
1
 Bu metin, Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslarla İlgili İletişim ve İşbirliği Ağı üzerinden, Betül Boran (CİSST), İdil Seda Ak (Engelli Kadın Derneği) 

ve Zeynep Alpar (CİSST) tarafından, gönüllü olarak İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından kontrol edilmiş resmi bir 
çeviri değildir. (Ağustos 2015) 

Engelli Hakları Komisyonu  
 

  Tebliğ No. 8/2012 

  Komisyonun on birinci oturumunda (31 Mart – 11 Nisan 2014) 

benimsenen Görüşler 

 

Gönderen: Bay X (Avukat Valeria G. Corbacho 

tarafından temsil edilen) 

Mağduriyet beyan eden: Yazar 

Taraf devlet:     

  

 

Arjantin 

Tebliğ tarihi:  22 Haziran 2012 (ilk bildirme) 

Kaynak belge: Özel Raportör’ün, 70. Maddeye ilişkin, taraf 

devlete 9 Ağustos 2012’de bildirilen kararı 

(belge biçiminde yayımlanmamıştır) 

Görüşlerin Kabul Tarihi: 11 Nisan 2014 

Dava konusu: Ev hapsinin reddedilmesi, hapsedilme 

koşulları, tıbbi bakıma ve zamanında, uygun 

rehabilitasyon hizmetine erişim 

 

Esasa ilişkin konular: Engelliliğe dayalı ayrımcılık; makul barınma; 

ayrımcılık yapmama ve eşitlik; erişilebilirlik; 

yaşam, sağlık, habilitasyon ve rehabilitasyon 

haklarının ihlali 

Usule ilişkin konular: Yurtiçinde başvurulacak kanuni yolların 

tüketilmemesi, iddianın doğruluğunun 

kanıtlanamaması  

Sözleşmenin ilgili maddeleri: 9; 10; 13; 14, 2. fıkra; 15, 2. fıkra; 17; 25; ve 

26 

  

 

 Birleşmiş Milletler CRPD/C/11/D/8/2012 

 

Engelli Hakları Sözleşmesi 

 

Dağıtım: Genel 

18 Haziran 2014 

Türkçe1 

Orijinal: İspanyolca 



CRPD/C/11/D/8/2012 

2 GE.14-05593 

Seçmeli Protokol Maddeleri: 2 (d) ve (e) 

Ek 

  Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komisyonunun Engelli 
Hakları Sözleşmesine Ek Seçmeli Protokolü Madde 5 
Hükmünce İncelemesi (onbirinci oturum) 

  Tebliğ No. 8/2012 

Gönderen: Bay X (Avukat Valeria G. Corbacho 

tarafından temsil edilen) 

Mağduriyet beyan eden: Başvuru sahibi 

Taraf Devlet: Arjantin 

Tebliğ tarihi: 22 Haziran 2012 (ilk bildirme) 

  

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi, Engelli Hakları Sözleşmesi madde 34 

hükmünce 11 Nisan 2014’te bir görüşme düzenlemiş ve Birleşmiş Milletler Engelli 

Hakları Komisyonunun Engelli Hakları Sözleşmesine Ek Seçmeli Protokü altında Bay X 

tarafından Komiteye ibraz edilen tebliğ No. 8/2012’yi değerlendirmiş, tebliğin yazarı ve 

taraf devletin erişime sunduğu tüm yazılı bilgileri de göz önünde bulundurarak bir karara 

varmış ve belirtilenleri kabul etmiştir: 

  Ek Protokol Madde 5 Hükmünce İncelemeler 

1.1 Bildirinin başvurusunu yapan Bay X Arjantin vatandaşı olup 26 Kasım 1952 

tarihinde doğmuştur. Başvuru sahibi, sözleşmenin madde 9; 10; 13; 14, paragraf 2; 17; 25 

doğrultusunda Arjantin tarafından hak ihlaline uğradığını iddia etmektedir. Başvuru 

sahibi avukat Valeria G. Corbacho tarafından temsil edilmektedir. Sözleşmeye ek 

protokol muhatap devlet için 2 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

1.2 4 Şubat 2013’te Komite adına hareket eden ve yeni başvurular üzerine çalışan özel 

raportör, Komite başvuruyu değerlendirirken, muhatap devletin Komitenin prosedürüne 

uygun olarak madde 64 doğrultusunda başvuru sahibinin sağlık durumu nedeniyle ihtiyaç 

duyduğu ilgi, tedavi ve rehabilitasyonun sağlanması için gerekli adımları atmayı gözden 

geçirmesini talep etmiştir. 31 Temmuz 2013’te muhatap devlet, Komitenin geçici 

önlemlerin alınması isteği doğrultusunda gerekli adımların atıldığına dair Komiteyi 

bilgilendirmiştir.  

 

Başvuranın Bildirdiği Üzere Olaylar 

 

2.1 Başvuran San Martin’deki Federal Ceza Mahkemesi No. 1 önündeki ceza 

duruşmasıyla bağlantılı olarak duruşma öncesi Marco Paz Federal Hapishane Kompleksi 

2’de tutuklu bulunmuştur. Mahkemenin izniyle, 1999 yılında bir trafik kazası sonucu 

alınan servikal diskinin bir levhayla (protez) değiştirilmesi için 27 Ocak 2010’da omurga 

ameliyatı olmuştur. 28 Ocak 2010 günü felç geçirerek, buna bağlı olarak sol homonom 

hemiyanopsi, duyusal denge bozukluğu ve bilişsel bozukluk, bozulmuş vizüospasyal 
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oryantasyon olmuştur. Dahası başvuranın iddiasına göre levha, omurga ameliyatı 

sırasında yanlış yerleştirilmiş ve sonrasında yerinden kaymış, yemek borusunun 

karşısında serbest olarak durmaktadır.  

 

2.2 Ardından, başvuran, Federal Ceza Mahkemesinin izniyle, durumunun stabilize 

edildiği Escobar’daki FLENI enstitüsüne sevk edilmiş ve yataklı tedavi programına 

başlamıştır. 

 

2.3 7 Nisan 2010 günü, Federal Ceza Mahkemesi, FLENI Enstitüsü tarafından başvuru 

sahibinin tedavi programına günübirlik hasta olarak devam etmesi için uygun olduğuna 

dair bilgilendirilmiştir. Aynı gün, başvuran, Ceza Kanunu Madde 10 ve 26.472 numaralı 

yasa tarafından düzeltilen 24.660 no’lu yasaların 32. ve 33. Maddeleri gereğince duruşma 

öncesi tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi istemiyle başvurmuştur. Başvuru sahibi, 

felce bağlı olarak aldığı tedaviye benzer bir tedaviyi günübirlik hasta olarak almaya 

devam etme ihtiyacının sürdüğünü ve engeline özel düzenlemiş bir yaşam alanına ihtiyacı 

olduğunu iddia etmiş buna bağlı olarak tutukevi ile tedavi gördüğü rehabilitasyon 

hastanesinin arasındaki uzaklığın göz önünde bulundurulmasını istemiştir. Önceden 

tutulduğu tutukeviyle hastane arasındaki uzaklığın uygulamada tedaviye ulaşmasını 

engelleyecek, böylece tıbbi tedavi alma hakkını ihlal edecektir. Başvuru sahibi, evde 

günlük işlerine yardımcı olacak güvenilir biri ve engeli için uyarlanmış olanaklar 

bulunacağından ve tedavi göreceği FLENI enstitüsüne ulaşımı kolay olacağından ev 

hapsinin tedavisine en uygun hapsetme şekli olacağını iddia etmiştir.  

 

2.4 9 Haziran 2010 tarihinde, Federal Ceza Mahkemesinin talebi üzerine Yüksek 

Mahkeme Adli Tıp Departmanına bağlı iki doktor, başvuru sahibini muayene etmiştir. 

Bölüme göre, FLENI Enstitüsünün sağladığı tedavi uygun olup, başvuru sahibi 

başkalarının desteğine ihtiyaç duymaktadır; hapishane ortamı kapsamlı bir tedavi 

sağlamak için uygun değilken, özel Buenos Aires Sinirbilimi Enstitüsü uygulanabilir bir 

seçenektir ve uzaklığa bağlı olarak hapishane ve tedavi merkezi arasındaki seyahatin zarar 

verici etkileri olabileceğinden hasta bir nakil aracına ve/veya özel bir ambulansa ihtiyaç 

duyabilir. 

 

2.5 22 Temmuz 2010’da Milli Rehabilitasyon Servisinin 3 Numaralı Değerlendirme 

Kurulu 22.431 numaralı yasa doğrultusunda, başvuru sahibinin başkalarının desteğine 

ihtiyaç duyduğunu belirten bir engelli sertifikası sağlamıştır.   

 

2.6 6 Ağustos 2010’da Federal Mahkeme başvuru sahibinin ev hapsi için başvurusunu 

reddetmiş ve öngörülen rehabilitasyon terapisine uygun olarak gerekli ayarlamaların 

yapılacağı Buenos Aires Federal Hapishane Kompleksi hastanesine sevkine karar 

vermiştir. Federal Ceza Mahkemesi başvuru sahibinin duruşma öncesi hapsinin uygun 

rehabilitasyon terapisine engel olmayacağını savunmuştur. 

 

2.7 14 Ağustos 2010’un sabah erken saatlerinde, başvuru sahibi Vélez Sarsfield 

Hastanesine sevk edilmiş ve Anchorena Kliniğine Kabul edilmiştir. Ayrıca Federal Ceza 

Mahkemesinin 6 Ağustos 2010 kararının yeniden gözden geçirilmesi için başvurmuştur. 

 

2.8 17 Ağustos 2010’da, Federal Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Departmanından, başvuru 

sahibini Buenos Aires Federal Cezaevi Kompleksindeki tutukluluğu sürecinde muayene 

ettiğini, klinik nöroşirurjik değerlendirmeye acilen ihtiyaç olduğunu, hapishane 

hastanesinin “ hastanın ihtiyacı olan […] altyapıya sahip olmadığını, acil bir ölüm tehdidi 

olmamasına rağmen, hastanın şuan içinde bulunduğu ve ihtiyacı olan tedavi ve kontrolleri 

(besin desteği ve psikiyatrik tedavi) alamadığı tutuklamanın, sağlık durumunu şiddetli bir 

şekilde tehlikeye atacağını ve hayatını tehdit edebileceğini” belirten bir rapor almıştır. 
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Aynı tarihte, doktor, sağlık sigortası sağlayıcısının (OSDE) yayımladığı, “nörolojik 

değerlendirmeye dayanarak, rehabilitasyon planının hastanede yürütülmesi gerektiğini” 

belirten sertifikaya katılmıştır. 

