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تع ااذيب اب اان ص اااحبة ال اابالغ ووفات ااء أثن اااء احتج ااا ل ااد
الشرطة

املسائل اإلجرائية:
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املسائل املوضوعية:

احلق ي احلياة؛ التعذيب؛ التحقيق العاجل والنزيء

مواد العهد:

املا اااداتن  6و ،7مقا ااروءاتن مبفردابا ااا وعالا ا ا ان م ا ا امل ا ااادة
()3(2أ)

مواد الربوتوكو االختياري:

ال توجد

آراء اعت دهتا اللجنة ي دورهتا  27-2( 128آذار/مارس .)2020
شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم ي دراسة هذا البالغ :عياض باان عاشااور ،وعااارف بلقااان ،وأتااد أما فاات
هللا ،وكريسا ا ااتوف ها ا اااينو ،وعم ا ا اااراين كا ا اواات ،ومارس ا ا اايا ف .و .كا ا اران ،ودنكا ا ااان الك ا ا ااي موهوما ا ااو ا ،وف ا ا ااوتي
ع ارتساايو ،وهااكين كيازادا كااابريرا ،وفاساايلكا سانسا  ،وخوساايء مانوياال سااانتوس عيااو ،ويوفااا شااال ،وليلا
تيغرودجا ،وأندرايس ميرمان ،وجنتيان يبكي.
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صاحبة البالغ هي ساودات كوليفا ،وهي مان ماواط طاجيكساتان ومان موالياد عاام .1954
-1
وهي تقدم البالغ أصاالة عان نفساها ونياباة عان ابنهاا خورشايد بوبوكاالونوف ،الاذي كاان هاو أيضاا مان
مواط طاجيكستانُ ،ولد ي عام  1976وتوي ي عام  .2009وت ّدعي صاحبة البالغ أن الدولة الطرف
اد انتهكت حقوق ابنها مبوجب املادت  6و ،7مقروءت كل مبفردها وعالا ان م املادة ()3(2أ) من
العهد ،وأهنا اد انتهكت حقواها هي مبوجب املادة  ،7مقروءة مبفردها وعالا ان م املادة ()3(2أ) من
العهد .واد دخل الربوتوكو االختياري حيز النفاذ علنسبة لىل الدولة الطرف ي  4نيسان/أبريل .1999
ومتثّل صاحبةَ البالغ حمامية.

الوقائع ما عرضتها صاحبة البالغ
 1-2ي  27حزيران/يوني ااء  ،2009ي ح اوال الس اااعة العاش اارة مس اااء ،ك ااان اب اان ص اااحبة ال اابالغ ي
طريااق عودتااء لىل البياات ماان صااالة الرايضااة حااامال حقيبااة .وي شااارع روداكااي ،أوافتااء لحااد دورايت
الشرطة .وطلب أفاراد الشارطة لىل ابان صااحبة الابالغ أن ياُريَهم حمتاوايت احلقيباة .وعنادما رفاذ ذلا ،
نشب شجار بينء وب حنو  10من عناصر الشرطة .مث أُجرب على ركوب لحاد عارعت الشارطة وااتياد
لىل لدارة الشؤون الداخلية ي مقاطعة لمساعيل سومول ي دوشانيب ،طاجيكستان.
 2-2وي  28حزيران/يونيء  ،2009ي حوال الساعة  ،14/00عل ت صااحبة الابالغ بوفااة ابنهاا ي
مكاملة هاتفية م كنّتها .وعندما وصلت صاحبة البالغ لىل املشرحة ،أبلغها ممثال مكتاب املادعي العاام
ي مقاطعة لمساعيل سومول أبن ابنها كان ي حالاة ساكر وأبناء تاوي ج ّاراء القايء .ومل يُسا لصااحبة
البالغ برؤية اجلثة ألن الفحص الطيب مل يكن اد أجري بعد .والت ست صااحبة الابالغ ،دون جادو ،
توضيحا من لدارة الشؤون الداخلية ي مقاطعة لمساعيال ساومول ،وهاو املكاان الاذي أُخاذ للياء ابنهاا ي
الليلة السابقة ،ومل يُس هلا بدخو املبىن.
 3-2وي وااات الحااق ماان ذل ا اليااوم ،متكناات ماان الاادخو لىل مقاار الشاارطة والتقاات عثن ا ماان
أصدااء ابنها هناك .واد كاي شاهدين على واائ القبذ على ابنها ورافقا لىل هناك .واد ُدفعوا مجيعا
لىل داخاال عربااة الشاارطة دفعااا ولكاان ي أاسااام تلفااة منهااا .وعناادما أخاارو أف اراد الشاارطة اباان صاااحبة
الاابالغ ماان العربااة ،رأ صااديقا أن شاافتيء صااارات رااااوين وأنااء كااان ير ا ويتقيا  .وتااوي اباان صاااحبة
الاابالغ اباال وصااو ساايارة اإلسااعاف .وتاار صاااحبة الاابالغ أن صاادي َقي ابنهااا اااد أُج اربا علااى الشااهادة
ورا ،فقد نبا بعد وفاتء االجت اع هبا أو التحدث لليها حىت ي أثناء اجلنا ة.

