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KANUN ADAMLARININ ZOR VE SİLAH
KULLANMALARINA DAİR TEMEL PRENSİPLER
27 Ağustos - 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana’da toplanan
Suçların Önlenmesi ve Suçluların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş
Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir.
BAŞLANGIÇ
Kanun adamlarının yaptığı işler büyük önemi bulunan sosyal bir hizmet
olduğundan ve bu nedenle, bu görevlilerin çalışma koşullarını ve
durumlarını koruma ve gerekli olduğunda geliştirme ihtiyacı
bulunduğundan,
Kanun adamlarının yaşamına ve güvenliğine karşı tehlike, bütün
toplumun huzuruna karşı bir tehlike olarak görülmesi gerektiğinden,
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde güvence altına alınan ve Kişisel ve
Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile teyit edilen yaşama hakkının,
kişi özgürlüğünün ve güvenliğinin korunmasında, kanun adamları hayati
bir role sahip olduklarından,
Hapishane görevlilerinin görevlerini yaparken zor kullanabilme
şartları, Mahpusların Islahı için Asgari Standart Kurallar’da yer
aldığından,
Kanun Adamları için Talimatname’nin 3. maddesi, kanun adamlarının
sadece kesinlikle gerekli olduğunda ve görevlerini yerine getirmeleri için
gerekli olduğu ölçüde zor kullanabileceklerini öngördüğünden,
Suçların Önlenmesi ve Mahpusların Islahı hakkında Yedinci Birleşmiş
Milletler Kongresi için İtalya’nın Varenna kentinde yapılan hazırlık
toplantısında, kanun adamlarının zor ve silah kullanmalarının sınırları
hakkında daha ayrıntılı bir çalışma yapılırken göz önünde tutulması
gereken bazı unsurlar üzerinde anlaşmaya varıldığından,
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Yedinci Kongre’de alınan 14. kararda, başka noktalarla birlikte, kanun
adamları tarafından zor ve silah kullanılmasının insan haklarına saygıyla
orantılı olması gerektiği vurgulandığından,
Ekonomik ve Sosyal Konsey 21 Mayıs 1986 tarihli ve 1986/10 bölüm
IX sayılı kararında, Üye Devletleri, Kanun adamlarının Zor ve Silah
Kullanmaları hakkında Kuralların uygulanmasına özel bir dikkat
göstermeye davet ettiğinden ve Genel Kurul da 4 Aralık 1986 tarihli ve
41/49 sayılı kararında Konsey tarafından alınan bu tavsiyeyi
memnuniyetle karşıladığından,
Kanun adamlarının kişisel güvenliklerine gerekli özeni göstermek,
onların adalet dağıtımında, yaşama hakkının, kişi özgürlüğü ve
güvenliğinin korunmasında oynadıkları rolün önemine, kamu güvenliğini
ve toplumsal barışı korumak için taşıdıkları sorumluluğa ve onların
niteliklerinin, eğitimlerinin ve davranışlarının önemine dikkat etmek
gerekli olduğundan,
Kanun adamlarının görevlerini düzenleyip geliştirme işini yerine
getirirken Üye Devletlere yardımcı olması için formule edilen aşağıdaki
temel prensipler, ulusal mevzuatın çıkarılması ve uygulanması sırasında
Hükümetler tarafından dikkate alınır ve bu prensiplere uyulur; bu
Prensipler kanun adamları ile yargıçlar, savcılar, avukatlar, yürütme ve
yasama organı mensupları gibi diğer kişilerin ve kamuoyunun dikkatine
sunulur.
Genel Hükümler
1. Hükümetler ve kanunen yetkili kuruluşlar, kanun adamlarının
kişilere karşı zor ve silah kullanmaları hakkında yasalar çıkarıp
düzenlemeler yaparlar ve bunları yerine getirirler. Hükümetler ve kanunen
yetkili kuruluşlar bu tür kurallar koyup düzenlemeler yaparlarken, zor ve
silah kullanma ile bağlantılı olan ahlaki sorunları her zaman göz önünde
tutarlar.
