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ال قائع كها د ضها صاح ا ال ك ى
 ١-2ميححتهن صححاحب الشححكوى األو مهنححة الطححب وقححد عمححل مسححاة إحححدى املن مححا هححن
امكوميححة .ويعححي صححاحب الشححكوى الثححات علححى معححا تقاعححد يتقاضححا مححن الدول حة بسححبب
إصابته بعجز بجد عن مرض السكر .
 2-2و  ١0تش ح حرين األو /أكت ح ححوبر  ،20١0أوق ح ححف أف ح حراد م ح ححن الش ح ححرمة ا نائي ح ححة ص ح ححاحب
الشكوى األو فناء منز ابنه  -صاحب الشكوى الثات  -حنو الساعة  ١6/30وأجح و
على ركوة إحدى املركبا  .مث قام رجا الشرمة الذين أوق وا صاحب الشكوى األو بتهديد
وزور أفراد الشحرمة حم حر توقيحف صحاحب الشحكوى األو
وب ربه بقب اهتد على جسمه ورأسهَّ .
لطمححس املححدة الزمنيححة الحححم ق ححاها حمتج حزا عنححدهدت وسححجلوا احمل ححر ط ح أهححه احتجححز أو مححرة
الساعة  ١٧/40وسلِّد إىل مركز للشرمة الساعة  ،2١/١0وسجلوا احمل ر أن جسد مل تكن
عليه أ إصااب ظاهرة.
 3-2واتصححل صححاحب الشححكوى الثححات هات يححا ابلشححرمة ملعرفححة مححا حححدد لوالححد فح ححر أف حراد
الشححرمة إىل شححقة صححاحب الشححكوى الثححات .وعنححدما رفححد السححما ححد ابلححد و  ،ضحربه أحححدهد
عل ححى رأس ححه ملق ححبد مسدس ححه .وبينم ححا ه ححو ش ححبه دائ ححخ ،امت ححد ي ححد الش ححرمي إىل جي ححب معط ححف
ودا ا ي ححب أربح ح رصاص ححا م ححن مس ححدا
ص ححاحب الش ححكوى الث ححات أل ححذ م ححاتي ش ححقته َّ
دسحوا مشحطا بحه رصاصحا و 20عبحوة محورف .
ماكاروف .ود ل أفراد الشرمة إىل الشحقة حيحذ َّ
ِّ
مث أوقِّ ح ح ححف ص ح ح ححاحب الش ح ح ححكوى الث ح ح ححاتت وي ح ح ححذكر حم ح ح ححر توقي ح ح ححه أه ح ح ححه س ح ح ححلد إىل مرك ح ح ححز الش ح ح ححرمة
السححاعة  .2١/١0وأشححن حم ححر التوقيححف إىل ا ححر الححذ أصححيب بححه بسححبب ض حربة الشححرمي
الذ أوق ه ابعتبار اإلصابة الوحيدة الحم وجد عليه ذلك الوقت.
صاحيب الشكوى ابال تطاف وثيازة ذ نة وخمدرا على حنحو هحن
 4-2واهتمت السلطا
ْ
حا مكبَّل حة وتعرضححا
قححاهوت .و ححعا ل سححتجواة ملححدة قححات سححاعا تقريبححا ،ظلححت أيححديهما
لل ححرة والركححل واونح والتهديححد لقائهمححا مححن النافححذة .ولسح صححاحب الشححكوى الثححات بسححيجارة
حاحيب الشحكوى يقحاع مزيحد محن األذى
مشتعلة وتعرض حملاولة اهتصاة .وهدد رجا الشحرمة ص ْ
هبمححا وبتوقيححف أف حراد آ حرين مححن أس حرهتما إذا مل يقح َّحرا ابرتكححاة ا حرائد املنسححوبة مححا .وشححارك
عملية التعذيب أفراد من الشرمة وموظ ون مكتب املدعي العام ،ومنهد بوجحه حا شحخص
حيمل اسد  .أ.
 ٥-2وبع ححد منتص ححف اللي ححل  ١١تشح حرين األو /أكت ححوبر  ،20١0ه ِّق ححل ص ححاحبا الش ححكوى إىل

مرف ل حتجاز املؤقت حيذ فحصهما الطبيب املناوة لتقيحيد حالتهمحا .وتشحن الشحهادا الطبيحة
الحححم قححدمها صححاحبا الشححكوى إىل إصححابة صححاحب الشححكوى األو ابلعديححد مححن اوححدو الص ح نة
حححو العن ح وعنححد ع ححد ال قححوة وبكححدما علححى السححا  ،وإىل إصححابة صححاحب الشححكوى الثححات
وتورم اماجب وال ك ،وإصابته بعدة دو حو العن وعند ع د ال قوة.
بنزيف الرأا ُّ
 6-2ويدعي صحاحب الشحكوى الثحات أي حا أهحه مل يسحم لحه ابمصحو علحى حقحن األهسحول
حمتجحزا مركححز الشححرمة و مرف ح االحتجححاز املؤقححت ،مححا أدى إىل ت ححاقد
ميلححة املححدة الحححم ق ححاها ر
حالته الصحية.
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 ٧-2و اتري ححخ ه ححن حم ححدد ،أدي ححن ص ححاحبا الش ححكوى ابرتك ححاة جح حرائد ملوج ححب املح حواد ١٨١
(االبت حزاز) و( ١44اال تطححاف) و ( 260ححن املخححدرا أو إهتاجهححا أو ش حراسها أو االحت ححا
هبححا أو شحححنها أو هقلهححا أو بيعهححا بطححر هححن مشححروعة) و( 236شحراء أسححلحة بريححة أو ذ ححائر أو
م حواد مت جححرة أو أجهححزة مت جححرة أو االحت ححا هبححا أو لهححا أو إهتاجهححا أو ش ححنها أو هقلهححا أو
بيعهححا بطححر هححن مشححروعة) مححن القححاهون ا نححائي ا ححورجي .وحكححد علححى صححاحب الشححكوى األو
ابلسجن ملدة  30سنة ،وعلى صاحب الشحكوى الثحات ابلسحجن ملحدة  32سحنة .وأل حت احملكمحة
العليححا الحقححا ،عنححد االسححت،ناف ،حكمح ْحي اإلداهححة الصححادرين ملوجححب املححادة  .١٨١وأصححدر ال ملححان
املنتخ ححب ح ححديثا ق ححاهوب  2٨ك ححاهون األو /ديس ححم  20١2بشح ح ن الع ححو ع ححن مح حرتكيب ج حرائد
ش ح  ،ملححا ذلححك ا حرائد الحححم تنححدرد إمححار املححادت  236و ،260و حت عقوبححة صححاحيب
الشكوى إىل السجن ملدة  ٩سنوا .
 ٨-2و عححامي  20١١و 20١2قححدم صححاحبا الشححكوى  43شححكوى بشح ن التعححذيب الححذ
تعرضححا لححه إىل مؤسسححا خمتل ححةت و عححام  20١3قححدما  ٥٨شححكوى أ ححرى .و ححا يححدعيان أهنمححا
مل يتلقيا أ رد علحى مع حد هحذ الشحكاوى .بيحد أن أمح امل حامل جورجيحا تحوىل الن حر ق حية
حاحيب الشح ححكوى وأحا ح ححا إىل مكتح ححب املح ححدعي العح ححام جورجي ح حا بتح ححاريخ  26تشح ححرين الثح ححات/
صح ح ْ
هح ح ححوفم  .20١١وفح ح ححت مكتح ح ححب املح ح ححدعي العح ح ححام جورجيح ح ححا قيقح ح ححا ادعاءاهتمح ح ححا ،ملوج ح ح ححب
املادة  333من القاهون ا نائي (جتاوز الص حيا الر ية).
 ٩-2ويححدعي ص ححاحبا الشححكوى أن الدول ححة الطححرف مل جت ححر أ قي ح فع ححا ش ححكاوا ا ،إذ
أهنما مل يستجواب إال مرة واحدة بص تهما شاهدين .وي يدان أبهنمحا مل متحن محا صح ة اال ححيةا
أثناء اإلجحراءا  ،ويحذكران أهحه حسحب علمهمحا مل تتخحذ أ إجحراءا قيح أ حرى ،ويقحوالن إن
التحقي ح مل يباشححر ملوجححب أحكححام القححاهون ا نححائي املتعلقححة ابلتعححذيب .و حا يعتقححدان أن مكتححب
املدعي العام جورجيا يعتزم إه ملف التحقي ما أن تنق ي مدة التقادم.
ال ك ى
 -3يدعي صاحبا الشكوى أهنما ضحية الهتهاك من جاهحب جورجيحا للمحواد  ١و ١١و١2
و ١3و ١6م ححن ات اقي ححة مناه ححة التع ححذيب وه ححن م ححن ض ححروة املعامل ححة أو العقوب ححة القاس ححية أو
ال إهساهية أو املهينة.
م حظات ال غلة الط ف ن الغ ا