 4-2وعااالوة علااى ذلا  ،عناادما أُعياادت جثااة اباان صاااحبة الاابالغ لىل املنااز  ،رأت صاااحبة الاابالغ
عليها آاثر كدمات وأورام دموية كثكة جدا ،مبا فيها خدوش ي األن والصدغ والذان ،وورم دموي ي
ال ارأس .وعن اادما غُ ّس االت اجلث ااة بض ااور أا ااارب اب اان صا احبة ال اابالغ وأح ااد أص ااداائء ،لوحظ اات ك اادمات
عدياادة ي مجيا أحناااء الباادن؛ وكااان الوجااء أ رق وكااان بااء جرحااان بواسااطة شاايء حاااد ،جاارن ي الااذان
واآلخر ي الظهر .وتعرضت السااان والقادمان للضارب املاربن ،حياو اااوم ابان صااحب الابالغ عنادما
ارب علااى دخااو عربااة الشاارطة علاادف بساااايء .وي  30حزيران/يونيااء  ،2009حصاالت صاااحبة الاابالغ
أُجا َ
على مالبو ابنها ووجدت أهنا متسخة وممزاة ورطبة وملطخة علدماء.
 5-2وحس ااب نت ااائل الفح ااص الط اايب الش اارعي ال ااذي أج ااري ي  28حزيران/يوني ااء  ،2009ت ااوي اب اان
صا اااحبة الا اابالغ تنقا ااا جا اراء القا اايء .ومل تتفا ااق صا اااحبة الا اابالغ ما ا ها ااذا االسا ااتنتاو ،فتقا اادمت ،ي 2
متو /يوليء  ، 2009بطلب لىل مكتاب املادعي العاام تطلاب فياء التحقياق ي فاروف وفااة ابنهاا .وأُحيلات
ش ا ااكواها لىل مكت ا ااب امل ا اادعي الع ا ااام ملقاطع ا ااة لمساعي ا اال س ا ااومول ،ال ا ااذي أا ا ااام ي  6متو /يولي ا ااء 2009
دعااو جنائيااة مبوجااب املااادة  )2(108ماان القااانون اجلنااائي لطاجيكسااتان (الوفاااة النامجااة عاان اإلابااا ).
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وي  21آب/أغسطو  ، 2009طلبت صاحبة البالغ لىل مكتب املدعي العام أن يبلغها بنتائل التحقيق
وأن مياادها بنسااخة ماان تقرياار الطااب الشاارعي .غااك أن مكتااب املاادعي العااام رفااذ تقاادمي تقرياار الطااب
الشاارعي ألن الفح ااص ا ااد أج ااري ي لطااار التحقي ااق ف اااعتُرب م اان ض ا ن مس ااتندات التحقي ااق .ومل تتس االم
صاحبة البالغ هذا القرار لال ي  28آب/أغسطو .2009
 6-2وي  5أيلو /س اابت رب  ،2009أواِ ا َ التحقي ااق بس اابب ع اادم ذدي ااد هوي ااة امل ااذنب .ومل ت اات كن
حماميا ااة صا اااحبة الا اابالغ ما اان دراسا ااة ملا ا القضا ااية أو ما اارة لال بعا ااد ما اارور شا ااهرين ،أي ي  4تشا ارين
الثال/نوف رب  .2009وي الف ة ما ب أاير/مايو وأيلو /سبت رب  ،2011فُت مل القضية ثالث مارات
ولكنء أُغلق لعدم وجود جسام اجلرمياة .وتا ّدعي صااحبة الابالغ أهناا مل تُبلناا بنتاائل التحقياق .وأعياد فات
مل الدعو اجلنائية مرة أخر ي  16تشرين الثاال/نوف رب  ،2011عقاب شاكو اُادمت لىل مكتاب
املاادعي العااام بشا ن عاادم فعاليااة التحقيااق .وأثناااء التحقيااق ،أُجااري فحااص طاايب شاارعي اثن( .)1وتا ّدعي
ص اااحبة ال اابالغ أن نت ااائل الفح ااص كان اات ج اااهزة ي أاير/م ااايو  ،2012لال أن حماميته ااا مل ت اات كن م اان
االط ااالع عل ااى التقري اار لال ي آب/أغس ااطو  .2012وجي ااب نت ااائل الفح ااص الش اارعي الث ااال ،ف ا ن اب اان
صاااحبة الاابالغ اااد تااوي بسااكتة البيااة .وال تتفااق صاااحبة الاابالغ م ا هااذا االسااتنتاو ألن ابنهااا مل يكاان
يعال من أي مشاكل ي القلب .ك ا تدعي أن نتاائل فحاص دم ابنهاا ااد فُقادت وأناء مل يتسان لثباات
ملاان يعااود الاادم الااذي كااان علااى مالبسااء .ومل تب ا ّ الشاارطة كي ا اختفاات نتااائل فحااص الاادم .وي 25
متو /يولي ااء  ،2012أُغل ااق مل ا القض ااية لع اادم وج ااود جس اام اجلرمي ااة .وي  27متو /يولي ااء  ،2012طعن اات
صاحبة البالغ ي القرار لد مكتب املدعي العام ،ولكان ها ذا الطعان ُرفاذ .وي الياوم نفساء ،طعنات
صاحبة البالغ ي ذاك القرار لاد حمك اة لمساعيال ساومول احمللياة ،الات مل تبات فياء بعاد .ومل تنظار أي
حمك ة دولية أو لالي ية اط ي شكو صاحبة البالغ.
 7-2وتؤكد صاحبة البالغ أنء مل يكن البنها ،ابل أن تعتقلء الشرطة ،اتريخ طيب ومل يكن يعال من
لصاعت بدنية .غك أنء كانت على جس ء كدمات كثكة عندما وصلت العربة لىل مركز الشرطة ،وتوي
بعد ذل بوات اصك .وتربهن هذ الوااعة ،لىل جانب طريقة النقال ،حياو فُصال عان صاديقيء ،علاى
تورط الشرطة ي وفاتء .وتدف صاحبة البالغ أبن اإلصاعت الت ُوجادت علاى جثاة ابنهاا ذ لهاا علاى
االعتقاد أنء تعرض للتعاذيب واملعاملاة الاللنساانية واملهيناة ،مماا تسابب ي وفاتاء .وتادف صااحبة الابالغ
علقو لناء ،حساب االساتنتاو الاذي خلصات للياء اللجناة ي اضاية ليشاونوف ضاد أو بكساتان ،ينبغاي
اعتبااار الوفاااة أثناااء ايضااوع ألي نااوع ماان أن اواع االحتجااا مبثابااة اإلعاادام ءجاراءات مااوجزة أو اإلعاادام
التعساافي ،ولنااء ينبغااي لج اراء ذقيااق شااامل وس اري ونزيااء بقصااد هكيااد االف ا اض أو دحضااء ،ال سااي ا
عندما تد شكاو األاارب أو تقارير أخر موثوق هبا على أن الوفاة غك طبيعية(.)2
 8-2وتالحااص صاااحبة الاابالغ أن الدول ااة الطاارف مل ُْاار ،ألكثاار م اان تااو ساانوات ،ذقيقااا نزيه ااا
وشامال ي وفاة ابنها .وعالوة على ذل  ،تؤكد صاحبة البالغ أن لمكانية اطالعها على مل القضاية
كانت جد حمدودة خال تل الف ة .وهي تر أن سلطات الشرطة متورطة ي تدمك األدلاة مان ابيال
عيّنات دم ابنها.
 9-2وتقااو ص اااحبة الا بالغ لهن ااا تع اايمخ منااذ ت ااو ساانوات حال ااة م اان اإلجهاااد النفس ااي املس اات ر،
حيو مل ُُْيَر أي ذقيق فعا ي وفاة ابنها ومل تتلق أي معلومات ع ّ ا استجد ي تل التحقيقات.

