األم املتحدة

CCPR/C/124/D/2892/2016

العه ال ويل اخلاص ابحلقوق
امل نية والسياسية

Distr.: General
18 December 2018
Arabic
Original: English
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اآلراء ال ت تتي اعتمت ت ت ا اللجن ت تتة مبوجت ت ت امل ت تتا  )٤(٥مت ت ت الربوتوك ت تتو
االختياري ،بشأن البالغ رقم *** ** *٢٠١٦/٢٨٩٢
البالغ مقدم من:
الشخص املدعى أنه ضحية:
الدولة الطرف:
اتريخ تقدمي البالغ:
الواثئق املرجعية:
اتريخ اعتماد اآلراء:
املوضوع:
املسائل اإلجرائية:
املسائل املوضوعية:

__________

*
**

***

مواد العهد:
مواد الربوتوكو االلتيار :

مارات أبدييف (ميثله احملامي ريسبك أدملييف)
صاحب البالغ
قريغيزستان
 ٢٣حزيران/يونيه ( ٢٠١٦اتريخ تقدمي الرسالة األوىل)
القرار املتخذ عمالا ابملادة  ٩٧من النظاام الاداللي
للجن ا ا ا ا ااة واحمل ا ا ا ا ااا إىل الدول ا ا ا ا ااة الط ا ا ا ا اارف يف ١٥
حزيران/يونيه ( ٢٠١٦مل يصدر يف شكل وثيقة)
 ١٧تشرين األو /أكتوبر ٢٠١٨
انت ا ازاع اعرتافا ااات حت ا ا وط ا ا ة التعا ااذيب علا ااى يا ااد
الش اارطة وع اادم إجا اراء حتقي ااق فع ااا يف ادع اااءات
التعذيب
اسا ا ا ا ااتن اد سا ا ا ا اابل االنتصا ا ا ا اااف احملليا ا ا ا ااة وإثبا ا ا ا ااات
االدعاءات أبدلة
التع ااذيب والتحقي ااق ال ااور والنزي ااه يف التع ااذيب
واإلكراه على االعرتاف
 )٣(٢و ٧و()٣(١4ز)
 ٣و()٢(٥ب)

اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا  ٨( ١٢4تشرين األو /أكتوبر  ٢ -تشرين الثاين/نوفمرب .)٢٠١٨
شااار يف دراسااة هااذا الاابالغ أعضاااء اللجنااة التاليااة أمسااامه  :اتنيااا مااارا عباادو روتشااو وإلااز براناادز ك اريي وسااارة
كلي الن ااد وأمح ااد أم اان ف اات هللا وأولي يي ااه د فروفي اال وكريس ااتوف ه اااينز وابما ارمي كويت ااا ومارس اايا ف .ج .كا اران
ودنكااان الكااي موهومااوزا وفاوتيي ابزارتازي وماااورو باولي ولوساايه مانوياال سااانتو ابيا ويوفااا شاااين ومااارغو
واترفا وأندرا ب .زميرمان.
مرفق هبذه اآلراء رأ فرد لعضو اللجنة لوسيه مانويل سانتو ابي (رأ خمالف).
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 -١صاحب البالغ هو مارات أبدييف املواطن الكازالستاين املولود يف عام  .١٩٧٦وهو
يقضي حالي ا عقوبة ابلسجن يف قريغيزستان .ويدعي صاحب البالغ أن الدولة الطارف انتهكا
حقوقااه الا تك لهااا املااادة  ٧مقااروءة من ااردة وابالقارتان ما املااادة  )٣(٢واملااادة ()٣(١4ز) ماان
العها ااد .وقا ااد دلا اال الربوتوكا ااو االلتيا ااار حيا ااز الن ا ااا ابلنسا اابة إىل قريغيزسا ااتان يف  ٧كا ااانون
الثاين/يناير  .١٩٩٥وميثل صاحب البالغ حمام.
الوقائع كما عرضها صاح البالغ
 ١-٢يف حنو الساعة  ١٢من ظهر يوم  ١٥شباط/فرباير  ٢٠١٢ألق الشرطة القبض على
صاااحب الاابالغ يف شااقته لالشااتباه يف ارتكابااه جرميااة قتاال وساارقة ساايارة .وتعاار للضاارب علااى
أيد ضباط الشرطة أثناء إلقاء القبض عليه واقتيد إىل إدارة التحقيقات اجلنائية الرئيسية التابعاة
للشاارطة يف بيشااكيك .وتعاار هنااا للضاارب علااى يااد العديااد ماان أفاراد الشاارطة ملاادة ثااال إىل
أرب دقائق بينما كاان ملقاى علاى األر حيا ضاربوه ابألياد واألقادام يف الارأ ويف األجازاء
الرلوة من جسمه .وبعد لك حتد إىل أحد كباار الضاباط الاذ أمار بنقلاه إىل إدارة الشاوون
الدالليااة ملنطقااة بريفومايسااكي يف بيشااكيك .وياادعي صاااحب الاابالغ أن ضااباط الشاارطة هااددوه
بقوهل إن مصري أبنائه يف أيديه .
 ٢-٢ويف وق ا ا الحا ااق ما اان لا ااك اليا ااوم أثنا اااء وجا ااوده يف إدارة الشا ااوون الدالليا ااة ملنطقا ااة
بريفومايسااكي هاادده ضاااب يرتااد مالب ا مدنيااة ابغتصااابه بعصااا الشاارطة وباادأ يناازع سااروا
صااحب الابالغ ما ضاربه يف ن ا الوقا يف رأساه .وقااوم صاااحب الابالغ وبعااد  ١٠إىل ١٥
دقيقة تُر مب ارده يف أحاد املكاتاب .ويف كال مارة ميار فيهاا الضاباط مان املكتاب كاانوا يضاربونه يف
رأسااه .ويف وق ا الحااق أحضاار الضااباط كيساان ماان البالسااتيك ووضااعو ا علااى رأسااه .وقاااوم
وضا اارب علا ااى اجلانا ااب األيسا اار ما اان ضا االوعه .ومتكا اان ما اان عا ااض األكيا ااا
صا اااحب الا اابالغ ُ
البالسااتيكية ولرقهااا قباال أن خيتنااق .واقاارت أحااد الضااباط اسااتخدام الصااعق الكهرابئااي .وطلااب
وضرب مرة ألرى يف أجزاء خمتل ة مبا فيهاا الارأ  .ويف
صاحب البالغ بعد لك مقابلة احملقق ُ
حنو الساعة  ١١/٣٠مساءا حتد صاحب البالغ إىل احملقق .وأبلغ احملقق صاحب الابالغ أبن
اعرتافه ميكن أن يعيد إليه واثئق إثبات ملكية األراضاي وهاي الواثئاق الا صاادرهتا الشارطة أثنااء
ت تيش شقته .ووق صاحب البالغ على االعرتاف .ويف حوايل الساعة  ١٢/٣٠من صبا اليوم
التااايل اقتيااد إىل مركااز االحتجاااز املوق ا يف وحاادة الشااوون الدالليااة مبنطقااة بريفومايسااكي .ويف
اليوم التايل نُقل إىل مرفق االحتجاز املوق يف اإلدارة الرئيسية للشوون الداللية يف بيشكيك.