لية

 ١-4تؤك ححد الدول ححة الط ححرف أن أفح حرادا م ححن الش ححرمة ا نائي ححة أوق ح حوا ص ححاحيب الش ححكوى ١0
تشحرين األو /أكتححوبر  .20١0وأوقِّححف صححاحب الشححكوى األو بتهمححة ارتكححاة عمليحة ا تطححاف
مح ححدَّعاة اسح ححتنادا إىل ق ح حرار حمكمح ححة مح ححؤر  ١0تش ح حرين األو /أكتح ححوبر  ،20١0وأوقِّح ححف ص ح ححاحب
حاحيب الشححكوى،
الشحكوى الثحات بسحبب ادعححاء حيحازة ذ حنة بصححورة هحن قاهوهيحة .وبعححد توقيحف ص ْ
اقتي ححدا إىل إح ححدى دوائ ححر الش ححرمة حي ححذ ححعا ل س ححتجواة .وبع ححد اس ححتجواهبما أودع ححا مرفح ح
االحتجاز املؤقت رقد  2تبليسي .و  ١3تشرين األو /أكتوبر  ،20١0أمر حمكمة مدينحة
تبليسي يداع صاحيب الشكوى امبس االحتيامي سجن تبليسي رقد .٨
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 2-4و  ١0تش حرين األو /أكتححوبر  ،20١0ح صححاحب الشححكوى األو ل حححص مححيب
لححدى إيداعححه مرفح االحتجححاز املؤقححت ،وصححدر تقريححر يت ححمن وصح ا لححبعد اإلصححااب الحححم ثبححت
وجودهححا علححى جسححد ( .)١وأكححد صححاحب الشححكوى األو أن هححذ اإلصححااب قححد وقعححت لححه قبححل
احتج ححاز  ،ول ححذلك ف ه ححه ل ححيس لدي ححه أ ادع ححاءا ض ححد م ححوظ ي إه ححاذ الق ححاهون .وبع ححد أن ق ححى
صاحب الشكوى األو سنة واححدة االحتجحاز ،قحدم ١٩ ،تشحرين األو /أكتحوبر ،20١١
شكوى إىل مكتب املدعي العام تبليسي أبهه قد أسي،ت معاملته أثناء التوقيحف .وفحت مكتحب
املح ححدعي العح ححام تبليسح ححي قيقح ححا بتح ححاريخ  ١2تش ح حرين الثح ححات/هوفم  .20١١و  23ش ح ححبا /
ف اير  ،20١2استجوة أحد احملقق صحاحب الشحكوى األو ح حور حمحام ومح جد شح و
ب يححة التحق ح م ححن ادعاءاتححه .واسححتجوة احملقق ححون أي ححا أف حراد الش ححرمة الححذين شححاركوا توقي ححه،
ح لححه مرف ح االحتجححاز املؤقححت و سححجن
وحصححلوا علححى سححج ال حححص الطححيب الححذ
تبليس ححي رق ححد  .٨وأف ححاد الدول ححة الط ححرف أبه ححه مل يثب ححت وج ححود أ إص ححااب ِّ
رض ححية عل ححى جس ححد
صح ححاحب الشح ححكوى األو وقح ححت إج ح حراء ال حح ححص  ١3تش ح حرين األو /أكتح ححوبر  .20١0وأمح ححر
احملق ح ح ح ج ح ح حراء فح ح ح ححص م ح ح ححيب ش ح ح ححرعي ،ب ح ح ححدأ  ٥آذار/م ح ح ححارا  20١2واهته ح ح ححى  ١6آذار/
م ححارا  .)2(20١2وأف ححاد ال حرأ النه ححائي للخ ح اء ،اس ححتنادا إىل فحص ححهد للس ححج الطبي ححة ،أبن
صححاحيب الشححكوى كححاب يعاهيححان مححن إصححااب م ي ححة ،بيححد أن او ح اء مل يتمكن حوا مححن معرفححة م ح
وقعت هذ اإلصااب على وجه الدقة .ومشل التحقي أي ا فحص مواد أ رى (هن حمددة).
 3-4و  ١١تش حرين األو /أكتححوبر  ،20١0ح صححاحب الشححكوى الثححات ل حححص مححيب
لححدى إيداعححه مرف ح االحتجححاز املؤقححت ،وصححدر تقريححر مححيب يت ححمن وص ح ا لححبعد اإلصححااب الحححم
ثب ححت وجودهححا عل ححى جس ححد ( .)3وذركححر أن أف حراد الشححرمة اعت ححدوا عليححه ب ححدهيا وأن هححذا م ححذكور
سححجل ال حححص الطححيب .وك لححت السححلطا املختصححة إحالححة ذلححك التقريححر حححاال إىل هي،ححة التحقيح .
وفتحححت وحححدة التحقيقححا التابعححة ملكتححب املححدعي العححام لتبليسححي قيقححا لححدى اسححت م السححجل
الط ححيب 6 ،تشح حرين الث ححات/هوفم  .20١0و الي ححوم عين ححه ،اس ححتجوة احملقق ححون أفح حراد الش ححرمة
ال ح ححذين ش ح ححاركوا توقي ح ححف ص ح ححاحب الش ح ححكوى الث ح ححات .و  ١١تش ح حرين الث ح ححات/هوفم ،20١0
اس ححتجوة أح ححد احملققح ح ص ححاحب الش ححكوى الث ححات بشح ح ن االدع ححاءا املش ححار إليه ححا س ححجل
ال ح ححص الط ححيب .بيححد أن ص ححاحب الش ححكوى الث ححات قححا إه ححه ل ححيس لدي ححه أ شححكاوى ض ححد أف حراد
الش ححرمة ،وأوضح ح أن ش ححكاوا الس ححابقة ك ححان س ححببها ش ححعور ابل ححب م ححن توقي ححه( .)4وحص ححلت
سححلطا التحقيح علححى السحج الطبيححة لصححاحب الشححكوى الثححات مححن مرفح االحتجححاز املؤقححت
وم ححن س ححجن تبليس ححي رق ححد  .٨وأف ححاد الدول ححة الط ححرف أبه ححه مل يثب ححت وج ححود أ إص ححااب عل ححى
صححاحب الشححكوى الثححات أثنححاء ال حححص الطححيب الححذ أجححر لححه لححدى وص حوله إىل سححجن تبليسححي
رقححد  ٨بتححاريخ  ١3تشحرين األو /أكتححوبر  .20١0وأمححر احملقح أي ححا جحراء فحححص مححن فحححو
الط ححب الش ححرعي ،أج ححر  ٥آذار/م ححارا  20١2و ل ححص إىل أن س ححج ال ح ححو الطبي ححة
املؤر ة  ١١تشرين األو /أكتوبر  20١0و ١3تشرين األو /أكتحوبر  20١0كشح ت عحن وجحود
َّ

