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وال سةةايالت إلع ةةداد الةةد اع؛ واملس ةةاعدة القانوني ةةة
ل حملحاكحملة العادلة؛ وحق الطعن

مواد العاد:
مواد ال وتوكوىل االخ ياري:

٦ه )1و 7مقروءتح منفص ح وابالقرتان مع املةواد
2ه )2وه)3؛ و9ه )1وه)3؛ و1٤ه )1وه)2
وه)3هب) وهد) وه)٥؛ و19
2

 -1ص ةةاحب ال ةةبالغ ه ةةو أاندوردي خ ةةادجييف ،وه ةةو م ة ةواكن م ةةن تركحملانس ة ة ان مول ةةود
عام  ،19٥7ويقدم بالغه ابألصةالة عةن نفسةه وابلنيابةة عةن شةقيق ه أوغولصةبار مورادو ةا ،وهة
أيضةاً مواكنةةة مةةن تركحملانسة ان مولةةودة عةةام  .19٤٨واع ق ة السةةيدة مورادو ةةا وتو ية وهة
رهةةن االح نةةاز عةةام  .200٦وية ودع صةةاحب الةةبالغ أن الدولةةة الطةةرف ان اكة حقوقاحملةةا
وج ةةب امل ةةادتح ٦ه )1و ،7مق ةةروءتح منفص ة ة ح وابالق ة ةرتان م ةةع امل ة ةواد 2ه )2وه)3؛ و9ه)1
وه)3؛ و1٤ه )1وه )2وه)3هب) وهد) وه)٥؛ و 19م ة ة ةةن العا ة ة ةةد .وق ة ة ةةد دخ ة ة ةةل ال وتوك ة ة ةةوىل
االخ ياري حيز النفةاذ ابلنسةبة ل دولةة الطةرف  1آب/أغسةط  .1997وماةل اةام صةاحب
البالغ.
الوقائع لما عرضها صاحة البالغ
 1-2عحملة ةةل صة ةةاحب الة ةةبالغ انئب ة ةاً ل ة ةرئي املصة ةةرف الة ةةوكي لرتكحملانس ة ة ان قبة ةةل اس ة ة قال ه
عةةام  .199٨وبسةةبب القحملةةع الواسةةع النطةةاو ،ةهر هةةو وزوج ةةه مةةن تركحملانسة ان عةةام .2001
وقبةةل مدادرهتحملةةا الب ةةد ،دأب أحةةد رجةةاىل األمةةن ع ةةى ت بةةع تنقالهتحملةةا ،وجةةرت تسةةنيل مكاملاهتحملةةا
اهلاتفيةةة .و وق ة الحةةق عةةام  ،2002أصةةدر ال ةرئي نيةةازوف آن ة اك مرسةةوماً حي ةةر ع ةةى
املسةةلولح ا كةةوميح حيناةةا والسةةابقح السةةفر اىل ا ةةار ،.ووضةةع قائحملةةة يمسةةاء املسةةلولح ال ة ي
كانوا قد غادروا ابلفعل .واس ادف صةاحب الةبالغ ع ةى وجةه ال حديةد .وقةد سةع السة طات
اىل تس ة ة يحمله اىل تركحملانس ة ة ان ،لكة ةةن ب د ة ةةار منح ة ةةه مرك ة ةةز الالج ة ة بس ة ةةبب الطبيعة ةةة السياس ة ةةية
لالضطااد ال ي تعرب له.
 2-2وبع ةةد أن غ ةةادر ص ةةاحب ال ةةبالغ وزوج ةةه الب ةةد ،عحمل ةةدت الس ة طات اىل مض ةةايقة أ ةراد
أس ةرهتحملا .ق ةةد اتص ة الس ة طات م ةةاالً ابلس ةةيدة مورادو ةةا ،ش ةةقيقة ص ةةاحب ال ةةبالغ ،وحاول ة
هتديةةدها لكة تشةةاد ضةةد شةةقيقاا .وهةةددت السة طات أيضةاً أبناءهةةا .وكانة السةةيدة مورادو ةةا
حينا ةةا تعحمل ةةل ص ةةحفية وانش ةةطة ا ةةاىل حق ةةوو اإلنس ةةان تركحملانسة ة ان .ومل ةةا كانة ة الس ةةيدة
مورادو ةةا تشةةعر ابلق ةةق ازاء حالةةة حقةةوو اإلنسةةان تركحملنس ة ان ،ابدرت ه ة وصةةاحب الةةبالغ
وعدد من زمالئاحملا اآلخرين اىل انشاء امللسسة الرتكحملانية ه سنك  .وكان الدةرب مةن انشةاء
ه ه امللسسة هو رصد حقوو اإلنسان وا ر ت ،و اية الشعب الرتكحملاين ،ومساعدة ودعم أي
ش ةةخص ع ةةا بس ةةبب اق ناعات ةةه ومع قدات ةةه .واخ ةةمت مدين ةةة ةةاران بب د ةةار مق ةةراً هل ة ه امللسس ةةة
الس حالة عحمل اا تركحملانس ان بسبب ن ام الرئي نيازوف القحملع آن اك.
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 3-2وواصة ة امللسس ةةة نش ةةاكاا ح ةةم ع ةةام  .200٦ق ةةد مج ةةع ص ةةاحب ال ةةبالغ والس ةةيدة
مورادو ةةا مةةاالً قائحملةةة يمسةةاء عةةدة م ةةات مةةن املنشةةقح ال ة ين سةةننوا جملةةرد معارضةةة ن ةةام ال ةرئي
ني ةازوف .وتش ةةاورت السةةيدة مورادو ةةا أيض ةاً م ةةع الن ةةاس بشةةأن ةةف قضةةا حق ةةوو اإلنس ةةان.
وتعاون مع اذاعة أورواب ا رة/اذاعة ا رية الن كان تع املصةدر الوحيةد لبخبةار واملع ومةات
املس ة ق ة تركحملانس ة ان .وق ةةد مورسة ة ع ةةى الس ةةيدة مورادو ةةا دور ً ض ةةدوط ك ة تس ة قيل م ةةن
عحمل اا وت وقف عن نشر ان قاداهتا .واس دعي اىل وزارة األمن الوكي عدة مرات ،وت بع تنقالهتا
نيسان/أبريل .200٦
عحملالء سريون كل مكان ،وقطع خطوط هاتفياا ا حملوىل والااب
 ٤-2و  1٨حزيران/يونيةةه  ،200٦حضةةر ضةةابطان مةةن الشةةركة مةةن مدينةةة عشةةق أابد اىل
من ة ةزىل السة ةةيدة مورادو ةةا ،وك ب ة ةاً اليا ةةا أن تصة ةةحباحملا اىل مرك ةةز شة ةةركة عش ةةق أابد .وأب ة ة أحة ةةد
الضابطح أسرهتا أهنحملا يودان ال حدث معاا مركز الشركة .ومل يقدما أي أمر قضائ ب لك.
 ٥-2و  1٨حزيران/يوني ة ة ةةه ،ذهبة ة ة ة س .م ،.وم .م ،.ابن ة ة ةةا الس ة ة ةةيدة مورادو ة ة ةةا ،اىل وزارة
الشلون الداخ يةة الن ةار والةدهتحملا .ةاقرتب مسةلوىل أمةي مناحملةا وك ةب الياحملةا هنايةة املطةاف
احض ةةار حاس ةةوب وال ةةدهتحملا ،و اكس ةةاا ،وهاتفا ةةا ا حمل ةةوىل .وق ةةد ر ضة ة الف ةةااتن تسة ة يم هة ة ه
األجازة دون أمر قضائ  .ورداً ع ةى ذلةك ،قةدم املسةلوىل األمةي الياحملةا بيةاانً وادعةى أن والةدهتحملا
وقع ه ،وأوعز الياحملا ب س يم ه ه األجازة .بعدها ،مسح الشركة ل ف اتح ااتفةة والةدهتحملا عة
جاةةاز راديةةو اس ة قباىل احملةةوىل ،حي ة ك ب ة والةةدهتحملا الياحملةةا االنصةةياع لط ةةب املسةةلوىل األمةةي.
ومةةع ذلةةك ،كةةان كالماةةا غةةم واضةةل وغةةم م ناسةةق وكانة مفرداهتةةا غةةم م سةةقة .وقةةد أاثر ذلةةك
او احملا من أن والدهتحملا كان ي أتثم املخدرات ،أو أهنا تعرض لإلي اء قبل أن تك حملاها.
و هناية املطاف ،صادرت الس طات ه ه األجازة.
 ٦-2وعنةةدما أب د ة الف ةةااتن من حملةةة األمةةن وال عةةاون أورواب ابح نةةاز والةةدهتحملا ،اح ن ةزات
 19حزيران/يونيةةه  .200٦وخةةالىل اح ناز،ةةا ،ه ة واتددات ابلطةةرد مةةن الوظيفةةة .وأب د ة واحةةدة
مناحملا أيضاً يهنا س ع قل ،وُتنع من رؤية كف اا الرضةيع .و األخةم ،أخ ة سةبيل ابنةن السةيدة
مورادو ا ُ 1توز/يوليه  .200٦ومل تقدم هلحملا أي واثئق رمسية أو توضيحات بشةأن اع قاهلحملةا،
