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Hürriyetinden  Yoksun Bırakılan Kişilerin Tedavisi Hakkında Beyan

Coronavirüs (COVID-19) pandemic hastalığı Avrupa Konseyi üye devletleri hükümetlerine 
olağanüstü zorluklar yaratmaktadır. Özellikle polis gözaltı merkezleri, infaz kurumları, 
göçmen gözaltı merkezleri, akıl hastaneleri, toplum bakım merkezleri ve son dönemde yeni 
kurulan karantina alanları gibi yerlerde çalışan personeller için özel ve yoğun zorluklar vardır.

CPT, COVID-19’a karşı mücadele için atılan adımları açık bir zorunluluk olarak kabul 
etmesinin yanı sıra tüm aktörlere işkence ve insanlık dışı veya onur kırıcı muamelenin mutlak 
yasağını hatırlatır. Koruyucu önlemler hiçbir zaman hürriyetinden yoksun kişilere yönelik 
insanlık dışı veya onur kırıcı muamele ile sonuçlanmamalıdır. CPT’nin görüşüne göre Avrupa 
Konseyi bölgesinde hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerden sorumlu ilgili makamlar 
tarafından aşağıdaki ilkeler uygulanmalıdır.

1) Hürriyetinden yoksun bırakılan herkesin sağlığını ve güvenliğini korumak için 
mümkün olan tüm önlemler temel prensip olmalıdır. Böylesi eylemlerde bulunmak, 
personelin sağlık ve güvenliğinin korunmasına da katkıda bulunur.

2) Hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin tutulduğu alanlarda gerek Dünya Sağlık 
Örgütü’nün gerekse uluslar arası standartlara uygun ulusal sağlık ve kliniklerin 
pandemiyle mücadele için hazırladığı kılavuzlara  saygı duyulmalı ve tümüyle 
uygulanmalıdır.

3) Personel mevcudiyeti güçlendirilmeli ve hürriyetten mahrum olan alanlarda 
görevlerini tamamiyle yerine getirebilmeleri için gerekli tüm profesyonel destek, 
sağlık ve koruyucu eğitimi almalıdır.

4) COVID-19’un yayılmasını engellemek için hürriyetinden yoksun kişilere karşı alınan 
her kısıtlayıcı önlemin yasal bir dayanağı, insan onuruna saygılı, orantılı ve sınırlı 
sürede olmak zorundadır. Alınan her türlü önlem hakkında hürriyetinden yoksun 
kişilere anladıkları dilden kapsamlı bilgi verilmelidir.

5) Yakın kişisel temas virüsün yayılmasına neden olduğundan tüm ilgili makamlar 
hürriyetinden yoksun bırakma dışında alternatiflere başvurmak için çaba göstermelidir.
Böylesi bir yaklaşım özellikle aşırı kalabalık durumlarda kaçınılmazdır.Dahası 
yetkililer tutuklu yargılama seçeneği dışında cezanın hafifletilmesi, erken veya şartlı 
tahliye; psikiyatrik hastaların istem dışı tutulmasını yeniden değerlendirme; sosyal 
bakım evlerinde ikamet edenlerin taburcu edilmesi ve gözaltında tutulan 
göçmenlerden uzak kaçınılması gibi alternatifleri tercih etmelidir.

6) Sağlık hizmetlerinin karşılanmasına ilişkin olarak, gözaltında özellikle korunmadan 
yoksun gruplar veya risk altındaki gruplar, yaşlılar, önceden sağlık sorunları olan 
kişilerin özel ihtiyaçlarının karşılanması için özellikle dikkat edilmelidir. Bu durum 
COVID-19 taraması ve yoğun bakım seçeneklerini de kapsar. Dahası bu süre 
içerisinde tutuklu ek olarak psikolojik destek de almalıdır.

7) Pandemi sırasında gözaltında bulunan kişilerin elzem olmayan faaliyetlerinin askıya 
alınması meşru  ve mantıklı olsa da temel haklarına saygı duyulmalıdır. Bu durum 



özellikle kişisel hijyeni sağlamaya erişim (sıcak su ve sabuna erişim dahil) ve günlük 
temiz hava erişimi (en az bir saat) hakkını da içermektedir. Ayrıca ziyaretler dahil 
olmak üzere dış dünyayla temasa ilişkin tüm kısıtlamaların telafi edilmesi için 
alternatif iletişim araçlarına erişim sağlanmalıdır (telefon veya internet üzerinden 
erişim).

8) SARS-CoV-2 virüsü bulaşmış veya enfekte olduğundan şüphelenilen bir kişinin 
karantinaya alınması durumunda kişiyle her gün insani temas sağlanmalıdır.

9) Kolluk kuvvetlerince gözaltında tutulan kişilerin her koşulda ve zamanda avukat ve 
doktor erişimine saygı duyulmalıdır. Septomları olan kişilerin koruyucu maske 
takması gibi bazı tedbirler zorunlu kılınabilir. 

10) Ulusal önleyici mekanizmalar ve CPT dahil bağımsız organlar izleme yapmaya devam
etmeli ve CPT, kötü muameleye karşı temel bir koruma olmaya devam etmelidir. 
Devletler kişilerin karantinada tutulduğu yerler dahil olmak üzere tüm gözaltı 
yerlerine izleme organlarına erişimi garanti etmeye devam etmelidir. Bununla birlikte 
tüm izleme organları izleme sürecinde özellikle yaşlılarla ve sağlık sorunları olanlara 
karşı ‘zarar vermeme’ ilkesine sadık kalmalıdır.