__________

()١
()2
()3
()4

4

قدمت هسخة من السجل الطيب.
ق ِّدمت هسخة من تقرير الطب الشرعي.
قدمت هسخة من السجل الطيب.
قدمت الدولة الطرف ترمجة إهكليزية حمل ر استجواة صاحب الشكوى الثحات ،املحؤر  ١١تشحرين الثحات/هوفم
.20١0
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إصححااب م ي ححة مححن دون ديححد وقححت وقوعهححا علححى وجححه الدقححة( .)٥و  ٩آذار/مححارا ،20١2
أعاد احملق استجواة صاحب الشكوى الثات الذ ذكر أن أفراد الشرمة اعتدوا عليه جسداي.
 4-4و  ١٥شححبا /ف اير  ،20١3دمححو وكيححل النيابححة وحححدة التحقيقححا التابعححة ملكتححب
حاحيب الش ححكوى .ووق ححت ورود رس ححالة الدول ححة
امل ححدعي الع ححام لتبليس ححي التحقيق ححا
ادع ححاءا ص ح ْ
الطرف (املقدمة  6أاير/مايو  ،)20١4كان التحقي ال يزا معلقا.
 ٥-4وتؤكد الدولة الطرف أن الب ينب ي أن يرفد ألن صحاحيب الشحكوى مل يسحتن دا سحبل
االهتصاف احمللية وألن من الواض أن ادعاءاهتما ال أساا ا من الصحة .وتؤكد الدولحة الطحرف
بوج ححه ححا أن ص ححاحب الش ححكوى الث ححات مل ي ح َّحدع ق ححه أه ححه تع ححرض حملاول ححة اهتص ححاة أو للسح ح
ابلسجائر املشتعلة أو للتهديد لقائه من النافذة أثناء االستجواة الر ي أو اإلجراءا األ حرى
املتخذة على املستوى احمللي .وتشن الدولة الطرف إىل أن حمامي صاحب الشحكوى الثحات تقحدَّم،
 2تش حرين الثححات/هوفم  ،20١0بطلححب عرضححه علححى الطححب الشححرعي ل حصححه ،لكححن ذلححك مل
حيدد إال فيما يتصل ملرض السكر املصاة به صحاحب الشحكوى .وت يحد أي حا الدولحة الطحرف
أبن صاحب الشكوى مل يقدم أ أدلحة إىل اللجنحة لحدعد ادعاءاتحه بشح ن تعرضحه للسح ابلسحجائر
أو حملاولة اهتصاة.
صاحيب الشكوى مل يستن دا سبل االهتصاف احمللية وف
 6-4وتدعي الدولة الطرف أي ا أن
ْ
م ححا تقت ححيه امل ححادة ()٥(22ة) م ححن االت اقي ححة ابلن ححر إىل أهنم ححا مل ينت ح حرا ظه ححور هت ححائو التحقيح ح
النهائية ادعاءاهتما املتعلقة ابلتعذيب قبل أن يقدما الطلب إىل اللجنة .وتحدعي الدولحة الطحرف
أن عححبء اإلثبححا يق ح عححادة علححى صححاحب الشححكوى وأن عليححه أن يثبححت أن سححبل االهتصححاف
احملليححة قححد اسححتن د أو أن سححبل االهتصححاف احملليححة هححن فعالححة .وأشححار الدولححة الطححرف إىل ق ححية
ر .ضححد فرهسححا الحححم قححرر فيهححا اللجنححة عححدم قبححو الححب ألن صححاحبه مل يثبححت أن فححر ححا
ملبا االست،ناف الحم قدمها إىل سبل االهتصاف الومنية ض،يلة(.)6
حاحيب الشححكوى هححذ الق ححية مل يثبتححا أن سححبل االهتصححاف
 ٧-4وتؤكححد الدولححة الطححرف أن صح ْ
احمللي ححة مل تك ححن فعال ححة ،ب ححل إن س ححلطاهتا ق ححد عم ححد  ،عل ححى العك ححس م ححن ذل ححك ،إىل التحقيح ح
ادعاءاهتما رهد سلوكهما هن املتس  .ومعنت الدولحة الطحرف يكيحد صحاحب الشحكوى األو
أن التحقي ادعاءاته املتعلقة ساءة املعاملة قد بدأ  26تشرين الثات/هوفم ( 20١١بعد
6
توقي ححه أبكثححر مححن سححنة واحححدة) ،وأكححد أن التحقي ح قححد بححدأ الواق ح بعيححد توقي ححه ،أ
تش ح حرين الثح ححات/هوفم  ،20١0علح ححى إثح ححر اسح ححت م سح ححلطا التحقي ح ح سح ححجل ال حح ححو الطبيح ححة
لص ححاحب الش ححكوى الث ححات .ومح ح ذل ححك ،فح ح ن ص ححاحب الش ححكوى األو مل ايب ححد العناي ححة الواجب ححة
املطلوبةا ومل يقدم الشكوى إىل مكتب املدعي العام لتبليسي إال بعد م ى سنة على وقوع سحوء
املعامل ححة امل ححدَّعى ،م ححا ق ححوض فعالي ححة التحقي ح ( .)٧وأف ححاد الدول ححة الط ححرف أبن ص ححاحب الش ححكوى
__________

()٥
()6
()٧

قدمت الدولة الطرف هسخة من تقرير فحص الطب الشرعي.
الب رقد  ،١٩٩6/٥2قرار املقبولية املعتمد  ١0تشرين الثات/هوفم .١٩٩٧
أشار الدولة الطرف إىل حكد احملكمة األوروبية مقو اإلهسان ،ق ية فاربفا وآ رون ضد تركيا (European
Court of Human Rights, Varnava and others v. Turkey (applications Nos. 16064/90, 16065/90,
16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 and 16073/90), judgment of 18

.)September 2009, para. 161
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األو كححان قححد ذكححر ١0 ،تشحرين األو /أكتححوبر  20١0أثنححاء ال حححص الطححيب الححذ أجححر لححه
بعد إيداعحه مرفح االحتجحاز املؤقحت ،أن اإلصحااب الححم أثبحت ذلحك ال ححص وجودهحا كاهحت قحد
حدثت قبل احتجاز  ،وإهه لحيس لديحه أ ادعحاءا ضحد محوظ ي إه حاذ القحاهون .وأشحار الدولحة
الط ححرف أي ححا إىل أن ص ححاحب الش ححكوى الث ححات ق ححد تراج ح ع ححن ادعاءات ححه بشح ح ن تعرض ححه إلس ححاءة
املعاملة أثناء استجوابه أو مرة بتاريخ  ١١تشرين الثات/هوفم  ،20١0ولكن السلطا بحذلت
م ذلك جهودا للحصو على أدلة وأجر فحصا من فحو الطب الشرعي بعحد أن عحاد إىل
يكيد ادعاءاته أثناء استجوابه الثات بتاريخ  ٩آذار/مارا .20١2
 ٨-4وتش ححن الدول ححة الط ححرف إىل أن مكت ححب امل ححدعي الع ححام تبيليس ححي ،ال ححذ ف ححت التحقي ح
الر ي االدعاءا  ،مسحتقل ،،محن الناحيحة املؤسسحية و املمارسحة العمليحة علحى ححد سحواء ،عحن
إسححاءة املعاملححة املححدَّعاة وأن أعمححا التحقيح الحححم اضححطلِّ هبححا مشل حت إجحراء فح حو
ال ححالع
مبية وإجراء اسحتجوااب متعحددة للشحهود .و ضحوء ا هحود املحذكورة أعح الححم بحذلتها سحلطا
حاحيب الشحكوى أن ينت حرا ظهحور هتحائو التحقيح
التحقي  ،تؤكد الدولحة الطحرف أهحه كحان ينب حي لص ْ
النهائية قبل تقدمي الطلب إىل اللجنة.
 ٩-4وتشح ححن الدولح ححة الطح ححرف أي ح ححا إىل أن حمكمح ححة مدينح ححة تبليسح ححي كاهح ححت 2٥ ،حزي ح حران/
حاحيب الشححكوى ابرتكححاة جحرائد ملوجححب املحواد ( ١44اال تطححاف)
يوهيححه  ،20١١قححد أداهححت صح ْ
و( ١٨١االبت حزاز) و( 236ش حراء أسححلحة بريححة أو ذ ححائر أو م حواد مت جححرة أو أجهححزة مت جححرة أو
االحت ححا هبححا أو لهححا أو إهتاجهححا أو شحححنها أو هقلهححا أو بيعهححا بطححر ه حن مشححروعة) و260
( ححن املخححدرا أو إهتاجهححا أو ش حراسها أو االحت ححا هبححا أو شحححنها أو هقلهححا أو بيعهححا بطححر
ه ححن مش ححروعة) م ححن الق ححاهون ا ن ححائي ورجي ححا .وحك ححد عل ححى ص ححاحب الش ححكوى األو ابلس ححجن
ملدة  30سنة ،وعلى صاحب الشكوى الثحات ابلسحجن ملحدة  32سحنة .وقامحت حمكمحة اسحت،ناف
تبليسححي ،ثكححد صححدر  26كححاهون األو /ديسححم  ،20١١بت ييححد قحرار حمكمححة مدينححة تبليسححي.
حاحيب
و  ١6آذار/مححارا  ،20١2ه ححر احملكمححة العليححا ملبححا االسححت،ناف املقدمححة مححن صح ْ
الش ححكوى ،وع ححدَّلت الق حرارا الس ححابقة بع ححد الن ححر وق ححائ ال ححدعوى ،فحكم ححت عل ححى ص ححاحب
الشكوى األو ابلسجن ملدة  24سنة وعلى صاحب الشكوى الثات ابلسجن ملدة  26سنة.
لية