2. Hükümetler ve kanunen yetkili kuruluşlar, kanun adamlarının
kendilerini farklılaştıran bir tarzda zor ve silah kullanabilmelerine imkan
hazırlamak için, onlara mümkün olduğu kadar geniş imkanlar sağlar ve
onları çeşitli tipte silah ve mühimmatla donatırlar. Kişilerin ölümüne veya
yaralanmasına yol açabilecek silahların kullanılmasını giderek sınırlama
düşüncesiyle, uygun durumlarda kullanılmak üzere öldürücü olmayan
etkisizleştirici silahlar da bu araçlara dahildir. Yine aynı amaçla, başka
türlü silahları kullanma ihtiyacını da düşürmek için kanun adamlarının
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kalkan, miğfer, kurşun geçirmez yelek ve kurşun geçirmez taşıtlar gibi
kendilerini koruyucu araçlarla donatılmaları mümkündür.
3. Öldürücü olmayan etkisizleştirici silahların geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması, olaylarla ilgisi olmayan kişilere gelebilecek zarar
tehlikesini en aza indirebilmek için dikkatlice değerlendirilir ve bu tür
silahların kullanılması özenle denetlenir.
4. Kanun adamları görevlerini yaparlarken, zora ve silaha başvurmadan
önce mümkün olduğu kadar şiddet içermeyen araçları kullanırlar. Sadece
başka araçların etkisiz kalması veya hedeflenen sonucun gerçekleşme
ümidinin bulunmaması halinde zor veya silah kullanabilirler.
5. Kanun adamlarının, zor veya silah kullanmaları kaçınılmaz hale
geldiği zaman:
a) Suçun ciddiliğiyle ve gerçekleştirilmek istenen meşru amaçla
orantılı bir ölçüde zor kullanılır;
b) Meydana gelecek zarar ve hasarı en aza indirilir ve insan yaşamına
saygı duyulur ve korunur;
c) Yaralanan ve zarara maruz kalan kişilere mümkün olan en kısa
sürede tıbbi yardım ve destek verilmesini sağlanır;
d) Yaralanan veya zarara maruz kalan kişinin akrabaları veya yakın
arkadaşlarına mümkün olan en kısa sürede haber verilmesi sağlanır.
6. Kanun adamları tarafından zor veya silah kullanılması sonucunda bir
yaralama ve ölüm meydana gelmesi halinde, aşağıda 22. prensibe göre
olay hemen üst makamlara bildirilir.
7. Hükümetler, kanun adamları tarafından zor veya silahın keyfi
biçimde veya suiistimal edilerek kullanılmasını, iç hukuklarında cezayı
gerektiren bir suç olarak düzenler.
8. İç siyasal huzursuzluk veya başka her hangi bir olağanüstü durum
gibi istisnai haller, bu temel prensiplerden ayrılmayı haklı göstermek için
ileri sürülemez.
Özel Hükümler
9. Kanun adamları kendilerinin ve başkalarının öldürülmelerine veya
ağır bir biçimde yaralanmalarına yönelik yakın bir tehlikeye karşı
müdafaa halleri ile yaşama karşı ağır bir tehdit içeren ağır nitelikteki özel
suçların işlenmesini önlemek, bu tür bir tehlike gösteren veya emirlere
direnen bir kimseyi yakalamak veya böyle bir kimsenin kaçmasını
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önlemek amacı dışında ve bu amaçları gerçekleştirmek için daha hafif
yöntemler yetersiz kalmadıkça başkalarına karşı silah kullanamazlar. Her
halü karda sadece yaşamı korumak için kesinlikle kaçınılmaz olduğu
zaman öldürmeye yönelik silah kullanılabilir.
10. Kanun adamları dokuzuncu prensipte belirtilen durumlarda,
kendilerini gereği gibi tanıtarak silah kullanma niyetleri konusunda açık
bir uyarıda bulunurlar ve uyarıya uyulabilmesi için yeterli zaman verirler.