 ٣-٢ويف  ١٧نيساان/أبريل  ٢٠١٢قادم والادة صاااحب الابالغ شاكوى إىل مكتاب نيابااة
منطقة بريفومايسكي يف بيشكيك بش ن ادعاء تعذيب ابنها على أيد ضباط الشرطة والت تايش
غري القانوين لشقته من قبال الشارطة وهاو الت تايش الاذ الت اى لاللاه مبلاغ  4٧ ٥٠٠دوالر.
ويف  ٢٥نيس ااان/أبريل رف ااض مكت ااب النياب ااة ف اات دع ااوى جنائي ااة اس ااتنادا إىل حتقي ااق أُج اار يف
ادعاءاهتااا لعاادم ك ايااة األدلااة .واسااتجوب وكياال النيابااة ضااباط الشاارطة الااذين تول اوا البح ا عاان
صاااحب الاابالغ وإلقاااء القاابض عليااه فا نكروا ضاالوعه يف الت اااء هااذا املبلااغ ماان املااا  .وطلااب
وكيل النيابة أيضا املعلومات املسجلة يف الواثئق الطبية ملرفق االحتجاز املوق يف اإلدارة الرئيساية
للشوون الداللية يف بيشكيك وملركز االحتجاز السابق للمحاكمة رق  ١يف بيشاكيك .واساتنادا
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إىل هذه الواثئق مل يكان صااحب الابالغ يعااين مان أ إصااابت بدنياة .ومل يطلاب احملقاق إجاراء
فحص طيب شرعي لصاحب البالغ وأغلق ملف التحقيق استنادا إىل شهادات ضباط الشرطة.
 4-٢ويف  ٧أار/مايو  ٢٠١٢ألغى مكتب نياباة مديناة بيشاكيك قارار وكيال النياباة الصاادر
يف  ٢٥نيسااان/أبريل  ٢٠١٢وأماار مكتااب نيابااة منطقااة بريفومايسااكي إبجاراء حتقيقااات إضااافية.
ويف  ٦حزيران/يونياه بعااد إجاراء التحقيقااات اإلضاافية رفااض مكتاب نيابااة منطقاة بريفومايسااكي
فاات دعااوى جنائيااة حبجااة وجااود دعااوى جنائيااة ألاارى ضااد صاااحب الاابالغ منظااورة أمااام حمكمااة
بريفومايسااكي احملليااة يف بيشااكيك .ويف  ٨حزيران/يونيااه ألغ ا نيابااة منطقااة بريفومايسااكي هااذا
الق ا ارار وأما اارت إبج ا اراء حتقيقا ااات إضا ااافية .ويف  ١٨حزيران/يوني ااه رفا ااض مكتا ااب نيابا ااة منطقا ااة
بريفومايسااكي ماارة ألاارى فاات دعااوى جنائيااة بعااد أن اسااتجوب أحااد الشاااهدين اللااذين حض ارا
ت تاايش شااقة صاااحب الاابالغ بشا ن األماوا الا ياُادعى الت امهااا أثناااء الت تاايش .ومل ُُياار حتقيااق
إضا ا ااايف يف االدعا ا اااءات املتعلقا ا ااة ابلتعا ا ااذيب .ويف  ٩متوز/يوليا ا ااه ألغا ا ااى مكتا ا ااب نيابا ا ااة منطقا ا ااة
بريفومايسكي القرار الصاادر يف  ١٨حزيران/يونياه .ويف  ١٨متوز/يولياه أُغلاق ملاف التحقياق مارة
ألاارى ما رفااض فاات دعااوى جنائيااة ودون إجاراء أ حتقيااق إضااايف يف ادعاااءات التعااذيب .وقااد
ألغى مكتب نيابة مدينة بيشكيك هذا القرار يف  ٢٠متوز/يوليه.
 ٥-٢ويف  ٣٠متوز/يوليه  ٢٠١٢قرر مكتب نياباة مديناة بيشاكيك عادم فات دعاوى جنائياة
استنادا إىل املعلوماات الا ُُجعا حاديثا .وطلاب مكتاب النياباة نتاائ ال حاص الطايب الشارعي
ال ا بين ا أن صاااحب الاابالغ مل يكاان يعاااين ماان أ إصاااابت .واسااتجوب وكياال النيابااة أيض اا
الطبيااب العااام ملركااز االحتجاااز السااابق للمحاكمااة رق ا  ١الااذ كاار أن صاااحب الاابالغ كااان
يعااين يف  ١٨شاباط/فرباير  ٢٠١٢لادى دلولاه املركاز مان كادمات علاى كت ياه .وتلقاى وكياال
النيابة أيضا الشهادة الطبية رق  ٩٢٧مان مستشا ى مديناة بيشاكيك رقا  4الا جااء فيهاا أناه
كان مصاابا بكدمات .وعند سوا صاحب البالغ عان طبيعاة الكادمات أوضا للطبياب العاام
أنااه أُصاايب هبااا أثناااء تاادريب راضااي قباال إلقاااء القاابض عليااه ووق ا علااى بيااان هبااذا املعااى يف
سااجالت مركااز االحتجاااز السااابق للمحاكمااة .ومل تتلااق الوحاادة الطبيااة ملركااز االحتجاااز السااابق
للمحاكمة أ شكاوى من صاحب البالغ .وأفاد صاحب البالغ أبنه تلقى من ضباط الشارطة
توجيهات قبل ال حص أبن يقو إن الكدمات نتج عن أنشطته الراضية.
 ٦-٢ويف  ٣آب/أغسااط  ٢٠١٢قاادم صاااحب الاابالغ شااكوى إىل مكتااب النيابااة العامااة
ضد ضباط الشرطة الاذين يُادعى أهنا عاذبوه .ويف  ٨آب/أغساط ُوجها رساالة مان مكتاب
النيابة العامة إىل والدة صاحب البالغ ختطر فيهاا صااحب الابالغ إبلغااء قارار عادم فات دعاوى
جنائي ااة الص ااادر يف  ٣٠متوز/يولي ااه  ٢٠١٢وإبحال ااة القض ااية إىل مكت ااب نياب ااة مدين ااة بيش ااكيك
إلجراء حتقيق إضايف.
 ٧-٢ويف  ٩أيلو /سبتمرب  ٢٠١٢رفض مكتاب نياباة مديناة بيشاكيك فات دعاوى جنائياة.
وأشار وكيل النيابة إىل الدعوى اجلنائية املقامة ضد صاحب الابالغ لتربيار شاهادة ضاباط الشارطة
أهنا ا مل يس ااي وا اس ااتعما س االطته أثن اااء اس ااتجواب ص اااحب ال اابالغ .واس ااتجوب وكي اال النياب ااة
صااحب الابالغ ولكناه مل يسااتجوب الشاهود الاذين حاددهت والاادة صااحب الابالغ  -وها ناازالء
ن الزنزانة يف مركز االحتجااز الساابق للمحاكماة رقا  - ١الاذين رأوا إصااابته .واساتنت وكيال
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النيابة عدم وجود أدلة تدع ادعاءات صاحب البالغ أنه تعر للتعذيب .وألغى مكتب النياباة
العامة هذا القرار يف  ١٢كانون األو /ديسمرب .٢٠١٢