 

2.9 23 Ağustos 2010’da, Hapishane Sistemi Denetleme Ofisi (Procuración 

Penitenciaria de la Nación) başvuru sahibinin FLENI enstitüsüne giriş izni için Federal 

Ceza Mahkemesine uygun olmayan yaşama koşullarından dolayı yaraların/lezyonların 

oluşmasını önlemek adına vakit kaybetmeden ihtiyati önlemlerin alınması için 

başvurmuştur. 26 Ağustos 2010’da başvuru sahibi Escobar’daki FLENI enstitüsüne sevk 

edilmiştir.  

 

2.10 3 Kasım 2010’da beyin ve sinir cerrahı, başvuru sahibinin servikal omurunun 

sağlam olmadığına, ameliyata ihtiyacı olabileceğine ve düzenli olarak ambulansla seyahat 

etmesinin durumunu ağırlaştırdığına bu nedenle sadece kesinlikle şart olduğu durumlarda 

seyahat etmesi gerektiğine karar verdi. 17 Kasım 2010’da FLENI enstitüsünden başka bir 

doktor, Federal Ceza Mahkemesini, başvuranın ambulans sevkinin ne şekilde 

gerçekleşmesi gerektiğine dair kesin ve pratik talimatlar vermenin mümkün olmadığına 

bu nedenle Federal Ceza Mahkemesinin bu konuda bilirkişilere danışması gerektiğine 

dair bilgilendirmiştir. Federal Ceza Mahkemesi enstitüden en son teknoloji ambulans ve 

içinde her seyahatten önce başvuranın klinik durumunu değerlendirecek bir doktor temin 

etmesinin talep etmiştir.  

 

2.11 7 Mayıs 2011’de kamu denetçisi başvuranın son tıbbi değerlendirmesine dair 

durumunun iyiye gittiğini ancak günlük işlerini yürütmek için başkalarının yardımına 

ihtiyacı olduğunu belirten bir rapor yayımlamıştır. Rapor ayrıca Federal Hapishane 

Servisi tıbbi olanaklarının başvuranın sağlığını ve rehabilitasyonunu sağlayacak gerekli 

altyapı ve kaynaklardan yoksun olduğunu, hapishaneden rehabilitasyon kliniğine sevkin 

hastanın tedavisine dışarıdan hasta şeklinde devam etmesine dayalı bir şekilde veya bir 

programa göre devam etmesinin garanti edilemeyeceğini belirtmiştir. Buna bağlı olarak 

Denetleme Ofisi başvuranın FLENI enstitüsünde kalması gerektiğini salık vermiştir. 17 

Mayıs 2011’de FLENI enstitüsü başvuranın nörolojik etkilerden mustarip olduğunu; 

fiziksel, iş ve uğraşıya dair, nörolojik, bilişsel ve görsel iyileştirme terapilerine devam 

etmesi gerektiğini; başvuranın rehabilitasyon programına dışarıdan hasta olarak Federal 

Ceza Mahkemesi ve sağlık sigortası şirketi tarafından ortak seçilmiş bir yerden devam 

edebileceğini; yukarıda belirtilen tedavinin haftada üç ila beş kez gerçekleşmesi 

gerektiğini ve başvuranın sağlık merkezine gidiş gelişinin beyin cerrahının önerisine bağlı 

olduğunu belirtmiştir. 24 Haziran (Mayıs?) 2011’de sağlık sigorta sağlayıcısı (OSDE) 

Federal Ceza Mahkemesine başvuranın rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılayacak 

donanıma sahip, hapishanesine yakın ve sigortasının karşılayabileceği yerlerin bulunduğu 

bir liste vermiştir.  

 

2.12 26 Mayıs 2011’de başvuru sahibi Federal Ceza Mahkemesi tarafından merkez 

hapishane hastanesi Ezeize Federal Ceza Kompleksi No. 1 (Ezeiza Hapishanesi)’e sevk 

edilmiştir. Mahkeme aynı zamanda Ezeiza Hapishanesi’ne OSDE ile birlikte bir 

değerlendirme yürütmesini ve tedavisinin sürmesi için acil olarak, mümkünse tutulduğu 

yere yakın, bir tıbbi merkez ayarlamasını talep etmiştir.    

 

2.13 27 Mayıs 2011’de bir ihzar emri [mahkeme önüne getirme] kararı kapsamında 

savunmanın yaptığı başvuruyu takiben, Lomas de Zamora Federal Ağırceza ve Asliye 

Ceza Mahkemesi No. 1 veya No.2, başvuranın ağır fiziksel ve psikiyatrik 

dekompansasyonu sebebiyle FLENI enstitüsüne sevkine izin vermiştir. 29 Mayıs 

2011’de, başvuru sahibi Olivos Kliniği’ne sevk edilmiştir. 30 Mayıs ve 3 Haziran 2011 

tarihleri arasında, başvuru sahibi, omurga ameliyatı sırasında yerleştirilen protezin 
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çıkarılması gerektiğine karar veren Arjantin Tanı ve Tedavi Enstitüsüne yatırılmış, 

burada, daha önce yapılan omurga ameliyatında yerleştirilen levhanın çıkarılması 

gerektiğine karar verilmiştir. Enstitü bu konuda “yemek borusunun yırtılması riski 

bulunmasına karşın, bu yırtılma levhanın kaymasıyla da gerçekleşebilir. Risk, uygun 

şekilde hazırlanılmamış bir sevk veya ani bir hareketle gerçekleşecek tedbirsiz bir 

hareketle açıkça artacaktır” diye yazmıştır. 2 Haziran 2011’de kamu denetçisi, başvuran 

günübirlik hasta olarak da, ayakta tedavi gören hasta olarak da kabul edilse, başvuranın 

herhangi bir hapishane kompleksinden getirilip görtürülmesinin tedavinin başarısızlığına 

neden olmasının kuvvetle muhtemel olduğu, zira federal hapishane sisteminde bu 

nakillerin sıklığı veya zamanında yapılması konusunda hiçbir garanti verilemeyeceği ve 

FLENI Enstitüsü tarafından planlanan tedavi programına devam edilmezse başvuru 

sahibinin göstereceği her türlü gelişmenin geriye gidebileceği sonucuna varmıştır.  

 

2.14 3 Haziran 2010(?)’da başvuru sahibi bir kez daha Ezeiza Hapishanesi Hastanesi’ne 

sevk edilmiştir. 

 

2.15 24 Haziran 2011’de Lomas de Zamora Mahkemesi başvuranın ihzar emri 

başvurusunu, yargı yetkisi yetersizliği iddiasıyla reddetmiştir. Aynı tarihte, başvuru 

sahibi, Federal Ceza Mahkemesine, mahkeme denetiminde ev hapsi için, Ezeiza 

Hapishanesinin ciddi nörolojik durumu olup en basit günlük ihtiyaçlarını bile karşılarken 

desteğe ihtiyaç duyan hastalara yönelik herhangi bir imkanı da, personeli de bulunmadığı; 

bu nedenle tedavisinin yarıda kesildiği; ve engelli bireyler için altyapının yetersiz olduğu 

gerekçesiyle başvurmuştur. Kendi durumu ele alınacak olursa, tuvalete veya duşa 

basamak olması sebebiyle kendi başına girememekte; hapishanenin birinci katındaki bir 

hücreye yerleştirildiğinden zemin kattaki havalandırmaya (avluya) erişimi bulunmamakta;  

kişisel hijyenini yeterli ve uygun bir şekilde gerçekleştirememektedir, ve kural olarak 

temel işlerinin hepsinin yatakta yapmak zorundadır;  yatak yaraları oluşmuş ve bakıcı 

personelle düzenli iletişim sağlaması da imkansızdır. Üstelik, yeni bir omurga ameliyatı 

geçirmesini öneren tıbbi görüşler de dikkate alınmamıştır. 

 

2.16 4 Temmuz 2011’de Ezeiza Hapishanesi, hapishanede motor fizik tedavi ve iş ve 

uğraşı terapisi imkanına sahip olmalarına rağmen başvuru sahibinin rehabilitasyon 

tedavisi görmeyi reddettiğiyle ilgili Federal Ceza Mahkemesini bilgilendirmiştir. Ayrıca 

19, 20 ve 27 Temmuz 2011’de başvuru sahibi rehabilitasyon terapisi ayarlanması için 

Santa Catalina Kliniği’ne sevk edilmeyi, Kliniğin gerekli rehabilitasyon servisini 

sağlayamayacağı gerekçesiyle reddetmiştir
2
.    

 

2.17 15 Ağustos 2011’de Federal Ceza Mahkemesi başvuru sahibinin ev hapsiyle ilgili 

başvurusunu bir kez daha reddetmiştir. Mahkeme, başvuranın fiziksel ve tıbbi durumunun 

gözaltında veya hapishanede yeterli şekilde ilgilenildiğinde, hatta gerekliyse içinde 

doktorun da bulunduğu son teknoloji bir ambulansla başka bir yere sevki durumunda 

iyileşmesine engel olacak bir hal bulunmadığına karar vermiştir. Federal Ceza 

Mahkemesi başvuru sahibinin uygun ve etkili tedavi olmasının ancak cezasını ev hapsi 

olarak çekerse mümkün olabileceğine dair herhangi bir kanıt bulamamıştır. 

 

2.18 Başvuru sahibi Federal Ceza Mahkemesinin kararına karşı Federal Ceza Temyiz 

Mahkemesi (Federal Mahkeme) ile temyize gitmiştir. 18 Kasım 2011’de Federal 

  
2 Federal Ceza Mahkemesinin 15 Ağustos 2011 kararına göre, OSDE 3 Ağustos 2011’de mahkemeye, başvuru 

sahibi ve eşini ücreti OSDE tarafından karşılanan bütün sağlık hizmeti kuruluşlarının Ezeiza 

Federal Hapishane Kompleksine FLENI Enstitüsünün yarısı mesafede olduğuyla ilgili 

bilgilendirdiğine dair haber vermiştir. 
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Mahkeme temyizi onaylamış ve Adli Tıp Departmanı’ndan başvuru sahibinin sağlığı, 

hapishanedeki yaşam koşulları ve hapishane ile rehabilitasyon tesisleri arasındaki 

yolculuğun sağlık üzerindeki muhtemel etkilerine dair güncel bir rapor bulunmamasına 

dayanarak davayı Federal Ceza Mahkemesine geri yönlendirmiştir. 

  

2.19 2011 yılı Kasım ayı içinde, başvuru sahibi San Juan de Dios Hastanesine gidip 

gelmeye başlamıştır. Ancak 25 Kasım 2011’de hastanenin rehabilitasyon servisi müdürü, 

omurga hastalıkları konusunda bir bilirkişi tarafından bu seyahatlerin muhtemel 

sonuçlarını belirten bir rapor düzenlenene kadar bu ve benzeri seyahatlerin askıya 

alınması talebinde bulunmuştur.   