__________
()1
()2
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الشكوى
 1-3تدعي صاحبة البالغ أن الدولة الطرف اد انتهكت حقواها مبوجب املادت  6و ،7مقروءت
ك اال مبفرده ااا وعالا ا ان م ا امل ااادة ()3(2أ) م اان العه ااد .وت اادعي ص اااحبة ال اابالغ أن الدول ااة الط اارف ا ااد
انتهك اات حقواه ااا مبوج ااب امل ااادة  ،7مق ااروءة مبفرده ااا وعالا ا ان م ا امل ااادة ()3(2أ) م اان العه ااد .وذي اال
صاحبة البالغ لىل القرارات الت سابق أن أصادرهتا اللجناة ي اضاية تيليتسا ينا ضاد االذااد الروساي ولىل
تعليقهاا العاام رااام  )2004(31بشا ن طبيعاة االلتازام القاانول العااام الوااا علاى عاااتق الادو األطاراف ي
حلجتهااا أبن عاادم لج اراء ذقيااق شااامل ي وفاااة ابنهااا أثناااء وجااود رهاان االحتجااا يشااكل
العهااد دع ااا ّ
()3
انتهاكا لل ادة  ،6مقروءة عالا ان م املادة  ،)3(2من العهد .
 2-3وتطلااب صاااحبة الاابالغ لىل اللجنااة أن تلاازم الدولااة الطاارف ءج اراء ذقيااق نزيااء ي واااائ وفاااة
ابنها ،وبتعويضها عن األضرار املعنوية ،ومنحها رد االعتبار املناسب.

وعليقات ال كلة الطرف بشأن املقبولية كاألسس املوضوعية
 1-4ي ما ااذكرة شا اافوية مؤرخا ااة  17شا ااباط/فرباير  ،2016اا اادمت الدولا ااة الطا اارف مالحظاهتا ااا علا ااى
مقبولية البالغ وأسسء املوضوعية .وهي تدف أبن مكتب املادعي العاام ااد اايّم شاكو صااحبة الابالغ
بش ا ا ن وف ا اااة ابنه ا ااا .وكش ا ا التحقي ا ااق ع ا اان أن وح ا اادة موك ا ااب احلكوم ا ااة كان ا اات تراف ا ااق س ا اايارة ال ا ارئيو
ي 27حزيران/يونيء  ،2009ي الساعة  23/00ي دوشانيب ،وتؤمن الطرياق لعباور مبسااعدة الشارطة .وي
تل ا اللحظااة ،باادأ اباان صاااحبة الاابالغ ،الااذي كااان ي حالااة سااكر ولخااال بق اوان النظااام العااام ،ي
التفااو أبلفاااح فاحشااة اطبااا املااوفف املكلفا ءنفاااذ القاوان  .وللتحقااق ماان هويتااء وأسااباب ساالوكء،
ألقى عناصر الشرطة القبذ عليء ودفعو لىل داخال لحاد عارعت الشارطة لتنقلاء لىل اسام الشارطة ي
مقاطعة لمساعيل سومول .ولد وصاولء لىل اسام الشارطة ،ثبات أن ابان صااحبة الابالغ ااد وافتاء املنياة
بين ا كان ي الطريق لىل هناك.
 2-4واد أثبت تقرير الفحص الطيب الشرعي ،املؤرخ  28حزيران/يونياء  ،2009أن سابب الوفااة هاو
االختناق امليكانيكي الناجم عن انغالق اجلها التنفسي بسبب القيء .وم ذل  ،رف مكتب املادعي
العام ملقاطعاة لمساعيال ساومول ،ي  6متو /يولياء  ،2009دعاو جنائياة (لالشاتبا ي التسابب ي الوفااة
بسبب اإلابا ) استيضاحا لظروف القضية .وعُلقت القضية بعد ذلا عادة مارات بسابب عادم ذدياد
هوية األشخاص الذين يتع توجيء االهتام لليهم.
 3-4وي تش ارين الث ااال/نوف رب  ،2011اس اات ن مكت ااب امل اادعي الع ااام ال اادعو وع ا ّ جلن ااة إلج اراء
الفحااص الطاايب الشاارعي .وحسااب اسااتنتاو اللجنااة املااؤرخ  3نيسااان/أبريل  ،2012ف ا ن ساابب وفاااة اباان
صاحبة البالغ كان ي الواا عدم انتظام ضرعت القلب الذي يهدد احلياة.
 4-4وتدعي الدولة الطرف أن ابن صاحبة البالغ كان ي حياتء يعال من أحد أمراض القلب .أما
الظروف الت فاا ت عادم انتظاام ضارعت القلاب الاذي يهادد احليااة فهاي( :أ) الازايدة املفرطاة ي ك ياة
الدم ي األوعية الدموياة بسابب شارب ك ياات كباكة مان الساوائل ابال الوفااة (وفقاا لشاهادات الشاهود،
شاارب اباان صاااحبة الاابالغ ،ما اثنا ماان أصااداائء ،أكثاار ماان  30ك سااا ماان البااكة معااا ي ذلا اليااوم؛
(ب) التعب البدل (ي ذل املساء ،تدرب ابن صاحب البالغ ي صالة الرايضة ،مث شرب البكة وااوم
سا ااتة أو سا اابعة ما اان أفا اراد الشا اارطة كا ااانوا ا اااولون القا اابذ عليا ااء والا اادف با ااء ل داخا اال عربا ااة الشا اارطة)؛
__________
()3
4
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(و) اإلجهاد النفسي؛ (د) حبو ابان صااحب الابالغ ملادة  5أو  6دااائق ي مكاان شاديد االكتظااح
وضيّق أثناء نقلء ي اسم خاص من عربة الشرطة لىل اسم الشرطة ي مقاطعة لمساعيل سومول.

