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Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler

TUTUKLULARA UYGULANACAK MUAMELELER İÇİN
TEMEL İLKELER
14 Aralık 1990 tarihli 45/111 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul ve ilan
edilmiştir.
1. Bütün tutuklulara, insan olarak doğuştan sahip oldukları saygınlık ve
değere uygun olan saygı ile muamele edilecektir.
2. Irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ya da diğer düşünceler, ulusal ya
da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da diğer statülere dayalı
ayrımcılık gözetilmeyecektir.
3. Bununla birlikte, yerel koşuların gerektirdiği durumlarda tutukluların
dinsel inançlarına ve kültürel göreneklerine saygı gösterilmesi arzu edilen
bir durumdur.
4. Cezaevlerinin, tutukluların gözetim altında tutulması ve toplumun
suçtan korunması konularındaki sorumlulukları, bir Devlet’in diğer
toplumsal amaçları ve toplumun bütün üyelerinin iyiliğinin ve gelişiminin
sağlanması konusundaki temel sorumlulukları gözetilerek yerine
getirilecektir.
5. Tutukluluk durumunun açık bir biçimde gerekli kıldığı sınırlamalar
dışında, bütün tutuklular Insan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ilgili
Devletlin taraf olduğu durumlarda Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklara ilişkin uluslararası Sözleşme, Sivil ve Siyasal Haklara ilişkin
uluslararası Sözleşme ve ona ek Isteğe bağlı Protokolünde ortaya
konulan insan hakları ve temel özgürlüklerin yanı sıra diğer Birleşmiş
Milletler Sözleşmeleri ile yürürlüğe giren diğer haklara sahip olmaya
devam edeceklerdir.
6. Bütün tutuklular, insan kişiliğinin tam olarak gelişimini
amaçlayan kültürel etkinlikler ve eğitime katılma hakkına sahip
olacaklardır.
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7. Hücre hapsinin bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarılmasına
ya da bu uygulamanın kullanılmasının sınırlanmasına yönelik çabalar
konusunda girişimde bulunulmalı ve bu tip çabalar teşvik edilmelidir.
8. Tutukluların ülkenin emek piyasasıyla yeniden bütünleşmelerini
kolaylaştıracak ve kendilerinin ve ailelerinin
mali
olarak
desteklenmesine katkıda bulunabilmelerine olanak sağlayabilecek olan
anlamlı, ücretlendirilmiş bir istihdama sahip olmalarını olanaklı kılacak
koşullar yaratılacaktır.
9. Tutuklular, hukuksal durumlarından kaynaklanan bir ayrımcılık
yapılmaksızın,
ülkede
sağlanabilen
sağlık
hizmetlerinden
yararlanacaklardır.
10. Toplumun ve toplumsal kurumların katılımı ve yardımı ile, ve
kurbanların çıkarları yeterince gözetilerek, eski tutukluların toplumla
mümkün olan en iyi koşullar altında yeniden bütünleştirilmesi amacı ile
elverişli koşullar yaratılacaktır.
Yukarıdaki İlkeler tarafsız bir biçimde uygulanacaktır.