 ٨-٢ويف  ٢٨كااانون األو /ديساامرب  ٢٠١٢قاارر مكتااب نيابااة منطقااة بريفومايسااكي جمااددا
بعااد إج اراء حتقيااق إضااايف عاادم فاات دعااوى جنائيااة .وأشااار وكياال النيابااة إىل شااهادة طبيااة ماان
مستش ا ى مدينااة بيشااكيك رق ا  4مورلااة  ١٧شااباط/فرباير  ٢٠١٢ت يااد أبن صاااحب الاابالغ
لضا ل حااص ماان قِباال طبيااب وأن الطبيااب الحا كاادمات علااى جساامه .وأرفااق وكياال النيابااة
بقراره إجابةا على االست سارات املوجهاة إىل مركاز االحتجااز الساابق للمحاكماة رقا  ١ت ياد أبن
من غري املمكن العثور على األشخاص الذين كانوا حمتجزين يف الزنزانة م صاحب البالغ.
 ٩-٢ويف  ٣٠أيلو /ساابتمرب  ٢٠١٣قاادم احملااامي اجلديااد لصاااحب الاابالغ طلباا إىل حمكمااة
بريفومايسا ا ااكي احملليا ا ااة إللغا ا اااء ق ا ا ارار مكتا ا ااب نيابا ا ااة منطقا ا ااة بريفومايسا ا ااكي املا ا ااور  ٢٨كا ا ااانون
األو /ديساامرب  ٢٠١٢علااى أسااا أنااه غااري قااانوين وال يقااوم علااى أ أسااا  .ويف  ١٦تش ارين
الثاااين/نوفمرب  ٢٠١٣رأت احملكمااة أن األواماار الصااادرة ماان مكتااب النيابااة العامااة واملورلااة ١٢
كانون األو /ديسمرب  ٢٠١٢مل تُن ذ .فبوجه اخلصوص مل يُعثر على نزالء ن الزنزانة يف مركز
االحتجاااز السااابق للمحاكمااة رق ا  ١ومل يُسااتجوب رئااي وضااباط مرفااق االحتجاااز املوق ا يف
اإلدارة الرئيسااية للشااوون الدالليااة يف بيشااكيك الااذ احتُجااز فيااه صاااحب الاابالغ يف ال اارتة ماان ١٦
إىل  ١٨شااباط/فرباير  ٢٠١٢بش ا ن اإلصاااابت املسااجلة يف الشااهادة الطبيااة رق ا  ٩٢٧املورلااة ١٧
شباط/فرباير  .٢٠١٢وألغ احملكمة قرار مكتب النيابة وأعادت القضية إلجراء مزيد من التحقيق.
 ١٠-٢ويف  ٧ك ااانون األو /ديس اامرب  ٢٠١٣رف ااض مكت ااب نياب ااة منطق ااة بريفومايس ااكي م اارة
ألرى فت دعوى جنائية وأدرج يف قراره املعلومات ال سبق أن ُجعتها النيابة .واستنت مكتب
النيابة أن شكاوى صاحب البالغ لُ ق لغر جتنب املسوولية القانونية.
 ١١-٢وطع ا ا اان احمل ا ا ااامي يف القا ا ا ارار امل ا ا ااور  ٧ك ا ا ااانون األو /ديس ا ا اامرب  ٢٠١٣أم ا ا ااام حمكم ا ا ااة
بريفومايسكي احمللية يف بيشاكيك يف  ٢٥شاباط/فرباير  .٢٠١4ورفضا احملكماة الطعان يف ١4
آ ار/مااار حي ا رأت أن ق ارار وكياال النيابااة اسااتند إىل حتقيااق شااامل وأن ادعاااءات صاااحب
البالغ ال ميكن أتكيدها .ويف  ٢٦آ ار/مار قدم احملامي نقضا أمام حمكمة مديناة بيشاكيك
ال رفض النقض يف  ١٣أار/مايو .وطعن احملامي يف قرار الرفض أمام احملكمة العليا يف إطار
ورفض طعنه يف  ١٥متوز/يوليه.
إجراءات املراجعة القضائية يف  ١٩أار/مايو ُ
الشكوى
 ١-٣يدعي صاحب البالغ انتها حقوقه مبوجب املادة  ٧من العهد يف ضوء تعرضه املتكرر
للض ا اارب والتهدي ا اادات الن س ا ااية املتعلق ا ااة أبط ال ا ااه وهتدي ا ااده ابالغتص ا اااب ولنق ا ااه ابألكي ا ااا
البالستيكية على أيد ضباط الشرطة.
 ٢-٣وياادعي صاااحب الاابالغ أنااه حاااو دون جاادوى منااذ أكثاار ماان عااامن إقامااة دعااوى
جنائيااة ضااد ضااباط الشاارطة الااذين عااذبوه .وهااو ياادعي أن الدولااة الطاارف مل جتاار حتقيقاا فعاااالا يف
ادعاءاته وهو ما ينتهك املادة  )٣(٢من العهد مقروء اة ابالقرتان م املادة  ٧منه.
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 ٣-٣وألريا يدعي صاحب البالغ أناه أجارب حتا وطا ة التعاذيب علاى إداناة ن ساه وهاو
ما ينتهك املادة ()٣(١4ز) من العهد.
 4-٣ويطلااب صاااحب الاابالغ إىل اللجنااة أن ختلااص إىل أن الدولااة الطاارف انتهك ا حقوقااه
مبوجااب املااادة  ٧ماان العهااد مقااروءة من ااردة وابالقارتان ما املااادة  )٣(٢واملااادة ()٣(١4ز) منااه
وأن حتا الدولااة الطاارف علااى إجاراء حتقيااق فعااا يف ادعاءاتااه ومعاقبااة الضااباط املاادانن بتعذيبااه
وتوفري سبل االنتصاف ال ّعالة له مباا يف لاك التعاويض الكاايف وأن حتا الدولاة الطارف علاى
إرساء ضماانت ملن التعذيب وإنشاء آلية مستقلة للتحقيق يف ادعاءات التعذيب.
مالحظات ال ولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 ١-4ق ا اادم الدول ا ااة الط ا اارف مالحظاهت ا ااا عل ا ااى الش ا ااكوى يف م ا ااذكرة شا ا ا وية مورل ا ااة ١٨
آب/أغس ا ا ااط  .٢٠١٧وت ي ا ا ااد الدول ا ا ااة الط ا ا اارف أبن ص ا ا اااحب ال ا ا اابالغ قُا ا اابض علي ا ا ااه يف ١٥
شااباط/فرباير  ٢٠١٢لالشااتباه يف ارتكابااه جرميااة قتاال عمااد .ويف  ١4آ ار/مااار وجه ا إليااه
هتمة القتل العمد مبوجب املادة  ٩٧وهتمة احلياازة غاري القانونياة لسايارة مبوجاب املاادة  ١٧٢مان
القانون اجلنائي .ويف  ١٥آ ار/مار  ٢٠١٢أُحيل امللف اجلناائي لصااحب الابالغ إىل حمكماة
بريفومايسكي احمللية حملاكمته .وأصدرت حمكمة بريفومايسكي احمللية حكم ا على صاحب الابالغ
يف  ٨أار/مااايو  ٢٠١٣ابلسااجن ملاادة  ١٨عام ا ا .وأياادت هااذا احلك ا حمكمااة مدينااة بيشااكيك
يف  ٢١أار/مايو  .٢٠١4ويف الوق ن سه انت صاحب البالغ بقانون الع و املعتمد مبناسابة