وكردات من الوظيفة وق الحق.
 7-2واح ن ة ةةزت الس ة ة طات أيض ة ةاً الس ة ةةيد خ ة ةةادجييف ،ش ة ةةقيق الس ة ةةيدة مورادو ة ةةا ،والس ة ةةيد
أمانك يوتشة ةةيف ال ة ة ي اع قة ةةل  1٦حزيران/يونية ةةه  .200٦واع قة ةةل السة ةةيد خة ةةادجييف ة ةةور
اع قاىل شقيق ه  1٨حزيران/يونيه  .200٦وبعد يوم ع ى اع قاهلا ،عقد الرئي نيةازوف لقةاء
ت فزيونياً أدان يه ،هو وكبار املسلولح ا كوميح ،السيدة مورادو ةا وزمالءهةا ،واهتحملاةم اب يانةة،
مشماً اىل أنه ينبد ال نديد بعحمل اةم امللسسةة الرتكحملانيةة ه سةنك  ،و سةاعدهتم الصةحفيح
األجانةةب ،وهة املسةةاعدة الةةن وصةةفاا يهنةةا ت حمليةةع ال ةرتاءات مةةن أجةةل زرع بة ور السةةخ
أوساط السكانت.
 ٨-2واهتحملة ة الس ةةيدة مورادو ةةا ابملش ةةاركة ،م ةةع احملوع ةةة م ةةن األش ةةخا وبن ةةاءً ع ةةى اتف ةةاو
مسةةبق ،حي ةةازة وبيةةع ون ةزين ونقةةل و ةةل أس ة حة انري ةةة أو ذخةةائر أو م فن ةرات بطريقةةة غ ةةم
شرعية ،وه جرمة يعاقب ع ياا ابلسنن مدة ترتاوح بح سةن ح وسةبع سةنوات ،وذلةك وجةب
املةةادة 2٨7ه )2مةةن القةةانون اينةةائ  .وادعة النيابةةة العامةةة أن السةةيد خةةادجييف وهةةو منةزىل
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ش ةةقيق ه س ة م ك ق ةةات ذخ ةةمة اىل الس ةةيد أمانك يوتش ةةيف لد ةةرب بيعا ةةا .لك ةةن الس ةةيدة مورادو ةةا
أصرت ع ى براءهتا ،ور ض ال عاون مع ا ققح.
 9-2واح ن ةةزت الس ةةيدة مورادو ةةا ومنعة ة أو ك ةةادت م ةةن االتص ةةاىل ابلع ةةامل ا ةةارج اىل أن
ما أمام ا كحملة  2٥آب/أغسط  .200٦وقد ان اب اامياا ا وف مةن الةد اع عناةا،
وأب ة ابن ياةةا ع ومةةات م ضةةاربة بشةةأن لقائةةه والةةدهتحملا وه ة رهةةن االح نةةاز ،واعةةرتف هلحملةةا أن
الس ة طات ُتةةارس ضةةدوكاً ع يةةه .وحاول ة الس ة طات ملةةدة شةةارين اجبةةار السةةيدة مورادو ةةا ع ةةى
االع ةرتاف ابي ةرائم املنسةةوبة الياةةا .ومل يسةةحملل ألسةةرهتا بز رهتةةا خةةالىل ةةرتة اح نازهةةا ه ة ه .و
الق يةةل مةةن الرسةةائل الةةن ُتكنة مةةن ارسةةاهلا اىل أسةرهتا ،اشة ك مةةن أهنةةا تمل تعةةد ت ححملةةل سةةوء
معام اةةات ويةةدث عةةن معاانهتةةا .ومل تس ة طع وصةةف ال ةةروف املاديةةة الح نازهةةا أكاةةر بسةةبب
تواص اا ا دود مع أسرهتا.
 10-2ومل تب أسرة السةيدة مورادو ةا وعةد ااكحمل اةا .و  2٥آب/أغسةط  200٦وبينحملةا
أس ةرهتا تن ةةر ابلقةةرب م ةةن مبةةا ا كحمل ةةة أخ ه ةةا اامياةةا أن ا اكحمل ةةة س ة نرت الي ةةوم نفس ةةه.
وه ةةددت السة ة طات ين امل ةةدعى ع ةةيام سة ةي احملون أيضة ةاً ابرتك ةةاب ج ةةرمن ال نسة ة وا يان ةةة
الع حملى ،لكنام حوكحملوا ب ام ترتب ابألس حة آخر املطاف.
 11-2و  2٥آب/أغسة ة ةةط  200٦أدين ة ة ة السة ة ةةيدة مورادو ة ة ةةا وزميالهة ة ةةا ب احملة ة ةةة حية ة ةةازة
األس ة حة ،أعقةةاب ااكحملةةة مد قةةة دام ة أقةةل مةةن سةةاع ح .وعحمل ةد املسةةلولون الرتكحملةةان اىل
اس بعاد مجيع أ راد ايحملاور ،ن يام أ راد أسرهتا ،وسةدت الطريةق امللديةة اىل مبةا ا كحملةة ملنةع
الولو .اليه .وان شر أ راد من وزارة األمن الوكي ابلقرب من مبا ا كحملة ،وصوروا كل من اقرتب
من املبا .وحكم ع ى السيدة مورادو ا ابلسنن س سنوات .ومل تصدر ا كحملة ق أي حكةم
ك ايب ،األمر ال ي منع اامياا من تقدمي أي كعن اد.
 12-2ومل تسة م أسةةرة السةةيدة مورادو ةةا واامياةةا نسةةخة مةةن الئحةةة االهتةةام .وخةةالىل ا اكحملةةة،
منع الس طات السيدة مورادو ا وزمي ياا من عرب قضي ام .وعحملد اينود املرابطون ا كحملة
البداية اىل منع دخوىل اام السيدة مورادو ا املبا ،لكن مسل له ب لك يحملا بعد ،ومل يسحملل
ل سيدة مورادو ا وزميالها ب قدمي بياانت كام ة أثناء ج سات االس حملاع.
 13-2وبع ةةد ا اكحمل ةةة ،اح ن ةةزت الس ةةيدة مورادو ةةا مر ةةق لالح ن ةةاز امللق ة ة اتب ةةع ل ةةوزارة
الشلون الداخ ية .ومل تب الشركة أسرهتا كان وجودها .ويع قةد صةاحب الةبالغ أهنةا اح نةزت
مر ق لالح ناز السابق ل حملحاكحملة هبدف مواص ة سوء معام اا.
 1٤-2و  1٤أي وىل/سب حمل  ،200٦أب أحد ايمان ،كةان يعحملةل السةابق مك فةاً إبنفةاذ
القةانون ،أسةرة السةيدة مورادو ةا أهنةا تو ية أثنةاء اح نازهةا .ومل يسةحملل موظفةو املشةرحة ألسةرهتا
برؤيةةة جا اةةا اال بعةةدما ك ةةب مسةةلولون مةةن سةةفارة الةةوال ت امل حةةدة األمريكيةةة ومن حملةةة األمةةن
وال عاون أورواب ذلك .وأظارت اإلصاابت ع ى جا اةا أهنةا تو ية بسةبب مةا تعرضة لةه مةن
عنةةف شةةديد .وقةةد لوح ة العالمةةات ال اليةةة ع ةةى جسةةدها هأ) قطةةع رأس ة أ ةةر عحمليةةق ع ةةى
مس وت من صف ايبح ،كوله  ٥سم؛ هب) وعالمة سوداء حوىل العنق تةوح ب عرضةاا ل خنةق،
عرضةةاا  1سةةم؛ ه ).وثالثةةة جةةروح ةراء مف وحةةة ع ةةى احةةدت يةةدياا؛ هد) وتةةورم وكةةدمات
كاحل الساو؛ ههة) وكدمة كبمة أسفل الفخ .
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 1٥-2وابإلضةةا ة اىل اإلصةةاابت امل ة كورة أعةةاله ،ي اةةر ع ةةى جا اةةا قطةةع كويةةل وعحمليةةق مةةن
الرقب ة ة ةةة اىل ا ص ة ة ةةر ،اتخ ة ة ةي م ة ة ةةن جدي ة ة ةةد ،م ة ة ةةا يش ة ة ةةم اىل أهن ة ة ةا خض ة ة ةةع ل ش ة ة ةريل .وأ ة ة ةةادت
اطة اإلذاعة العامة األملانية  Deutsche Welleين ا كومة أجةرت تشةرحياً يا اةا  12أي ةوىل/
سب حمل  .200٦وأ ادت أيضاً ين جا اا يحملل عالمات خنق .ويبدو أيضاً أن ال شةريل كشةف
عن حدوث نزيف داخ لكبةدها وك ي اةا اليسةرت ،مةا يشةم اىل أهنةا لر ةا تعرضة ل ضةرب قبةل
عدة أ م من و اهتا.
 1٦-2ومل يكشةةف ألسةةرة السةةيدة مورادو ةةا أو ايحملاةةور ش ة ء عةةن ال ش ةريل ون ائنةةه .ور ة
ك ةةب أسةةرهتا اج ةراء تشةريل مس ة قل حةةح ادع ة الس ة طات أهن ةا تو ي ة و ةةاة كبيعيةةة .وع ةةى