صاحيب ال ك ى دلى م حظات ال غلة الط ف ن الغ ا
علي ات
ْ
 2٨متوز/يوليححه  ،20١4أبلححغ صححاحبا الشححكوى اللجنححة أبهححه هتيجححة لع ححو صححادر
١-٥
ِّ
حادا القحاهون ا نحائي ( 260حيحازة خمحدرا )
عام  20١2أل يحت الحتهد املنسحوبة إليهمحا ملوجحب م ْ
و( 236حيححازة ذ ححنة) مححن األحكححام الصححادرة عليهمححا و ححت عقوبححة السححجن مححن  ١2سححنة
إىل  ٩سنوا .
 2-٥ويش ححن ص ححاحبا الش ححكوى ،فيم ححا يتعلح ح ابدع ححاء الدول ححة الط ححرف أهنم ححا مل يس ححتن دا س ححبل
االهتصححاف احملليححة ،إىل رسححالة تلقياهححا مححن مكتححب أمح امل ححامل  22أاير/مححايو  ،20١4أرفقححت
هبححا هسححخة مححن أمححر مححؤر  ١٩أاير/مححايو  20١4جححاء فيححه أن التحقي ح ادعاءاهتمححا قححد أحيححل
بت ححاريخ  2٩آذار/م ححارا  20١3إىل امل تش ححية العام ححة مكت ححب امل ححدعي الع ححام ورجي ححا .ووفق ححا
لصححاحيب الشححكوى ،مل تن ححذ امل تشححية العامححة أ إجحراء مححن إجحراءا التحقيح  ،ويعححود اتريححخ آ ححر
إج حراء جححوهر ُّايفححذ إمححار التحقي ح ق ححيتهما إىل شححهر آذار/مححارا  .20١2وهححذا ي ح هن
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علححى أن سححبل االهتصححاف احملليححة املتاحححة مححا هححن فعالححة .وادعيححا أي ححا أن أحححد الرئيسححي املشححتبه
ف ححيهد (  .أ ،.اه ححر ال ق ححرة  4-2أع ح ) مل يس ححتجوة ق ححه وأه ححه مل يطل ححب منهم ححا ق حه ح ححور
مححابور عححرض ألف حراد الشححرمة للتعححرف علححى مححن أسححاء معاملتهمححا .و  ٥أيلو /سححبتم ،20١3
تقححدَّم صححاحبا الشححكوى بشححكوى إىل مكتححب املححدعي العححام بشح ن تقاعسححه عححن ديححد األشححخا
الذين أساءوا معاملتهما ومعاقبتهد.
 3-٥ويطعن صاحبا الشكوى ادعاء الدولة الطرف أبن صاحب الشكوى الثات مل يثر مح
للس ححلطا احمللي ححة ق ححه ادعاءات ححه املتعلق ححة ابلتع ححرض حملاول ححة اهتص ححاة ولس ححعه ابلس ححجائر املش ححتعلة.
ويشن صاحبا الشكوى أي ا إىل املخامر الحم يتعرض ا السجناء الحذين يثحنون ادعحاءا تتعلح
ابالعتداء ا نسي ،ألهه يكون من احملتمل إلصا ص ة املثلية ا نسية هبد وازدايد خمامر تعرضحهد
ل عتح ح ححداء مح ح ححن السح ح ححجناء ا ح ح حرين .ويح ح ححذكر صح ح ححاحبا الشح ح ححكوى أي ح ح ححا أهنمح ح ححا حص ح ح ح ١٥ ،
هيسححان/أبريل  ،20١4علححى تقريححر مححن بححن مححيب متعل ح بصححاحب الشححكوى الثححات يكشححف عححن
وجود هدبة على يحد بجتحة عحن التعحرض املوضحعي محرارة عاليحة ،وهدبحة علحى ردفحه األيسحر ،تتطحاب
م ح ادعاءاتححه القائلححة بتعرضححه حملاولححة اهتصححاة .وأرسححل صححاحبا الشححكوى هححذا التقريححر ،مش ح وعا
بوصف للمعاملة الحم عاهيا منها ،إىل العديد من مؤسسا الدولة ،ملن ذلك رئيس ا مهورية
وأم امل امل ورئيس احملكمة العليا واللجان ال ملاهية.
 4-٥ويطعححن صححاحبا الشححكوى أي ححا دقححة ال حححو الطبيححة الحححم تلقياهححا عنححد الوصححو إىل
سجن تبليسي رقد  ٨بتحاريخ  ١3تشحرين األو /أكتحوبر  20١0ويقحوالن إن اإلصحااب املوثَّقحة
السححج الطبيححة الصححادرة  ١0تشحرين األو /أكتححوبر  20١0عححن مرفح االحتجحاز املؤقححت ال
ميكححن أن تكححون ق ححد ت شححت متامححا عنححد حل ححو الوقححت الححذ هق ححل فيححه صححاحبا الش حكوى .و حا
يدعيان أن الطبيب املناوة السجن رقد  ٨مل يسجل اإلصااب الحم كاهت هبما ،وأن السجل
الط ححيب الص ححادر ع ححن الس ححجن رق ححد  2٩ ٨ش ححبا /ف اير  20١2ه ححن دقيح ح وأن تقري ححر الط ححب
الشححرعي الححذ يعححود اتر ححه إىل عححام  20١2لححيس صحححيحا أي ححا ه حرا إىل أهححه يسححتند إىل تلححك
الواثئ السابقة .و ا يؤكحدان أهنمحا قحدما شحكوى إىل مكتحب املحدعي العحام بشح ن مبيحب السحجن
رقد  ٨ولكن الشكوى جتوهلت.
 ٥-٥وي ححذكر ص ححاحبا الش ححكوى أي ححا أن م ححوظ ي الدول ححة الط ححرف س ححعوا إىل منعهم ححا م ححن رف ح
مطالبتهمححا إىل السححلطا وإىل اللجنححة وهححددو ا وهححددوا أحححد أف حراد أس حرهتما .ويححدعي صححاحب
الشححكوى الثححات أهححه أج ح علححى توقي ح إفححادة م ح وذة مححن االسححتجواة الححذ أجححر معححه ١١
تشحرين الثححات/هوفم  20١0كتححب فيهححا أهححه مل يححد ابدعححاءا تعرضححه لسححوء املعاملححة علححى أيححد
أفحراد الشحرمة إال ألهحه كحان هاضححبا محنهد .وهحو يحذكر أن احملقح هححدد وأجح علحى توقيح اإلفححادة،
املكتوبة ابلل ة ا ورجية الحم ال ميكنه قراءهتا وابلكاد يتحدد هبا .ويدعي صاحبا الشكوى أي حا
أهنما ملبا إىل أ صائي اجتماعي السجن يوم  ١٧حزيران/يوهيه  20١3أن يصور هسخة من
الححب الححذ كححاب يعتزمححان إرسححاله إىل اللجنححة ولكححن بئححب مححدير السححجن اع ضححها وأرسححلها إىل
مكتب املدعي العام ،عم ابملادة  )4(١4محن قحاهون السحجون الححم جتيحز هحذا النحوع محن التحد ل
مراس ح السححجناء عنححدما هتححدد هححذ املراس ح الن حام العححام أو الس ح مة العامححة أو حقححو
ا حرين وح حرايهتد .ومل يح رع ححد ال ححب إليهم ححا إال  3متوز/يولي ححه  ،20١3كم ححا أن ش ححكوا ا ال حححم
قدماها الحقا بش ن ذلك مل ي ت فيها قي قه .وأكد صاحبا الشكوى أي ا أن ابن صاحب
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الشححكوى األو (شححقي صححاحب الشححكوى الثححات) قححد ضححرة تش حرين األو /أكتححوبر 20١3
علححى أيححد مهححامج أبل ححو أهنححد يتصححرفون بنححاء علححى أوامححر مححن وزيححر السححجون وأن عليححه أن يبلححغ
حاحيب الشححكوى ب ححرورة الكححف عححن كتاب ححة الشححكاوى .ويححدعي صححاحب الشححكوى الثححات أه ححه
صح ْ
ل حص ميب عيادة ارد السحجن
تعرض للتهديد أي ا من أفراد جمهول بينما كان
ش ححبا /ف اير  .20١4ويش ححن ص ححاحبا الش ححكوى إىل ع ححدة أح ححداد أ ححرى تعرض ححا فيه ححا إلس ححاءة
املعاملة أو التهديد السجن.
 6-٥ويكرر صاحبا الشكوى أن صاحب الشحكوى الثحات ،الحذ يعحات محن محرض السحكر ،
قد حرم من امصو على حقن األهسول ميلة فح ة احتجحاز خم حر الشحرمة ومرفح االحتجحاز
املؤقححت ،مححا أدى إىل إصححابته بشححكل مححن أشححكا اهنيححار املعاوضححة النححاجد عححن السححكر وب ححعف
البصر.
م حظات إضافية م مة م ال غلة الط ف ن الغ ا