 5-4وحسااب اسااتنتاو جلن ااة الفحااص الط اايب الشاارعي ،فقااد تع ا ّذر ذديااد أي م اان العواماال امل ااذكورة
أعااال تس ابنب دون غااك ي وفاااة اباان صاااحبة الاابالغ .وت ا ّدعي الدولااة الطاارف أن ال عالاااة لتصاااعت
ايارجية الت لوحظت على جسد (ايدوش) بوفاتء ،فرمبا كانت نتيجة مقاومتء عناصر الشارطة الاذين
كانوا اولون القبذ عليء ولدخالء لىل عربة الشرطة.

 6-4وتوض الدولة الطرف أن العديد من الشهود اد استُجوبوا خال التحقيق اجلنائي ،من بينهم
ص ديقا ابن صاحبة البالغ اللذان رافقا لىل لدارة الشؤون الداخلية ي مقاطعة لمساعيل سومول .وأنكر
مجيعهم أهنم رأوا لحلاق املعاية البدنية والعقلية بء ع دا ،أي التعذيب ،داخل عربة الشرطة.
 7-4وي ضااوء مااا تقاادم ،دلااص الدولااة الطاارف لىل أن ا ارار الساالطات تعليا َاق التحقيا ق اجلنااائي ي
وفاة ابن صاحبة البالغ بسبب عدم وجود جسم اجلرمية كان ارارا سلي ا من الناحية القانونية.

وعليقات صاحبة البالغ على مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية كاألسس املوضوعية
 1-5ي  20نيسااان/أبريل  ،2016طعناات صاااحبة الاابالغ ي حجاال الدولااة الطاارف ورفضاات القا و
لن ابنها كان ي حالة سكر يوم واوع احلادث .فقد جاء ي رأي جلنة الفحص الطيب الشرعي ،املؤرخ 3
نيسان/أبريل  ،2012أنء كان اد شرب  30ك سا من البكة م أصداائء .غك أن الفحاص األو  ،الاذي
أجرا خبك الطب الشرعي ي  28حزيران/يونيء  ،2009خلص لىل أنء "بسبب عدم توفُّر مشر ٍ
اب غا ي
[وهااو جهااا يُظهاار وجااود الكحااو ي الاادم وساوائل اجلساام األخاار ماان عدمااء  ،فقااد اسااتحا ذديااد
نساابة ترُّكااز الكحااو ي الاادم" .وبناااء عليااء ،تطعاان صاااحبة الاابالغ ي مصاادااية املعلومااات الاات ااادمتها
الدولااة الطاارف أبن ابنهااا كااان ي حالااة سااكر .وجاااء ي تقرياار الفحااص اجلنااائي أنااء كاناات هناااك رائحااة
كحو خال تشري اجلثة ،ولكنء مل يقدم معلومات أخر ي ذاك الصدد.
 2-5وعااالوة علااى ذلا  ،تشااك الدولااة الطاارف لىل شااهادة العديااد ماان الشااهود الااذين أنكااروا تع ُّ ااد
لحلاااق الضاارر بصااحة اباان صاااحبة الاابالغ .وي أثناااء التحقيااق ،اسااتُجوب عناصاار الشاارطة وصااديقا اباان
صا اااحبة الا اابالغ .وليلا اةَ وفا اااة ابا اان صا اااحبة الا اابالغ ،أُبقا ااي الصا ااديقان ي اسا اام الشا اارطة حا ااىت الصا اابان.
ومل يُس ألي شخص ،وال حىت لصاحبة البالغ ،برؤيتهم والتحدث لليهم .وت ّدعي صاحبة البالغ أن
تعرض هلا ابن
هذ الواائ تد على أهنم تعرضوا للتهديد و/أو للضغط لكي ينكروا لساءة املعاملة الت ّ
صاحبة البالغ.
 3-5وي يوم احلادث ،كان هناك العديد مان الشاهود اآلخارين احلاضارين ي مكاان وااوع احلاادث،
ومل يكن لصاحبة البالغ معرفة هبم .وتدف صاحبة البالغ علقو لن الدولة الطرف ملزمة اانوي ءجاراء
ذقيق فعا وبتحديد هوية هؤالء الشهود ومعرفة أماكن وجودهم واستجواهبم ،غك أهنا مل تفعل.
 4-5ونشرت صاحبة البالغ لعاليت ي عدة صح دعت فيها مجيا الشاهود علاى احلاادث لىل
اإلدالء بشهاداهتم .وغاداة غ ِاد امل سااة ،داهام عناصار الشارطة فنااء املباىن حياو ح َادث احلاادث وحا ّذروا
ب كااان يلااتقط صااورا للحااادث هباتفااء
مجيا الشااهود ماان مغبا ة عاادم التازام الصا ت .وتلقااى التهديا َاد شااا ي
احمل و وأُمر بعدم النشر ومل ير أحد بعد ذل اَط .وبعد طلبات عديدة من صاحبة البالغ وحماميتها،
استُجوب شاهد واحد فقط (ه .وهي امرأة كانت واافاة ي الفنااء تتفارو)؛ وأدلات بشاهادة مفادهاا أن
ابن صاحبة البالغ مل يكن يقاوم أو يشتم عناصر الشرطة .غك أن أاواهلا مل تُعترب.