فخ ضا فاارتة العقوبااة
ماارور مخسااة وسااتن عاماا علااى صاادور اإلعااالن العاااملي حلقااو اإلنسااان ُ
ال مل يقضها مبقدار اخلم  .وقد أُدين صاحب البالغ على أسا فحوصات الطاب الشارعي
وال حوصات العرقية والطبية الن سية وشهادات الشهود واألدلاة الا ُُجعا واالعارتاف األويل
الذ أدىل به .واستندت إدانة صاحب الابالغ أيضاا إىل إعاادة متثيال أوضااع األحادا وظروفهاا
وإىل التحقااق ماان ماادى مطابقااة إفاداتااه ملااا جاارى يف الواق ا  .ومل تُالح ا أثناااء احملاكمااة أيااة أدلااة
أو ظروف غري مقبولة من ش هنا أن تض إدانة صاحب البالغ موض شك.
 ٢-4وت ا ااوىل مكت ا ااب النياب ا ااة التحقي ا ااق يف ادع ا اااءات ص ا اااحب ال ا اابالغ تعرض ا ااه للتع ا ااذيب يف
مناسابات عدياادة ومل يتساان أتكياادها .أمااا ادعاااء صااحب الاابالغ أن قارار وكياال النيابااة املااور ٧
كااانون األو /ديساامرب  ٢٠١٣باارفض فاات دعااوى جنائيااة غااري قااانوين وال مااربر لااه فقااد رفضااته
حمكمة بريفومايسكي احمللية يف  ١4آ ار/ماار  .٢٠١4وأماا النتاائ الا توصال إليهاا حمكماة
بريفومايسااكي احملليااة فقااد أياادها قارار حمكمااة مدينااة بيشااكيك الصااادر يف  ١٣أار/مااايو ٢٠١4
وقرار احملكمة العليا الصادر يف  ١٥متوز/يوليه .٢٠١4
 ٣-4وفيما يتعلق ابلطلب الذ قدمه صاحب البالغ للحصو على تعاويض عان التعاذيب
توك ااد الدول ااة الط اارف أن احمل اااك احمللي ااة ات االلتص اااص الع ااام ه ااي املن ااوط هب ااا النظ اار يف مطالب ااات
التعاويض عاان الضاارر املعنااو وحتديااد مبلااغ التعاويض اسااتنادا إىل طبيعااة الضاارر املاااد واملعنااو الااذ
حلق ابلضحية .وتزع أن صاحب البالغ مل يقدم طلبا إىل احملاك احمللية للحصو على تعويض.
 4-4وتالحا الدولااة الطاارف أيضا ا أن املااادة  ٩٦ماان النظااام الااداللي للجنااة تاانص علااى أن
تُقاادم الشااكوى ماان الشااخص بن سااه أو ماان ممثلااه إن كااان الشااخص املعااي غااري قااادر علااى تقاادمي
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البالغ بن سه .وتنص التشريعات الوطنية على أن أ توكيل رمسي عن األشخاص الذين يقضاون
عقوبة السجن ينبغي أن يُوقَّ عليه من مدير السجن .وهذا مل حيد يف حالة هذا البالغ.
تعليقات صاح البالغ على مالحظات ال ولة الطرف
 ١-٥قا ّدم صاااحب الاابالغ يف  ١٩تشارين األو /أكتااوبر  ٢٠١٧تعليقاتااه علااى مالحظااات
الدولة الطارف .ويشاري صااحب الابالغ إىل أن مالحظاات الدولاة الطارف بشا ن حماكمتاه وثباوت
إدانته ال تتصل مبوضوع الشكوى فصاحب البالغ ال يطلب إىل اللجناة مراجعاة الوقاائ واألدلاة
أو إثبات براءته.
 ٢-٥أما اجلزء الثاين من مالحظاات الدولاة الطارف فاال يقادم إجااابت بشا ن فعالياة التحقياق
يف ادعاااءات صاااحب الاابالغ املتعلقااة ابلتعااذيب .ويكاارر صاااحب الاابالغ ادعاءاتااه أن التحقيااق
مل يكاان فعاااالا مشاريا إىل أنااه صاادرت علااى ماادى ساانتن مثانيااة قارارات بعاادم فاات دعااوى جنائيااة
ض ا ااد ض ا ااباط الش ا اارطة .ومل يُن ا ااذ أ م ا اان أوام ا اار النياب ا ااة إبجا ا اراء مزي ا ااد م ا اان التحقي ا ااق .ومل جت ا اار
الدول ا ااة الط ا اارف حتقيق ا اا ش ا ااامالا يف ادع ا اااءات ص ا اااحب ال ا اابالغ املتعلق ا ااة ابالنتهاك ا ااات مبوج ا ااب
املااادتن  ٧و()٣(١4ز) ماان العهااد .و كاار صاااحب الاابالغ يف شااكواه أمساااء ضااباط الشاارطة
ال ااذين ع ااذبوه إلرغام ااه عل ااى االع ارتاف .ومل تس ااتجوب النياب ااة إال األش ااخاص و املص االحة يف
إل اااء حقيق ااة التع ااذيب .ب اال إن مكت ااب النياب ااة مل أيم اار إبجا اراء فح ااص ط اايب ش اارعي يف بداي ااة
التحقيق .ومل يتسن العثور على الشهود الذين حادده صااحب الابالغ ووالدتاه .و كارت النياباة
يف الق ا ارارات الالحق ا ااة أن الش ا ااهادة الطبي ا ااة املورل ا ااة  ١٧ش ا ااباط/فرباير  ٢٠١٢أش ا ااارت إىل أن
صاحب البالغ كان مصاابا بكدمات وأن من املمكن احتجازه يف مرفق االحتجاز املوق  .ورغ
اإلشااارة الصاارحية إىل أن صاااحب الاابالغ كااان يعاااين ماان إصاااابت أُغلااق ملااف التحقيااق م ا
اإلشارة إىل بيان مان رئاي مرفاق االحتجااز املوقا  -وهاو موسساة مساوولة ابلكامال أماام وزارة
الداللية  -ي يد بعدم ورود أ شكاوى من صاحب البالغ .وأشار وكالء النيابة دون التحقاق
علااى النحااو الواجااب ماان ادعاااءات صاااحب الاابالغ إىل الاادعوى اجلنائيااة ضااد صاااحب الاابالغ
بوص ا ا ها يف حا ااد اهتا ااا دلا اايالا علا ااى أن ضا ااباط الشا اارطة مل يسا ااي وا اسا ااتعما سا االطته  .وأشا ااار
وكااالء النيابااة أيض اا إىل أن الشااكوى ال ا قاادمتها والاادة صاااحب الاابالغ كان ا حماولااة لتجنااب
املسوولية القانونية(.)١
 ٣-٥وفيم ااا يتعل ااق ابملطالب ااة ابلتع ااويض يش ااري ص اااحب ال اابالغ إىل أن التشا اريعات الوطني ااة
ال تسم للضحية الاذ يادعي تعرضاه للتعاذيب أبن يقاي دعاوى مدنياة للحصاو علاى تعاويض