لية غاأل س ا ض دية

 ٥آذار/م ححارا  ،20١٥ك ح َّحرر الدول ححة الط ححرف م ح اهت ححا بشح ح ن مقبولي ححة ال ححب .
١-6
حاحيب الشحكوى ،الحححم قحام وكيححل النيابححة
وأضحافت أن التحقيقححا محا زالححت مسحتمرة ادعححاءا صح ْ
وح ححدة التحقيق ححا التابع ححة ملكت ححب امل ححدعي الع ححام لتبليس ححي ب ححدجمها دع ححوى واح ححدة ١٥
شبا /ف اير .20١3
 2-6وأكد الدولة الطرف أي ا أن وقائ الق ية ال تكشف عن ححدود اهتهحاك ل ت اقيحة
ألهه حح لحو افح ض صححة ادعحاءا صحاحيب الشحكوى ،فح ن إسحاءة املعاملحة املحدَّعاة مل تبلحغ امحد
األدىن من القسوة الحم تصل هبا إىل حد التعذيب أو هن من ضروة املعاملة أو العقوبحة القاسحية
أو ال إهسححاهية أو املهينححة .وأكححد الدولححة الطححرف أهححه اليسححت مجي ح ضححروة املعاملححة القاسححيةا
دا لححة ضححمن هطححا االت اقيححة( ،)٨وأن فحححو الطححب الشححرعي هححذ الق ححية قححد كش ح ت عححن
حاحيب
وجود إصااب تنتمحي إىل ف،حة اإلصحااب الط ي حة الححم ال تنطحو علحى ضحرر علحى صححة ص ْ
حاحيب الشحكوى عنحدما وصح
الشكوى .وعح وة علحى ذلحك ،مل يثبحت وجحود أ إصحااب علحى ص ْ
إىل س ححجن تبليس ححي رق ححد  ٨بتح حاريخ  ١3تشح حرين األو /أكت ححوبر  20١0م ححا يوضح ح أن إص ححاابهتما
مل تكححن طححنة .وتشححن السححج الطبيححة إىل أن صححاحب الش ححكوى الثححات ك ححان مص ححااب ،ل ححدى
إيداع ححه مرفح ح االحتج ححاز املؤق ححت  ١١تشح حرين األو /أكت ححوبر  ،20١0خب ححد بزف ا ححزء
العلو محن جبينحه وبكدمحة صح نة منطقحة ع حد وجنتحه اليمح وبتحورم حاجبيحه وفكحه األميحن،
وكاهححت لديححه سحححجا متعححددة حححو عنقححه وع ححام ال قححوة .وكححان قححد أعلححن أهححه تعححرض إلسححاءة
املعاملححة علححى أيححد أف حراد الشححرمة .وفححت قي ح  6تش حرين الثححات/هوفم 20١0ت واسححتجوة
أفحراد الشححرمة الححذ ه ححذوا عمليححة التوقيححف وه حوا أن يكوهحوا قححد أسححاءوا معاملححة صححاحب الشححكوى
أثناء االحتجاز أو بعد  .وذكروا أي ا أهند مل يدوهوا حم ر التوقيحف إال اإلصحااب الححم لحوح
وجودهححا بوضححو بعححد عمليححة التوقيححف مباشححرة .وعنححدما ح صححاحب الشححكوى ل حححص مححيب
__________

()٨

8

أشححار الدولححة الطححرف إىل حكححد احملكمححة األوروبيححة مقححو اإلهسححان ق ححية سححورينغ ضححد اململكححة املتحححدة:
()،)European Court of Human Rights: Soering v. the United Kingdom (application No. 14038/88
امكحد الصحادر  ٧متوز/يوليحه  ،١٩٨٩ال قحرة ١00ت وق حية سحتي ان إيلييحف ضحد بل حارايStefan Iliev v. ( ،
) ،)Bulgaria, (application No. 53121/99امكد الصادر  ١0أاير/مايو .200٧
GE.17-10399

CAT/C/60/D/573/2013

آ ححر ،عن ححد هقل ححه إىل س ححجن تبليس ححي رق ححد  ،٨مل يثب ححت وج ححود أ إص ححااب ب ححه .و  ١١تش حرين
الثات /هوفم  ،20١0تراج عن ادعاءاته.
 3-6و  4كححاهون الثات/ينححاير  ،20١2ق ححدم صححاحب الشححكوى الث ححات شححكوى إىل مكت ححب
املدعي العام مكررا ادعاءاتحه أبهحه تع َّحرض لسحوء املعاملحة أثنحاء توقي حه .و  ١آذار/محارا ،20١2
أمححر احملقح جحراء مراجعححة للسححج الطبيححة ابالسححتعاهة ابلطححب الشححرعي .وجحر املراجعححة ٥
آذار/مح ححارا 20١2ت واسح ححتنادا إىل الس ح ححج الطبيح ححة املؤر ح ححة ١١تش ح حرين األو /أكتح ححوبر و١3
تش حرين األو /أكت ححوبر  ،20١0ل ححص او ح اء إىل أن ص ححاحب الش ححكوى الث ححات ك ححان يع ححات م ححن
إصااب م ي ة ،ولكنهد مل َّ
يتمكنوا من ديد الوقت الذ ححدثت لحه فيحه هحذ اإلصحااب علحى
وجححه الدقححة .و  ٩آذار/مححارا  ،20١2جححرى اسححتجواة صححاحب الشححكوى الثححات ف ك حد مححرة
أ ححرى أن أف حراد الشححرمة الححذين أوق ححو قححد أسححاءوا معاملتححه ،وذكححر اسححد أحححد احملقق ح (ة .د،).
م ح ِّحدعيا أن ه ححذا األ ححن اعت ححدى علي ححه أثنح ححاء وج ححود ابالحتج ححاز .وذك ححر أي ححا أن ش ح حرميا آ ح ححر
(  .أ ).زار السح ححجن وهح ححدد بتوقيح ححف شح ححقيقه وبتمديح ححد مح ححدة عقوبتح ححه إذا اسح ححتمر تق ح حدمي
الشكاوى .واشتكى أي ا صاحب الشكوى الثات من عدم تزويحد ابألهسحول منحذ م حة توقي حه
ح وقت إيداعه مرف االحتجاز املؤقت.
 4-6وفيمححا يتعل ح بحرأ اوبححن الطححيب ،املححؤر  ١0هيسححان/أبريل  ،20١4الححذ قدمححه صححاحبا
الشححكوى إىل اللجنححة ،أكححد الدولححة الطححرف أن هححذا الحرأ الطححيب قححد أثبححت وجحود هدبححة علححى يححد
صححاحب الشححكوى الثححات ،و لححص إىل أهنححا قححد تكححون بمجححة عححن حححر  ،ولكنححه مل ميكنححه أن يؤكححد
ذلححك بشححكل قححام  .وأثبححت أي ححا وجححود هدبححة ا ححزء الححدا لي األس ح ل مححن الححردف األيسححر،
ولكححن تعححذر ديححد الشححيء الححذ أوقِّعححت هححذ اإلصححابة بححه .فححاوبن مل يححتمكن مححن أن حيحدد علححى
وجححه الدقححة الوقححت الححذ مقححت فيححه هححذ اإلصححااب بصححاحب الشححكوى الثححات .وأكحد الدولححة
الطرف أن هذ اإلصااب ميكن أن تكون قد حدثت لحه أ وقحت بعحد توقي حه ابلن حر إىل أن
السححج الطبيححة مل تشححر إليهححا عنححد اسححتقبا ما مرف ح االحتجححاز املؤقححت .وف ح عححن ذل حك
ش ححكوا املقدم ححة إىل
فح ح ن ص ححاحب الش ححكوى الث ححات مل ر ق ححه عل ححى ذك ححر ه ححذ اإلص ححااب
السلطا احمللية.
 ٥-6وأش ححار الدول ححة الط ححرف إىل أن الس ححلطا املعني ححة ابلتحقيح ح اس ححتجوبت أفح حراد الش ححرمة
الذين شاركوا عملية التوقيف وأبن هؤالء اه وا وقحوع أ اعتحداء ل حي أو بحدت علحى صحاحيب
الشححكوى أثنححاء االحتجححاز أو بعححد ا .وأشححار أفحراد الشححرمة إىل حم ححر ال حححص البصححر لصحاحب
الشكوى األو  ،الذ ذكر فيه أهه اليس لديه أ شكاوىا م ة احتجاز وأن ااإلصااب الحم
ثبححت وجودهححا علححى جسححد كاهححت قححد ظهححر قبححل احتجححاز ا .وأكححد الدولححة الطححرف أي ححا أن
بعد أفراد الشرمة أي حا قحد اه حوا أن يكحون أ فعحل هحن قحاهوتا قحد صحدر محن رجحل التححراي
واحملق ح  .أ .واكححذلك مححن أف حراد شححرمة آ حرينا .وتشححن الدولححة الطححرف أي ححا إىل السححج
الطبيححة املتاحححة املتعلقححة بصححاحيب الشححكوى وإىل هتححائو ال حححص الطححيب الشححرعي الححذ يعححود اتر ححه
إىل  ١6آذار/مححارا  .20١2وتقححو إن هتححائو أعمححا التحقي ح بش ح ن صححاحب الشححكوى األو
اتشححن بوضححو إىل عححدم وقححوع أ أفعححا تنطححو علححى إسححاءة املعاملححةا ،وإن اق حة قيق حا شححام
وموض ححوعيا حح ححر حالي ححا ادعح ححاءا ص ححاحب الش ح حكوى الث ححات ،وفقح ححا اللت ح حزام الدول ححة ملوجح ححب
االت اقيةا.
GE.17-10399
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 6-6وأكححد الدولححة الطححرف أن األسححاليب واملمارسححا الحححم اتبَّعهححا موظ وهححا اسححتجواة
صاحيب الشكوى ،هي ومعاملتهد ما ،تت متاما م أحكحام االت اقيحة .وتحرى الدولحة الطحرف أن
مجي إجراءاهتا املتعلقة ابلتحقيح قحد ه حذ بنزاهحة متشحيا مح االت اقيحة ومل تكشحف عحن وجحود أ
ع ما على ححدود التعحذيب أو هحن محن ضحروة املعاملحة أو العقوبحة ال إهسحاهية أو املهينحة
ه ححذ الق ححية .وملب ححت الدول ححة الط ححرف إىل اللجن ححة أن يفل ححص اس ححتنتاجها إىل عح حدم وق ححوع أ
اهتهاك للمواد  ١أو ١١أو ١2أو ١3أو  ١6من االت اقية.
مة م ال غلة الط ف