GE.20-07066

5

CCPR/C/128/D/2707/2015

 5-5وتكرر صاحبة البالغ اوهلا لن ادعاءات الدولة الطرف أ نن ابنها كان ذت هثك الكحو وأنء
خال اوان النظام العام وخاطب عناصر الشارطة أبلفااح فاحشاة هاي مبثاباة اتال ابنهاا مارة اثنياة ولهناا
تعتربها لساءة علغة .فالدولة الطرف ِّ
تصور ابنها ،الذي نش على تقاليد األسرة احملبة لوطنها وكان رجال
حمبااا ألس ارتء ومثقفااا ،علااى أنااء مشاااغب وس ا ّكك وصااان مشاااكل .وعااالوة علااى ذل ا  ،مل يااتم االكتفاااء
بتجاهاال شااهادة ه .ي التحقيااق ،باال لن احملققا مل اااولوا اااط لعطاااء أدي اعتبااار لعريكا ِاة ابنهااا ،الاات
كان ءمكاهنم اكتشافها لو أهنم أجروا مقابالت م صاحب ع لء و مالئء وجكانء ومدرباء وغاكهم مان
األصدااء واملعارف .فهذ املصادر مجيعها كانت ستقدم معلومات لُيابية عن ابن صاحبة البالغ.
 6-5وتع ا ض صاااحبة الاابالغ أيضااا علااى اااو الدولااة الطاارف لن اإلصاااعت ايارجيااة الاات حلقاات
عبنهااا غااك ذات صاالة بوفاتااء .ففااي  28حزيران/يونيااء  ،2009عناادما جاايء عجلثااة لىل املنااز  ،كااان م اان
تعرض للضرب .فقد كانت هناك كدمات على جثتء بكاملها :كدمات على الرأس
الواض أن ابنها اد ّ
وسحجات ي األن والصدغ والذان .واام أاارب مقربون لل توىف وأحد أصداائء بتغسايل جثتاء ،وااد
شاهدوا مجيعا كدمات عديدة علاى جذعاء .وكاان وجهاء أ رق كلاء وي ذاناء جارن بواساطة شايء حااد.
وكااان هناااك جاارن مماثاال ي فهاار  .وفهاارت علااى ساااايء وادميااء عالمااات تااد علااى تعرضااها للضاارب
املااربن .وكاناات بق ا دم مغسااولة ال ت ازا تاُار عل ااى مالبسااء .وهااذا يااد علااى أن املالبااو اااد غُس االت
بقصد لخفاء بق الدم( .)4وعندما أخذت صاحبة البالغ مالبو ابنها بعد وفاتء ،كانت رطبة .وتشك
صاحبة البالغ لىل أن فحص دم ابنها اد ُدمر مما حا دون ذديد هوية صاحب الدم الذي كان على
مالبسء.
 7-5وفي ا يتعلق عدعاء الدولة الطرف أن ابن صااحبة الابالغ ،حساب دراساة ماا ،كاان يعاال مان
م اارض ي القل ااب ،تالح ااص ص اااحبة ال اابالغ أن الدول ااة الط اارف مل تق اادم معلوم ااات ال ع اان اتري ااخ تلا ا
الدراسة وال ع ن اام هبا .وتقو صاحبة البالغ لن ابنها مل ِ
يعان اط من مارض خطاك ي القلاب .فقاد
ّ
كان طبيبا ورايضيا وكاان يهاتم بصاحتء جيادا .وألغاراض لعاادة الفحاص ،اادمت صااحبة الابالغ نتاائل
فحااص أجااري البنهااا اُبياال وفاتااء بوااات اصااك ،جاااء فيااء أنااء كااان ياانعم بصااحة جياادة .وتاادعي صاااحبة
الاابالغ أن الض اارب الااذي تع اارض لااء ابنه ااا عل ااى يااد عناص اار الشاارطة أد لىل أ م ااة عاادم انتظ ااام دا ااات
القلب الت تسببت ي وفاة ابنها.
 8-5وي ضوء ما تقدنم ،ت ّدعي صاحبة البالغ أن الدولة الطرف اد انتهكت حقوق ابنهاا مبوجاب
املادت  6و ،7مقروءت كل مبفردها وعالا ان م املادة ()3(2أ) من العهد ،وأهنا اد انتهكت حقواها
هي مبوجب املادة  ،7مقروءة مبفردها وعالا ان م املادة ()3(2أ) من العهد .ولذ لهنا ما فتئت تساعى،
على مد ف ة طويلة من الزمن ،لىل تقدمي املسؤول لل ساءلة ع ا جر  ،فقد كان لذل أشد الضرر
رد الدولة الطرف املوغل ي الالمباالة علقيَم واألعراف وتشويءُ احلقائق ،مما
على صحتها .واد حط ها ُّ
تسبب هلا ي ضيق عاطفي شديد.

مالحظات إضافية مل الطرفني
1-6

األولية.

ي م ااذكرة ش اافوية مؤرخ ااة  2ك ااانون األو /ديس ا رب  ،2016ك ااررت الدول ااة الط اارف مالحظاهت ااا

__________
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 2-6وي  4أاير/ما ااايو  ، 2017الحظا اات صا اااحبة الا اابالغ أن الدولا ااة الطا اارف اا ااد كا ااررت ي الوااا ا
مالحظاهتااا املؤرخااة  17شااباط/فرباير  .2016وبناااء علااى ذلا  ،ذياال صاااحبة الاابالغ لىل رسااالتها األوىل
وتعليقاهتا املؤرخة  20نيسان/أبريل .2016
3-6

أخر .

وي مذكرة شفوية مؤرخة  4آب/أغسطو  ،2017كررت الدولة الطرف مالحظاهتا األولية مرة

املسائل كاإلدراءات املعركضة على اللجنة

النظر ي املقبولية
 1-7اباال النظاار ي أي ادعاااء ياارد ي بااالغ ماااُ ،يااب علااى اللجنااة أن تقاارر ،وفقااا لل ااادة  97ماان
نظامها الداخلي ،ما لذا كان البالغ مقبوال أم ال مبوجب الربوتوكو االختياري.
 2-7واد هكدت اللجنة ،وفقا ملا تقتضيء املادة ()2(5أ) من الربوتوكو االختياري ،من أن املس لة
نفسها ليست ايد البحو ي لطار لجراء آخر من لجراءات التحقيق الدول أو التسوية الدولية.
 3-7وذا اايط اللجنا ااة عل ا ااا عالدعا اااء الا ااذي يفيا ااد أبن صا اااحبة الا اابالغ اا ااد اسا ااتنفدت مجيا ا سا اابل
االنتص اااف الفعال ااة املتاح ااة حملي ااا .ولذ مل ي اارد أي اع ا اض م اان الدول ااة الط اارف ي ه ااذا ايص ااوص ،ف ا ن
اللجنة تر أن مقتضيات الفقرة (2ب) من املادة  5من الربوتوكو االختياري اد استوفيت.
 4-7وتاار اللجنااة أن صاااحبة الاابالغ اااد أثبتاات مبااا فيااء الكفايااة ،ألغاراض املقبوليااة ،ادعاءاهتااا الاات
تثااك مسااائل مبوج ااب املااادت  6و ،7مق ااروءت كاال مبفردهااا وعالا ا ان م ا امل ااادة ()3(2أ) ،في ااا يتعل ااق
عبنها ،ومبوجب املاادة  ،7مقاروءة مبفردهاا وعالاا ان ما املاادة ()3(2أ) مان العها د في اا يتعلاق هباا هاي.
وعليء ،تعلن ابو البالغ وتنتقل لىل النظر ي أسسء املوضوعية.