__________

()١
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يوكااد حمااامي صاااحب الاابالغ أن ائتالف ا ا للمنظمااات غااري احلكوميااة قاادم يف عااام  ٢٠١٣تقرياارا بااديالا إىل جلنااة
مناهضة التعذيب .وتعلق جزء من التقرير ابلتحقيقات يف ادعاءات التعذيب على أيد مسوويل الدولاة
وياارد يف التقرياار أنااه علااى ال اارغ ماان الشاارط القااانوين الااذ يقضااي ابلتعاااطي م ا شااكاوى التعااذيب بوص ا ها
ادعاءات ابرتكاب جرمية عادة ما ينظر يف هذه االدعاءات بوص ها شكاوى بسايطة بشا ن أفعاا أجهازة إن اا
الق اانون .ويف ه ااذه احلاااالت ال تُ اات دعاااوى جنائيااة وتُتجاهاال الشااكاوى أو تااود يف أفضاال األح اوا إىل
إجراء حتقيق داللي .وتنتهي هذه التحقيقاات ابساتجواب ضاباط الشارطة الاذين ينكارون التعاذيب وبعاد لاك
تقاارر النيابااة عاادم فاات دعااوى جنائيااة .وال تُتبا لطاوات التحقيااق السااليمة مثاال فحااص الغاارف الا جاارى فيهااا
التعذيب واستجواب الشهود الذين أشاار إلايه الضاحية وإجاراء ال حاوص الطبياة أو فحاوص الطاب الشارعي.
وعااادةا مااا تكااون التحقيقااات الدالليااة سارية وال يُبلااغ الضااحية املاادعى ابلتاادابري املتخااذة وال يُتااا لااه االطااالع
على الواثئق ات الصلة وال ميكنه تقدمي أدلة ولي له ُجي احلقو املك ولة للضحية يف القضاا اجلنائية.
الطارف.
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إال بعد ثباوت إداناة اجلنااة حبكا مان حمكماة جنائياة .ويف حالاة صااحب الابالغ مل ُُيار التحقياق
على النحو السلي ومان مث مل تُ ات دعاوى جنائياة وال ميكناه إقاماة دعاوى مدنياة .وابإلضاافة إىل
لك مل تقدم الدولة الطرف أمثلة حلاالت حكم فيها احملاك بتعويض عن الضرر املعنو .
 4-٥وألا اريا يش ااري ص اااحب ال اابالغ إىل أن اللجن ااة ال تش اارتط توقي ا ا م اادير الس ااجن عل ااى
التوكيل وإمنا يك ي توقي صاحب البالغ وحده.
املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة

النظر يف املقبولية
 ١-٦قبال النظاار يف أ ادعاااء ياارد يف بااالغ مااا ُياب علااى اللجنااة أن تقاارر وفقاا ملااا تقتضاايه
املادة  ٩٣من نظامها الداللي ما إ ا كان البالغ مقبوالا أم ال مبوجب الربوتوكو االلتيار .
 ٢-٦وقد أتكدت اللجنة وفقا ملا تقتضيه ال قرة (٢أ) من املادة  ٥من الربوتوكو االلتيار
ماان أن املس ا لة ن سااها ليس ا قيااد البح ا يف إط اار إج اراء آلاار ماان إج اراءات التحقيااق الاادويل
أو التسوية الدولية.
 ٣-٦وحتي اللجنة علما ابدعااء صااحب الابالغ أن ُجيا سابل االنتصااف احمللياة املتاحاة قاد
اسا ااتُن ِدت .وحتا ااي اللجنا ااة علم ا ا ا أيض ا ا ا مبالحظا ااة الدولا ااة الطا اارف أن سا اابل االنتصا اااف احملليا ااة
مل تُساتن د فيمااا يتصال مبسا لة التعااويض عان التعااذيب الا ياُادعى أن صاااحب الابالغ تعاار لااه.
وتالح اللجنة أن السلطات احمللية أنكرت حدو التعذيب ورفض فات دعاوى جنائياة ضاد
ضباط الشرطة .ولذلك لي من الواض األسا الذ كان إبمكان صاحب البالغ أن يستند
إليااه إلقامااة دعااوى مدنيااة للحصااو علااى تعااويض وهااو إجاراء مارتب بنتااائ اإلجاراءات اجلنائيااة
املتخذة ضد اجلناة .ونظرا إىل عادم اعارتا الدولاة الطارف علاى مسا لة اساتن اد صااحب الابالغ
لس اابل االنتص اااف احمللي ااة ت اارى اللجن ااة أن ش ااروط ال ق اارة (٢ب) م اان امل ااادة  ٥م اان الربوتوك ااو
االلتيار استوفي .
 4-٦وفيما يتعلق ابدعاء صاحب البالغ مبوجب املادة ()٣(١4ز) تالحا اللجناة أن هاذه
املادة تنطبق عند الب يف هتمة جنائية .ومل يقدم صاحب البالغ ت اصيل عان حماكمتاه ومل يرفاق
نسااخة ماان احلك ا الصااادر يف قضاايته ومل يطاار ادعاااءات بش ا ن الطاااب التعس ا ي لإلج اراءات
القضائية يف قضيته اجلنائياة .واساتنادا إىل املعلوماات املتاحاة يف امللاف ال يتساى للجناة تقياي إىل
أ ماادى ألااذت احملكمااة يف اعتبارهااا لاادى النطااق حبكمهااا النهااائي اع ارتاف صاااحب الاابالغ
الذ يُدعى أنه انتُزع حت وط ة التعذيب .هلذا السبب ترى اللجنة أن هذا اجلازء مان الشاكوى
ال تدعمه أدلة كافية وغري مقبو مبوجب املادة  ٢من الربوتوكو االلتيار .
 ٥-٦وتاارى اللجنااة أن ادعاااء صاااحب الاابالغ مبوج ااب املااادة  ٧ماان العهااد مقااروءة من ااردة
ومقرتنااة ابملااادة  )٣(٢منااه تدعمااه أدلااة كافيااة ألغ ارا املقبوليااة ومتضااي إىل النظاار يف األس ا
املوضوعية.
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النظر يف األس املوضوعية
 ١-٧نظرت اللجنة يف هاذا الابالغ يف ضاوء ُجيا املعلوماات الا أاتحتهاا هلاا األطاراف وفقاا
لل قرة  ١من املادة  ٥من الربوتوكو االلتيار .
 ٢-٧وتالح اللجنة ادعاء صاحب البالغ أنه تعر للتعذيب من قبل ضاباط الشارطة مناذ
حلظااة القاابض عليااه يف  ١٧شااباط/فرباير  ٢٠١٢إىل أن وق ا علااى اع ارتاف يف وق ا مت ا لر ماان
مساااء اليااوم ن سااه .ويف هااذا الصاادد تالح ا اللجنااة أن نُسااخ واثئااق التحقيااق يف ملااف القضااية
تشري إىل الشهادة الطبية الصادرة مان املستشا ى رقا  4واملورلاة ١٧شاباط/فرباير  ٢٠١٢والا
تااذكر أن صاااحب الاابالغ مصاااب بكاادمات .وتاارد ن ا املعلومااات يف السااجالت الطبيااة ملركااز
االحتجاز السابق للمحاكمة رق  ١الذ احتُجز به صاحب البالغ.
 ٣-٧وتااذ ّكِر اللجنااة أبن الدولااة الطاارف مسااوولة عاان أماان أ شااخص حتتجاازه وأنااه عناادما
تبدو على أ شخص حمتجز عالماات اإلصاابة يتعان علاى الدولاة الطارف أن تقادم األدلاة الا
تثب ا عاادم مسااووليتها( .)٢وق ااد رأت اللجنااة يف م ارات عدياادة أن ع اابء اإلثبااات يف مثاال ه ااذه
احلاااالت ال ميكاان أن يق ا علااى عاااتق صاااحب الاابالغ وحااده وال ساايما ابلنظاار إىل أن الدولااة
الطرف هي فق ال ميكنها يف كثري من األحيان احلصو على املعلومات ات الصلة(.)٣
 4-٧وتالح ا اللجنااة أن الدول ااة الطاارف مل ت اادحض ادعاااءات صاااحب ال اابالغ فيمااا يتعل ااق
ابألدلة الواثئقية أو غريها من األدلة .وإ أتلذ اللجنة يف اعتبارها املعلومات امل صالة الا قادمها
صاحب البالغ بش ن معاملتاه مان جاناب ضاباط الشارطة لادى القابض علياه مباا يف لاك أمسااء
هوالء الضباط والكدمات ال لوحظ على كت ي صاحب البالغ وادعامه أن ضباط الشارطة
أجربوه على اإلدالء ببيان زائف عن طبيعة إصاابته إىل الطبياب العاام أثنااء ال حاص الطايب الاذ
أُجر له يف مستش ى املدينة رق  4وكاذلك عادم تقادمي الدولاة الطارف توضايحا كافياا يادحض
لك ختلص اللجنة إىل حدو انتها حلقو صاحب البالغ مبوجب املادة  ٧من العهد.
 ٥-٧وحتااي اللجنااة علم اا ابالدعاااء اآللاار لصاااحب الاابالغ أن التحقيااق يف قضاايته مل يكاان
فعاااالا .وتااذ ّكِر اللجنااة أبنااه يتعاان علااى كاال دولااة طاارف أن حتقااق علااى ال ااور وبشااكل نزيااه يف أ
شااكوى تتعلااق إبساااءة املعاملااة علااى حنااو ينتهااك املااادة  ٧للوفاااء بواجبهااا إاتحااة ساابيل انتصاااف
فعااا ( .)4ويف هااذه القضااية تالح ا اللجنااة أن والاادة صاااحب الاابالغ قاادم يف  ١٧نيسااان/
أبريل  ٢٠١٢شكوى إىل مكتب نيابة بريفومايسكي تدعي تعر ابنها للتعذيب .وبدأ التحقيق
واختذ وكيال النياباة قارار عادم فات دعاوى جنائياة يف  ٢٥نيساان/أبريل أ بعاد أسابوع مان تلقاي
الشااكوى .وتالحا اللجنااة ما لااك أن يف لااال فاارتة ساانتن أُعيااد فاات ملااف التحقيااق مثاااين
مارات ومل تُن ااذ التعليمااات الاواردة يف قارارات إعااادة فاات ملااف التحقيااق ومل يُسااتجوب الشااهود