صاحيب ال ك ى دلى ا حظات اإلضافية ا
علي ات
ْ
 ٩متوز/يوليه  ،20١٥أفاد صاحبا الشكوى أبن حماميهما قد ححاو  ،أو جلسحة
١-٧
عقححدهتا احملكمححة بتححاريخ  ١3تشحرين األو /أكتححوبر  ،20١0أن يطلححب إجحراء فحححص مححيب لتوثي ح
إصاابهتما ،ولكن أحد الق حاة حمكمحة مدينحة تبليسحي رفحد الطلحب .وتقحدم صحاحبا الشحكوى
حقحه عقوبحة يديبيحة محدهتا
بشكوى إىل جملحس الق حاء األعلحى ف بلِّ حا أبن القاضحي قحد صحدر
سححتة أشححهر ،ولكنهمححا مل يتلقيححا قححه أ واثئ ح تؤكححد ذلححك .وكححل مححا متكنححا مححن امصححو عليححه هححو
تقرير للطب الشرعي عام .20١4
 2-٧ويؤك ححد ص ححاحبا الش ححكوى م ححن جدي ححد أن اتري ححخ آ ححر إج حراء م ححن إج حراءا التحقي ح
ادعاءاهتمححا بشح ن التعححرض للتعححذيب كححان يعححود إىل  2١آذار/مححارا  20١3عنححدما قححدما ملبهمححا
إىل اللجنة عام  ،20١٥وأن اثن من األشخا الحذين اهتما حا (  .أ .وأ .أ ).مل يسحتجواب
قححه .وأكححدا مححن جديححد أن سححلطا الدولححة الطححرف تنت ححر اهق ححاء مححدة التقححادم إله ح ملححف
التحقي .
 3-٧وردا على ادعاء الدولة الطحرف أبن صحاحب الشحكوى األو قحد أعحا التحقيح بعحد أن
اهت ح ححر ح ح ح يقح ححدم شح ححكوى  ١٩تش ح حرين األو /أكتح ححوبر  ،20١١قح ححا صح ححاحبا الشح ححكوى إن
صاحب الشكوى األو قد استجوبه موظف مكتب املحدعي العحام (حيمحل اسحد د .ن3 ).
تشحرين الثححات/هوفم  ،20١0ولكححن هححذا األ ححن حححاو اإقناعححها بعححدم تقححدمي شححكوى .و ١١
تشرين الثات/هوفم  ،20١0أرهد صاحب الشكوى الثات على التوقي على وثيقة ت يد أبهحه قحد
س حححب ادعاءات ححه .وأف ححاد ص ححاحبا الش ححكوى أبن الدول ححة الط ححرف أش ححار إىل امك ححد الص ححادر ع ححن
احملكمححة األوروبيححة مقححو اإلهسححان ق ححية سححتي ان إلييححف ضححد بل ححاراي( ،)٩ولكنهمححا ،فححا ملححا
وق هذ الق ية ،مل يبداي مقاومة أثناء عملية التوقيف.
 4-٧ويطع ححن ص ححاحب الش ححكوى األو ادعححاء الدولححة الط حرف القائ ححل أبن إص ححاابته م ي ححة
وال تصل إىل حد التعذيب ،ويؤكد أن مشاهدة ابنحه وهحو ي حرة و نح وحيحا رو اهتصحابه وحيتجحز
أايم ححا مح حن دون إم ححداد ثق ححن األهسح حول ال حححم حيت ححاد إليه ححا ،وذل ححك الهتح حزاع اعح ح اف من ححه رمي ححة
مل يرتكبها ،يشكل حد ذاته تعذيبا حسب التعريف الوارد املادة  ١من االت اقية.
__________

()٩

أش ححار الدول ححة الط ححرف إىل امك ححد الص ححادر ع ححن احملكم ححة األوروبي ححة مق ححو اإلهس ححان ق ححية س ححورينغ ض ححد
اململكحة املتححدةEuropean Court of Human Rights: Soering v. the United Kingdom (application ( :
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 ٥-٧ويؤكححد صححاحبا الشححكوى مححن جديححد أهنمححا قححدما شححكاوى عديححدة إىل مؤسسححا خمتل ححة
اتبعة للدولة ،وأحيل العديد منها إىل مكتب املدعي العام .و ا يطلبان إىل اللجنة أن تعلن قبو
ب ههم ح ححا ،وأن تن ح ححر في ح ححه اس ح ححتنادا إىل أسس ح ححه املوض ح ححوعية وأن يفل ح ححص اس ح ححتنتاجها إىل وق ح ححوع
اهتهاكا للمواد  ١و ١2 ١١و ١3و ١6من االت اقية.
ا سائل غاإلا اءات ا ع غضة دلى اللجنة

الن ر املقبولية
 ١-٨قبححل الن ححر أ شححكوى َّ
مقدمححة بح مححا ،حححب علححى اللجنححة أن تقححرر مححا إذا كححان
ال ح ححب مقب ح ححوال ملوج ح ححب امل ح ححادة  22م ح ححن االت اقي ح ححة .وق ح ححد قق ح ححت اللجن ح ححة ،وفح ح ح مح ح حا تقت ح ححيه
املادة ()٥(22أ) من االت اقية ،محن أن املسح لة ه سحها مل ححر ثثهحا ،وال ححر ثثهحا ،ملوجحب أ
إجراء من إجراءا التحقي الدويل أو التسوية الدولية.
 2-٨وتذكِّر اللجنة أبهنا ،وفقحا املحادة ()٥(22ة) محن االت اقيحة ،ال تن حر أ بح مقحدَّم