النظر ي األسو املوضوعية
 1-8نظرت اللجنة ي البالغ ي ضوء مجي املعلومات املقدمة من الطرف  ،وفقاا لل اادة  )1(5مان
الربوتوكو االختياري.
 2-8وذيط اللجنة عل ا عدعاء صاحبة البالغ أن ابنها توي نتيجة سوء املعاملة والتعذيب اللاذين
تعارض هل ااا علااى ياد الشاارطة ي  27حزيران/يونيااء  .2009وتالحاص اللجنااة أيضااا لجاراء فحصا طبيا
شرعي  .فاستُد من األو على أن سابب الوفااة هاو االختنااق امليكاانيكي النااجم عان انغاالق اجلهاا
التنفسااي بساابب القاايء ،بين ااا اسااتُد ي الثااال علااى أن ساابب الوفاااة هااو عاادم انتظااام ضاارعت القلااب
الذي يهدد احلياة .وتالحص اللجنة أن الدولة الطرف تنفي ادعاءات ممارسة التعذيب ،وتقدم ي الوات
نفساء تفسااكين بااديل لظاروف وفاااة اباان صاااحبة الابالغ مدعيااة أنااء كااان ي حياتاء يعااال ماان ماارض ي
القلب .وتالحص اللجنة كذل أن الدولة الطرف ال تع ض على وجود لصااعت بدنياة خارجياة وتقبال
علق ااو لهن ااا رمب ااا تك ااون ا ااد نتج اات ع اان مقاومتا ء عناص اار الش اارطة ،وت اادعي م ا ذل ا أن ال ص االة هل ااذ
"ايدوش" بوفاتء .بيد أن اللجنة تالحص أن الدولة الطرف ال تؤيد موافها مبا يكفي من أدلة مستندية.
وتالحص اللجنة أن الدولة الطرف مل تزودها أبي نتائل أسفر عنها التحقيق ي وفاة ابن صاحبة البالغ.
فعلااى ساابيل املثااا  ،تاادعي الدولااة الطاارف أهنااا اسااتجوبت العديااد ماان الشااهود ،ولكنهااا مل تقاادم نتااائل
االسااتجواب .وال يازا ماان غااك الواضا علنساابة للجنااة أيضااا مااا لذا كاناات ساالطات الدولااة الطاارف اااد
استجوبت صاحبة البالغ واألاارب واألصدااء الذين شاهدوا جثة ابنها وعليهاا عالماات متعاددة تاد
على تعارض صااحبها لساوء املعاملاة والتعاذيب الشاديدين اللاذين أداي لىل وفاتاء .وتالحاص اللجناة أيضاا
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أن الدولة الطرف تقبل القو لن ستة أو سبعة من عناصر الشرطة اد أدخلُوا ابن صاحبة البالغ علقوة
لىل عربااة الشاارطة .وال تعا ض الدولااة الطاارف علااى ادعاااءات صاااحبة الاابالغ بقوهلااا لن شاااهد عيااان اااد
شهد أبن ابن صاحبة البالغ مل يقاوم الشرطة ومل يشتم عناصر الشرطة أثناء القابذ علياء لكان شاهادتء
مل ُ د نفعا.
 3-8وذيط اللجنة عل ا عدعااء صااحبة الابالغ أن لسااءة معاملاة ابنهاا وتعذيباء أثنااء القابذ علياء
ونقلااء ي عربااة الشاارطة اياصااة أد لىل حرمااان ابنهااا ماان احلياااة تعساافا ،خالفااا لل باااد الاات أعلنتهااا
اللجن ااة ي اض ااية ليش ااونوف ض ااد أو بكس ااتان .وت ااذ ّكر اللجنا اةُ بقراراهت ااا الس ااابقة ال اات تفي ااد أبن ال اادو
األطا اراف ،ععتقاهلا ااا األفا اراد واحتجا ااا هم ،تتح ا اال املسا ااؤولية عا اان االهت ا ااام بيا اااهتم( ،)5وأبن التحقيا ااق
اجلنااائي وم ااا يليااء م اان مقاضاااة س اابيالن ضااروراين م اان ساابل االنتص اااف في ااا يتعل ااق عنتهاكااات حق ااوق
اإلنسان ،من ابيل سبل االنتصاف احمل ية مبوجب املادة  6مان العهاد( .)6وتاذ ّكر اللجناة أيضاا بتعليقهاا
العام راام  31الاذي االات فياء لناء عنادما تكشا التحقيقاات عان انتهاكاات لابعذ احلقاوق املنصاوص
عليه ااا ي العه ااد ،مث اال احلق ااوق احمل ي ااة مبوج ااب امل ااادت  6و ،7يك ااون م اان واج ااب ال اادو األط اراف أن
تكفل تقدمي املسؤول عنهاا لىل العدالاة .ورغام أن االلتازام مبقاضااة املساؤول عان انتهااك املاادت  6و7
التازام علوساائل ولايو علنتاائل ،فا ن مان واجاب الادو األطاراف أن ذقاق بنيّاة حسانة وبسارعة وبصاورة
مستفيضااة ي مجي ا مااا يق ادنم لليهااا ولىل ساالطاهتا ماان ادعاااءات عرتكاااب انتهاكااات جسااي ة ألحك ااام
العهد(.)7
 4-8وتذ ّكر اللجنة أيضا أبنء ال ُيو أن يتح ل صاحب البالغ وحد عابء اإلثباات في اا يتعلاق
عملسائل الواائعية ،خاصة علنظر لىل أن ادرة صاحب البالغ والدولة الطرف على احلصو على األدلة
ال تك ااون متس اااوية دائ ااا ،ولىل أن احلص ااو عل ااى املعلوم ااات ذات الص االة ع ااادة يتيس اار للدول ااة الط اارف
وح اادها( .)8وي ه ااذا الص اادد ،تالح ااص اللجن ااة ،عل ااى وج ااء ايص ااوص ،ادع اااء ص اااحبة ال اابالغ ،ال ااذي
دمارت فحاص دم ابنهاا ،مماا جعال تعريا هوياة صااحب
مل تع ض عليء الدولة الطرف ،أن الشرطة ااد ّ
الدم الذي كان على مالبسء من ضروب املستحيل .وذيط عل ا أيضا بقو صاحبة البالغ لهنا مل تُات
هلا سو لمكانية حمدودة لالطالع على ملفات القضية املتعلقة علتحقيق ومل تت كن من االطالع على
الواثئااق الاات خلُصاات لىل أن ابنهااا كااان يعااال ماان أحااد أم اراض القلااب ،وهااو اااو مل يُع ا ض عليااء(.)9
__________
()5