الةرغم مةن عالمةات ال عة يب وسةوء املعام ةة الكاةمة ،ر ضة ا كومةة ة ل يقيةق هة ا األمةر.
و اآلونة األخمة ،غ هةمت ا كومةة موقفاةا بشةأن سةبب و اهتةا اذ أب دة ينةة ايةة الصةحفيح
يهنا ان حرت.
 17-2وع ةةى الةةرغم مةةن النةةداءات امل كةةررة مةةن اجمل حملةةع الةةدو الداعيةةة اىل ة ل يقيةةق سةةوء
معام ةة السةةيدة مورادو ةةا وو اهتةةا ،وتقةةدمي ال عةةوي اىل أس ةرهتا ،مل تفعةةل الدولةةة الطةةرف ال ه ة ا
وال ذاك .وبدالً من ذلك ،ضايق ابن ياا عنةدما حاول ةا توجيةه ن ةر اجمل حملةع الةدو اىل قضةي اا.
وبعةةد  10اىل  1٥يوم ةاً ع ةةى و اهتةةا ،اتص ة ابن اهةةا بصةةاحب الةةبالغ وأب د ةةاه يهنحملةةا ت عرضةةان
ل حملض ةةايقة وال ادي ةةد بس ةةبب تواص ة احملا م ةةع امللسس ةةة الرتكحملاني ةةة ه س ةةنك  .واق ي ةةدات اىل وزارة
األمن الوكي حي أك عاحملا املسلولون ع ى تسنيالت جبحمليع مكاملاهتحملا اهلاتفية .ونشةرت هة ه
املع ومات وسائ اإلعالم؛ ا ذلك خ أن هاتفياحملا كاان ي املراقبة.
 1٨-2ونقةةل صةةاحب الةةبالغ هة ه املع ومةةات اىل من حملةةات ماةةل من حملةةة هيةةومن راية ووتةةو
ومن حملةةة العفةةو الدوليةةة مباشةةرةً بعةةد ت قياةةا مةةن ابنةةن السةةيدة مورادو ةةا .وسةةأىل صةةاحب الةةبالغ
ابن يا ةةا م ةةا اذا ك ةةان م ةةن األ ض ةةل أن ت وقف ةةا ع ةةن االتص ةةاىل بة ةه .ورهدات ع ةةى ذل ةةك ابلق ةةوىل اهنحمل ةةا
س ندان كريقة إلبالغه حاىل حدوث ش ء ما .وكردات مةن عحمل احملةا بعةد ذلةك؛ ومل تسة طيعا
ا صةوىل ع ةةى عحملةل آخةةر بسةبب ضةةدوط وزارة األمةن الةةوكي .واسة حملر هة ا الضةد عامةاً تقريبةاً.
واس دعي ا اىل مركز الشركة ،وهددات بدية زجر،ا عن ا دي عن و اة والدهتحملا .وتراجع حةدة
ضةةدوط ا كومةةة اىل حةةد مةةا عنةةدما توقةةف صةةاحب الةةبالغ عةةن ال واصةةل معاحملةةا ع ة القن ةوات
املباشرة.
 19-2وبعد و اة السةيدة مورادو ةا ،نقةل امل احملةان اآلخةران اىل سةنن أكةدا ..ومل يسةحملل هلحملةا
ب ق ز رة أ راد أسرهتحملا ،أو حةم إبجةراء مكاملةة هاتفيةة كةواىل السةن ح األوليةح مةن اح ناز،ةا.
وأك ةةق سة ةراح الس ةةيد خ ةةادجييف والس ةةيد أمانك يوتش ةةيف ش ةةباط /اير  2013بع ةةد قض ةةاء
عقوب احملةا السةةنن ،لكةةن صةةاحب الةةبالغ مل ية حملكن مةةن ال حةةدث معاحملةةا خو ةاً ع ةةى سةةالم ه
وسالم احملا.
 20-2وقةةد جع ة س ة طات الدولةةة الطةةرف مجيةةع سةةبل االن صةةاف ا يةةة غةةم م احةةة أو غةةم
عالةةة .وهةةددت ابنةةن السةةيدة مورادو ةةا وضةةدط ع ياحملةةا لكة ال ت حةةداث عةةن تعة يب والةةدهتحملا
وو اهتا .ولي لصاحب البالغ ال ي ال يقيم تركحملانس ان امكانية ال نةوء اىل ا ةاكم ب ةده
ه ا .وحم لو كان وضعه غةم ذلةك ،ةتن تقدمةه شةكوت اىل ا كحملةة كةان سيعرضةه ل خطةر هةو
وأسرته وابنن السيدة مورادو ا ع ى السواء.
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 21-2وال ماةةل الةبالغ اسةةاءة اسة خدام ل حةةق تقةةدمي البالغةةات وجةةب املةةادة 9٦ه ).مةةن
الن ةام الةةداخ ل ننةةة ،اذ مل يكةةن ةة تأتخةةم غةةم معقةةوىلته .)1و ظةل غيةةاب سةةبل االن صةةاف
ا يةةة ،حةةاوىل صةةاحب الةةبالغ وسةةي ة أخةةرت لالن صةةاف ب ن ةةيم ةةالت اعالميةةة مسة حملرة مةةاالً،
واكةةالو نةةداءات موجاةةة اىل هي ةةات األمةةم امل حةةدة ،والدب وماسةةيح واملن حملةةات غةةم ا كوميةةة.
وه ة ا الةةبالغ هةةو جةةزء مةةن ةةه اياريةةة بديةةة ال حملةةاس العدالةةة ل سةةيدة مورادو ةةا .وابإلضةةا ة اىل
ذلةةك ،ادعةةى املسةةلولون الرتكحمل ةةان اآلونةةة األخةةمة أهنةةم أج ةةروا يقيق ةاً ا ي ةاً ه ة ا األم ةةره.)2
وينبدة اح سةاب ا ةد األقصةى لفةرتة ا حملة سةنوات مةن هنايةة هة ا ال حقيةق ع ةى الةرغم مةن أن
س طات الدولة الطرف مل تكشف عن أي مع ومات اضا ية بشأن ه ا ال حقيق.
 22-2ويسود تركحملانس ان تن ام من ان ااكات حقوو اإلنسانت .ا كومة تقحملةع املنشةقح
السياس ةةيح ،وتراق ةةب وس ةةائ اإلع ةةالم ،وتس ةةي معام ةةة ا نة ةزين وتقة ة ام ،وي ةةرمام حقا ةةم
ااكحملةةة عادلةةة .ووصةةف تركحملنس ة ان يهنةةا تأشةةد األن حملةةة قحملع ةاً واس ة بداداً العةةاملته )3وأن هلةةا
تسةةنالً مروع ةاً اةةاىل حقةةوو اإلنسةةانته .)٤وأ ةةادت هي ةةات فةةة ،ةةا ياةةا ايحملعيةةة العامةةة،
وينة حقوو الطفل ،ووزارة خارجية الةوال ت امل حةدة ،ضةالً عةن األمةح العةام وجاةات أخةرت،
ين ال ع ة يب وسةةوء املعام ةةة كةةاان من ش ةرين ع ةةى نطةةاو واسةةع تركحملانس ة ان عةةام .200٦
وال تزاىل ه ه املحملارسات مس حملرة حم يومنا ه ا.
 23-2واس أثر عحملل السيدة مورادو ا ابه حملام الس طات ا كومية .ومارس مسلولو وزارة األمن
الةةوكي ضةةدوكاً ع ياةةا م ةراراً لوقةةف نشةةاكاا اةةاىل حقةةوو اإلنسةةان امللسسةةة الرتكحملانيةةة
ه سنك  .وتعقب اا الس طات الرتكحملانية وراقب شق اا ،وهددت بسنن ابن ياا ،بةل كردهةا مةن
منزهل ة ةةا ان مل ت وق ة ةةف ع ة ةةن اإلس ة ةةاام اذاع ة ةةة أورواب ا رة/اذاع ة ةةة ا ري ة ةةة .وج ة ةةاءت مجي ة ةةع هة ة ة ه
اإلجراءات عقب اع قاىل س طات الدولة الطرف السيدة مورادو ا ،وه اجراءات مرتبطة بشةكل
واضةةل بنشةةاكاا صةةحفية ومدا عةةة عةةن حقةةوو اإلنسةةان .وه ة ا يةةدىل ع ةةى أن اح نازهةةا الس ةابق
ل حملحاكحملة ال م ر له ،وامنا اس خدم لوقف نشاكاا وثي اآلخرين عن املشاركة ه ا النوع مةن
النش ةةاط .ومباش ةةرة بع ةةد اح نازه ةةا ،س ةةعى أ ةراد الش ةةركة اىل ا ص ةةوىل ع ةةى حاس ةةوهبا و اكس ةةاا
وهاتفاةةا ا حملةةوىل الةةن كان ة أدوات رئيسةةية عحمل اةةا صةةحفية .ومةةن  ،كان ة ال ةةروف الةةن
أ ض ة اىل اع قاهلةةا واح نازهةةا مرتابطةةة ،وت اةةر أهنةةا كان ة مس ة اد ة بسةةبب عحمل اةةا صةةحفية
وانشطة ااىل حقوو اإلنسان.

