
Declaração da Comissão de Veneza 
sobre a Interferência na Independência do Poder Judicial na Turquia 

  

 A Comissão de Veneza foi contactada pelos juízes e procuradores da Turquia, com o 

objectivo de dar a conhecer inúmeros casos de interferências graves no trabalho dos juízes e 

procuradores em matéria de casos politicamente sensíveis. 

            Estas situações apontam para um padrão de interferência na independência do poder 

judicial, que violam de forma explícita e clara os padrões europeus e universais: 

 As decisões judiciais e os pedidos dos procuradores não são executados numa clara 

violação da lei; 

 Os procuradores são afastados, de forma repentina, de casos que acompanhavam durante 

extensos períodos de tempo; 

 Juízes e procuradores são transferidos, deliberadamente, de forma arbitrária para outros 

tribunais; 

 Juízes foram demitidos por causa das decisões que tomaram; 

 É ainda mais preocupante o facto de os juízes e procuradores chegarem mesmo a ser 

detidos por decisões que tomaram; 

             A Comissão de Veneza salienta que apenas podem ser tomadas medidas contra os juízes se 

existirem provas suficientes de que estes não agiram de forma parcial, mas sim por razões 

impróprias. 

            A Comissão de Viena encontra-se particularmente preocupada pelo facto de o Conselho 

Superior de Juízes e Procuradores ter tomado medidas imediatas e persecutórias contra os juízes e 

procuradores, tendo por base apenas as suas decisões nos casos pendentes. Esta prática do 

Conselho Superior contradiz os princípios básicos do Estado de Direito. 

            Salienta ainda que, no dia 15 de Fevereiro de 2014, a lei que rege o Conselho Superior de 

Juízes e Procuradores foi alterada, reforçando os poderes do Ministro da Justiça no âmbito do 

Conselho Superior. Este passo inverteu as conquistas positivas da reforma realizada em 2010 na 

sequência do referendo constitucional. Enquanto o Tribunal Constitucional declarava muitas destas 

alterações inconstitucionais a 10 de Abril de 2014, já o Ministro da Justiça tinha procedido à 

substituição de membros-chave da equipa administrativa do Conselho Superior, por um lado, e, por 

outro, redistribuído os membros do Conselho para outras câmaras. Estas decisões não eram 

reversíveis uma vez que as decisões do Tribunal Constitucional não tinham efeito retroactivo. 

            Os factos acima descritos, demonstram de forma clara que as garantias existentes e que 

asseguram a independência do Judiciário na Turquia são insuficientes. 

 A Comissão de Veneza pede às autoridades turcas 

 Que avaliem as medidas tomadas contra os juízes e procuradores em causa; 

 Que procedam à revisão da Lei aplicada ao Conselho Superior de Juízes e Procuradores de 

forma a reduzir a influência do poder executivo dentro do Conselho 



 Que proíbam qualquer interferência do Conselho Superior de Juízes e Procuradores em 

processos pendentes 

 Que disponibilizem aos juízes garantias legais e constitucionais nas situações de 

transferências contra a sua vontade, excepto nos casos de reorganização dos tribunais. 

             A Comissão de Veneza pede que o Presidente da Turquia acompanhe esta situação do 

sistema judicial na Turquia. 

 