 

2.20 2 Aralık 2011’de Ezeiza Hapishanesi’ndeki göz doktoru başvuranın sol homonom 

hemiyanopsisini tedavi etmek için gözle ilgili rehabilitasyon terapisinin kaldığı yerden 

devam etmesini talep etmiştir. Ancak başvuru sahibine göre, elinizdeki belgenin 

sunulduğu tarih itibariyle rehabilitasyon tedavisine hâlâ devam edilmemiştir.    

 

2.21 7 Aralık 2011’de Adli Tıp Departmanı, Federal Ceza Mahkemesini, başvuru 

sahibinin durumunun iyiye gittiği, tekerli sandalye ve boyunluk kullanmaya ve başka 

birinin desteğine ihtiyaç duyduğu bilgisini vermiştir. Ayrıca başvuru sahibinin boyun 

(servikal) bölgesinde omurganın durumunun tespit etmek için yeni röntgenler çekilmesi 

gerektiğini, en iyi tedavi şeklinin ayakta tedavi rehabilitasyonu olacağını da belirtmiştir. 

Departman hastaneye gidiş gelişlerin başvuru sahibinin nerede tutulduğundan bağımsız 

olarak gerekli olduğunu ve içinde Federal Hapishane Sisteminden bir infaz koruma 

memurunun bulunduğu OSDE ambulansının tüm hallerde bu amaçla kullanılması 

gerektiğini belirtmiştir. 

 

2.22 29 Aralık 2011’de Federal Ceza Mahkemesi, başvuru sahibinin ev hapsi 

başvurusunu, nerede tutulduğundan bağımsız olarak rehabilitasyon merkezine seyahat 

etmesi gerektiği bu nedenle bu seyahatlerin oluşturduğu riskin ev hapsiyle önüne 

geçilemeyeceği gerekçesiyle tekrar reddetmiştir. Dahası, başvuru sahibinin sadece evde 

düzgün tedavi edilebileceğine ya da evde tedavinin rehabilitasyon merkezine olan 

yolculuğa içkin tehditleri engellemek için tek yol olduğuna dair herhangi bir kanıt 

bulunmamıştır. Federal Ceza Mahkemesi, ihzar emri kararı (?) kapsamında Jandarma 

Kuvvetleri’nin Ezeiza Hapishanesi’nde yerinde yürüttüğü teftişin raporunu da dikkate 

aldı; rapor, tesislerin başvuru sahibinin ihtiyaçlarına uyarlamak konusunda alınan, bir acil 

çağrı butonunun yerleştirilmesini ve test edilmesini, başvuru sahibinin hücresinde 

banyonun önündeki basamağın kaldırılmasını da içeren tedbirleri listelemiştir. Mahkeme 

aynı zamanda Kamu Yasal Servisinin sunduğu, tıbbi muayene ve rehabilitasyon 

odalarının imkanlarına ve durumuna, 24-saat bakım hizmetlerine, asansörlerin varlığını ve 

çalışma durumuna ve havalandırmaya (hapishane avlusuna) açılan bir kapının başvuranın 

ihtiyaçlarına göre düzenlendiğine dair bilgileri de dikkate almıştır.   

 

2.23 5 Ocak 2012’de başvuru sahibi Federal Komisyonla birlikte Federal Ceza 

Mahkemesinin kararına karşı temyize başvurmuştur (?). Aynı gün, Ezeiza Hapishane 

Hastanesi Genel Müdürü, fizyoterapinin başvuru sahibinin odasında sağlandığına, San 

Juan de Dios Hastanesinde düzenli konsültasyon aldığına, hasta bakım personelinin 

yardımıyla temizliğini ve temel ihtiyaçlarını yatağında karşıladığına ve eğer amaç 

başvuru sahibinin günlük ihtiyaçlarını tek başına karşıladığı bir noktaya ulaşmaksa, 

hapishane hastanesinin bu amaç için uygun altyapısı olmadığına dair Federal Ceza 

Mahkemesini bilgilendirmiştir. 

 

2.24 29 Haziran 2012’de hapishane hastanesi müdürü, başvuru sahibinin geçirdiği 

rehabilitasyon tedavisini anlatan başka bir rapor sunmuştur. Başvuru sahibi raporun doğru 
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olmadığını, gerçekleri saptırdığını, hapishanede sağlanan tedavinin yetersiz olduğunu, 

San Juan de Dios Hastanesinde sadece dört seans gördüğünü ve kendisine herhangi bir 

görsel rehabilitasyon terapisi sağlanmadığını iddia etmiştir. Üstelik nörobilişsel bir 

tedaviden de geçmediğini ve katıldığı çeşitli seansların amacının yalnızca nöro-psikolojik 

bir rapor hazırlanmasına olanak sağlamak olduğunu da eklemiştir. 

 

2.25 13 Temmuz 2012’de Federal Komisyon temyizi reddetmiş fakat hapishane 

yetkililerinin başvuru sahibinin sağlığının izlenmesini, bakımın yapılmasını ve 

durumunun düzenli olarak değerlendirilmesini temin etmesine ve özellikle tıbbi tedavisi 

ve temel sağlık tesislerine erişimi hususunda durumun gerektirdiği her türlü önlemi 

almasına hükmetmiştir. Federal Komisyon, Federal Ceza Mahkemesinin, yapılan 

başvuruyu reddetmeden önce başvuru sahibinin sağlığı konusuna gereken önemi verdiği 

sonucuna şu şekilde varmıştır: başvuranın ancak evde kalması durumunda güvenli bir 

şekilde taşınabileceğine ya da sevkten kaynaklı olumsuz etkilerin ev hapsi onaylandığında 

bertaraf edilebileceğine dair herhangi bir kanıt bulunmamıştır; ve başvuru sahibi, 

hapishanenin sağladığı rehabilitasyon servisini reddedişini ya da fiziksel muayeneler 

sırasındaki kısmi işbirliğini, Mahkemeye ev hapsi isteğini onaylatmak için kullanamaz. 

Mahkeme, başvuru sahibinin daha fazla hareketliliği, rahatlığı ve egzersiz alanına erişimi 

olması için, düzgün çalışan asansörlerin sağlanması da dahil olmak üzere, hapishane alt 

yapısına göre düzeltici tedbirlerin alındığını kabul etmiştir; ayrıca, 24 saatlik hemşire 

bakımının bulunma durumuyla; fizik tedavi, özel tıbbi muayene ve travma odaları ile 

mobil terapi ünitesinde bulunan ekipmanlar da kaydedilmiştir. 

 

2.26 12 Ekim 2012’de hapishane hastanesinde görevli doktor, başvuranın yatarak 

geçirdiği zamanın uzunluğunun etkisiyle alt organlarında hipotropi olduğunu rapor 

etmiştir. Başvuru sahibi bu süre içerisinde diş problemini tedavi edebilecek nitelikte bir 

sağlık tesisine zamanında sevk edilmediğini, böyle bir yere ancak birkaç ay 

götürüldüğünü ve bu noktada fistülünden iltihabın çekilmesi için ameliyat olması 

gerektiğini belirtmektedir. 

 

2.27 12 ve 20 Kasım 2012’de ve 16 Ocak 2013’te başvuru sahibi şikâyetini yinelemiş 

ve Komiteyi, Federal Komisyonun hükümlerine rağmen, Federal Ceza Mahkemesinin 

uygun ve zamanında sağlık tesislerine erişimi sağlamak için gerekli önlemleri almadığına 

dair bilgilendirmiştir. Hapishane yetkilileri, kısmi olarak adapte edilmiş, temel güvenlik 

özelliklerine sahip olmayan plastik bir sandalyeden başka bir şey sağlamamıştır. Ezeiza 

Hapishanesinin revir doktorunun raporunda dışarıdan alınacak nörolojik konsültasyon 

için karar beklendiği belirtilmiş olmakla beraber, bu konsültasyon ancak 31 Ekim 2012 

tarihinde FLENI Enstitüsünde, o da başvuranın akrabalarının çabaları sonucu 

gerçekleşmiştir. Bunlara ek olarak başvuru sahibi tutulduğu kısımda bulunan bütün 

hastalar için yalnızca bir hemşire olduğunu bu nedenle pratikte uygun ve vaktinde destek 

alamadığını iddia etmiştir. 14 Kasım 2012’de FLENI Enstitüsü başvuru sahibinin çok 

gelişmiş bir merkezde yoğun bir rehabilitasyon terapisine ihtiyacı olduğunu bildirmiştir. 

Başvuru sahibi FLENI Enstitüsüne veya ihtiyaçlarına uygun insan ve teknik kaynaklarla 

donatılmış başka bir merkeze sevki ve kabulü için yine bir başvuruda bulunmuştur. Ancak 

Federal Ceza Mahkemesi 28 Aralık 2012’de başvurusunu reddetmiştir.  

 

2.28 Başvuru sahibi, bütün iç hukuk yolları tükenmemesine rağmen, bu kanuni yolların 

sebepsiz yere temdit edildiğini ve etkin bir çözüme ulaşılmasının muhtemel olmadığını 

iddia etmektedir. Uygulamada, kendisi için uygun görülen tıbbi tedavisiye zamanında ve 

etkin bir şekilde ulaşamadığını ve bu yüzden fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün ciddi bir 

şekilde tehlikeye atıldığını vurgulamaktadır. 
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 Şikayet 

3.1 Başvuru sahibi, Arjantin’in Sözleşme’nin 9.;10.;13. maddelerini; 14. Maddenin 2. 

paragrafını; 15. Maddenin 2. paragrafını; 17.;25.; ve 26. Maddelerini ihlalinin mağduru 

olduğunu iddia etmektedir.  

3.2 Başvuru sahibi, kendisinin hapishane hastanesi de dahil olmak üzere hapishanede 

tutulmasının uygunluğuna karar verilirken kendi sağlık durumunun, altyapı eksikliğinin, 

tıbbi hizmetler ve bakımın ve hapsedilmesinin sağlığını olumsuz yönde etkileme 

durumunun göz önünde bulundurulması gerektiğini savunmaktadır. FLENI 

Enstitüsündeki rehabilitasyon tedavisinin yarıda kesilmesi ve daha önce bahsi geçen 

eksiklikler, yalnızca ayrım gözetmeksizin ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardına 

sahip olma hakkını ve azami bağımsızlık ve tam kabiliyet hakkını ihlal etmekle kalmaz, 

aynı zamanda Sözleşmenin 25. ve 26. Maddelerini ihlal ederek kişinin hayatını ciddi bir 

şekilde tehlikeye atmaktadır. Yetkililer tarafından sağlanan rehabilitasyon hizmetleri, 

uygulamada yalnızca palyatif bakımı içermekte ve tam rehabilitasyon sağlama açısından 

yetersiz kalmaktadır. Diğer hiçbir mahkum, bu kişi gibi günlük temel işleri yürütebilmek 

için diğerlerinin yardımına muhtaç durumda değildir ve bu nedenle, bu kişiyi hapishanede 

tutmak, kişinin kanunlar önünde eşitlik hakkının ihlali anlamına gelmektedir.  