__________

ه)1
ه)2
ه)3
ه)٤
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ال يقدم صاحب البالغ مزيداً من املع ومات ه ا الصدد.
Human Rights Watch, “Human Rights Watch submission to the United Nation Committee against

) .Torture on Turkmenistan” (April 2011م ةاح ع ةى الةراب ال ةا :

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/

.Shared%20Documents/TKM/INT_CAT_NGO_TKM_46_10143_E.pdf

Amnesty International, “Keeping up the pressure: former POC Farid Tukhbatullin’s campaign for
).change in Turkmenistan”, Urgent Action in Focus (June 2005
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 2٤-2و بيان ت فزيوين وصف الس طات عحملل السيدة مورادو ا ينه تاحملوعة من اال ةرتاءات
أوسةةاط السةةكانته .)٥ويةةد ع صةةاحب الةةبالغ ين معام ةةة السةةيدة
الةةن ترمة اىل زرع السةةخ
مورادو ةةا لةةي هلةةا مةةا ي رهةةا القةةانون .حرماهنةةا مةةن حقوقاةةا مل يكةةن ضةةرور ً لضةةحملان اح ةرتام
حق ةةوو اآلخ ةرين أو مسعة ة ام ،أو اي ةةة الص ةةحة العام ةةة ،أو اآلداب العام ةةة ،وذل ةةك ألهن ةا كانة ة
ال ياوىل غم الكشف عن ان ااكات ا كومة قوو اإلنسان.
الشكوى
 1-3يدع صاحب البالغ أن املادة ٦ه )1من العاد ان اك ألن السةيدة مورادو ةا تو ية
رهن االح ناز ،وتشم اإلصاابت ع ى جا اا اىل أهنا تو ي ن ينة ال ع يب وسوء املعام ة.
 2-3قةةد ع ة ب اا س ة طات الدولةةة الطةةرف وأسةةاءت معام اةةا معاقب ةةً هلةةا ع ةةى أنشةةط اا
اةةاىل حقةةوو اإلنسةةان والصةةحا ة ااولةةة إلجبارهةةا ع ةةى االع ةرتاف بة ة تأنشةةط اا ال خريبيةةةت.
وكانة ال ة ام اينائيةةة املوجاةةة الياةةا م فقةةة .ان سةةوء املعام ةةة ال ة ي أ ضةةى اىل و اهتةةا هنايةةة
املطاف قد ي ساوت وال ع يب ،و ذلك ان ااك ل حملادة  7من العاد.
 3-3وية ةةدع صة ةةاحب الة ةةبالغ حة ةةدوث ان اة ةةاك ل حملة ةةادتح ٦ه )1و 7مة ةةن العاة ةةد مقرتن ة ةةح
ابملةةادتح 2ه )2وه )3ألن الدولةةة الطةةرف مل ت خ ة ال ةةدابم الالزمةةة حملايةةة السةةيدة مورادو ةةا مةةن
ال ع ة يب ومةةن حرماهنةةا مةةن حياهتةةا تعسةةفاً ،ومل تف ة ل أي يقيةةق مالبسةةات و اهتةةا ،ومل تقةةدم
سوت تفسمات غم معقولة وغم م سقة عن أسباب و اهتا.
 ٤-3وي ةةنص الق ةةانون ال ة ي ك ةةان س ةةاري املفع ةةوىل عن ةةدما اع ق ة الس ةةيدة مورادو ةةا ع ةةى أن
قرار اح نازهةا ولةي القاضة أو مسةلوىل اايةد آخةر .ويةدع
املدع العام هو املخوىل الب
صاحب البالغ أن عدم عرضاا أمام قاب عند اع قاهلا ين اك أحكام املادة 9ه )3من العاد.
 ٥-3وعةةالوة ع ةةى ذلةةك ،أدانة الس ة طات الرتكحملانيةةة ع ن ةاً السةةيدة مورادو ةةا قبةةل ااكحمل اةةا،
وحرم اةةا مسةةاعدة ا ةةام الفوريةةة والفعالةةة ،ةةا ذلةةك أثنةةاء اس ة نواهبا ،وحاكحمل اةةا ج سةةة
مد ق ةةة ،ومنع ا ةةا م ةةن الطع ةةن بش ةةكل ا ةةد ادان ا ةةا ب عحمل ةةد ع ةةدم اص ةةدار حك ةةم ك ةةايب .وهة ة ه
اإلجراءات ان اك حقوقاا وجب املادة 1٤ه )1وه )2وه)3هب) وهد) وه )٥من العاد.
 ٦-3واع ق ة ة السة ة طات الرتكحملاني ةةة الس ةةيدة مورادو ةةا وعة ة ب اا وق ا ةةا بدي ةةة اس ةةكات نش ةةاكاا
الصحف و ااىل الد اع عن حقوو اإلنسان ،و ذلك ان ااك ل حملادتح 9ه )1و 19من العاد.
مالحظات الاولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-٤تة ةةد ع الدولة ةةة الطة ةةرف مالح اهتة ةةا امللرخة ةةة  11كة ةةانون األوىل/ديسة ةةحمل  201٥ين
الس ةةيدة مورادو ةةا اهتحملة ة ابرتك ةةاب جة ةرائم ت ع ةةق ابألسة ة حة وج ةةب امل ةةادة  2٨7م ةةن الق ةةانون
__________

ه)٥

GE.18-08380

يدع صاحب البالغ أيضاً أن من حملة هيومن راي ووتو ارأتت أن اع قةاىل السةيدة مورادو ةا واح نازهةا كةاان
لة تدوا ع سياسيةت .وذكرت من حملة العفو الدولية أن هناك تاشارات قويةت أن ال ام املوجاة اىل السةيدة مورادو ةا
كان تم فقةت؛ وأشارت ينة اية الصحفيح اىل أهنا تعرضة لالضةطااد بسةبب عحمل اةا الصةحف مةع اذاعةة
أورواب ا رة/اذاعةةة ا ريةةة .وارأتت الفريةةق العام ةةل املع ةةي ابالح نةةاز ال عس ةةف أن السةةيد أمان يوتش ةةيف ،والس ةةيد
خادجييف ،زمي السيدة مورادو ا ،اح نزا تعسفاً بسبب ممارسة حقوقاحملا األساسية حريةة ال عبةم ،وتكةوين
ايحملعيات والعحملل من أجل تعزيز حقوو اإلنسان و اي اا.
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 17آب/أغس ةةط  ،200٦وحك ةةم ع يا ةةا ابلس ةةنن سة ة س ةةنوات .و
اين ةةائ  .وأدينة ة
ه )٦
أي وىل/سةةب حمل  ، 200٦ان ح ةةرت بش ةةنق نفسةةاا .وق ةةرر مك ةةب املةةدع الع ةةام اع ةةادة الن ةةر
ا ةةادث ،لكةةن ذل ةةك مل يسةةفر عةةن ة ل يقيةةق رمس ة لعةةدم ارتكةةاب أي جرم ةةة .ونقةةل جاحمل ةةان
السيدة مورادو ا اىل أسرهتا.
 2-٤واسة ندت ادانةةة السةةيدة مورادو ةةا اىل ا ةةادات الشةةاود ،وأدلةةة ماديةةة وشةةاادات ا ة اء.
وتدح املواد الن ي ضحملناا م ف القضية اينائية الن ر عة ضةدها ادعةاءات صةاحب الةبالغ
امل ع قة ابن ااكات العاده.)7
كعليقات صاحة البالغ على مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 ٤آذار/مةةارس  ،201٦ادعةةى صةةاحب الةةبالغ أن الدولةةة الطةةرف مل تقةةدم تفسةمات
1-٥
عن كيف خ ص س طاهتا اىل أن السيدة مورادو ا ان حرت ،واك ف ببيان عام ذكر أن مك ب
امل ةةدع الع ةةام ن ةةر و اهت ةةا .وال تش ةةم املع وم ةةات املقدم ةةة م ةةن الدول ةةة الط ةةرف بدق ةةة اىل اتري ةةخ
و اهت ةةا ،أو أي تفاص ةةيل ع ةةن ال حقي ةةق .وال يفة ة ه ة ا ال أكي ةةد الس ةةطح ابل ة ةزام الدول ةةة الط ةةرف
إبجراء يقيق عاىل ،وتقدمي تفسم مناسب لو اهتا أثناء االح ناز.
 2-٥وال توضل الدولةة الطةرف كيةف أصةيب السةيدة مورادو ةا اصةاابت واضةحة ع ةى النحةو
املبةةح أعةةاله هان ةةر الفقةةرة  .)1٤-2وال تقةةدم الدولةةة الطةةرف أي تفاصةةيل أو واثئةةق تةةدعم ن ةةائ
ال شريل ع ى الرغم من أن من الواضل أن تشرحياً قد أجري ع ى جا اا .وحياحملةا يةدع شةخص
مةةا أنةةه تعةةرب ل ع ة يب أو تةةو أثنةةاء االح نةةاز ،ارأتت ال ننةةة مناسةةبات عديةةدة أن عةةبء
اإلثبةةات ال مكةةن أن يقةةع ع ةةى صةةاحب الةةبالغ لوحةةده ،وذلةةك ابلن ةةر اىل أن أصةةحاب الةةبالغ
والدولةةة الطةةرف ال ي سةةاو ن دائحمل ةاً الوصةةوىل اىل األدلةةة .وبةةدالً مةةن ذلةةك ،ين قةةل العةةبء اىل
الدولةةة الطةةرف ل قةةدمي تفسةةم مةةرب ومعقةةوىل ومةةدعوم ابألدلةةةه .)٨واذا حةةدث حالةةة و ةةاة أثنةةاء
االح ناز ،ينبد أن ين ر الياا ظاهر ً ابع بارها اعداماً تعسفياً أو إبجراءات موجزة ،ما مل مكن
دح ه ا اال رتاب إبجراء يقيق شامل وسريع وغم منحازه.)9
 3-٥ومةةن املس ة م بةةه أن السةةيدة مورادو ةةا تو ي ة أثنةةاء اح نازهةةا .ويقةةدم صةةاحب ال ةةبالغ
يك قدر ممكن من ال فاصيل سرداً عن أن ة ملشرات قوية تشةم اىل أهنةا عة ب وق ة أثنةاء
اح نازهةةا وذلةةك ابلن ةةر اىل اح نازهةةا ع ةزىل عةةن العةةامل ا ةةارج  ،وال اديةةدات الةةن تعةةرب هلةةا
أعضاء أسرهتا ،ور الس طات اإل صاح عن ن ائ تشريل جا اا .وكان رد الدولة الطرف ع ى
ذلك غم مقنع ابملرة .الدولة الطرف مل ت ناوىل ماالً االدعاءات املفص ة بشأن انعةدام الضةحملاانت
ضةةد ال ع ة يب .ومل ي ة حملكن أ ةراد أسةةرة السةةيدة مورادو ةةا واامياةةا مةةن الوصةةوىل الياةةا ،مةةا جع اةةا
عرضة ل ع يب والو اة.
__________

