fost arestat și încarcerat s-a 
relaxat un pic și a spus că „locul acesta este mai bun decât cel de reținere (!)" 
A petrecut luni în închisoare, toate contestațiile la starea de deținere/arest au fost respinse prin decizii 
printate. Celula era aglomerată, igiena și oxigenul nu erau suficiente în închisoare. Boala a reapărut. A 
fost examinat de un doctor, s-a reluat tratamentul medical, însă nu ca în libertate, totul fiind 
obstrucționat de birocrația gratiilor de fier. A contestat deținerea/starea de arest prezentând documente 
medicale, dar cererile sale „nu au fost găsite întemeiate". 
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Boala sa de plămâni a evoluat. După șapte luni nicio acuzație nu a fost formulată față de el, și fără să 
știe de ce și pe baza căror probe a fost acuzat, acum două zile boala s-a acutizat și a decedat. A fost 
înmormântat și pomenit drept „Mehmet Tosun omul” fără titulatura de judecător. 
Se spune că bunătatea înaintea răutății este datoria omului, bunătatea înainte de bunătate este datoria 
tuturor, răutatea înainte de bunătate este lucrarea duhurilor rele. 
Pentru că a fost un „Om” de caracter ar fi putut face bine și „r ăuvoitorilor” care i-au făcut rău. 
Au rămas în urmă o soție îndurerată și colegi care se tem să îl plângă. 
Dumnezeu să îl odihnească 
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Murat Arslan1, judecător din Turcia închis a câștigat Premiul Václav Havel 
pentru Drepturile Omului 2017 
 

Discursul lui MURAT ASLAN 
 
Vă vorbesc dintr-o închisoare aflată într-o țara unde supremația dreptului a fost suspendată, care se 
îndepărtează de valorile democratice, în care disidenții sunt reduși la tăcere, apărătorii drepturilor 
omului, jurnaliștii, oamenii care luptă pentru pace și care strigă că copii nu ar trebui să moară sunt 
caracterizați drept teroriști și sunt închiși. Imaginați-vă o țară în care închisorile devin destinații pentru 
apărătorii drepturilor omului, ca un imperiu al fricii căzut în întuneric. Da, este adevărat că țara nu a 
învățat nicio lecție din experiențele neplăcute ale Europei de la începutul secolului 20, motiv pentru 
care țara trece prin aceeași experiență devenind un laborator al regimului totalitar.  
Cu toate acestea nu ar trebui să disperăm. Nu ne-am cufundat nicio dată în disperare. De fapt, 
existența copiilor noștri nu ne lasă să ne pierdem speranța. Dacă undeva există cineva decis să lupte 
pentru drepturi și liberate asta înseamnă că există speranță pentru viitor. De aceea, plini de speranță 
noi am dorit să organizăm sistemul judiciar.   
Am fondat Asociația Judecătorilor și Procurorilor din Turcia (YARSAV) în 2006, deoarece am crezut 
că un sistem judiciar independent, imparțial, care garantează libertatea, este o condiție sine qua non 
într-un stat modern și că o democrație constituțională trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor 
omului. 
Luptăm pentru un sistem judiciar independent și imparțial, pentru supremația dreptului și democrație. 
Ne ghidăm după valorile care conduc la independență totală, la o civilizație contemporană bazată pe 
egalitate, laicism, supremația dreptului, respectarea drepturilor și libertăților omului. Rezistăm în fața 
oricărei intervenții care atentează la aceste valori fundamentale. Luptăm împotriva construirii unui zid 
de frică care să închidă societatea. 
Prejudecățile, susținerile fără fundament au devenit, din păcate, falsul adevăr din societatea noastră. 
Nu am făcut nicio concesie de la valorile pentru care am militat indiferent de amenințări și presiuni. 
Am făcut ceea ce trebuia să facem și această abordare a fost apreciată de societatea internațională. În 
acel moment am devenit reprezentativi și o asociație respectată în lume. 
Nu am abandonat sistemul judiciar decăzut din țară. Am lăsat repare de salvare la fiecare colț pentru a 
ne putea întoarce. Astăzi avem exil, arestări, dar realitatea nu se va schimba. Prețul pe care îl plătim 
întărește credința noastră că în zilele care vor urma supremația dreptului și democrația se vor 
internaliza și vor impulsiona spiritul nostru de luptă. 
Vom continua să demonstrăm că există întotdeauna proteste împotriva injustiției și nelegalităților în 
timp ce mulți alții, care ar fi trebuit să își ridice vocea și să rezite, s-au cufundat în tăcere sub 
presiunea imperiului fricii. 
Reflectarea crescută a traumei rezultate din ideile autoritariste va face ca vocea noastră interioară să se 
facă auzită și vocea noastră îi va deranja mai mult pe aceia care au cauzat această traumă. 
Apărăm supremația dreptului, drepturile omului și valorile democratice moderne. Această rezistență 
este ultima frontieră pentru protecția libertății și democrației noastre.  