3.3 Ezeiza Hapishanesi hastanesindeki, bu kişinin sahip olduğu engele sahip kişilere 

yönelik altyapı yetersizliği ve standartların altındaki hapsedilme koşulları ve sağlık 

hizmetleri, kişi için hem onur kırıcı hem de insanlık dışı bir muameleyi teşkil etmektedir. 

Ezeiza Hapishanesinde, birinci kattaki bir hücreye alınan başvuru sahibi, Sözleşme’nin 

14. maddesinin 2. paragrafı ihlal edilerek, hapsedildiği ilk 8 ay boyunca hapishane 

havalandırmasına erişimi olmaması nedeniyle temiz hava ve güneş ışığından mahrum 

bırakılmıştır. 

3.4 Banyonun boyutları nedeniyle kişinin duşa ve tuvalete erişimi sınırlıdır ve bunları 

kullanabilmek için kendi koğuşundaki tek hemşirenin yardımına veya diğer mahkumların 

veya gardiyanların iyi niyetine bağımlıdır. Kişinin banyoya ve duşa erişimini engelleyen 

basamağın kaldırılması için cezaevi yetkilileri tarafından yürütülen çalışmalar ve 

değişiklikler yeterli düzeyde değildir, çünkü banyonun boyutları tekerlekli sandalyelere 

uygun olarak yapılmamıştır. Bu nedenle, kişi kendi başına tuvalete ve duşa 

erişememektedir. Kişinin mevcut durumu ve diğerlerinden aldığı yardımın yetersiz 

olması, kişinin günlük hijyen ihtiyaçlarını karşılayamamasına neden olmaktadır ve kişi, 

kısmen hasta bezlerine veya ailesi tarafından sağlanan ürünlere bağımlı olarak 

yaşamaktadır. Kişinin alıkonulduğu yerde yapılan değişiklikler,  kişinin fiziksel ve 

zihinsel sağlığına kalıcı bir şekilde zarar veren koşulların değiştirilmesi için yeterli 

değildir ve bu durum Sözleşme’nin 15. maddesinin 2. Paragrafının ihlali anlamına 

gelmektedir. Başvuru sahibi, Devletin kişinin yaşam ve kişisel bütünlük haklarını garanti 

altına alması gerektiğini ve bu durumun, hapishane yetkililerinin alıkonulan kişiler 

üzerindeki kontrolünün boyutları nedeniyle bu bağlamda özel bir sorumluluk gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

3.5 Başvuru sahibi, kendi koğuşundan sorumlu hemşireyle gereken zamanda 

görüşememektedir. Bir çağrı butonunun yerleştirilmesine rağmen çağrılara genellikle ya 

anında cevap verilmemekte ya da hiç cevap verilmemektedir. Yatak yaralarını önleyici 

özel bir yatağın olmaması nedeniyle kişinin vücudunda çeşitli zamanlarda yaralar 

oluşmuştur ve hareketleri son derece kısıtlıdır. Ezeiza Hapishanesine geldiği andan 

itibaren, klinik nörologlar, fizyoterapistler, kinesiyologlar ve konuşma terapistlerinden 

oluşan nörolojik rehabilitasyon ekipleri tarafından sağlanan terapiler gibi uygun bir 

postüral veya görsel rehabilitasyon terapisi görmemiştir. Uygun bir rehabilitasyon 

tedavisi sağlayabilecek en yakın sağlık merkezi 25 km uzaklıktadır. Kişi, oftalmoloji (göz 

hastalıkları) personeli tarafından tavsiye edilen şekilde bir görsel rehabilitasyon tedavisi 

görmemiştir. Ancak ameliyat gerektiren bir enfeksiyon geçirdikten sonra hastaneye sevk 
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edilmiştir. Uygun rehabilitasyon tedavisi görmemesi, kişinin topluma, aile çevresine ve iş 

gücüne yeniden entegrasyonunu engellemektedir, çünkü kişi hapishanede çalışamamakta 

veya diğer mahkumlar gibi eğitici ve tedavi edici araçlar ve uygulamalar yardımıyla 

benzer bir hayat sürdürememektedir. Yukarıda bahsedilenlerin hepsi, Sözleşme’nin 17. 

Maddesini ihlal etmektedir. 

3.6 Başvuru sahibi, mahkemelerin durumunu göz önünde bulundurmadığını ve ev 

hapsi veya hastane hapsi başvurusunu destekler nitelikteki tıbbi bilgilere rağmen 

kendisinin tutukluluğu yönünde karar aldığını iddia etmektedir. Özellikle kişinin 

omurgasındaki instabilite nedeniyle Ezeiza Hapishanesi ve rehabilitasyon hastanesi 

arasında seyahat etmenin sağlığı için zararlı olduğu ve ciddi bir risk oluşturduğu 

yönündeki iddialarını keyfi olarak görmezden gelmişlerdir. Ev hapsi, kişinin, evinin 

asfaltlı yolla 5 km uzağında olan ve gerekli tüm rehabilitasyon hizmetlerini sağlayan 

FLENI Enstitüsündeki uzman doktorlarla ayakta rehabilitasyon tedavisi görmesine olanak 

sağlayacaktır.  

3.7 Başvuru sahibi aynı zamanda, 11 Nisan 2011 tarihinde olduğu gibi duruşmasının 

yapıldığı yere gelmeye zorlandığını ancak duruşmaya alınmayarak doktorlarının 

tavsiyesinin aksine ambulansta 6 saatten fazla bir süre boyunca tutulduğunu 

belirtmektedir. Bu durum, yetkililerin bu kişi gibi insanlık suçları nedeniyle suçlanan 

kişiler hakkında aldığı keyfi kararların bir göstergesidir. 

3.8 Bu sorunların giderilmesi için başvuru sahibi, servikal omurgasından yeni bir 

ameliyat olmaya hazır olana kadar ev hapsine alınmasını ve taraf devletin gerekli, uygun 

veya makul gördüğü tüm güvenlik önlemlerine tabi olan FLENI Enstitüsünde ayakta 

hasta olarak düzenli bir şekilde gerekli rehabilitasyon tedavisini tamamlamak için 

yetkilendirilmesini talep etmektedir. 

 Taraf devletin kabul edilebilirlik ve esas hakkında gözlemleri 

4.1 Taraf devlet, 12 Mart 2013 tarihinde yapılan bildirimin kabul edilebilirliği ve esas 

hakkındaki gözlemlerini teslim etmiş ve aşağıdaki argümanlara dayanarak İhtiyari 

Protokol’ün 2. Maddesinin (d) ve (e) paragrafları uyarınca bildirimin kabul edilemez 

sayılmasını talep etmiştir.  

4.2 Taraf devlet, başvuru sahibinin tutukluluğuna neden olan olaylarla ilgili olarak 

1976-1983 diktatörlüğü döneminde başvuru sahibinin Buenos Aires İl Emniyet 

Müdürlüğüne bağlı bir polis memuru olduğuna işaret etmektedir. 14 Nisan 2011 tarihinde 

Federal Ceza Mahkemesi, başvuru sahibini kanunsuz giriş ve ağırlaşmış yetkinin kötüye 

kullanımı, ağırlaşmış işkence ve ağırlaşmış iki cinayet nedeniyle kanunsuz hürriyetten 

yoksun kılma suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırmış ve görevlerini ömür boyu 

elinden almıştır. Taraf devletin gözlemlerini ilettiği sırada, hüküm hakkında Yargıtay’ın 

Ulusal Dairesine temyize başvurusunda bulunulmuştur. Başvuru sahibi  hakkındaki 

hükmün, anma, doğruluk ve adalet arayışı ve diktatörlük döneminde işlenen ağır 

suçlardan sorumlu olan kişilerin belirlenmesi, bu kişilerin kovuşturulması ve 

cezalandırılmasına ilişkin çabalar kapsamında görülmesi gerekmektedir. 

4.3 Başvuru sahibinin seçtiği hukuk yolunun ihlal iddialarının tazmini için uygun 

olmamasından dolayı başvuru sahibi, Komite’ye sunduğu şikayetlerle ilgili tüm iç hukuk 

yollarını tüketmemiştir. Kişi ayrıca, tazmin yoluna gidilmesi için her türlü iç idari ve/veya 

yasal eylemde bulunulduğu konusunda bir kanıt olmadan Sözleşme’nin ihlal edildiğini 

iddia etmektedir. Başvuru sahibinin ev hapsi başvurusu, Federal Ceza Mahkemesi ve 

Federal Daire tarafından değerlendirilmiş ve başvuru sahibinin ev hapsi için yasal 

koşulları yerine getirmemesi nedeniyle Federal Daire tarafından reddedilmiştir. Başvuru 

sahibi, özel bir federal temyiz için Yüksek Mahkeme’ye gidebilirdi. Ancak başvuru 

sahibi, tüm iç hukuk yollarını tüketmediğini itiraf etmesine rağmen doğrudan Komite’ye 
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başvurmayı tercih etmiştir. 48 sayılı Kanunun 14. Maddesi uyarınca, özel temyiz için 

gerekli ön koşullardan bir tanesi konunun federal yargıya tabi olması gerekliliğidir, bunun 

bir örneği, Anayasanın veya Sözleşme gibi bir antlaşmanın maddelerinin ihlalidir. Buna 

göre, bu şekilde temyize gidilmemesi, iç hukuk yollarının tüketilmediği anlamına 

gelmektedir. Başvuru sahibinin dava işlemlerinin makul olmayan nedenlerle uzatıldığına 

dair iddiaları asılsızdır. Başvuru sahibi, ev hapsi başvurusunun değerlendirildiği sonraki 

dava işlemlerinden bahsetmemektedir. Ayrıca başvuru sahibi, dava işlemlerinin haksız 

nedenlerle uzatıldığı iddiasıyla bir Arjantin mahkemesine şikayette bulunmamıştır. 

Kişinin başvurusu, ilgili mahkemeler tarafından tam anlamıyla değerlendirilmiş ve uygun 

süreç takip edilmiştir. 

4.4 Başvuru sahibinin  iddiaları genel boyuttadır, spesifik detaylar içermemektedir ve 

doğrulanmamıştır. Adli makamlar, başvuru sahibi tarafından ihtiyacı olan tıbbi tedavi, 

tutukluluk hali ve yaşam koşulları hakkında iletilen başvurulara bir çok defa cevap 

vermiştir. 