__________

()٢
()٣
()4
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انظ اار م ااثالا إيشا اونوف ض ااد أوزبكس ااتان ( )CCPR/C/99/D/1225/2003ال ق اارة  ٨-٩وسا ارياغيف ض ااد أوزبكس ااتان
( )CCPR/C/85/D/907/2000ال ق ا ا ا ا اارة  ٢-٦وزيك ا ا ا ا ااوف ض ا ا ا ا ااد االحت ا ا ا ا اااد الروس ا ا ا ا ااي ()CCPR/C/86/D/889/1999

ال قرة .٢-٧
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الاذين أشااار إلايه صاااحب الاابالغ ووالدتاه ومل ُُياار فحااص طايب شاارعي رغا تقادمي شااهادة طبيااة
تبن إصابة صاحب الابالغ بكادمات علاى جسامه .وابلنظار إىل هاذه الظاروف ميكان القاو إن
التحقيق وإن كان بدأ على ال ور مل يُستكمل يف الوق املناسب.
 ٦-٧وفيم ااا يتعل ااق بنزاه ااة التحقي ااق تالحا ا اللجن ااة ادع اااءات ص اااحب ال اابالغ أن ض ااباط
الشاارطة الااذين ألق اوا القاابض عليااه ه ا فق ا الااذين اسااتُجوبوا أثناااء التحقيااق األويل وأن مكتااب
النياب ااة مل ي ااتمكن م اان العث ااور عل ااى رفق اااء زنزانت ااه يف مرك ااز االحتج اااز الس ااابق للمحاكم ااة رق ا ١
واسااتجواهب وأنااه مل يصاادر أماار إبجاراء فحااص طاايب شاارعي .وتالح ا اللجنااة أن هي ااة التحقيااق
مل تااربر ع اادم األم اار إبج اراء فح ااص ط اايب ش اارعي من ااذ بداي ااة التحقي ااق .وال يش ااري ال ح ااص الط اايب
الشرعي املذكور يف قرار مكتب نياباة مديناة بيشاكيك املاور  ٣٠متوز/يولياه  ٢٠١٢إىل اترياخ
ال ح ااص أو مكان ااه أو نتيجت ااه .ل ااذا ال ميك اان للجن ااة ان تتحق ااق م اان مسا ا لة م ااا إ ا ك ااان ه ااذا
التحقيق أُجر أصالا يف الواق .
 ٧-٧وتالح ا اللجنااة كااذلك أنااه اسااتنادا إىل املعلومااات املتاحااة يف امللااف يب ادو أن وكااالء
النيابااة يف س اايا التحقي ااق يف ادع اااء ص اااحب ال اابالغ تعرض ااه للتع ااذيب مل يس ااتجوبوا ص اااحب
الاابالغ ن سااه قباال أيلو /ساابتمرب  .٢٠١٢وتاارد إشااارة إىل اسااتجوابه للماارة األوىل يف قارار مكتااب
نيابااة مدينااة بيشااكيك املااور  ٩أيلو /ساابتمرب  ٢٠١٢وهااو الق ارار الساااد ماان مثانيااة ق ارارات
بع اادم ف اات دع ااوى جنائي ااة .أم ااا أف اراد الش اارطة ال ااذين يُاادعى أهن ا ع ااذبوا ص اااحب ال اابالغ فق ااد
اسااتُجوبوا منااذ بدايااة التحقيااق .وتالح ا اللجنااة أيض اا أن النيابااة مل تااتمكن ماان اسااتجواب رفقاااء
زنزانة صاحب البالغ يف مركز االحتجاز السابق للمحاكمة رق  ١لتعذر حتديد مكان وجوده .
واللجنة إ أتلذ يف اعتبارها توافر السجالت املتعلقة ابألشخاص احملتجزين يف مرافق االحتجاز
ويف ظل عدم ورود مزيد من التوضي من الدولة الطرف ال ميكنها أن تقبل هذا االدعاء بوصا ه
حجااة صااحيحة .واللجن ااة إ تض ا يف اعتباره ااا أيض اا املالحظااات الس ااال ة الااذكر تس ااتنت أن
التحقيق يف ادعاءات صاحب البالغ املتعلقة بتعرضه للتعذيب مل يكن نزيه ا .وال ميكن القو إن
التحقيق كان وافي ا(.)٥
 ٨-٧وإض ااافةا إىل ل ااك أتل ااذ اللجن ااة يف االعتب ااار كم ااا ُك اار آن ا ا ا أن تشا اريعات الدول ااة
الطاارف ت ارب إمكانيااة إقامااة دعااوى مدنيااة للحصااو علااى تعااويض يف حاااالت التعااذيب بثبااوت
إدانااة اجلناااة ماان لااال إج اراءات جنائيااة .ويف هااذه القضااية ف ا ن عاادم إج اراء الساالطات حتقيق اا
فعاالا يف ادعاءات صاحب البالغ حرمه من إمكانية طلب تعويض عن التعذيب املزعوم.
 ٩-٧يف ض ااوء م ااا تق اادم ت اارى اللجن ااة أن الدول ااة الط اارف انتهك ا حق ااو ص اااحب ال اابالغ
مبوجب املادة  )٣(٢من العهد مقروءة ابالقرتان م املادة  ٧منه.
 -٨واللجنااة إ تتصاارف مبوجااب املااادة  )4(٥ماان الربوتوكااو االلتيااار تاارى أن الوقااائ
املعروضة عليها تكشف عن انتهاا الدولاة الطارف حلقاو صااحب الابالغ الا تك لهاا املاادة ٧
من العهد مقروءة من ردة ومقرتنة ابملادة  )٣(٢منه.
__________