ه)٦
ه)7
ه)٨
ه)9
8

مل حيدد اتريخ ذلك.
ي كون رد الدولة الطرف من صفحة واحدة.
ان ر ب يم ضد أوروغواي ه ،A/37/40املر ق العاشر) ،الفقرة .3-13
ان ر ايشونوف ضد أوزبكس ان ه )CCPR/C/99/D/1225/2003الفقرة .2-9
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 ٤-٥وعالوة ع ى ذلك ،مل تقدم الدولة الطرف أي مع ومات عن ااكحمل اا .ومنع أ راد أسرة
السةةيدة مورادو ةةا وغةةمهم مةةن عامةةة النةةاس مةةن حضةةور ج سةةات ا اكحملةةة ،ومل تةةزهود أس ةرهتا يي
حكة ةةم ك ة ةةايب ،األمة ةةر ال ة ة ي جعة ةةل الطعة ةةن ية ةةه مس ة ة حيالً ابملة ةةرة .وان اة ةةك حقاة ةةا أن تع ة ة
بري ةةة عنةةدما نعة الةرئي نيةةازوف آنة اك امل احملةةح يهنةةم تخونةةةت .وحةةم اتريةةخ ا اكحملةةة واإلدانةةة
مل يكة ة ةةن واضة ة ةةحاً  -ف ة ة ة حة ة ةةح تة ة ةةدع الدولة ة ةةة الطة ة ةةرف أن صة ة ةةاحب الة ة ةةبالغ أدية ة ةةن 17
آب/أغسط  ،200٦تشةم مصةادر م عةددة ،ةن ياةا أ ةراد أسةرهتا ،اىل أن ااكحمل اةا وادان اةا
كان ا  2٥آب/أغسط .200٦
 ٥-٥ومل ت ن ةةاوىل الدول ةةة الط ةةرف االدع ةةاءات امل ص ة ة ة ري ةةة ال عب ةةم ،وان قاما ةةا منا ةةا بس ةةبب
نشاكاا ااىل حقوو اإلنسان.
القضااي واإلملراءات املعروضة على اللجنة

الن ر مقبولية البالغ
 1-٦قبةةل الن ةةر أي ادعةةاء يةةرد بةةالغ مةةا ،ي عةةح ع ةةى ال ننةةة ،و ق ةاً ل حملةةادة  93مةةن
ن اماا الداخ  ،أن يدد ما اذا كان البالغ مقبوالً أم ال وجب ال وتوكوىل االخ ياري.
 2-٦وقةةد اس ة يقن ال ننةةة ،و ق ةاً ملةةا ت ةةنص ع ي ةةه الفقةةرة 2هأ) م ةةن املةةادة  ٥م ةةن ال وتوك ةةوىل
اكار اجراء آخر مةن اجةراءات ال حقيةق
االخ ياري ،من أن املسألة نفساا ليس قيد البح
الدو أو ال سوية الدولية.
 3-٦وتالح ةةل ال نن ةةة ادع ةةاء ص ةةاحب ال ةةبالغ أن مجي ةةع س ةةبل االن ص ةةاف ا ي ةةة امل اح ةةة ق ةةد
اس ة ة نفدت .و غية ةةاب أي اع ة ةرتاب مة ةةن الدولة ةةة الطة ةةرف ه ة ة ا ا صة ةةو  ،تة ةةرت ال ننة ةةة أن
م ط بات املادة ٥ه)2هب) من ال وتوكوىل االخ ياري قد اس و ي .
 ٤-٦وتالحةةل ال ننةةة حنةةة صةةاحب الةةبالغ أن بالغةةه ال يشةةكل اسةةاءة اسة خدام ل حةةق
تقةةدمي البالغةةات وجةةب أحكةةام املةةادة 9٦ه ).مةةن الن ةةام الةةداخ ل ننةةة .وت ة كر ال ننةةة ين
الةةبالغ يشةةكل اسةةاءة اس ة خدام ل حةةق تقةةدمي البالغةةات عن ةدما يقةةدم بعةةد ن ة سةةنوات مةةن
اسة نفاد صةاحب الةبالغ سةبل االن صةاف ا يةة مةا مل تكةن هنةاك أسةباب تة ر هة ا ال ةأخم ،مةع
مراعاة مجيع ظروف البالغ .وتالحل ال ننة ادعاء صاحب البالغ ال ي مل يطعن يه ومفاده أن
املسلولح الرتكحملان ادعوا ة ل يقيةق ا ة مةن نةوع مةا ،لكةن سة طات الدولةة الطةرف مل تكشةف
عةن أي مع ومةات اضةا ية هة ا الصةدد .وتالحةةل ال ننةة أيضةاً ادعاءاتةه ين أ ةراد أسةرته ت قةوا
هتديةدات ،وأهنةةم نشةةون ان قةةام سة طات الدولةةة الطةرف مةةنام .وابلن ةةر اىل مجيةةع مالبسةةات هة ا
البالغ ،ن ص ال ننة اىل أن هناك أسباابً ت ر أتخر تقدمه ،وأن لي ة ما منعاا من الن ةر
البالغ وجب املادة  3من ال وتوكوىل االخ ياري.
 ٥-٦وي ةي ال نن ةةة ع حمل ةاً ابدع ةةاء ص ةةاحب ال ةةبالغ وج ةةب امل ةةادة 2ه )2م ةةن العا ةةد .لك ةةن
ال ننةةة ن ةةص اىل أن صةةاحب الةةبالغ مل ياب ة ادعةةاءه يدلةةة كا يةةة ألغةراب املقبوليةةة ،وتع ةةن أن
ادعاءه ه ا غم مقبوىل وجب املادة  2من ال وتوكوىل االخ ياري.
 ٦-٦وترت ال ننة أن صاحب البالغ قدم ،ألغراب املقبوليةة ،مةا يكفة مةن األدلةة إلثبةات ادعاءاتةه
وجةةب املةةادتح ٦ه )1و ،7مقةةروءتح منفص ة ح وابالق ةرتان مةةع امل ةواد 2ه )3و9ه )1وه )3و1٤ه)1
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وه )2وه)3هب) وهد) وه )٥و 19مةن العاةد .وبنةاء ع يةه ،تع ةن ال ننةة قبةوىل هة ه االدعةةاءات
وتشرع الن ر األس املوضوعية ل بالغ.