Eğer uyarıda bulunmak, kanun adamlarını gereksiz yere tehlikeye sokacak
ise, veya başkaları için ölüm veya ciddi bir biçimde yaralanma riski
yaratacak ise, veya olayın şartları içinde açıkça gereksiz veya anlamsız
ise, uyarı yapılmaz.
11. Kanun adamlarının silah kullanmaları konusunda tüzük veya
yönetmelikler şu yönergeyi içerir:
a) Kanun adamlarının hangi şartlarda silah taşımaya yetkili olduklarını
belirten ve taşınmasına izin verilen silahlar ile mühimmatın türlerini
gösterir;
b) Silahların sadece gerekli durumlarda ve gereksiz zarar riskini en aza
indirebilecek bir tarzda kullanılmasını sağlar;
c) Haksız bir yaralamaya sebep olacak veya gereksiz bir tehlike
oluşturacak şekilde silah ve mühimmat kullanılmasını yasaklar;
d) Kanun adamlarına verilen silahlar ve mühimmattan sorumlu
olmalarını sağlayan usuller de dahil, silahların kontrolünü, depolanmasını
ve zimmet şeklini düzenler;
e) Gerektiğinde silah kullanılacağı zaman, yapılacak uyarılar yer alır;
f) Kanun adamları görevlerini yerine getirirken silah kullanmaları
halinde, bunun daha sonra haber verilmesi için bir sistem öngörür.
Yasadışı toplantılarda asayiş sağlama
12. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde ve Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi’nde herkesin yasal ve barışçıl toplantılara katılma hakkı
tanınmış olduğundan, Hükümetlere ve kanunen yetkili kuruluşlara ve
kanun adamlarına, sadece aşağıdaki 13. ve 14. prensiplere uygun olarak
zor ve silah kullanılabilme imkanı tanınır.
13. Kanun adamları yasadışı olan ve fakat şiddet içermeyen
toplantıların dağıtılması sırasında zor kullanmaktan kaçınırlar; zor
kullanmaktan kaçınmak mümkün değilse, bu zor kullnamayı gerekli olan
asgari ölçüyle sınırlı tutarlar.
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14. Kanun adamları şiddetli toplantıların dağıtılmasında, daha az
tehlikeli araçların kullanılmasının elverişli olmaması halinde ve sadece
gerekli olan asgari ölçüde kullanabilirler. Kanun adamları, yukarıda
dokuzuncu prensipte belirtilen şartlar dışında silah kullanamazlar.
Tutulan veya hapsedilen kişiler bakımından asayişi sağlama
15. Kanun adamları, kurum içinde güvenliğin ve düzenin sürdürülmesi
için gerekli olmadıkça veya kişisel güvenlikleri tehdit edilmedikçe,
hapsedilen kişilerle olan ilişkileri sırasında zor kullanamazlar.
16. Kanun adamları, kendilerini veya başkalarını yakın bir ölüm veya
ciddi surette yaralanma tehlikesine karşı savunma halleri dışında, veya
dokuzuncu prensipteki tehlikeliliği gösteren mahpus ya da tutulmuş
kimsenin kaçmasını önlemek için kesinlikle gerekli olmadıkça, mahpus
veya tutulmuş kimseler karşısında silah kullanamazlar.
17. Yukarıdaki prensipler, hapishane görevlilerinin Mahpuslar Islahı
için Asgari Standart Kuralların özellikle 33, 34 ve 54. maddelerinde
belirtilen haklarına, görev ve sorumluluklarına aykırı sayılmaz.
Nitelikler, eğitim ve tavsiyeler
18. Hükümetler ve kanunen yetkili kuruluşlar, bütün kanun adamlarının
uygun bir eleme usulüne göre göreve seçilmelerini, görevlerini etkili bir
biçimde yerine getirmeleri için gerekli olan ahlaki, psikolojik ve fiziksel
niteliklere sahip olmalarını ve sürekli ve tam bir mesleki eğitim almalarını
sağlar. Bu kişilerin bu görevlere sürekli uygunluk içinde olup olmadıkları
periyodik olarak denetlenir.
