AL MINISTERI DE JUSTÍCIA DE LA REPÚBLICA DE TURQUIA
Benvolgut Ministre:
A Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım i Veysi Aktaş, que estan detinguts
a la Presó d'Alta Seguretat tipus F d’İmralı, se'ls impedeix il·legalment veure als seus
advocats.
Mentre que a Abdullah Öcalan no li ha estat permès veure al seu advocat des del 7
d'agost de 2019, a Veysi Aktaş, Hamili Yıldırım i Ömer Hayri Konar no se'ls ha permès ni
una sola vegada des del 2015, quan van ser traslladats a l'illa de İmralı.
A la presó d’ İmralı s'aplica una forma especial i discriminatòria d'aïllament des del 15 de
febrer de 1999. La prohibició de les visites dels advocats ha estat en vigor de manera
continuada durant 8 anys, des del 27 de juliol de 2011 fins el 2 de maig de 2019. Al 2019,
es van poder realitzar 5 visites d'advocats, i després de l'última, el 7 d'agost de 2019, es
va reprendre la prohibició continuada.
També som testimonis de l'ansietat que ha provocat a la seva família i els nostres
col·legues el fet que no se sàpiga res d’Öcalan des d'una última i breu trucada telefònica
que va tenir lloc el 25 de març de 2021. Com a advocats que segueixen de ben a prop
els assumptes a Turquia, som molt conscients de l'impacte polític i social d'aquesta
situació.
En el seu informe sobre la seva visita de 2019 a la presó de İmralı, publicat el 5 d'agost
de 2020, el CPT va considerar la prohibició total dels contactes a Öcalan i als altres tres
reclusos amb el món exterior, com un tipus d’empresonament incomunicat. El CPT va
declarar que la situació era inacceptable i contravenia els instruments i estàndards
internacionals de drets humans més rellevants.
Les contínues ingerències en el dret de defensa i l'estat d'aïllament imposat a Öcalan i
als altres reclusos han suscitat declaracions d'organitzacions de dret internacional
com ELDH, AED i Lawyer for Lawyers, així com reaccions crítiques d'una àmplia xarxa
d'advocats en diferents ocasions, demostrant, d’aquesta manera, la importància i l'ampli
seguiment d'aquesta problemàtica situació.
Ens agradaria recordar-vos que el 10 de juny de 2022, 775 advocats inscrits en 29
Col·legis d'Advocats diferents, entre els quals es trobaven representants d'institucions i
presidents de Col·legis d'Advocats, van sol·licitar a la Fiscalia General de Bursa que el Sr.
Abdullah Öcalan, el Sr. Hamili Yıldırım, el Sr. Ömer Hayri Konar i el Sr. Veysi Aktaş,
poguessin mantenir converses amb els seus respectius advocats, posant fi a la prohibició
il·legal
de
les
visites
d'advocats
a
la
presó
d’ İmralı.
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La prohibició de les visites dels advocats a la presó d’İmralı viola clarament les Regles
Mínimes de les Nacions Unides per al Tractament dels Reclusos (Regles Nelson Mandela)
actualitzades el 2015, les recomanacions del CPT i la Llei d'Execució de Turquia (Llei núm.
5275). Els Estats tenen l'obligació de garantir que els detinguts i presos puguin exercir
els seus drets independentment de la seva identitat i de la naturalesa de la seva
condemna.
També és una violació dels drets i prerrogatives dels advocats, com s'estableix en els
Principis Bàsics de les Nacions Unides sobre la Funció dels Advocats, en particular els
Principis Bàsics 8 i 16.
El Principi Bàsic 8 és molt clar: "A tota persona arrestada, detinguda o presa se li
proporcionaran les oportunitats, el temps i les facilitats adequades per a ser visitada per
un advocat i per a comunicar-se i consultar amb ell, sense demora, intercepció o censura
i amb plena confidencialitat. Aquestes consultes podran realitzar-se a la vista, però no
sota l’escolta dels funcionaris encarregats de fer complir la llei". De la mateixa manera, el
Principi Bàsic 16 també estableix que els governs hauran de garantir que els advocats
puguin exercir totes les seves funcions professionals sense intimidació, obstacles,
assetjament o interferències indegudes i que puguin viatjar i consultar amb els seus
clients lliurement tant dins del seu país com a l'estranger.
Com és sabut, en virtut de l'article 25 del Reglament sobre les visites de persones
condemnades i detingudes, els advocats estrangers -fins i tot sense poder- tenen dret a
veure a una persona condemnada a Turquia, sempre que compleixin amb els convenis
internacionals dels quals la República de Turquia és part i amb el principi de reciprocitat.
Considerant que els esforços permanents dels nostres col·legues a Turquia contra
l'aïllament i la violació del dret a la defensa és essencialment una lluita per l'aplicació dels
drets protegits en els convenis internacionals dels quals Turquia és part, especialment el
Conveni Europeu de Drets Humans, li presento la meva sol·licitud per a veure a
Abdullah Öcalan i als altres presos detinguts a İmralı, d’acord amb l’àmbit d’aplicació de
l'article 25 de la Regulació corresponent.
Desitjo que emeti l’autorització necessària.
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