الن ر األس املوضوعية ل بالغ
 1-7ن ةةرت ال نن ةةة ال ةةبالغ ض ةةوء مجي ةةع املع وم ةةات ال ةةن أاتحا ةةا هل ةةا الطر ةةان ،و ق ة ةاً
ل فقرة ه )1من املادة  ٥من ال وتوكوىل االخ ياري.
 2-7ويي ال ننة ع حملاً ابدئ ذي بدء ابدعاء صاحب البالغ أن السةيدة مورادو ةا تعرضة
ل ع يب أثنةاء اح نازهةا ،وتو ية بسةبب هة ا ال عة يب وسةوء املعام ةة .ويقةدم صةاحب الةبالغ
وصفاً مفصالً عن اإلصاابت الن وجدت ع ى جا اا ،ا ياا قطع ع ى رأساا وعالمات ا نق
حوىل عنقاا .ويوح صاحب البالغ أن ه ه اإلصةاابت تبةح أهنةا تو ية ن ينةة ل عنيفاةا بةدنيا.
ويةةي ال ننةةة ع حمل ةاً أيضةاً ابالدعةةاءات الةةن مفادهةةا أن تشةةرحياً أجةةري بعةةد و اهتةةا ،وأتسةةف ألن
الدولةةة الطةةرف مل تةةدح ادعةةاء صةةاحب الةةبالغ بشةةأن العنةةف البةةدين ،ومل تة ل ن ةةائ الفحةةص.
واك فة الدولةةة الطةةرف ،بةةدالً مةةن تقةةدمي شةةرح مفصةةل ل و ةةاة أثنةةاء االح نةةاز ،نةةرد القةةوىل ان
السيدة مورادو ا ان حرت ،دون أن تدعم موقفاا يدلة أو واثئق أو يي كريقة أخرت.
 3-7وت كر ال ننة ابج ااداهتا السابقة الن مفادها أن الدوىل األكراف ت ححملل املسلولية عةن
ابقةةاء األ ةراد ال ة ين تع ة ق ام وي نةةزهم ع ةةى قيةةد ا يةةاةه .)10والو ةةاة أثنةةاء االح نةةاز ،ال سةةيحملا
عندما تقرتن ب قارير موثوقة عن و اة غم قانونية ا حمل ة ،يرتتةب ع ياةا ا ةرتاب ا رمةان مةن ا يةاة
تعسفاً من قبل س طات الدولة ،وهو األمر ال ي ال مكن دحضه بدم يقيق سة يم يابة ام اةاىل
الدولة ال زاماهتاه )11وجب املادة  ٦من العاده.)12
 ٤-7وتالحةةل ال ننةةة أن الدولةةة الطةةرف مل تقةةدم أدلةةة تاب ة أن يقيق ةاً ةةور ً وشةةامالً أجةةري
بدية دح ادعاءات صاحب البالغ أن السيدة مورادو ا ق بسبب ال عة يب الة ي تعرضة
له أثناء االح نةاز .و ضةوء املع ومةات املفصة ة الةواردة ك ةب صةاحب الةبالغ ،وعةدم تقةدمي
الدولة الطرف أي مع ومات عن ن ائ ال حقيق أو أي تفسمات معقولة عن ظروف و اة السةيدة
مورادو ا ،ترت ال ننة أن هناك ان ااكاه )13قوقاا وجب املادتح ٦ه )1و 7من العاده.)1٤
 ٥-7و يحمل ةةا ي ع ةةق ابدع ةةاءات ص ةةاحب ال ةةبالغ وج ةةب امل ةةادة 2ه ،)3مق ةةروءة ابالقة ةرتان م ةةع
املادتح ٦ه )1و 7من العاد ،ع ى أساس أن الدولةة الطةرف مل تةف ابل زاماةا اجةراء يقيةق سة يم
و ةةاة الس ةةيدة مورادو ةةا ،وادع ةةاءات تع ة ة يباا ،وال ةةدابم ال ص ةةحيحية املناس ةةبة ،ت ة ة وكاتر ال نن ةةة
ابج ااداهت ةةا الس ةةابقة الااب ةةة ال ةةن تع ة أن ال حقي ةةق اين ةةائ واملقاض ةةاة ال ةةن تعق ةةب ذل ةةك أمة ةران
__________

ه)10
ه)11
ه)12
ه)13
ه)1٤

10

ان ر الن سو ا ضد االياد الروس ه ،)CCPR/C/74/D/763/1997الفقرة .2-9
ان ر .Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016), para. 17
ان ةةر ايشةةونوف ضةةد أوزبكسة ان ،الفقةةرة 2-9؛ وزومباييفةةا ضةةد قمغيزس ة ان ه،)CCPR/C/102/D/1756/2008
الفقرة .٨-٨
ان ر مولي زي ضد مجاورية الكوندو الدمقراكية ه ،)CCPR/C/81/D/962/2001الفقرة .٤-٥
ان ة ةةر سااثس ة ةةيفام وساراس ة ة ةواث ض ة ةةد س ة ةةري النك ة ةةا ،ه ،)CCPR/C/93/D/1436/2005الفق ة ةةرة 2-٦؛ تي ي ة ةةاهو و ض ة ةةد
الكةةاممون ه ،)CCPR/C/91/D/1186/2003الفقةةرة 2-٦؛ تي ي سةةح ضةةد االيةةاد الروس ة ه،)CCPR/C/80/D/888/1999
الفقرة ٦-7؛ ديرمي ابرابتو ضد أوروغواي ه ،)CCPR/C/17/D/84/1981الفقرة .2-9
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ض ةةرور ن لالن ص ةةاف يحمل ةةا ي ع ةةق ابن ااك ةةات حق ةةوو اإلنس ةةان م ةةن قبي ةةل ا ق ةةوو ال ةةن يحمليا ةةا
املاداتن ٦ه )1وه )7من العاده .)1٥وت وكاتر ك لك ب ع يقاا العام رقم 31ه )200٤بشأن كبيعةة
االل زام القانوين العام املفروب ع ى الدوىل األكراف العاد ال ي يشم اىل أنةه حياحملةا تكشةف
ال حقيق ةةات ع ةةن ح ةةدوث ان ااك ةةات ل ةةبع ا ق ةةوو املش ةةحملولة ابلعا ةةد ،ما ةةل ت ةةك ال ةةن يحمليا ةةا
املاداتن  ٦و ،7جيب ع ى الدوىل األكراف أن تكفةل احالةة املسةلولح عةن ت ةك االن ااكةات اىل
القضاء .وع ى الرغم من أن االل زام قاضاة املسلولح عن ان ااك املةادتح  ٦و 7ال ةزام ابلوسةائل
ولي ابلن ةائ ه ،)1٦حملةن واجةب الةدوىل األكةراف أن يقةق بنيةة حسةنة وبطريقةة وريةة وشةام ة
مجيع االدعاءات يهنا ه وس طاهتا ارتكب ا ان ااكات جسيحملة ألحكام العاد .وتالحل ال ننة،
و قاً ل حملع ومات امل احة هلا ،أن س طات الدولة الطةرف مل تفة ل يقيقةاً ةور ً و عةاالً ادعةاءات
ال ع يب والو اة الن أعقب ذلك؛ و حح تدع الدولة الطرف أن السةيدة مورادو ةا ان حةرت،
مل تقةةدم أي حنةةة أو دليةةل عةةن ال حقيةةق ةةد ذاتةةهه .)17وتةةرت ال ننةةة أنةةه ضةةوء ر ة الدولةةة
الطةةرف تقةةدمي الن ةةائ ال ةواردة تقريةةر ال ش ةريل ،أو أي أدلةةة مس ة ندية م ص ة ة ابل حقيةةق ،تكةةون
الدولة الطرف قد حرم صاحب البالغ والسيدة مورادو ا مةن سةبيل ان صةاف عةاىل ،و ذلةك
ان ااك قةوو السةيدة مورادو ةا وجةب املةادة 2ه ،)3مقةروءة ابالقةرتان مةع املةادتح ٦ه ،)1و،7
و قوو صاحب البالغ وجب املادة 2ه ،)3مقروءة ابالقرتان مع املادة .7
 ٦-7وتالحل ال ننة أن صاحب البالغ ال يزاىل جيال حقيقة ال روف الدقيقة الةن أحاكة
بو اة السيدة مورادو ا ع ى الرغم من مرور أكار من عشر سنوات ع ى ذلك ،ع حملاً ين س طات
الدولةةة الطةةرف مل تةةدن أي أحةةد ،أو تالحقةةه قضةةائياً أو تقدم ةه اىل العدالةةة يحملةةا ي صةةل ب ع ة يب
الس ةةيدة مورادو ةةا أو و اهت ةةا أثن ةةاء اح نازه ةةا .وت ةةدرك ال نن ةةة اسة ة حملرار الق ةةق الش ةةديد والض ةةدوط
النفسية الن يعانياا صاحب البالغ ،كونه شةقيق ا نةزة امل و ةاة ،ضةوء ر ة الدولةة الطةرف
تقةدمي أي مع ومةات بشةأن ال حقيةق ،ةا ذلةك ن ةائ ال شةريل ،وتع ة أن ذلةك يعةادىل معام ةة
صاحب البالغ بطريقة ال انسانية ،ما يشكل ان ااكاً ل حملادة  7من العاد.
 7-7و يحملةةا ي ع ةةق ابدعةةاءات ص ةةاحب الةةبالغ أن الس ةةيدة مورادو ةةا اع ق ة تعسةةفاً بس ةةبب
أنش ة ةةط اا ص ة ةةحفية ومدا ع ة ةةة ع ة ةةن حق ة ةةوو اإلنس ة ةةان ،وأن ذل ة ةةك ان ااكة ة ةاً قوقا ة ةةا وج ة ةةب
امل ةةادتح 9ه )1و ،19تالح ةةل ال نن ةةة ادع ةةاء ص ةةاحب ال ةةبالغ أن الس ةةيدة مورادو ةةا ش ةةارك
أتسي من حملة قوو اإلنسان ،وأهنا مجع قائحملة يمساء م ات املنشقح ال ين كانوا يقبعةون
الس ةةنن ،وأهن ةةا تعاونة ة م ةةع اط ةةة اذاعي ةةة مسة ة ق ة هالفق ةةراتن  2-2و 3-2أع ةةاله) .و هة ة ا
الص ةةدد ،ت ة كر ال نن ةةة ابج ااداهت ةةا الس ةةابقة الراس ةةخة ال ةةن تش ةةم اىل أن ا حملاي ةةة م ةةن االح ن ةةاز
ال عس ةةف ي ع ةةح أن تطب ةةق ع ةةى نط ةةاو واس ةةع وأن تال عس ةةفت ال ينبد ة جع ةةه مرتب ةةة ت الف ةةة
القانونت ،بةل جيةب تفسةمه ع ةى أةو أوسةع ية ي ضةحملن عناصةر عةدم ال ناسةب ،واإلجحةاف،