4.5 Taraf devlet, davaya ilişkin gerçeklerin bir kaydını sunmakta ve Federal Dairenin 

kişinin itirazını 13 Temmuz 2012 tarihinde reddettiğini belirtmektedir. Ancak, net bir 

şekilde Federal Ceza Mahkemesinin yükümlülüklerini belirlemektedir: buna göre, Federal 

Ceza Mahkemesi, başvuru sahibinin  tutukluluk yerinde tıbbi rehabilitasyonuna ve temel 

sağlık hizmetlerine erişimine ilişkin gerekli tüm tedbirleri ivedilikle almalıdır. Bu karar 

uyarınca, Federal Ceza Mahkemesi 18 Temmuz 2012 tarihinde Ezeiza Hapishanesinin 

kişinin sağlık durumu, rehabilitasyonu ve 24 saat hemşire desteği şartı hakkında aylık 

rapor vermesi gibi bir dizi tedbirler alması yönünde karar vermiştir.  

4.6 Federal Daire, başvuru sahibinin ev hapsi başvurusunun uygun bir şekilde 

değerlendirilmesi amacıyla Federal Ceza Mahkemesinin yeni bir sağlık muayenesi 

yapmasına karar vermiştir. Adli Tıp Departmanı muayeneyi gerçekleştirmiştir ve bu 

muayene, kişinin 29 Aralık 2011 tarihinde Federal Ceza Mahkemesine yaptığı 

başvurunun reddedilmesine yönelik kararı için temel oluşturmuştur. Adli makamlar, 

kişinin iddialarına karşı kapalı değildir; aksine, Federal Daire, Federal Ceza 

Mahkemesinin 15 Ağustos 2011 tarihli kararına karşı temyize gitmiştir. 

4.7 Taraf Devlet, Adli Tıp Departmanının tıbbi görüşü ve ülke mahkemelerindeki dava 

süresince başvuru sahibi tarafından sunulan uzman görüşü arasındaki uyumsuzluklara 

dikkat çekmektedir. Tıbbi görüşe göre, başvuru sahibinin kaydettiği ilerleme 

doğrultusunda belirlenecek bir süre boyunca postüral ve görsel rehabilitasyonuna ayakta 

tedavi ile devam etmesi gerektiğine işaret etmektedir. Başvuru sahibinin, rehabilitasyon 

merkezi için yine her halükarda yolculuk yapması gerekeceği için ev hapsi için yapılan 

başvuru yanlış bir muhakemeye dayalıdır. 

4.8 Federal Ceza Mahkemesi, Ezeiza Hapishanesi’nden tutukluluk koşullarına ilişkin 

raporlar istemiş ve bu raporlar Jandarma ve Başsavcılık tarafından sağlanan bilgilerle 

desteklenmiştir. Bu kurumların yetkilileri hapishane hastanesindeki koşulları görmek, 

hapishanedeki rehabilitasyon ekipmanı ve medikal ekipmanın durumunu belirlemek ve 

günde 24 saat bir hemşirenin hizmet verip vermediğini, başvuru sahibinin özel 

banyosunun ne derece erişilebilir olduğunu, asansör olup olmadığını ve çalışma 

durumunun ne olduğunu ve havalandırmaya (rekreasyon alanına, avluya) erişimi 

sağlamak üzere bir kapı tahsis edilip edilmediğini kontrol etmek üzere sahayı gezmiştir. 

Taraf Devlet, FLENI Enstitüsü tarafından verilen ve başvuru sahibi tarafından 12 ve 20 

Kasım 2012 tarihlerinde sunulan – başvuru sahibinin modern bir merkeze naklinin 

gerektiğini vurgulayan - sağlık raporlarının amacının ev hapsi için onay almak olduğunu 

iddia etmektedir.  

4.9 Başvuru sahibi, kendi durumunda olan herkesle aynı muameleyi görmüştür. Ev 

hapsi genel kural için bir istisnadır; mahkemelerin hükümlülere haksız ayrıcalıklar 
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tanımak yerine onları mahkumiyetleri için normal ıslahevleri veya hapishane 

hastanelerine yerleştirmeleri standart bir uygulamadır. 

4.10 Taraf Devlet, Komiteden yurtiçinde başvurulabilecek kanuni yolların 

kullanılmaması veya buna alternatif olarak, açıkça görüldüğü üzere asılsız olması 

nedeniyle tebliğin kabul edilemez olduğu kararına varmasını talep etmektedir. 

 Başvuru sahibi tarafından sunulan ek bilgiler 

5.1 Başvuru sahibi 15 Mart, 24 Nisan, 11 Haziran, 5 Ağustos, 10 Kasım ve 17 Aralık 

2013 ve 6 Mart 2014 tarihlerinde Komite’ye ek bilgiler sunmuştur. 15 Mart 2013 

itibariyle Ezeiza Hapishanesi’nde ihtiyaçlarını karşılamak için hiçbir makul çabada 

bulunulmadığını ve doktorları tarafında tavsiye edilen rehabilitasyon tedavisini 

görmediğini iddia etmektedir. 

5.2 17 Nisan 2013 tarihinde, Ezeiza Hapishanesi doktoru Federal Ceza Mahkemesi’ne 

hapishane hastanesinin kişinin FLENI Enstitüsü’ndeki uzman doktoru tarafından verilen 

tedaviyi sağlayabilecek ileri teknolojiye sahip bir rehabilitasyon merkezi olmadığını 

belirten ve bu nedenle kişinin ileri teknolojiye sahip bir rehabilitasyon tesisine kabul 

edilmesini tavsiye eden bir sağlık raporu sunmuştur.   

5.3 Başvuru sahibi, FLENI Enstitüsü’ne nakil ve kabul edilme talebini inkar etmek 

üzere, Federal Dairenin 13 Temmuz 2012 tarihli kararında yer alan tedbirlerin yerine 

getirilmediği ve sağlığının kötüleşmeye devam ettiğini iddia ederek Federal Ceza 

Mahkemesinin 28 Aralık 2012 tarihli kararına Federal Daire ile birlikte itiraz etmiştir.  

5.4 29 Mayıs 2013 tarihinde Federal Daire kişinin başvurusunu tasdik etmiş, itiraza 

konu kararı feshetmiş ve Ceza Mahkemesinin kişinin bir sağlık merkezine kabulü için 

yaptığı başvuruyu yeniden inceleme talimatı vermiştir. Federal Daire Ezeiza 

Hapishanesi’nin verdiği sağlık raporunu ve Komite’nin 4 Nisan 2013 tarihli geçici tedbir 

talebini göz önünde bulundurarak Federal Ceza Mahkemesi’ne kişinin tutukluluk 

koşullarını gözlemlemek üzere hapishane hastanesine bir temsilci göndermesi talimatını 

vermiştir. 

5.5 Başvuru sahibi, bu yargı kararına rağmen halen tatmin edici bir tedavi görmediğini 

tekrar etmektedir. Uygulamada, Federal Hapishane Biriminin başvuru sahibinin dışarıdaki 

sağlık randevularına gidebilmesi için seyahatini düzgün şekilde koordine edememesi veya 

tedavisi için gerekli rutini sağlayamaması nedeniyle başvuru sahibinin ayakta tedavi 

görmesi maddi açıdan mümkün değildir. Başvuru sahibi, zamanında diş bakımı 

yaptıramaması nedeniyle 4 Haziran 2013 tarihinde diş doktorunun kendisine diş implantı 

yapılamayacağı kararına vardığını da iddia etmektedir. 

5.6 12 Haziran 2013 tarihinde, Federal Ceza Mahkemesi başvuru sahibinin FLENI 

Enstitüsü’ne kabul için yaptığı başvuruyu bir kez daha reddetmiştir. Başvuru sahibi 1 

Temmuz 2013 tarihinde itirazda bulunmuştur. Federal Ceza Mahkemesinin Ocak ve Mart 

2012 tarihleri arasında Geben Alternatif Rehabilitasyon Merkezi’nin psikoterapisti ile 

Ezeiza Hapishanesi’nde rehabilitasyon seanslarına katılmayı reddettiğine dair somut 

belgesel kanıta sahip olmadığını öne sürmüştür. Ayrıca, Geben Merkezindeki 

psikoterapistin hapishane hastanesindeki rehabilitasyon ekipmanının uygunluğu ve 

yeterliliği konusundaki fikrinin, kendisini orada günlük olarak tedavi eden psikoterapist 

ve uzman doktorun fikirleriyle çatıştığını da belirtmiştir. Kendisinin hastaneye kabul 

edilmesi gerektiğini düşünen uzman doktorlarının fikrine ve 7 ve 17 Aralık 2012 

tarihlerinde Adli Tıp Departmanı tarafından beyan edilen görüşlere rağmen, Federal Ceza 

Mahkemesi başvuruyu reddetmiştir. Başvuru sahibi, iki yıl boyunca engeli için gerekli 

rehabilitasyon tedavisini görmediğini ve her hafta iki psikoterapi seansı ve psikolog ile bir 

seans için ambulansla düzinelerce kilometre yol gitmek zorunda olduğunu eklemektedir. 
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Bu durum özellikle de servikal omurgasının zayıflığı göz önünde bulundurulduğunda 

fiziksel ve psikolojik durumunu olumsuz etkilemektedir. 

5.7 Başvuru sahibi, Taraf Devlet tarafından sağlanan rehabilitasyon tedavisinin 

yalnızca kısmi olduğunu ve Temmuz 2013 ortalarına kadar başlamadığını Komite’ye 

bildirmektedir. Ayrıca, ulaşımını sağlayan ambulansın Eylül 2013’te bir kazaya karışması 

sebebiyle, kişinin elinde olmayan nedenlerden dolayı rehabilitasyon seansları sekteye 

uğramıştır. Bunun neticesinde, başvuru sahibi şiddetli boyun ve kalça ağrısı yaşamış; bu 

nedenle tıbbi testlerden geçmiş ve San Juan de Dios hastanesine nakli askıya alınmıştır.  

5.8 10 Kasım 2013 tarihinde, başvuru sahibi Adli Tıp Departmanı’na göre en son 

sağlık muayenesinde genel sağlığının iyileşmediğine işaret edildiği konusunda Komite’yi 

bilgilendirmiştir. 17 Aralık 2013 tarihinde, başvuru sahibi cezaevi ve hastane arasındaki 

yolculukları nedeniyle ambulans kazasının hayatı ve sağlığı açısından risk teşkil ettiğini 

belirtmiştir. Bu yolculuklar oldukça fazla anksiyete ve ağrıya neden olmakla ve 

dolayısıyla tedavinin etkisini azaltmakla kalmamakta, ayrıca hastaneye yapılan seyahatler 

aile üyeleri ve arkadaşlarının kendisini ziyaret etmeleri için belirlenmiş saatlerle 

çakıştığında hapishane yetkilileri tarafından kendisi için belirlenen günlerde de 

ziyaretlerini engellemektedir. 