من أ فرد ما مل تتحق من أن ال رد قد استن د مجي وسائل االهتصاف احمللية املتاحة .وت حح
اللجنحة أن الدولحة الطحرف قحد أكحد  ،هحذ الق حية ،أن الحب ينب حي اعتبحار هحن مقبحو ألن
 ١2تش ححرين
وح ححدة التحقيق ححا التابع ححة ملكت ححب امل ححدعي الع ححام لتبليس ححي ق ححد فتح ححت قيق ححا
الث ححات/هوفم  20١١بش ح ح ن ادع ححاءا التع ححذيب َّ
املقدم ححة م ححن ص ححاحب الش ححكوى األو و 6
تش حرين الثححات/هوفم  20١0بش ح ن ادع ححاءا التع ححذيب َّ
املقدمححة مححن ص ححاحب الشححكوى الثححات،
وألن التحقيقححا املححذكورة آه ححا قححد دجمححت دعححوى واحححدة عححام  20١3وال تحزا جاريححة .بيححد
صاحيب الشكوى هن املطعون فيه أن آ ر إجراء جحوهر محن إجحراءا
أن اللجنة ت ح ادعاء
ْ
التحقيح هحذ الق حية كحان قحد ايفحذ آذار/محارا  .20١2وت حح اللجنحة أي حا أن الدولحة
الط ححرف مل تق ححدم ح ح الي ححوم أ معلوم ححا ع ححن هتيج ححة ه ححذ اإلج حراءا  .وه حرا إىل م ححرور مخ ححس
سححنوا علححى آ ححر إج حراء جححوهر ُّايفححذ إمححار التحقي ح هححات الق ححيت  ،تححرى اللجنححة أن
تطبي ح سححبل االهتصححاف احملليححة قححد مححا بصححورة هححن معقول حة ،مححا حعلهححا هححن فعالححة .وعليححه ،ف ح ن
أحكام املادة ()٥(22ة) من االت اقية ال متن اللجنة من الن ر هذا الب .
 3-٨وت ححذكِّر اللجن ححة أي ححا أبه ححه لك ححي يك ححون االدع ححاء املق ححدَّم مقب ححوال إم ححار امل حادة  22م ححن
االت اقية واملحادة (١١3ة) محن ه امهحا الحدا لي ،ححب أن يسحتو هحذا االدعحاء امحد األدىن محن
اإلثبححا املطلححوة أله حراض املقبوليححة( .)١0و ححيه اللجنححة علمححا ثجححة الدولححة الطححرف القائلححة أبن
ال ححب ال يس ححتند بوض ححو إىل أ أس ححاا لع ححدم دعم ححه ثب ححاات  .وت ححرى اللجن ححة أن امج ححو ال حححم
س ححاقها ص ححاحبا الش ححكوى تث ححن مس ححائل جوهري ححة تن ححدرد إم ححار املح حواد  ١و ١2و ١3و ١6م ححن
االت اقية ،وأهه ينب ي الن ر هذ امجو استنادا إىل أسسها املوضوعية.

 4-٨بيححد أهححه بينمححا أكححد صححاحبا الشححكوى أن الدولححة الطححرف قححد أ لححت ابلتزاماهتححا ملوجححب
املححادة  ١١مححن االت اقيححة ،ف هنمححا مل يقححدما أ معلومححا تححدعد هحذا االدعححاء .ولححذلك تححرى اللجنححة
__________

( )١0اه ح ححر مجل ح ححة ب ه ح ححا  ،ال ح ححب رق ح ححد  ،2006/30٨ك .أ .ض ح ححد الس ح ححويد ،القح ح حرار املعتم ح ححد
الثات/هوفم  ،200٧ال قرة .2-٧
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أن هذا االدعاء مل يحثْبت ابألدلحة الكافيحة وأهحه هحن مقبحو ملوجحب أحكحام املحادة  22محن االت اقيحة
واملادة (١١3ة) من ه امها الدا لي.
 ٥-٨وإذ ال تحرى اللجنححة أ حائححل آ ححر حيحو دون قبححو الححب  ،ف هنححا تعلحن أهححه مقبححو فيمححا
يتعل ح ابالدعححاءا املقدمححة ملوجححب امل حواد  ١و ١2و ١3و ١6مححن االت اقيححة وتشححرع الن ححر
أسسه املوضوعية.

الن ر األسس املوضوعية
 ١-٩ه ححر اللجنححة هححذا الححب
للمادة  )4(22من االت اقية.

