ULUSLARARASI KURALLAR
Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla ilgili temel kurallar Birleşmiş Milletlerde kabul edilmiş
bulunan Hukuki ve Siyasi Haklar Sözleşmesinde yer almaktadır.
1- Mahkumlara Uygulanacak Muameleye İlişkin Temel İlkeler, İlke 8:
(1) Mahkumların, ülkelerindeki iş piyasasına yeniden girmelerine, kendilerinin ve ailelerinin
geçimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak ücretli ve anlamlı işler yapmalarını sağlayacak
koşullar oluşturulacaktır.
2- Mahkumlara Uygulanacak Muameleye İlişkin Standart Asgari Kurallar,
Kural 71:
(1) Cezaevinde yapılan işler acı ve sıkıntı verici nitelikte olmayacaktır.
(2) Beden ve ruh sağlığının yeterli olduğunun doktor tarafından onaylanması kaydıyla, hüküm giymiş
olan her mahkum çalışacaktır.
(3) Mahkumların normal bir iş günü boyunca çalışmalarını sağlayacak miktarda, işe yarayan bir
işlerinin olması sağlanacaktır.
(4) Mahkuma verilen iş, mümkün olduğu ölçüde, tahliye edildikten sonra hayatını namusuyla
kazanma gücünü koruyacak yada artıracak bir iş olacaktır.
Kural 72:
(1) Cezaevlerinde işlerin örgütlenmesi ve iş yöntemleri mümkün olduğu ölçüde dış dünyadakilere
benzeyecek ve mahkumlar böylelikle normal iş kollarına hazırlanacaktır.
(2) Ancak, mahkumların çıkarları ve mesleki eğitimleri, cezaevi içinde para getirecek bir işin olmasına
öncelik verilecek şekilde ikinci plana itilmemelidir.
Kural 73:
(1) Cezaevlerindeki işler ve çiftlikler tercihen özel bir yüklenici tarafından değil, doğrudan cezaevi
yönetimi tarafından işletilmelidir.
(2) Mahkumlar cezaevi yönetiminin denetimi altında olmayan bir işte çalıştırıldıklarında her zaman
başlarında cezaevi görevlileri olacaktır. İş başka bir hükümet kuruluşu için yapılıyor olmadıkça, işin
kendisi için yapıldığı kimse, mahkumların üretimi göz önüne alınarak, bu iş için normal ücreti cezaevi
yönetimine ödeyecektir.
Kural 74:
(1) Özgür işçilerin sağlık ve güvenliği için alınan önlemler aynen mahkumlar içinde uygulanacaktır.
(2) Mahkumların, işe ilişkin hastalık da dahil olmak üzere, iş kökenli yaralanma ve incinmelere karşı,
yasaların özgür işçilere tanıdığından eksik bir düzeyde olmayacak şekilde sigortalanması için
düzenlemeler yapılacaktır.
Kural 75:
(1) Mahkumların günde ve haftada azami kaç saat çalışacağı, özgür işçilere ilişkin yerel kural ve
adetleri göz önüne alarak yasalar yada idari kurallar tarafından belirlenecektir.

(2) Bu şekilde belirlenecek saatler haftada bir günün dinlenme günü olarak ayrılmasına izin verecek ve
mahkumların topluma yeniden kazandırılması için gerekli görülen eğitim faaliyetleri ve diğer
faaliyetler için zaman bırakılacaktır.
Kural 76:
(1) Mahkumların yaptığı işe karşılık adil bir ücret sistemi olacaktır.
(2) Bu sistemde mahkumlar kazançlarının en az bir kısmını kullanmalarına izin verilen şeylere
harcayabilecek, bir kısmını da ailelerine gönderebilecektir.