()٥
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 -٩ويق ا علااى عاااتق الدولااة الطاارف مبوجااب ال قاارة (٣أ) ماان املااادة  ٢ماان العهااد الت ازام
بتااوفري ساابيل انتصاااف فعااا لصاااحب الاابالغ .ويقتضااي منهااا لااك تقاادمي اجلاارب الكاماال لألفاراد
الااذين انتُهك ا حقااوقه ال ا يك لهااا العهااد .ويف هااذه القضااية يتعاان علااى الدولااة الطاارف يف
ُجلة أمور اختا لطوات من أجل ما يلي( :أ) إجراء حتقيق شامل وفعا يف ادعااءات صااحب
البالغ املتعلقة بتعرضه للتعذيب ومقاضاة املسوولن عن تعذيباه وحمااكمته ومعااقبته إن ثبا
لك و(ب) تقدمي تعويض لصاحب الابالغ عان االنتهاكاات الا تعار هلاا .ويقا علاى عااتق
الدول ااة الط اارف الت ا ازام أيض ا ا ا ابخت ااا ُجي ا ا اخلط ا اوات الالزم ااة ملنا ا ح اادو انتهاك ااات مماثل ااة يف
املستقبل.
 -١٠واللجنة إ تض يف اعتبارها أن الدولة الطارف ابنضامامها إىل الربوتوكاو االلتياار
قد اعرتف ابلتصاص اللجنة يف حتديد ما إ ا كان قد وقا انتهاا للعهاد أم ال وأهناا تعهادت
عمالا ابملادة  ٢من العهاد أبن تك ال جلميا األفاراد املوجاودين يف إقليمهاا أو اخلاضاعن لواليتهاا
احلقااو املعاارتف هبااا يف العهااد وأن تااوفر ساابيل انتصاااف فعاااالا وقااابالا لإلن ااا إ ا ثب ا حاادو
انتها ف هنا تود أن تتلقى مان الدولاة الطارف يف غضاون  ١٨٠يوما ا معلوماات عان التادابري الا
اختذهتا لوض آراء اللجنة موض التن يذ .وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أيضا نشر هذه اآلراء
وتعميمها على نطا واس بلغتها الرمسية.
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مرفق
رأي فر ي لعضو اللجنة خوسيه سانتوس ابيس (رأي خمالف)
 -١يوس ي أني ال ميكني أتييد ما انته إليه اللجناة مان اساتنتاج ماوداه أن الدولاة الطارف
انتهك ا حقااو صاااحب ال اابالغ مبوجااب املااادة  ٧ماان العه ااد مقااروءة مب ردهااا وابالق ارتان م ا
املادة  )٣(٢منه (ال قرة .)٨
 -٢تنطو هذه القضية على العديد من االدعااءات املتعلقاة ابلتعاذيب ولكان عناد حتليلهاا
بشكل م صل تنش شكو يف مصداقية صاحب البالغ .فقاد كار صااحب الابالغ أن الشارطة
قبض ا ا علي ااه يف  ١٥ش ااباط/فرباير  ٢٠١٢لالش ااتباه يف ضا االوعه يف جرمي ااة قت اال وس اارقة سا اايارة
وحك عليه يف وق الحق ابلسجن ملدة  ١٨سانة (ال قارة  .)١-4وهاو يادعى
(ال قرة ُ .)١-٢
أنه تعر للضرب على أيد ضباط الشرطة أثناء إلقاء القابض علياه واقتياد إىل إدارة الشارطة يف
بيشااكيك حي ا تعاار ماارة ألاارى للضاارب بينمااا كااان ملقااى علااى األر  .وادعااى أيض اا أن
ضباط الشرطة ضربوه يف اليوم ن ساه عادة مارات أبياديه وأرجلها يف الارأ واألجازاء الرلاوة مان
جساامه (ال قاارة  )١-٢ووضااعوا كيساان ماان البالسااتيك علااى رأسااه وأنااه قاااوم وتلقااى لكمااة يف
ض االوعه اليس اارى (ال ق اارة  .)٢-٢وم ا ل ااك ال يق اادم ص اااحب ال اابالغ أ وص ااف إلص اااابته
وال يشري إىل أية زارة إىل املستش ى أو أية فحوص طبية يف مرافق االحتجاز ال احتُجز فيها.
 -٣وقدم والدة صاحب البالغ يف  ١٧نيسان/أبريل  ٢٠١٢شكوى إىل مكتاب نياباة
منطقة بيشكيك خبصوص التعذيب املزعوم الذ تعر له ابنها على أيد ضاباط الشارطة أ
بعد شهرين من القبض عليه .واستجوب النائب العام ضباط الشارطة الاذين يُادعى مشااركته يف
الضاارب وطلااب أيض ا ا االطااالع علااى املعلومااات املسااجلة يف الواثئااق الطبيااة ال اواردة ماان مرافااق
االحتجاز ال احتُجز فيها صاحب البالغ .وتشاري هاذه الواثئاق إىل أن صااحب الابالغ مل يكان
يعاين من أ إصاابت بدنية .ولذلك رفض نيابة املنطقة فت دعوى جنائية لعدم ك اية األدلة
(ال قرة  .)٣-٢وينبغي أيضا ا أن يوضا يف االعتباار أن آاثر اإلصااابت البدنياة إن حاد لاك
ابل عل من امل رت أن تكون الت يف لك الوق .
 -4وصااحي أن مكت اب نيابااة مدينااة بيشااكيك ألغااى ق ارار وكياال النيابااة عاادة م ارات وأماار
إبجراء حتقيقات إضاافية .وتكارر رفاض وكيال نياباة املقاطعاة إقاماة دعاوى جنائياة (ال قارة .)4-٢
وم لك يف  ٣٠متوز/يوليه  ٢٠١٢أصدر مكتب نيابة مدينة بيشكيك قرارا أيضاا بعادم فات
دعااوى جنائيااة علااى أسااا املعلومااات اجملمعااة حااديثا وهااي نتااائ ال حوصااات الطبيااة الشاارعية