()6
()7
()8

()9
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انظر النتسوفا ضااد االذاااد الروسااي ( ،)CCPR/C/74/D/763/1997الفقاارة 2-9؛ وبوبويا ضااد طاجيكسااتان

( ،)CCPR/C/120/D/2173/2012الفقرة 3-9؛ وانظر أيضا تعليق اللجنة العام رااام  )2018(36بشا ن احلااق ي
احلياة ،الفقرة .29
انظر سااثسيفام وساراسواثي ضد سري النكا ،)CCPR/C/93/D/1436/2005( ،الفقرة 4-6؛ أوميتالي ضااد
اكغيزستان ( ،)CCPR/C/94/D/1275/2004الفقرة 2-9؛ وبوبوي ضد طاجيكستان ،الفقرة .3-9
انظاار بروتينااا وآخاارون ضااد البوساانة واهلرس ا )،)CCPR/C/107/D/1917,1918/2009 and 1953/2010
الفقرة 5-9؛ وبوبوي ضد طاجيكستان ،الفقرة .3-9
ال اابالغ را اام  ،1978/30ليوينه ااوف ودي بلي ااك ض ااد أوروغ اواي ،اآلراء املعت اادة ي  29آذار/م ااارس  ،1982الفق اارة
3-13؛ والا اابالغ راا اام  ،1981/84ديرميا اات ضا ااد أوروغا اواي ،اآلراء املعت ا اادة ي  21تشا ارين األو /أكتا ااوبر ،1982
الفقرة  .6-9وبوبوي ضد طاجيكستان ،الفقرة .4-9
تااذ ّكر اللجنااة أبحكااام بروتوكااو مينيسااوات بش ا ن التحقيااق ي القتاال الااذي اااد يكااون غااك مشااروع ( ،)2016الاات
ت اانص عل ااى أن مش اااركة أف اراد أس اارة ش ااخص مت ااوىف أو تف ااي أو أا ااارب مق ارب آخ ارين عنص اار ه ااام م اان عناص اار
التحقي ااق الفع ااا  ،وأن ااء ُي ااب عل ااى ال اادو األطا اراف أن متك اان مجي ا األا ااارب املق ارب م اان املش اااركة بفعالي ااة ي
التحقيق ،دون املساس بنزاهتء (الفقرة .)35
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وتالحاص اللجناة ،ي هاذا الصادد ،أن صااحبة الابالغ اااد اادمت ،خالفاا لاذل  ،نتاائل الفحاص الطاايب
الذي أجرا ابنُها ابل وفاتء بوات اصك إلعادة دراستها ،والت تد على أنء كان ي صحة جيدة.
 5-8ونظا ارا لىل أن ااء اا ااد تعا ا ّذر عل ااى الدولا ااة الط اارف االعت ا اااد عل ااى ذقي ااق كا اااف وا اااط لا اادحذ
ادعاءات صاحبة الابالغ أبن ابنهاا تاوي جاراء ماا تعارض لاء مان تعاذيب أثنااء احتجاا  ،وي غيااب أي
معلومااات أخاار تفيااد القضااية ،دلااص اللجنااة لىل أن الواااائ ك ااا اُاادمت تكش ا عاان انتهاااك الدولااة
الطرف لل ادت  )1(6و 7من العهد في ا يتعلق بقوق ابن صاحبة البالغ.
 6-8وفي ا ا ااا يتعل ا ا ااق عدع ا ا اااءات ص ا ا اااحبة ال ا ا اابالغ املتعلق ا ا ااة عمل ا ا ااادة  ،)3(2مق ا ا ااروءة عالا ا ا ا ان م ا ا ا
امل ااادت  )1(6و 7م اان العه ااد ،أن الدول ااة الط اارف مل ت ا علتزامه ااا علتحقي ااق ك ااا ُي ااب ي وف اااة ابنه ااا،
وادعاءاهتااا مبوجااب املااادة  ،7مقااروءة مبفردهااا وعالاا ان ما املااادة  ،)3(2تااذ ّكر اللجنااة بقراراهتااا السااابقة
الثابتة الت تفيد أبن التحقيق اجلنائي وما يليء من مقاضااة اباا سابيال انتصااف ضاروراين مان انتهاكاات
حقوق اإلنسان ،مان ابيال سابل االنتصااف احمل ياة مبوجاب املاادت  )1(6و 7مان العهاد( .)10وتالحاص
اللجنااة أنااء ال ميكاان اعتبااار أن التحقيااق ي ادعاااءات التعااذيب ووفاااة اباان صاااحبة الاابالغ ي أعقابااء اااد
أُجري بسرعة وفعالية ،وأنء عُلِّق عدة مرات( .)11وذيط اللجنة عل ا أيضا عدعاء صاحبة البالغ الذي
مل يُع ض عليء أهنا مل ذصل سو على معلومات اليلة جدا عان التحقياق ي تعاذيب ابنهاا ووفاتاء بعاد
ذل  ،وأهناا مل تازنود علواثئاق الات خلصات لىل أن ابنهاا كاان يعاال مان مارض ي القلاب .وتاذ ّكر اللجناة
أبن ااء ال ميك اان اعتب ااار التحقي ااق نفس ااء ذقيق ااا فع اااال وكف اايال أبن يفض ااي لىل ذدي ااد هوي ااة املس ااؤول ع اان
األح ا ااداث املعني ا ااة ومع ا اااابتهم ،عن ا اادما يتع ا ااذر عل ا ااى أا ا ااارب الض ا ااحية املق ا ا ّارب االط ا ااالع عل ا ااى مل ا ا
القضية( .)12ولذ تالحص اللجنة أن الدولة الطرف مل تشرن ألي ضرورةٍ حجبت املعلومات عن صااحبة
البالغ ومل تفص عن أي نتاائل ع لياة متخاذ عنهاا التحقياق ،ال ساي ا علنظار لىل املادة الات اساتغراها
التحقيق ،ف هنا دلص لىل أن الدولة الطرف مل تربر رفضاها تزوياد صااحبة الابالغ مبعلوماات مفيادة .وي
ضاوء هاذ الظااروف ،دلاص اللجنااة لىل أن الدولاة الطاارف مل تبادأ ذقيقااا فاوراي ونزيهااا وفعااال ي فااروف
وفاة ابن صاحبة البالغ وي ّادعاءاهتا املتعلقة علتعذيب وسوء املعاملة .وعلتال ،تار اللجناة أن الدولاة
الطاارف مل تااوفر ساابيل انتصاااف فعاااال ماان انتهاكااات حقااوق اباان صاااحبة الاابالغ مبوجااب املااادت )1(6
و ،7مقروءت كل مبفردها وعالا ان م املادة ()3(2أ) من العهد.
 7-8وتالحااص اللجنااة أنااء علاارغم ماان أنااء كاناات اااد ماارت أكثاار ماان تااو ساانوات علااى وفاااة اباان
صاحبة البالغ ّلعن تقدمي البالغ ،مل توجء سلطات الدولة الطرف أي اهتام ومل تقم مبقاضاة أي شخص
أو تقدمي ااء لىل العدال ااة في ااا يتعل ااق هب ااذ الوف اااة أثن اااء االحتج ااا  ،ال اات ح اادثت ي ف ااروف مريب ااة للغاي ااة.
وتااتفهم اللجنااة الكاارب واإلجهاااد العقلااي املتواصاال اللّااذين ص التساابب هب ااا لصاااحبة الاابالغ  -والاادة
املتااوىف  -ال سااي ا وأهنااا مل تتلااق ردا حااىت اآلن علااى أخاار شااكو ااادمتها لىل حمك ااة مقاطعااة لمساعياال
سومول بش ن لغالق التحقيق .فاللجنة تر أن ذل يعاد معاملة صاحبة البالغ معاملة ال لنسانية،
ي انتهاك لل ادة  ،7مقروءة مبفردها وعالا ان م املادة  )3(2من العهد.
__________
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انظاار تعليااق اللجنااة العااام رااام  )1992(20بشا ن حظاار التعااذيب وغااك ماان ضااروب املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو
الاللنسانية أو املهينة ،الفقرة 14؛ وتعليقها العام رام  ،31الفقرة  .18وبوبوي ضد طاجيكستان ،الفقرة .6-9
ي اضااية ليشااونوف ضااد أو بكس ااتان ،الحظاات اللجنااة أيض ااا ضاارورة مواصاالة التحقيقااات م اان اِباال جلنااة ذقي ااق
مس ااتقلة أو لج اراء مماث اال ي ح اااالت ادع اااءات التع ااذيب ،لذا كان اات لج اراءات التحقي ااق املع ااو هب ااا غ ااك كافي ااة
(الفقرة .)6-9
احملك ااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان ،أوغااور ضااد تركيااا (الطلااب رااام  ،)93/21594احلكاام الصااادر ي  20أاير/مااايو
 ،1999الفقراتن 93–92؛ وبوبوي ضد طاجيكستان ،الفقرة 6-9؛ وتعليقها العام رام  ،36الفقرة .28
9