ضححوء مجي ح املعلومححا الحححم أاتحهححا ححا الطرفححان ،وفقححا

حاحيب الش ححكوى وم اده ححا أهنم ححا تعرض ححا للتع ححذيب،
 2-٩و ححيه اللجن ححة علم ححا ابدع ححاءا ص ح ْ
حسب تعري ه املادة  ،)١(١و/أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إهساهية أو املهينة ،حسب
تعري ها املادة  )١(١6من االت اقية .وت ح اللجنة أن صاحيب الشحكوى كليهمحا يحدعيان أن
أفرادا من الشرمة ومكتب املدعي العام قد استجوبو ا ملدة قات سحاعا تقريبحا مركحز الشحرمة
بع ححد توقي هم ححا وأهنم ححا ظح ح مح حوا تل ححك امل ححدة مكبَّل ححي األي ححد وتعرض ححا لل ححرة والرك ححل واونح ح
والتهديد لقائهما من النافذة .و يه اللجنة علما أي حا أبن صحاحب الشحكوى األو يحدعي أن
ذ املعاملة محن جاهحب السحلطا محن
مشاهدته لصاحب الشكوى الثات ،أ ابنه ،وهو
أجححل إجبار ححا علححى االعح اف ابرتكححاة جرميححة ،هححو حححد ذاتححه يرقححى إىل حححد التعححذيب حسححب
التعريف الوارد املادة  ١من االت اقية.
 3-٩وت ح ح اللجنححة أن الطبيححب املنححاوة مرف ح االحتجححاز املؤقححت قححد ذكححر السححجل
وج ححود ححدو وك ححدما ل ححدى أح ححد ص ححاحيب الش ححكوى  ١0تشح حرين األو /أكت ححوبر ،20١0
ولدى ا ر  ١١تشرين األو /أكتوبر  ،20١0وأن اإلصااب املحذكورة السحجل تت ح مح
حاحيب الش ححكوى .و حح ح أن الدول ححة الط ححرف ت ي ححد أبن تق ححارير ال ح حو الطبيح حة ال حححم
ححم ص ح ْ
رواي ح ْ
حاحيب الش ححكوى ،ل ححدى وص ححو ما إىل س ححجن تبليس ححي رق ححد  ١3 ٨تشح حرين
أجري ححت الحق ححا لص ح ْ
األو /أكتوبر  ،20١0ال تشن إىل وجود أ من هذ اإلصااب  ،وأبن فحو الطب الشحرعي
الحم أمحر احملققحون جرائهحا ،والححم اشحتملت علحى ليحل ملختلحف التقحارير الطبيحة ،قحد لصحت إىل
حاحيب الشح ححكوى ليسح ححت طح ححنة ،تح ححرى اللجنح ححة أن الواثئ ح ح الصح ححادرة ع ح حن مرف ح ح
أن إصح ححااب صح ح ْ
حاحيب الش ححكوى .واس ححتنادا إىل األدل ححة
ححم ص ح ْ
االحتج ححاز املؤق ححت تش ححكل دل ححي كافي ححا إلثب ححا رواي ح ْ
صاحيب الشكوى تتسحمان ابملصحداقية .وعح وة علحى ذلحك ،يحدَّعى
ايحم
ْ
املقدَّمة ،ترى اللجنة أن رو ْ
هححات الححروايت أن سححلطا الدولححة الطححرف قححد سححلكت سححلوكا يرقححى إىل حححد التسحبُّب اأمل
ومعابة شديدينا ابملع الوارد املادة  )١(١من االت اقية.
 4-٩و يه اللجنة علما أي ا ابالدعحاء القائحل أبن صحاحب الشحكوى الثحات ،املصحاة ملحرض
الس ححكر  ،مل يس ححم ل ححه ابمص ححو عل ححى حق ححن األهسح حول ح ح كام ححل فح ح ة احتج ححاز مركح حز
الشرمة و مرف االحتجاز املؤقت ،من  ١0إىل  ١3تشرين األو /أكتوبر  ،20١0محا أدى إىل
ت ححاقد حالتححه .ومل تطعححن الدولححة الطححرف هححذ االدعححاءا  .ولححذلك تححرى اللجنححة أن املعاملححة الحححم
تق ححدم ذكره ححا تش ححكل معامل ححة قاس ححية وال إهس ححاهية ابملع ح ال حوارد امل ححادة  ١6م ححن االت اقي ححة ،وأن
الدولة الطرف قد اهتهكت املادة  )١(١6من االت اقية فيما يتعل بصاحب الشكوى الثات.
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حاحيب الشححكوى القائححل أبن مححوظ ي الدولححة الطححرف قححد اهتهك حوا
 ٥-٩وفيمححا يتعل ح ابدعححاء صح ْ
املححادة  ١2مححن االت اقيححة بتقاعسححهد عححن إجحراء قيح سحري وهزيححه ،تشححن اللجنححة إىل أن جمححرد فححت
التحقيح لححيس كافيححا ل ححرض الوفححاء ابلتزامححا الدولححة الطححرف( .)١١و هححذا الصححدد ،ححيه اللجنححة
حاحيب الش ححكوى ،ال حححم مل تطع ححن فيه ححا الدولح حة الط ححرف ،وم اده ححا أن احملققح ح
علم ححا ابدع ححاءا ص ح ْ
حاحيب الشححكوى ابالسححتعاهة ابلطححب الشححرعي إال شححهر
مل رمححروا ملراجع حة السححج الطبيححة لصح ْ
آذار/مارا  ،20١2أ بعد أن كان قد محر  ١6شحهرا علحى التحقيح الحذ فتححه املوظ حون أو
مححرة ادعححاءا صححاحب الشححكوى الثححات وذلححك تشحرين الثححات/هوفم  ،20١0وأن احملقق ح
مل يس ححتجوبوا ق ححه أح ححدا م ححن األشح حخا ال ححذين اهتم ححاهد ص ححاحبا الش ححكوى بتع ححذيبهما (  .أ).
وأن ق ح ح ححيتيهما مل يحتَّخ ح ح ححذ بشح ح ح ح هنما أ إجح ح ح حراء ج ح ح ححوهر مح ح ح حن إجح ح ح حراءا التحقيح ح ح ح من ح ح ححذ آذار/
م ححارا  .20١2وبينم ححا أوض حححت الدول ححة الط ححرف أن قيقاهت ححا مس ححتمرة ف هن ححا مل تقححدم معلوم ححا
إمححار التحقيح منححذ آذار/مححارا  ،20١2وال أ
ي هححد منهححا أن إجحراءا جوهريححة قححد ُّايفححذ
إشارة إىل م يتوق أن يصدر قرار .وترى اللجنة أن قيقا تزيحد مدتحه علحى سحت سحنوا  -ملحا
ذلك حدود ي ن يزيد عن مخس سنوا منذ ايفاذ آ ر إجراء جحوهر إمحار التحقيح  -هحو
أمححر ال ي ححي ب ححرض وفححاء الدولححة الطححرف ابلتزامهححا ملوجححب املححادة  ١2مححن االت اقيححة ب ححمان إجحراء
قي سري وهزيه كلما وجد أسحباة معقولحة تحدعو إىل االعتقحاد أبن فعح محن أفعحا التعحذيب
قد ارتكب(.)١2
تتحمل الدولة الطرف أي ا مسؤوليتها ملوجحب املحادة  ١3محن االت اقيحة أن تك حل
 6-٩ومل َّ
ح صاحب الشكوى تقدمي شكوى ،وهو ما يستلزم من السلطا االستجابة بصورة م ِّ
رضية
ححذ الشححكوى عححن مريح فححت قيح سحري وهزيححه( .)١3ويؤكححد صححاحبا الشححكوى أي ححا أن مححوظ ي
الدول ححة الط ححرف ق ححد س ححعوا إىل منعهم ححا م ححن تق ححدمي مطالبتهم ححا إىل الس ححلطا وإىل اللجن ححة وأهن ححد
هححددو ا وهححددوا أحححد أف حراد أس حرهتما .وأكححد صححاحب الشححكوى الثححات أن أحححد احملقق ح هححدَّد
وأج ح علححى توقي ح إفححادة ين ححي فيهححا ادعاءاتححه السححابقة بش ح ن تعرضححه للتعححذيب .ويححدعي صححاحبا
الشححكوى أن مححوظ ي السححجن قححد اع ضحوا شححكوا ا املقدمححة إىل اللجنححة ،وأن أحححد أفحراد أسحرهتما
تعححرض ل عتححداء والتهديححد علححى أيححد أشححخا كححاهوا يتصححرفون ابسححد السححلطا  ،كححرد فعححل علححى
مححا ايفححذا مححن إجحراءا  .ومل تقححدم الدولححة الطححرف أ معلومححا لححدحد هححذا ا ححزء مححن الححب .
ولذلك ،يفلص اللجنة أي ا إىل حدود اهتهاك للمادة  ١3من االت اقية(.)١4
 -١0واللجن ححة ،إذ تتص ححرف ملوج ححب امل ححادة  )٧(22م ححن االت اقي ححة ،ت ححرى أن الوق ححائ املعروض ححة
عليهححا تكشححف عححن حححدود اهتهاكححا للمححادة  ،١2وللمححادة  ١3مقححروءة ابالقح ان مح املححادة ،١
__________

()١١
()١2
()١3
()١4

GE.17-10399

اه ر الب رقد  ،2004/2٥٧كنميتشييف ضحد بل حاراي ،القحرار املعتمحد
ال قرة .4-٩
اه ححر ال ححب رق ححد  ،١٩٩١/٨حليم ححي  -هي ححدزييب ض ححد النمس ححا ،ا راء املعتم ححدة  ١٨تشح حرين الث ححات/هوفم
 ،١٩٩3ال ق ححرة ٥-١3ت أو ال ححب رق ححد  ،200٥/26٩ب ححن س ححامل ض ححد ت ححوهس ،الق ح حرار املعتم ححد  ٧تش ح حرين
الثات/هوفم  ،200٧ال قرة .٧-١6
اه حر مجلحة ب هحا  ،الحب رقحد  ،20١2/٥03هتيكححاراهنا ضحد بوروهحد  ،القحرار املعتمحد  ١2أاير/مححايو
 ،20١4ال قرة .4-6
اه ر مجلة ب ها  ،بن سامل ضد توهس ،ال قرة ٧-١6ت أو الب رقد  ،200٥/26١عثمات ضد صحربيا،
القرار املعتمد  ٨أاير/مايو  ،200٩ال قرة .٧-١0
 ١١تشحرين الثحات/هوفم ،200٨
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حاحيب الش حكوى كليهمححا ،واهتهاكححا للمححادة  )١(١6مححن االت اقيححة
مححن االت اقيححة ،فيمححا يتعل ح بصح ْ
فيما يتعل بصاحب الشكوى الثات.
 -١١و ذ اللجنة ،عم ابملادة  )٥(١١٨من ه امهحا الحدا لي ،الدولحة الطحرف علحى إجحراء
قي ح هزيححه األحححداد املشححار إليهححا ،ب يححة تقححدمي األشححخا املسححؤول عححن املعامل حة الحححم عححاىن
منهححا ال حححااي إىل الق ححاء ،وعلححى تححوفن سححبيل اهتصححاف فعححا لصححاحيب الشححكوى ،ملححا ذلححك
التعويد العاد والكا عحن املعحابة الححم تكبحداها متشحيا مح تعليح اللجنحة العحام رقحد )200٨(2
بش ن تن يذ الدو األمراف للمادة  ،2وكذلك إعادة الت هيل الطيب .والدولة الطرف ملزمةٌ أي حا
أبن متن ح حححدود اهتهاكححا ملاثلححة املسححتقبل .وتححدعو اللجنححة الدولححة الطححرف إىل إب ههححا،
ه ون  ٩0يوما من اتريخ إحالة هذا القرار ،ابوطوا الحم َّايفذهتا استجابة ذا القرار.
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