5.9 6 Mart 2014 tarihinde, başvuru sahibi uygun ve zamanında bir rehabilitasyon 

tedavisinin eksikliğine ve ambulansta yaptığı yolculukların servikal omurgası üzerindeki 

olumsuz etkilere ilişkin iddialarını yinelemiştir. Uzmanlaşmış bir sağlık merkezine 

yerleştirilmesi veya ev hapsine konulması gerektiğini savunmuştur. Ayrıca, uzman 

doktorunun verdiği son raporda da gördüğü tedavinin yetersiz ve etkisiz olduğunun ve bu 

nedenle her gün dört saat rehabilitasyon terapisi görmesi gerektiğinin belirtildiğini ifade 

etmiştir.  

 Taraf Devletin ek gözlemleri  

6.1 31 Temmuz 2013 tarihinde, Taraf Devlet Komite’nin 4 Şubat 2013 tarihli geçici 

tedbir talebine yanıt olarak yapılan faaliyet konusunda Komite’yi bilgilendirmiştir. 12 

Haziran 2013 tarihinde, Federal Daire’nin kararıyla, Federal Ceza Mahkemesi FLENI 

Enstitüsü’ne kabul için yapılan başvuruyu yeniden incelemiş ve aleyhine karar vermiştir. 

Federal Ceza Mahkemesi öncesinde başvuru sahibine bir ziyaret düzenlemiş; banyo ve 

fizyoterapi için ayrılan alanlar da dahil olmak üzere hapishane hastanesindeki yaşam 

koşullarını denetlemiş ve buraların temiz ve iyi korunmuş olduğunu görmüştür. 

6.2 Federal Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Departmanı tarafından sağlanan ve daha fazla 

tedbir alınmasına gerek olmadığına ve önceki raporlarda da belirtildiği üzere başvuru 

sahibinin ayakta rehabilitasyon tedavisi almaya devam etmesi gerektiğine işaret eden tıbbi 

bilgileri göz önünde bulundurmuştur. 

6.3 Ezeiza Hapishanesi doktorunun 17 Nisan 2013 tarihli raporuyla ilgili olarak, Taraf 

Devlet Federal Ceza Mahkemesinin dava işlemleri sırasında söz konusu doktorla görüşme 

yapıldığını ve kendisinin fikrinin yalnızca başvuru sahibinin FLENI Enstitüsü’ndeki 

doktorlarının tavsiyelerine dayalı olduğunu söylediğine işaret etmiştir. Ayrıca, Federal 

Ceza Mahkemesi başvuru sahibinin Enstitü’den taburcu olduğu sırada verilen sağlık 

raporlarında kendisinin ayakta tedavi ile devam etmeye uygun olduğunun söylendiğini ve 

ne Enstitü’deki uzman doktorlar ne de resmi olarak atanmış uzmanların bu bulguya karşı 

çıktığını ifade etmiştir. 

6.4 OSDE tarafından sağlanan bilgilere dayalı olarak, Federal Ceza Mahkemesi 

başvuru sahibinin Haziran 2012’de Geben Merkezi tarafından verilen rehabilitasyon 

hizmetlerini reddettiğini ve FLENI Enstitüsü ve tesislerindeki rehabilitasyon programı 

temelinde tedavi görme konusunda ısrarcı olduğunu teyit etmiştir. Federal Ceza 

Mahkemesi başvuru sahibini hapishanede tedavi eden fizyoterapistin rehabilitasyon 
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ekipmanının çeşitli sınırları olduğu yönündeki iddiasını göz önünde bulundurmuş, fakat 

bu iddiaların OSDE’nin Geben doktorunun ziyaretini takiben özel doktorlarının orada 

pratik yapabilmesi nedeniyle fizyoterapinin başvuru sahibinin tutuklu bulunduğu yerde 

mümkün olduğu yönündeki iddialarıyla çakıştığına dikkat çekmiştir. Ayrıca, modern 

ekipmanın mevcudiyeti, 8 Mayıs 2013 tarihinde hapishane hastanesini ziyaret eden ve 

başvuru sahibiyle görüşme yapan Başsavcılık Makamı İnsan Hakları Dairesi Özel 

Başsavcısı tarafından da teyit edilmiştir. Bu nedenle, Federal Ceza Mahkemesi fizyoterapi 

ekipmanın mevcut, yeterli ve – en azından temel girdiler açısından – iyi durumda ve 

çalışıyor olduğunun kanıtlandığı sonucuna varmıştır. 

6.5 Buna göre, Federal Ceza Mahkemesi Ezeiza hapishane doktorunun fikri haricinde 

kişinin başvurusunu destekleyecek hiçbir tıbbi temel veya yeni kanıt olmadığına karar 

vermiştir. Federal Ceza Mahkemesi, Komite’nin 4 Şubat 2013 tarihli geçici tedbir talebini 

göz önünde bulundurarak, Adli Tıp Departmanı’nın kişinin sağlık durumunu belirlemek, 

rehabilitasyon tedavisini değerlendirmek ve hapishane hastanesinde tutulmaya devam 

etmesi gerekip gerekmediğini belirlemek üzere bir tıbbi değerlendirme yapmasını talep 

etmiştir. Ayrıca, OSDE tarafından sunulan rehabilitasyon hizmetlerinin devam etmesi, 

başvuru sahibinin bu hizmetten faydalanmayı reddetmesi üzerine bunun kayıt altına 

alınması ve bu reddin hür ve bilinçli bir kararı yansıttığından emin olunması için adımlar 

atılması ve Adli Tıp Departmanı’nın aylık olarak kişinin sağlık durumu ve kaydedilen 

ilerlemeye ilişkin genel bir rapor hazırlaması gerektiği yönünde karar almıştır.  

6.6 20 Eylül 2013 tarihinde, Taraf Devlet Federal Ceza Mahkemesinin San Juan de 

Dios rehabilitasyon merkezinden bilgi talep ettiği ve merkezin başvuru sahibinin 

rehabilitasyon, fizyoterapi ve psikoterapi gördüğünü doğruladığı konusunda Komiteyi 

bilgilendirmiştir. 

6.7 15 Kasım ve 19 Aralık 2013 tarihlerinde, Taraf Devlet 9 Ekim 2013 tarihinde 

Federal Ceza Mahkemesinin talebi üzerine başvuru sahibinin Adli Tıp Departmanı ve 

taraflarca belirlenen üç sağlık uzmanı tarafından yürütülen uzman bir sağlık muayenesine 

girdiği yönünde Komiteyi bilgilendirmiştir. Raporda kişinin sağlık durumunda önemli bir 

değişiklik olmadığı belirtilmektedir. Ambulans kazasını takiben, 3 Eylül 2014 tarihinde, 

kişi sağlık durumunun belirlenmesi ve özellikle de servikal omurgası ve beyninde  

herhangi bir yaralanma kalıp kalmadığına bakılması için bir sağlık muayenesinden 

geçmiştir. Bu muayene, önceki bulgulara kıyasla hiçbir değişiklik ortaya koymamıştır. 

Raporda aynı zamanda hapishanenin muskulosketal rehabilitasyon tedavileri için uygun 

ekipmana sahip olduğu fakat iki ayak üzerinde yürüme ve denge bozuklukları olan 

hastalar veya görsel rehabilitasyon tedavilerine ihtiyaç duyan hastalar için uygun 

ekipmana sahip olmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle, raporda başvuru sahibinin Ezeiza 

Hapishanesi’nde tutulması ve rehabilitasyon tedavisinin bir kısmının hapishane dışındaki 

bir hastanede yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Fakat taraflarca belirlenen sağlık 

uzmanlarından biri, hapishanenin rehabilitasyon tesislerinin mükemmel durumda ve 

hijyenik olmasına rağmen başvuru sahibinin kompleks sekele sahip olduğunu ve bu 

nedenle de uzmanlaşmış bir nörolojik rehabilitasyon merkezine kabul edilmesi gerektiğini 

ifade etmiştir. 

6.8 2 Nisan 2014 tarihinde, Taraf Devlet önceden Komiteye sunulan argümanlar 

ışığında ve İhtiyari Protokolün 2. maddesi kapsamında tebliğin kabul edilemez olduğunun 

beyan edilmesi gerektiğini; başvuru sahibiyle ilgili verilen kararın anma, doğruluk ve 

adaleti arama çabalarının bir parçası olduğunu ve söz konusu tebliğdeki başvuru sahibinin 

tek amacının hapis cezasından kaçmak olduğunu tekrar etmiştir. 
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Komisyonun önündeki konular ve yöntemler 

  Kabul edilebilirliğin ele alınması 

7.1 Bir başvurudaki iddialar ele alınmadan önce, Engelli Hakları Komisyonu, Seçmeli 

Protokolün 2. Maddesi ve Komisyonun işleyiş kurallarının 65. Maddesi gereği, 

başvurunun Seçmeli Protokol altında ele alınmaya uygunluğuna karar vermelidir. 

7.2 Komisyon, Seçmeli Protokolün 2 (c) maddesi uyarınca, aynı konunun Komisyon 

tarafından daha önce incelenmiş olmadığını ve başka bir uluslararası soruşturmaya tabi 

bulunmadığını tespit etmiştir.  

7.3 Komisyon, başvuran açısından Sözleşme’nin 13. maddesinin ihlal edildiğini ve 

başvuranın bildirimine göre, sağlık durumuna ve doktorlarının aksi yöndeki tavsiyelerine 

rağmen, kendisine karşı açılan davanın sözlü duruşmalarının yapıldığı mahkeme salonuna 

gitmek zorunda bırakılarak, oraya götürüldüğü halde duruşma salonuna alınmayarak 

ambulansta veya başka bir yerdeki sedyede beklemeye zorlandığını belirtir. Lakin 

Komisyon, sunulan belgeler temelinde, başvuranın bu suçlama konusunda bütün iç hukuk 

yollarını tüketmiş olduğu sonucuna varamamıştır ve dolayısıyla bildirimin bu kısmını 

Seçmeli Protokol’ün 2 (d) maddesi uyarınca kabul etmez. 