CCPR/C/128/D/2707/2015

ولذ تتص اارف اللجن ااة مبوج ااب امل ااادة  )4(5م اان الربوتوك ااو االختي اااري ،ف هن ااا ت اار أن الوا ااائ
-9
اوق ابا اان صا اااحبة الا اابالغ املكفولا ااة مبوجا ااب
املعروضا ااة عليها ااا تكشا ا عا اان انتها اااك الدولا ااة الطا اارف حقا ا َ
امل ااادت  )1(6و 7م اان العه ااد ،مق ااروءت ك اال مبفرده ااا وعالا ا ان م ا امل ااادة ()3(2أ) من ااء ،وع اان انته اااك
حقوق صاحبة البالغ مبوجب املادة  7من العهد ،مقروءة مبفردها وعالا ان م املادة ()3(2أ) منء.
 -10وع اال أبحكااام املااادة ()3(2أ) ماان العهااد ،يقا علااى عاااتق الدولااة الطاارف التازام بتااوفك ساابيل
انتصاف فعا لصاحبة البالغ .ويقتضي ذل منها جرب الضرر الذي حلق عألشخاص الذين انتُهكات
حقواهم املكفولة مبوجب العهد جربا كاامال .وعلياء ،يكاون لزاماا علاى الدولاة الطارف القياام أبماور منهاا
اداذ ايطوات املناسبة لتحقيق ما يلي( :أ) لجاراء ذقياق فاوري وفعاا وشاامل ومساتقل ونزياء وشافاف
ي تعااذيب اباان صاااحبة الاابالغ ووفاتااء ،ومقاضاااة املسااؤول عاان ذل ا ومعاااابتهم؛ (ب) لبقاااء صاااحبة
الاابالغ دائ ااا علااى علاام مبااا ُ اار ماان تقاادم ي التحقيااق؛ (و) دفا تعااويذ كا ٍ
ااف لصاااحبة الاابالغ عاان
َ
انتهاكات حقوق ابنها وحقواها ،واداذ تدابك لرد االعتبار املناسب .والدولة الطرف ملزمة أيضا عداذ
مجي ايطوات الال مة ملن حدوث انتهاكات مماثلة ي املستقبل.
 -11واللجنااة ،لذ تضا ي اعتبارهااا أن الدولااة الطاارف عنضا امها لىل الربوتوكااو االختياااري تكااون
اااد اع فاات أبن ماان اختصاااص اللجنااة ذديااد مااا لذا كااان اااد حاادث انتهاااك للعهااد أم ال ،وتعهاادت،
ع ااال عمل ااادة  2م اان العه ااد ،أبن تكف اال متت ا مجي ا األفا اراد املوج ااودين ي لالي ه ااا واياض ااع لواليته ااا
عحلقوق املع ف هبا ي العهد ،وأبن تتي سبيل انتصاف فعاال لذا ثبت حدوث انتهاك ،تود أن تتلقى
من الدولة الطرف ،ي غضون  180يوما ،معلومات عن التدابك الت تكون اد ادذهتا لوض هذ اآلراء
موضا التنفيااذ .ويُطلااب لىل الدولااة الطاارف أيضااا نشاار هااذ اآلراء وتع ي هااا علااى نطاااق واسا بلغاهتااا
الرمسية.
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