19. Hükümetler ve kanunen yetkili kuruluşlar, bütün kanun adamlarının
zor kullanmada gerekli eğitimi almalarını ve gerekli yeterlilik
standartlarına göre sınavdan geçirilmelerini sağlar. Silah taşımaları gerekli
olan kanun adamları, ancak silahların kullanımı konusunda özel eğitimi
tamamlamalarından sonra silah taşıma yetkisi kazanabilirler.
20. Hükümetler ve kanunen yetkili kuruluşlar, kanun adamlarının
eğitiminde, özellikle soruşturma sürecinde polis ahlakı ve insan hakları
konularına, zor ve silah kullanmaktansa çatışmaları barışçıl bir biçimde
çözüme kavuşturma, kalabalıkların davranışlarını anlama, ikna, müzakere
ve arabulma gibi yöntemler de dahil, çeşitli alternatif yöntemler kullanma,
ve ayrıca zor ve silah kullanılmasını kısıtlama amacıyla teknik araçların
kullanılmasına özel bir önem verirler. Kanunen yetkili kuruluşlar, eğitim
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programlarını ve işleyiş usullerini somut olaylar ışığında yeniden
değerlendirirler.
21. Hükümetler ve kanunen yetkili kuruluşlar, zor ve silah
kullanılabilecek olaylarda görev alacak kanun adamlarına gerekli
talimatları verirler.
Haber verme ve inceleme usulleri
22. Hükümetler ve kanunen yetkili kuruluşlar, 6. ve 11. f numaralı
prensiplerde belirtilen türden bütün olaylar için etkili bir haber verme ve
inceleme usulü kurarlar. Hükümetler ve kanunen yetkili makamlar, bu
prensiplere göre haber verilen olaylar için etkili bir inceleme yapılmasını
sağlar ve bağımsız idari veya kovuşturma makamlarının gerekli
gördüklerinde yetkilerini kullanabilme durumunda olmalarını temin eder.
Ölüm, ciddi yaralama veya başka vahim bir olayın meydana gelmesi
halinde, idari inceleme ve yargısal denetimle görevli yetkili makamlara
hemen ayrıntılı bir rapor gönderilir.
23. Zor ve silah kullanılmasından etkilenen kişileri ve kanuni
temsilcileri yargısal usuller de dahil, bağımsız bir inceleme usulüne
katılma hakkına sahiptir. Böyle bir kimsenin ölmesi halinde, bu hüküm o
kimsenin himayesi altında bulunan kişilere de uygulanır.
24. Hükümetler ve kanunen yetkili kuruluşlar, kendi emirleri altındaki
kanun adamlarının yasadışı olarak zor ve silah kullanmakta veya
kullanmış olduklarını bildikleri veya biliyor olmaları gerektiği halde, bu
tür zor veya silah kullanımını önlemek, bastırmak ve haber vermek için
yetkisi içindeki bütün önlemleri almayan amirlerin sorumlu tutulmasını
sağlar.
25. Hükümetler ve kanunen yetkili kuruluşlar, Kanun Adamları için
Talimatname ve bu temel prensiplere uygun davranmak için, verilen zor
ve silah kullanma emrini yerine getirmeyi reddeden veya diğer görevliler
tarafından bu tür hareketlerin yapılmasını rapor eden kanun adamlarına
hiç bir cezai veya disipliner bir yaptırım verilmemesini sağlar.
26. Kanun adamları, bir kimsenin ölümüne veya ciddi şekilde
yaralanmasına yol açan zor ve silah kullanma emrinin açıkça yasaya aykırı
olduğunu biliyorsa, ve bu tür bir emri yerine getirmemek için makul bir
imkana sahip idiyse, amirin emrini icra savunması yapılamaz. Her hal ve
karda, yasadışı emirleri verenler de sorumlu olurlar.