                                                           
1
 Murat Arslan este un fost judecător din Turcia, membru al Uniunii Judecătorilor și Procurorilor (YARSAV). Pe 26 octombrie 2016, a fost 

arestat. În 2017, a primit premiul Václav Havel pentru Drepturile Omului din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 
Acordarea premiului ce reprezintă o recunoaștere a persoanelor care luptă pentru apărarea drepturilor omului atât în Europa cât și în afara 
granițelor acesteia, reprezintă o încununare a muncii sale pentru susținerea independenței sistemului judiciar din Turcia. Arslan a fost acuzat 
că susține FETÖ. 
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Nu ar trebui să uităm niciodată că istoria omenirii este plină de asemenea revoluționari viteji care au 
plătit prețul pentru convingerile lor, iar aceasta este moștenirea lor. 
Sunt mândru că am primit acest premiu (consacrat marelui intelectual și politican Vaclav Havel) în 
numele colegilor mei, luptători pentru libertate, care au fot concediați, persecutați și închiși. Sper că 
premiul va contribui în mod semnificativ la lupta noastră pentru libertate. 
Cu această ocazie vreau să îmi exprim gratitudinea și să adresez mulțumiri membrilor PACE, 
comitetului de selecție, Asociației Internaționale a Judecătorilor (care întotdeauna ne-a sprijinit în 
lupta noastră pentru democrație și statul de drept și al cărei mândru membru sunt) și altor asociații de 
judecători, Magistrați Europeni pentru Democrație și Libertate (MEDEL), Asociația Judecătorilor 
Administrativi Europeni, Judecători pentru Judecători și colegilor mei membri ai YARSAV. 
În final aș vrea să îi mulțumesc soției mele Sevilay și fiilor mei (Burak Emre and Yigit Eren) care sunt 
adevărați eroi ai luptei pentru democrație din Turcia. 
Vă salut pe toți și sper să vă întâlnesc într-un viitor luminos și lini știt. 
 
MURAT ARSLAN 
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Apel pentru donații în vederea susținerii colegilor din Turcia 
 

Dacă doriți să îi ajutați pe colegii persecutați din Turcia și pe familiile acestora vă rugăm să 
contribui ți cu donații, ce vor fi folosite pentru acoperirea costurilor necesare apărării și 
trimiterii de observatori interna ționali la procese, utilizând următorul cont 
 
Internationalen Rechtshilfe-Fonds; Juristen für Juristen. (J4J) 
IBAN: DE11 3306 0592 0005 3433 63  
BIC: GENODED1SPW  
Sparda-Bank West eG 

 
Fondul internațional de ajutor legal reciproc: Juriști pentru Juriști (J4J) 

 
Statutul asociației 
§ 2 (1) Scopul Asociației este  
(a) promovarea ajutorului legal reciproc pentru judecătorii care sunt persecutați; 
(b) promovarea la nivel internațional a respectului pentru democrație, supremația dreptului, drepturile 
omului și apărarea independenței sistemului judiciar. 
 