ال ت يد أبن صاحب البالغ مل يكن يعاين من أية إصاابت (ال قرة  .)٥-٢ومن اجلادير ابلاذكر
أيض ا أن صاحب الابالغ ال يشاري مطلقا ا إىل أ فحاص طايب شارعي ويادعي عادم إجاراء فحاص
من هذا القبيل.
 -٥واس ااتجوب وكي اال النياب ااة أيضا ا ا الطبي ااب الع ااام يف مرك ااز االحتج اااز الس ااابق للمحاكم ااة
رقا ا  ١ال ااذ أوضا ا أن ااه يف  ١٨ش ااباط/فرباير  ٢٠١٢ل اادى دل ااو ص اااحب ال اابالغ املرك ااز
وادعائ ااه أن ااه تع اار م ارارا قب اال ثالث ااة أام فق ا للض اارب يف ال ارأ واألج ازاء الرل ااوة م اان جس اامه
وضاالوعه اليساارى (ال قاارة  ٢أعاااله) مل تُالح ا إال كاادمات علااى كت يااه ال علااى رأسااه .وبين ا
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شااهادة طبيااة ألاارى ماان مستش ا ى مدينااة بيشااكيك أن صاااحب الاابالغ كااان مصاااابا بكاادمات.
ولكاان عنااد ساواله عاان طبيعااة الكاادمات أوضا للطبيااب العااام أن هااذه الكاادمات حاادث أثناااء
التاادريب الراضااي قباال إلقاااء القاابض عليااه ووق ا علااى هااذا البيااان يف سااجالت مركااز االحتجاااز
السااابق للمحاكمااة .وعااالواة علااى لااك مل تتلااق الوحاادة الطبيااة للمركااز أ شااكوى ماان صاااحب
البالغ (ال قراتن  ٥-٢و.)٨-٢
 -٦وص ااحي أن ص اااحب ال اابالغ واص اال تق اادمي ش ااكاوى إىل الس االطات (ال قا ارات م اان ٦-٢
إىل  )١٠-٢ولكن اعتُربت هذه الشكاوى مل قة هبدف جتناب املساوولية القانونياة (ال قارة )١٠-٢
ورفض ا احملكم ااة احمللي ااة يف هناي ااة األم اار طع اان ص اااحب ال اابالغ املق اادم يف  ١4آ ار/م ااار ٢٠١4
حيا للصا إىل أن قارار وكياال النيابااة اسااتند إىل حتقيااق شااامل وأن ادعاااءات صاااحب الاابالغ
ال ميكن أتكيدها (ال قرة .)١١-٢
 -٧واسااتنادا إىل األدلااة املتاحااة والوقااائ املقدمااة ماان صاااحب الاابالغ والدولااة الطاارف ماان
الصعب حتديد ما إ ا كان صااحب الابالغ كاان يعااين ابل عال مان إصااابت بدنياة وماا إ ا كانا
ساالطات الدولااة الطاارف مل جتاار حتقيقاا فعاااالا وعلااى النحااو الواجااب يف ادعاءاتااه رغا تكاارر فاات
وغلق ملف التحقيقات يف هذه الدعاءات .ونظرا ألن آاثر اإلصاابت البدنية مل يتسن ما مارور
الوق مالحظتها وال تزا ال ميكن مالحظتها ف ن أ حتقيق جنائي ال ميكنه أن يكشف مثل
هااذه اإلص اااابت .وع ااالواة عل ااى ل ااك توك ااد البياااانت ال ا وقعه ااا ص اااحب ال اابالغ أن ااه أُص اايب
بكاادمات أثناااء التاادريب الراضااي قباال إلقاااء القاابض عليااه وتشااري السااجالت الطبيااة املتاحااة إىل
ضاارب فيهااا عاادة م ارات (ال ق اارة ٥
وجااود كاادمات علااى كت يااه ال علااى رأسااه ال ا ياادعي أنااه ُ
أعاله) ويبدو لك متعارض ا م استنتاجات اللجنة (ال قراتن  ٣-٧و.)4-٧
 -٨ووفق ا ا لالجته ااادات الس ااابقة للجن ااة ولل ق اارة  ٢٦م اان تعليقه ااا الع ااام رق ا )٢٠٠٧(٣٢
بش ن احلق يف املساواة أمام احملاك واهلي ات القضائية ويف حماكمة عادلة يقا عموما ا علاى عااتق
حماك الدو األطراف أن تقيّ الوقائ واألدلاة يف كال قضاية علاى حادة إال إ ا أمكان إثباات أن
هااذا التقيااي أو التطبيااق كااان ظاااهر التعسااف أو بلااغ حااد اخلط ا البا ّان أو إنكااار العدالااة أو أن
احملكماة انتهكا بصاورة ألاارى التزامهاا ابالسااتقاللية والنزاهاة .وماان واقا ملااف القضاية ال أجااد
ما يوكاد أن الدولاة الطارف مل تباذ العناياة الواجباة يف هاذه القضاية إ اساتنتج الدولاة الطارف
دائما أن ادعاءات صاحب البالغ ال تدعمها أدلة كافية.
 -٩ونظرا إىل عدم وجود عالمات واضحة تد على إصاابة بدنياة وما األلاذ يف االعتباار
السااجالت الطبيااة املتاحااة ال ا تشااري فق ا إىل كاادمات والبياااانت ال ا وقعهااا صاااحب الاابالغ
ن ساه والا تبان كي ياة حادو هاذه الكاادمات تكاون سالطات الدولاة الطارف قاد توصاال إىل
ما ميكن اعتباره استنتاج ا معقوالا.
 -١٠يف ض ااوء م ااا تق اادم وعل ااى ل ااالف اس ااتنتاجات اللجن ااة ف ا ا ني أس ااتنت أن ادع اااءات
صاحب البالغ ال تدعمها أدلة كافية وابلتايل ال تثب حدو انتها يف هذه القضية.
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