7.4 Komisyon, Taraf Devlet’in, başvuranın tüm yurtiçi hukuk yollarını tüketmediği, 

zira iddia ettiği hak ihlalleri konusunda uygun olmayan bir yol seçtiği ve Federal 

Mahkeme’nin 13 Temmuz 2012 tarihli kararına itiraz için Yüksek Mahkeme’ye özel bir 

başvuruda bulunmadığı yönündeki tezini dikkate alır. Komisyon, başvuranın ev hapsine 

izin verilmesi veya bir sağlık merkezine nakil ve kabulü için mahkemelere birkaç defa 

başvurduğunu belirtir. Başvuru sahibi özellikle Federal Ceza Temyiz Mahkemesi’ne, 

sonuncusu 29 Mayıs 2013’te olmak üzere üç kere başvurmuştur. Komisyon Taraf 

Devlet’in, başvuranın yanlış yolu kullandığı iddiasını açıklayamadığı görüşündedir; Taraf 

Devlet özel bir başvurunun nasıl etkili ya da yeterli olacağını da açıklamamış, başvuranın 

iddia ettiği hak ihlalleriin gerçek olması durumunda bunları telafi etmek için başka nasıl 

bir yol bulunduğunu belirtmemiştir. Ele alınan konunun doğasını göz önünde bulunduran 

Komisyon, başvuranın şikayetlerini devlet yetkililerine bildirmek için yeterli derecede 

çaba göstermiş olduğu görüşündedir. Dahası, Taraf Devlet yasalarında bulunan 

olağanüstü yolları izlemek, başvurunun işleyişini fazlasıyla uzayabilir, bu da başvuranın 

fiziksel bütünlüğünü tehlikeye atabilirdi. Dolayısıyla Komisyon, Seçmeli Protokol’ün 2 

(d) maddesinin bildirimin kabulü yönünde bir engel oluşturmadığı sonucuna varır.  

7.5 Komisyon, Taraf Devlet’in, bildirimin Seçmeli Protokol’ün 2 (e) maddesince, 

görüşülmeye uygun olmadığı, zira başvuranın iddilarının asılsız, genelleyici ve belirsiz 

olduğu tezini dikkate almıştır. Komisyon başvuranın şikayetlerinin ve sağlanan bilgilerin 

Sözleşme’nin 9; 10; 14. Maddeleri ve  2; 15 fıkralar ile 2; 17; 25 ve 26. fıkralarınca 

inceleme gereği doğuran konular olduğu ve bunların görüşülmesi kabul edilmeye yeterli 

şekilde temellendirildiği görüşündedir. Buna uygun olarak, ve şikayetin kabul edilmesi 

önünde başka bir engel bulunmadığından, Komisyon bildirimin kısmen kabul edilebilir 

olduğuna karar vermiştir ve konuyu esastan ele almaya geçer. 

  Esasın ele alınması 

8.1 Engelli Hakları Komisyonu bu bildirimi, eline ulaşan tüm bilgiler ışığında, 

Seçmeli Protokol’ün 5. maddesi ve Komisyonun işleyiş kurallarının 73. madde 1. 

fıkrasına uygun olarak ele almıştır.  

8.2 Komisyon, başvuru sahibinin, yetkililerin kendisini Ezeiza Federal Hapishane 

Kompleksi’nin merkezi hapishane hastanesine yerleştirirken engelini ve sağlık durumunu 

dikkate almamaları ve onun kişisel güvenliği için gereken tedbirleri almamaları 

dolayısıyla ayrımcılığa uğradığı şeklindeki şikayetini dikkate alır. Bu durum, kendisine 
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bakan doktorların ona uygun gördüğü rehabilitasyonun sekteye uğrattığı gibi, ayrımcılığa 

uğramaksızın ulaşılabilir en yüksek sağlık standardını yaşama hakkının, azami 

bağımsızlık ve tam yeterliliğe ulaşma hakkının ihlaline yol açmıştır. Dahası, başvuru 

sahibi, Ezeiza Hapishanesi ile rehabilitasyon hastanesi arasında gidip gelmenin sağlığı 

için oluşturduğu riske dair beyanlarının yetkililer tarafından keyfi olarak dikkate 

alınmadığını; hapishane altyapısının standardın altında olduğunu ve engelli kişiler için 

uygun olmadığını; ve hapsedildiği yerde hapishane yetkililerince yapılan 

uyumlaştırmanın kendi fizik ve ruh sağlığının devamlı ve dönüşü olmayan şekilde zarar 

görmesini engellemeye yeterli olmadığını iddia etmektedir. 

8.3 Komisyona sunulan bilgi, başvuru sahibinin bir omurga ameliyatı geçirdiğini ve bu 

ameliyat sırasında boyun (servikal) bölgesine bir levhanın yanlış olarak yerleştirildiğini 

göstermektedir. Başvuru sahibi ayrıca ciddi sonuçları olan bir felç geçirmiş, böylece sol 

homonom hemiyanopsi, duyusal denge bozukluğu ve bilişsel bozukluk, bozulmuş 

vizüospasyal oryantasyon olmuştur. Bunun sonucunda başvuru sahibinin fiziksel, 

nörolojik, bilişsel, görsel terapi, iş ve uğraşı terapisi formunda rehabilitasyona ihtiyacı 

vardır. 7 Nisan 2010’da FLENI Enstitüsü Federal Ceza Mahkemesi’ni başvuru sahibinin 

günübirlik hasta olarak rehabilitasyona devam etmeye uygun olduğunu bildirmiş ve 6 

Ağustos 2010’da Federal Mahkeme başvuru sahibinin hapsine hükmetmiş, önce Buenos 

Aires Federal Hapishane Kompleksi’nde tutulan başvuru sahibi 26 Mayıs 2011’de halen 

bulunduğu Ezeiza Hapishanesi’ne götürülmüştür. 

  Hapsedilme yerindeki şartlar 

8.4 Komisyon başvuru sahibinin Ezeiza Hapishanesi’ndeki hücresinin engelli bir 

kişiye uygun olmadığını da dikkate almıştır. Hapishane yetkililerinin yaptığı barınma 

düzenlemeleir yetersizdir çünkü banyo tekerlekli sandalyeyle girilemeyecek kadar 

küçüktür, banyoya konan kısmen adapte edilmiş plastik sandalye temel güvenlik 

standartlarını sağlamamaktadır ve başvuran tuvalet ve duşa kendi başına ulaşamamakta, 

dolayısıyla bir hemşirenin veya başka bir kişinin yardımına bağımlı olmaktadır. Bir acil 

çağrı butonu yerleştirilmiş olmakla birlikte, birinin karşılık vermesi çoğu kez uzun zaman 

almaktadır. Başvuru sahibinde birkaç defa, yatak (bası) yaralarının oluşmasını 

engelleyecek özel bir yatak bulunmaması nedeniyle yatak yarası açılmıştır ve hareket 

kabiliyeti son derece kısıtlıdır. Temel ihtiyaçlarını ancak sürgü (lazımlık) veya bunun gibi 

araçlar ile karşılayabilmekte, başkalarından yardım alamamak kendi kendini günlük 

olarak temizleyememesi anlamına gelmektedir. Engelli kişiler için uygun altyapının 

olmayışı ve hapsedilme koşullarının standardın altında olması hem başvuru sahibinin 

onurunu rencide etmek, hem de insanlık dışı davranış demektir. Öte yandan, Komisyon, 

Taraf Devlet’in, yetkililerin banyoya ve duşa erişimi engelleyen basamağı kaldırmak için 

gereken değişiklikleri yaptığı yönündeki gözlemini dikkate alır. Dahası, Jandarma ve 

Kamu Yasal Servisi bölgeyi gezmiş ve asansörlerin bulunduğunu, çalışır durumda 

olduklarını, ayrıca havalandırma alanına özel olarak başvuranın geçişi için bir kapı 

yapılmış olduğunu, hemşire çağırmak için işler durumda bir çağrı butonunun  

bulunduğunu ve hemşirenin 24 saat hizmet verdiğini tespit etmişlerdir. 

8.5 Komisyon, Sözleşme’nin 14. maddesi 2. fıkrasına göre, özgürlüğünden mahrum 

edilen kişilerin Sözleşme’nin amaç ve ilkelerine uygun muamele görmesi gerektiğini ve 

bunun makul barınmanın sağlanmasını da kapsadığını hatırlatır. Yine, erişilebilirliğin 

Sözleşme’nin genel bir ilkesi olduğunu ve bu itibarla özgürlüğünden mahrum edilmiş 

engelli kişileri de kapsadığını hatırlatır. Taraf Devlet’in, özgürlüğünden mahrum edilmiş 

bütün engelli kişiler için hapishanelerin erişilebilirlik içinde olmasını temin etmekle 

yükümlüdür. Buna uygun olarak, taraf devletler özgürlüğünden mahrum edilmiş engelli 

kişilerin bağımsız yaşayabilmesi ve hapsedildikleri yerde günlük hayatın bütün yönlerine 

tam olarak katılabilmeleri için gereken, erişilebilirliğin önündeki engel ve bariyerlerin 

tespit edilip kaldırılması da dahil olmak üzere bütün geçerli tedbirleri almalıdır; bu 
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tedbirler söz konusu kişilerin banyolar, avlular, kütüphaneler, ders çalışma alanları, 

atölyeler ile sağlık ve psikoloji servisleri, sosyal ve adli servisler gibi çeşitli alan ve 

servislere diğerleriyle eşit koşullarda erişimlerinin sağlanmasını da kapsar. Ele alınan 

vakada Komisyon Taraf Devlet’in başvuranın hapishanenin fiziki ortamı içinde bulunan 

alanlara erişimine engel oluşturan bariyerleri kaldırmak için yaptığı düzenlemeleri tanır. 

Ancak Komisyon Taraf Devlet’in hapishane kompleksi içinde yaptığı düzenlemelerin 

başvuranın banyo ve duşa, havalandırma avlusuna ve hemşirelik (bakım) merkezine 

(olabildiğince) bağımsız bir şekilde erişebilmesi için yeterli olduğunu reddedilemez 

şekilde göstemiş olmadığı görüşündedir. Komisyon bu bakımdan Taraf Devlet’in onu 

başvuru sahibinin hareketini kolaylaştırmak için gereken tedbirleri almaktan alıkoyan 

herhangi bir engelden söz etmediğini ve başvuru sahibinin erişilebilirliğin önündeki 

mimari engellerin halen devam ettiğine dair iddialarını reddetmediğini gözlemiştir. Bu 

doğrultuda Komisyon, yeterli açıklamanın eksikliğinde, Taraf Devlet’in Sözleşme’nin 9. 

maddesinin 1 (a) ve (b) fıkrası ve 14. maddesinin 2. fıkrası kapsamındaki 

yükümlülüklerini yerine getirmediği görüşündedir. 

8.6 Yukarıda belirtilen sonuca varan Komisyon, vakanın şartları göz önünde 

bulundurulduğunda, erişilebilirliğin ve yeterli düzeyde makul uyumlaştırmanın eksik 

oluşu ışığında, başvuranın Sözleşme’nin 17. Maddesinde belirtilen hakla uyuşmayan, 

standardın altında hapis koşullarında tutulduğu görüşündedir. 

8.7 Komisyon, özgürlüğünden mahrum edilmiş engelli kişilerin ihtiyacı varken gerekli 

tedbirleri almamanın ve yeterli makul uyumlaştırmanın sağlanmamasının Sözleşme’nin 

15. maddesi 2. fıkrasının ihlalini oluşturabileceğini hatırlatır. Ancak eldeki vakada 

Komisyon, elinde Sözleşme’nin 15. maddesinin 2. fıkrasının ihlal edildiğine dair yeterli 

delile sahip olduğu görüşünde değildir. 