__________

ه )1٥ان ر تع يةق ال ننةة العةام رقةم 20ه )1992بشةأن ح ةر ال عة يب وغةمه مةن ضةروب املعام ةة أو العقوبةة القاسةية
أو الالانسانية أو املاينة ،الفقرة  ،1٤وتع يقاا العام رقم  ،31الفقرة .1٨
ه )1٦ان ة ةةر بروتين ة ةةا وآخ ة ةةرون ض ة ةةد البوس ة ةةنة واهلرس ة ةةك )،)CCPR/C/107/D/1917,1918,1925/2009&1953/2010
الفقرة .٥-9
ه )17ان ر ايشونوف ضةد أوزبكسة ان حية الح ة ال ننةة أيضةاً أنةه ي عةح ع ةى الةدوىل األكةراف مواصة ة ال حقيةق
من خالىل ينة يقيق مس ق ة أو عن كريق اجراء مماثل حاالت ادعاءات ال ع يب حةاىل كانة اجةراءات
ال حقيق املعحملوىل هبا غم كا ية هالفقرة .)٦-9
GE.18-08380
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وعةدم امكانيةةة ال نبةةل ،ومراعةاة األصةةوىل القانونيةةة الواجبةةةه .)1٨وتة وكاتر ال ننةةة ين عقوبةةة االع قةةاىل
أو االح ناز بسبب املحملارسة املشروعة ل حقوو الن يكف اا العاد ،ةا ياةا حريةة الةرأي وال عبةم
وحرية ال نحملع ،اجراء تعسف هاملادة )19ه .)19وتالحل ال ننة ادعاءات صاحب البالغ بشةأن
احملوع ةةة م ةةن اإلجة ةراءات انة ة هتا الدول ةةة الط ةةرف وأ ضة ة اىل اع ق ةةاىل الس ةةيدة مورادو ةةا بد ةةرب
نويفاا واسكاهتا ،واس اد مباشرة أنشط اا صحفيةً ومدا عة عن حقةوو اإلنسةان .وتالحةل
ال ننة أيضاً املع ومات الةن قةدماا صةاحب الةبالغ عةن البيةاانت ال فزيونيةة الةن أدىل هبةا الةرئي
نيةةازوف وكبةةار املسةةلولح آن ة اك ودعةةوهتم اىل ادانةةة السةةيدة مورادو ةةا بسةةبب د اعاةةا عةةن حقةةوو
اإلنس ةةان وعحمل ا ةةا الص ةةحف  .ل ة ا ،ت ةةرت ال نن ةةة أن ص ةةاحب ال ةةبالغ أثب ة أن الس ةةيدة مورادو ةةا
اع ق ة بسةةبب عحمل اةةا الصةةحف ونشةةاكاا اةةاىل حقةةوو اإلنسةةان ،وهة حقيقةةة مل تدحضةةاا
الدولةةة الط ةةرف .و ظةةل ه ة ه ال ةةروف الةةن وص ةةفاا ص ةةاحب الةةبالغ ،و غي ةةاب توض ةةيحات
الدولة الطرف بشأن عناصر الةبالغ هة ه ،تةرت ال ننةة أن هنةاك ان ااكةاً قةوو السةيدة مورادو ةا
وجب املادتح 9ه )1و 19من العاد.
 ٨-7ويدعى صاحب الةبالغ كة لك ان اةاك املةادة 9ه )3مةن العاةد ألن املةدع العةام ولةي
القاض ة هةةو مةةن وا ةةق ع ةةى وضةةع السةةيدة مورادو ةةا رهةةن االح نةةاز الس ةابق ل حملحاكحملةةة .وتشةةم
ال ننةةة اىل األحكةةام ال ةواردة تع يقاةةا العةةام رقةةم 3٥ه )201٤بشةةأن حةةق الفةةرد ا ريةةة و
األمةةان ع ةةى شخصةةه الةةن تةةنص ع ةةى أن ماةةل الشةةخص ا نةةز دون ابطةةاء أمةةام قةةاب أو أحةةد
املحملارسةة السة يحملة
املوظفح اآلخرين املخولح قةانوانً ممارسةة وظةائف قضةائية ،وأن مةن الطبيعة
ه)20
ل س طة القضائية أن ُتارساا جاة صة مس ق ة وموضوعية وغم م حيزة  .وخ صة ال ننةة
أيض ةاً اىل أنةةه ال مكةةن اع بةةار املةةدع العةةام موظف ةاً ةةوالً ممارسةةة الس ة طة القضةةائيةه )21وجةةب
املةةادة 9ه )3مةةن العاةةد .وبنةةاء ع ةةى ذلةةك ،ن ةةص ال ننةةة ،غيةةاب رد الدولةةة الطةةرف ه ة ا
الصدد ،اىل أن حقوو السيدة مورادو ا وجب املادة 9ه )3من العاد قد ان اك .
 9-7و يحملةا ي ع ةق ابدعةاء صةاحب الةبالغ الة ي مفةاده أنةه ع ةى الةرغم مةن أن القةوانح ا يةة
تنص ع ى وجوب أن تكون اي سةات ع نيةة ،مل يسةحملل ألي مةن أقةارب السةيدة مورادو ةا أو مةن
أعض ةةاء املن حمل ةةات غ ةةم ا كومي ةةة ابل ةةدخوىل اىل قاع ةةة ا كحمل ةةة ،تش ةةم ال نن ةةة اىل تع يقا ةةا الع ةةام
رقم 32ه )2007بشأن ا ق املساواة أمام ا اكم واهلي ات القضائية و ااكحملة عادلة ال ي
ذكرت يه أنه جيب أن ت م مجيةع ا اكحملةات امل ع قةة سةائل جنائيةة أو بةدعوت مدنيةة مةن حية
املبةةدأ بطريقةةة شةةفاية وع نيةةة ،وأن تعقةةد ج سةةات ا اكحملةةة بصةةورة ع نيةةة تكفةةل نزاهةةة اإلجةراءات
وتو ر ابل ا ضةحملانة ماحملةة لصةال الفةرد واجمل حملةع ع ةى وجةه العحملةومه .)22ويةدع صةاحب الةبالغ
ه ة ة ه القض ةةية أن أص ةةدقاء الس ةةيدة مورادو ةةا وأقارهب ةةا ،وك ة ة لك ايحملا ةةور الع ةةام ما ةةل أعض ةةاء
املن حملات غم ا كومية ومما السةفارات ،منعةوا مةن ا ضةور .ويةزعم صةاحب الةبالغ أن اةام
السةيدة مورادو ةةا منةةع مةن حضةةور ا اكحملةةة البدايةة ،وأهنةةا مل ُت هكةن مةن مةلازرة اامياةةا أو تقةةدمي
__________

ه)1٨
ه)19
ه)20
ه)21
ه)22
12

ان ر ال ع يق العام رقم  ،3٥الفقرة .12
املرجع نفسه ،الفقرة  ،17اق باس من زيال بالنكو ضد نيكاراغوا ) ،)CCPR/C/51/D/328/1988الفقرة .3-10
ان ر كولومح ضد هندار ه ،)CCPR/C/56/D/521/1992الفقرة .3-11
ان ر ال ع يق العام رقم  ،3٥الفقرة .32
ان ر ال ع يق العام رقم  ،32الفقرة .2٨
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بياانت كام ة .ون راً اىل عدم ورود أي مع ومات أخرت من الدولة الطةرف هة ا الصةدد ،تةرت
ال ننة أنه جيب ايالء ادعاءات صاحب البالغ ما تس حقه من اع بار .وبناء ع ى ذلك ،ن ةص
ال ننةةة اىل أن الوقةةائع املعروضةةة ع ياةةا تكشةةف حةةدوث ان اةةاك قةةوو السةةيدة مورادو ةةا وجةةب
املادة 1٤ه )1من العاده.)23
 10-7ويةةي ال ننةةة ع حمل ةاً ابدعةةاءات صةةاحب الةةبالغ أن السةةيدة مورادو ةةا واملةةدعى ع ياحملةةا
اآلخرين مل يسة فيدوا مةن قرينةة الة اءة ألن الةرئي نيةازوف آنة اك نع اةا وعةدداً مةن زمالئاةا يهنةم
خونةةة ينبد ة ادانة ام ،وذل ةك بعةةد مض ة يةةوم واحةةد قة ع ةةى اع قاهلةةا .و ه ة ا الصةةدد ،تشةةم
ال ننة اىل اج ااداهتةا السةابقة،ه )2٤ع ةى النحةو املبةح ال ع يةق رقةم  32أيضةاً ،الةن تةنص ع ةى
أن قرينةةة الة اءة ،وهةةو مبةةدأ أساسة حملايةةة حقةةوو اإلنسةةان ،تفةةرب ع ةةى االدعةةاء عةةبء اثبةةات
االهت ةام ،وتكف ةةل ع ةةدم ا ةرتاب اإلدان ةةة اىل أن ياب ة االهت ةةام ةةا ال ي ةةدع ا ةةاالً ل ش ةةك ،وتض ةةحملن
اس ة فادة امل ة ام مةةن قرينةةة الشةةك ،وتق ض ة معام ةةة امل احملةةح جب ةرائم جنائيةةة و ق ةاً هل ة ا املبةةدأه.)2٥
وتالحةةل ال ننةةة ادعةةاءات صةةاحب الةةبالغ أن ا اكحملةةة يكحمل اةةا اس ة درق سةةاع ح ق ة  ،وأن
السةةيدة مورادو ةةا مل ت ة حملكن مةةن عةةرب قضةةي اا .وابالس ة ناد اىل املع ومةةات املعروضةةة ع ياةةا ،و
غياب أي مع ومات أو حن وجياة أخرت من الدولة الطرف ،ترت ال ننة أن الوقائع املعروضةة
ع ياةةا تبةةح أن حةةق السةةيدة مورادو ةةا االس ة فادة مةةن قرينةةة ال ة اءة ال ة ي تكف ةةه الفقةةرة  2مةةن
املادة  1٤من العاد قد ان اك.
 11-7وتالح ةةل ال نن ةةة ادع ةةاءات ص ةةاحب ال ةةبالغ بش ةةأن ان ا ةةاك ح ةةق الس ةةيدة مورادو ةةا
ااكحملةة عادلةةة وجةب املةةادة 1٤ه .)٥و هة ا الصةةدد ،تالحةل ال ننةةة أيضةاً أن الدولةةة الطةةرف
مل تفناتود ه ه االدعاءات .ويدع صاحب الةبالغ أن ااكحملةة السةيدة مورادو ةا اسة درق أقةل مةن
ساع ح ،وأنه مل يسحملل امياا البداية االتصاىل هبا ،وأن ا ام وأ راد أسرهتا مل ي قوا ق أي
حك ةةم ك ةةايب م ةةن ا كحمل ةةة ،األم ةةر الة ة ي جع ةةل امكاني ةةة الطع ةةن أم ةةراً مسة ة حيالً .وتة ة كر ال نن ةةة
ابج ااداهتا السابقة الااب ة وأحكام ال ع يق العام رقم  32ومفادها أنةه ال مكةن أن مةارس بفعاليةة
ا ةق املطالبةة إبعةادة الن ةر اإلدانةة الصةادرة اال اذا كةان مةن حةق الشةخص املةدان ا صةةوىل
ع ى نسخة مك وبةة تبةح حيايةات ا كةم الصةادر عةن اكحملةة املوضةوع ،اضةا ة اىل ال عةرف ع ةى
األقةةل اكحملةةة االس ة ناف األوىل ع ةةى امل ةواد الةةن يةةنص ياةةا القةةانون ا ة ع ةةى ال نةةوء اىل
هي ات اس ناف م عددةه ،)2٦ضالً عن ا صوىل ع ى الواثئق األخرت الالزمة لالسة فادة بفعاليةة
مةةن حةةق االسة ناف ،ماةةل ااضةةر ا اكحملةةةه .)27وتالحةةل ال ننةةة أن السةةيدة مورادو ةةا  -أو أ ةراد
أسةرهتا بعةد و اهتةةا  -مل ت ةق قة نسةةخة مةن ا كةم الك ةةايب ل حملحكحملةة .ون ةراً اىل عةةدم ورود أي
مع وم ةةات أخ ةةرت م ةةن الدول ةةة الط ةةرف هة ة ا الص ةةدد ،ت ةةرت ال نن ةةة أن ةةه جي ةةب اي ةةالء ادع ةةاءات
__________