  Sağlık hizmeti ve rehabilitasyon tedavisi 

8.8 Komisyon başvuranın Ezeiza Hapishanesi’ne geldiğinden bu yana uygun ve 

zamanında rehabilitasyon tedavisi görmediği ve hapishane kompleksinin bu tedaviyi 

sağlamak için gereken altyapıya, ekipmana ve personele sahip olmadığı iddiasını dikkate 

alır. Komisyon ayrıca, Taraf Devlet’in, OSDE ile koordinasyon içinde Ezeiza 

Hapishanesi’nde ve hapishane dışında yakındaki sağlık merkezlerinde ayaktan takip 

edilen hasta rehabilitasyon terapisi sağlanabileceği şeklindeki gözlemini; başvuru 

sahibinin çeşitli defalar rehabilitasyon terapisine gitmeyi reddettiğini; ve başvuranın ev 

hapsine ya da hastanede hapse izin verilmesi için yaptığı başvuruların yargı yetkililerince 

gereği gibi ele alındığını ve bu yetkililerin Federal Ceza Mahkemesi’ne başvuru sahibinin 

sağlığını ve onurunu korumak için gereken adımların atılmasını emrettiğini de dikkate 

alır. 

8.9 Komisyon hatırlatır ki, Sözleşme’nin 25. maddesi uyarınca engelli kişiler 

ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından ayrımcılığa uğramaksızın faydalanma hakkına 

sahiptir ve Taraf Devletler engelli bireylerin rehabilitasyon da dahil olmak üzere sağlık 

hizmetine erişimi sağlamak için uygun bütün tedbirleri alacaktır. Dahası, 26. madde Taraf 

Devletlerin, engelli bireylerin, olabilecek en erken aşamada başlayacak ve bireysel 

ihtiyaçlarla kuvvetli yönlerin multidisipliner değerlendirmesine dayanan kapsamlı 

habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet ve programlarıyla azami bağımsızlık, tam fiziksel, 

zihinsel, sosyal ve mesleki beceri ve hayatın her alanına tam dahiliyet ve katılım 

kazanmalarını ve bunu korumalarını sağlamak üzere etkin ve uygun tedbirler almalarını 

şart koşar. 14. maddenin 2. fıkrasıyka birlikte okunan bu öngörüler ışığında Komisyon, 

hapishane yetkililerinin mahkeme kararıyla özgürlüklerinden mahrum edilmiş engelli 

bireyler üzerinde önemli miktarda kontrol veya güç uygulaması karşısında  insan 

haklarından yana tavır almanın, Taraf Devletlerin özel sorumluluğu olduğunu hatırlatır.  
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8.10 Eldeki vakada, başvuru sahibinin sağlık hizmeti ve rehabilitasyona ihtiyaç 

duyduğuna hiç şüphe yoktur. Bu bağlamda, Komisyon, başvuru sahibinin Ezeiza 

Hapishanesi’ne getirildiği 26 Mayıs 2011 tarihinden bu yana hapishanenin, başvuru 

sahibine FLENI Enstitüsü’nde kendisiyle ilgilenen doktorların uygun gördüğü düzenli 

rehabilitasyon terapisini sağlamayı başaramadığını belirtir. Ancak başvuru sahibi zaman 

zaman, Ezeiza Hapishanesi’nde veya hapishane dışında yetkililerin seçtiği hastanelerde 

rehabilitasyon tedavisi görmeyi reddetmiştir. Federal Ceza Temyiz Mahkemesi’nde açılan 

dava sonucunda başvuru sahibi Temmuz 2013’ten beri San Juan de Dios rehabilitasyon 

merkezinde ve hapishanenin hastanesinde düzenli fizyoterapi ve psikoterapi seansları 

görmüştür. Komisyon, başvuru sahibinin hapishanedeyken gördüğü rehabilitasyon 

tedavisinin niteliği ve niceliği hakkında başvuranın ve Taraf Devlet’in beyanlarının 

birbiriyle uyuşmadığının farkındadır. Buna karşın, Komisyon, bir yandan başvuru 

sahibinin iddialarının bütünüyle ikna edici bir şekilde temellendirilmediğini, diğer yandan 

da mahkemelerin başvuru sahibinin tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması için adımlar atmış 

olduğunu gözlemlemiştir. Dolayısıyla, ve bu vakanın kendine ait özellikleri göz önüne 

alınarak, Komisyon Sözleşme’nin 25. ve 26. maddelerinin ihlal edildiği sonucuna varmak 

için yeterli delile sahip değildir. 

  Servikal omurunun durumunun başvuru sahibinin sağlığı ve hayatı üzerinde doğurduğu 

riskler 

8.11 Komisyon başvuru sahibinin servikal omurunun hassas durumu hakkındaki 

beyanlarını ve cerrahi oalrak yerleştirilen levhanın kaymış olmasının, bir yere tutturulmuş 

olmayışının doğurduğu ciddi riski dikkate alır. Başvuru sahibine göre yetkililer onu bir 

hapishaneye hapsedip, yaşamı ve sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturan ambulans 

seferlerini sık sık yapması anlamına gelen ayakta hasta tedavisini kabul etmeye mecbur 

ederek onun sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atmışlardır. Komisyon ayrıca, yargı 

makamlarının talep ettiği tıbbi görüşleri ve başvuru sahibinin sunduğu tıbbi görüşleri de 

dikkate alır. Komisyon, FLENI Enstitüsü’nde başvuru sahibine bakan doktorların ayakta 

tedaviyi 7 Nisan 2010 tarihinde önerdiğini; bu tarihten sonra başvuru sahibinin sağlık 

merkezlerine kabul edildiğini ve bunlardan birini kendisinin seçmiş olduğunu, tıbbi 

değerlendirme ve testlerden geçtiğini ve söz konusu seyahat biçiminin başvuru sahibinin 

servikal omurunun durumu nedeniyle taşıdığı potansiyel sonuçlara dair tıbbi görüşlerin 

bir sonuca bağlanmadığını gözlemler. Komisyon, elinde bulunan bilgilerle, içinde bir 

doktorun bulunduğu son derece sofistike bir ambulansla hapishaneden gidip gelmenin ya 

da hapishanede tutulmanın Sözleşme’nin 10. ve 25. maddelerinin ihlali anlamına geldiği 

sonucuna varmaya yeterli kanıta sahip değildir. 

9. Sözleşme’nin Seçmeli Protokolü 5. maddesince Komisyon Taraf Devlet’in 

Sözleşme’nin 9. maddesinin 1 (a) ve (b) fıkralarını, 14. maddesinin 2. fıkrasını ve 17. 

maddesini ihlal ettiği görüşündedir ve dolayısıyla Taraf Devlet’e aşağıdaki önerilerde 

bulunur: 

 (a) Başvuru sahibi hakkında: Taraf Devlet’in başvuranın Sözleşme’de bulunan 

haklarının ihlalini, hapsedildiği yerde onun hapishane tesis ve hizmetlerine diğer 

mahpuslarla eşit şekilde erişimini sağlayacak uyumlaştırmayı yaparak telafi etme 

yükümlülüğü vardır. Taraf Devlet ayrıca başvuru sahibinin bu bildirimin yapılması ile 

ilgili yasal masraflarını karşılamalıdır. Buna ek olarak, Komisyon başvuru sahibinin 

hassas sağlık durumunu göz önünde bulundurarak, Taraf Devlet’in, tüm hastalar tıbbi 

tedaviyi onaylama veya reddetme hakkı saklı olarak, başvuru sahibinin uygun ve 

zamanında verilecek, kendi sağlık durumuna göre ayarlanan sağlık hizmetine erişimini ve 

düzenli olarak uygun rehabilitasyon terapisine tam olarak erişebilmesini sağlamasını talep 

eder; 
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 (b) Genel konular: Taraf Devlet, gelecekte benzer ihlallerin olmasını 

engelleyecek adımları atmakla yükümlüdür. Devlet özellikle şu yükümlülükleri taşır: 

(i) Talep edildiğinde, özgürlüğünden mahrum edilmiş engelli bireylerin 

hapsedildikleri yerde bağımsız yaşamalarını ve hayatın tüm alanlarına tam 

katılımını sağlamak üzere, uygun tedbirleri alıp yeterli makul uyumlaştırmayı 

yapmak; 

(ii) Talep edildiğinde, özgürlüğünden mahrum edilmiş engelli bireylerin, 

hapsedildikleri yerin tesislerine ve burada sunulan hizmetlere özgürlüğünden 

mahrum edilmiş diğer bireylerle eşitlik temelinde erişimini sağlamak üzere, uygun 

tedbirleri alıp yeterli makul uyumlaştırmayı yapmak; 

(iii) Özgürlüğünden mahrum edilmiş engelli bireylerin ulaşılabilir en yüksek 

sağlık standardına ayrımcılığa uğramaksızın ulaşabilecekleri şekilde sağlık ve 

rehabilitasyon tedavisine erişimini sağlamak üzere, uygun tedbirleri alıp yeterli 

makul uyumlaştırmayı yapmak; 

(iv) Erişilebilirlik veya makul uyumlaştırmanın eksikliğinden dolayı, engelli 

bireylerin tutulduğu hapsetme şartlarının, zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı 

muamele teşkil edecek ya da bu bireylerin fiziksel veya ruhsal bütünlüklerini 

zedeleyecek şekilde daha meşakkatli olmamasını ve daha fazla fiziksel ya da 

psikolojik acı vermemesini temin etmek; 

(v) Sözleşme’nin ve bunun Seçmeli Protakolü’nün kapsamına dair, yargıçlara, 

diğer yargı mensuplarına ve hapishane görevlilerine, özellikle de sağlık 

personeline yeterli ve düzenli eğitim vermek. 

10. Seçmeli Protokol’ün 5. Maddesi ve Komisyonun işleyiş kurallarının 75. Maddesi 

uyarınca, Taraf Devlet altı ay süre içinde Komisyon’a, Komisyon’un görüş ve tavsiyeleri 

ışığında atılan tüm adımlara dair bilgi içeren yazılı bir cevap sunmalıdır. Taraf Devlet’ten 

ayrıca Komisyonun Görüşlerini yayınlaması ve bunları nüfusun tüm kesimlerinin 

ulaşabileceği, yaygınlıkla erişilen biçimlerde dolaşıma sokması beklenmektedir. 

[Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca olarak kabul edilmiştir, aslı İspanyolca 

metindir. Komisyonun Genel Kurul’a sunacağı altı aylık rapor kapsamında Rusçası da 

yayınlanacaktır.] 

    