ه)23
ه)2٤
ه)2٥
ه)2٦
ه)27
GE.18-08380

ان ر ماالً أمانك ي شيف ضد تركحملانس ان ه ،)CCPR/C/116/D/2078/2011الفقرة .٤-7
ان ةةر م ةةاالً غري ةةدين ض ةةد االي ةةاد الروس ة ة ه ،)CCPR/C/69/D/770/1997الفق ةةرة 3-٨؛ وموامب ةةا ض ةةد زامبي ةةا
ه ،)CCPR/C/98/D/1520/2006الفقرة .٥-٦
ان ر ال ع يق العام رقم  ،32الفقرة .30
ان ة ة ة ةةر ة ة ة ةةان هولس ة ة ة ة ة ض ة ة ة ةةد هولن ة ة ة ةةدا ) ،)CCPR/C/82/D/903/1999الفق ة ة ة ةةرة ٤-٦؛ وابي ة ة ة ة ة ض ة ة ة ةةد جامايك ة ة ة ة ةا
) ،)CCPR/C/66/D/709/1996الفقرة 2-7؛ وموريسون ضد جامايكا ه ،)CCPR/C/64/D/663/1995الفقرة .٥-٨
ان ر لوم ضد جامايكا ) ،)CCPR/C/65/D/662/1995الفقرة .٥-7
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صةةاحب الةةبالغ مةةا تس ة حقه مةةن اع بةةار ،ون ةةص مةةن اىل أن عةةدم وجةةود أي امكانيةةة عحمل ي ةة
ت ة ةةيل ل سة ةةيدة مورادو ة ةةا أو اامياة ةةا الطعة ةةن ظة ةةل ال ة ةةروف املشة ةةار الياة ةةا أعة ةةاله ية ةةه ان اة ةةاك
ل حملادة 1٤ه )٥من العاد.
 12-7وبعد أن اس خ ص ال ننة أن حقوو السيدة مورادو ا ان اك وجب املادة 1٤ه)1
وه ،) 2تق ة ة ة ةةرر ع ة ة ة ةةدم الن ة ة ة ةةر االدع ة ة ة ةةاءات امل ع ق ة ة ة ةةة ق ة ة ة ةةوو الس ة ة ة ةةيدة مورادو ة ة ة ةةا وج ة ة ة ةةب
املادة 1٤ه)3هب) وهد) منفص ة.
 -٨وال ننة ،وه ت صرف وجب املةادة ٥ه )٤مةن ال وتوكةوىل االخ يةاري ،تةرت أن الوقةائع
املعروضةةة ع ياةةا تكشةةف عةةن حةةدوث ان اةةاك مةةن جانةةب الدولةةة الطةةرف ل حملةةادتح ٦ه )1و،7
مقة ةةروءتح فرد،ة ةةا وابالق ة ةرتان مة ةةع امل ة ةواد 2ه)3؛ و9ه )1وه)3؛ و1٤ه )1وه )2وه)٥؛ و19
يحملةةا ي ع ةةق ابلس ةةيدة مورادو ةةا .ون ةةص ال نن ةةة ك ة لك اىل أن الدولةةة الط ةةرف ان اك ة حق ةةوو
ص ةةاحب ال ةةبالغ املنص ةةو ع يا ةةا امل ةةادة  7مق ةةروءة فرده ةةا وابالق ةرتان م ةةع امل ةةادة 2ه )3م ةةن
العاد.
 -9وو ق ةاً ل حملةةادة 2ه)3هأ) مةةن العاةةد ،ةةتن الدولةةة الطةةرف م زمةةة ين ت ةةيل لب ةراد ال ة ين
ان اك حقوقام املشحملولة ابلعاد ان صا اً عاالً شكل ج كامل .وبناء ع ةى ذلةك ،الدولةة
الطةةرف م زمةةة ،مج ةةة أمةةور ،ابنةةاذ ا ط ةوات املناسةةبة ال اليةةة هبةةدف :هأ) اج ةراء يقيةةق شةةامل
و ةةوري ونزيةةه اع قةةاىل السةةيدة مورادو ةةا واح نازهةةا تعسةةفاً ،وتع ة يباا وو اهتةةا أثنةةاء االح نةةاز،
ا ذلك عن كريق انشاء ينة يقيق مس ق ة اذا اق ضى األمةر ذلةك؛ هب) وتةو م جة كامةل
لصةةاحب الةةبالغ وغةةمه مةةن أ ةراد أسةةرة السةةيدة مورادو ةةا ،ةةا ذلةةك ال عةةوي املالئةةم وغةةمه مةةن
تةةدابم الرتضةةية ،ورد االع بةةار السةةم السةةيدة مورادو ةةا بسةةبب ان اةةاك حقوقاةةا؛ ه ).وتقةةدمي كةةل
املع وم ةةات امل ع ق ةةة ابل حقي ةةق ،ةةا يا ةةا ن ةةائ ال شة ةريل ،ح ةةاىل أج ةةري ،ونس ةةخ م ةةن ااض ةةر
ا اكحملةةة ،وحكةةم ا كحملةةة اىل اامياةةا وأ ةراد أسةرهتا .ويقةةع أيضةاً ع ةةى عةةاتق الدولةةة الطةةرف ال ةزام
ابناذ مجيع ا طوات الضرورية ملنع وقوع ان ااكات مماث ة املس قبل.
 -10وال ننةةة اذ تضةةع اع بارهةةا أن الدولةةة الطةةرف قةةد اعرت ة  ،ابنضةةحملاماا اىل ال وتوكةةوىل
االخ يةةاري ،ابخ صةةا ال ننةةة ب حديةةد مةةا اذا كةةان قةةد حةةدث ان اةةاك ل عاةةد أم ال ،وتعاةةدت
عحملة ةالً ابمل ةةادة  2م ةةن العا ةةد ين تكف ةةل ُت ةةع مجي ةةع األ ة ةراد املوج ةةودين اق يحملا ةةا أو ا اض ةةعح
لوالي اا اب قوو املعرتف هبا العاد ،وين ت ةيل سةبيل ان صةاف عةاالً وقةابالً لإلنفةاذ اذا ثبة
حدوث ان ااك ،تود أن ت قى من الدولة الطرف ،غضون  1٨0يومةاً ،مع ومةات عةن ال ةدابم
الةةن ان ة هتا لوضةةع آراء ال ننةةة موضةةع ال نفي ة  .وابإلضةةا ة اىل ذلةةك ،تط ةةب ال ننةةة اىل الدولةةة
الطرف نشر ه ه اآلراء ع ى نطاو واسع ب داهتا الرمسية.
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