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بالغ مقدم من:

ي .ش( .ميثله احملامي سريغي بودوزوف)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

االحتاد الروسي

اتريخ تقدمي البالغ:

 15نيسان/أبريل ( 2016الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

القررار ال ر ي اخت ر املقرررر اخلررا مبوجررب املرراد  ،92احملررا إىل الدولررة
الطرف يف  30أيلو /سبتمرب ( 2016مل يصدر يف شكل وثيقة).

اتريخ اعتماد القرار:

 13آذار/مارس

املواضيع:

عدم إجررا حتقيرق فعرا يف مقترل ابنرة صراحب الربالغ عردم احلصرو
على ملفات التحقيق.

املسائل اإلجرائية:

استنفاد سبل االنتصاف احمللية إقامة األدلة على االدعا ات.

املسائل املوضوعية:

احلق يف احليا التردلل يف اخلصوصرية واحليرا األسررية احلصرو علرى
معلومات.

مواد العهد:

 )3(2و 6و 17و)2(19

مواد الربوتوكو االلتياري:

 2و 3و()2(5ب)

2020

يُدعى صراحب الربالغ ي .ش ،.وهرو والرد املتوفرا ن .ش .يردععي أن االحتراد الروسري انتهر
-1
حقررو ابنترره املكفولررة مبوجررب املرراد  ،6مقرررو علررى حررد وابالقرنان ابملرراد  )3(2مررن العهررد ،وحقوقرره
__________

*
**

اعتمدته اللجنة يف دورهتا  27-2( 128آذار/مارس .)2020
شارك أعضا اللجنة التالية أمساؤهم يف دراسة ه ا البالغ :عياض بررن عاشررور ،وعررارف بلقرران ،وأتررد أمر فررت
هللا ،وكريسررتوف ه رراينم ،وابم رررمي كويت ررا ،ومارس رريا ف .ا .ك رران ،ودانك رران الك رري موهوم رروزا ،وف رروتي ابزارت رمي ،
وفاسيلكا سانس  ،ولوسيه مانويل سانتوس ابيي  ،ويوفا شاين ،وإيل تيغرودجا ،وجنتيان زيبريي.
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املكفولة مبوجب املادت  17و )2(19من العهد .وميثل صاحب البالغ احملرامي سرريغي برودوزوف .وقرد
بدأ نفاذ الربوتوكو االلتياري ابلنسبة إىل االحتاد الروسي يف  1كانون الثاين/يناير .1992

الوقائع يما عاضها صاحك ال
 1-2يف  1آذار/مارس  ،2009أُطلقت النرريان بطريرق اخلطر علرى ابنرة صراحب الربالغ ف ُصريبت يف
صرردرها أثنررا تبرراد إلطررال النررار بر مجاعررات إجراميررة يف مدينررة نررويف يورنغرروي .وتوفيررت نتيجررة هلر
اإلصرابة يف مستشررفى املدينرة املركررمي يف وقرت الحررق مرن اليرروم نفسره .ويرردفع صراحب الرربالغ أبن هر ا
احلادث كان نتيجة مباشر لعدم قدر السلطات احمللية على السيطر على اجلماعات اإلجرامية الناشطة
يف املدينررة .وه ر حقيقررة كانررت معروفررة جيرردا يف عررام  .2009واسررتمرت األنشررطة اإلجراميررة حررى فررن
متقدمررة مررن عررام  .2010وي ردععي أيضررا أن قيررام املررويف الطبي ر إبدلررا ابنترره املصررابة إىل املستشررفى
اسرتغر  10دقررائق ،بينمررا كرران مررن املفررنض وفقررا لألنظمررة احملليررة أن يتصرررفوا فررورا يف حالررة لطررري مثررل
حالتها .ويدعي أن الت لري يف العالا كان أحد أسباب وفاهتا.
 2-2ويف  1آذار/مارس  ،2009بدأ حتقيق جنائي يف وفرا السريد ش .ويف ثرالث مناسربات لرال
عامي  2009و ،2010عُلق التحقيق بسبب استحالة حتديد هوية أي مشتبه بره ،غرري أنره اسرتنن فيمرا
بعد .وبعد استئناف التحقيق يف  15نيسان/أبريل  ،2010عُلِّق التحقيق يف  20شباط/فرباير  2011ويل
معلقا من ذل احل .
 3-2ويف ك ر ررانون األو /ديس ر ررمرب  ،2013ق ر رردم ص ر رراحب ال ر رربالغ ش ر رركو إىل حمكم ر ررة مدين ر ررة ن ر ررويف
يورنغرروي مبوجررب املرراد  125مررن قررانون اإلجررا ات اجلنائيررة لعرردم قيررام إدار التحقيقررات يف مدينررة نررويف
يورنغوي ابختاذ إجرا ات وإلطالتها التحقيق .واشتكى صاحب البالغ من عدم إبالغه بتعليرق التحقيرق
يف  20شر ررباط/فرباير  2011وأشر ررار إىل عر رردد مر ررن إجر ررا ات التحقير ررق الر رري مل تُتخر ر  .ويف  21شر ررباط/
فرباير  ،2014رفضت حمكمة املدينة شكوا  .وللصت احملكمرة إىل أن مجيرع إجررا ات التحقيرق املمكنرة
يف غي رراب مش ررتبه ب رره ق ررد ُاخت ر ت عل ررى النح ررو الواج ررب وأن التحقي ررق مل يك ررن مط ر عوال .ورفض ررت احملكم ررة
اقناحر ررات صر رراحب الر رربالغ بشر ر ن إجر ررا ات التحقير ررق ابعتبر ررار أن القاضر رري ال يسر ررتطيع أن ميلر رري علر ررى
سلطات التحقيق اإلجرا ات الي يتع اختاذها.
 4-2ويف اتريخ غري حمردد ،اسرت ن صراحب الربالغ قررار حمكمرة مدينرة نرويف يورنغروي أمرام حمكمرة
ورفر طلرب االسرتئناف يف  5أاير/مرايو  .2014ويف
منطقة ايمالو  -نينيتس املتمتعة ابحلكم الر ايُ .
اترير ررخ غر ررري حمر رردد ،قر رردم صر رراحب الر رربالغ طلر ررب طعر ررن ابلر ررنق إىل احملكمر ررة نفسر ررها .ويف  27تشر ررين
األو /أكتوبر  ،2014رف أحد قضا حمكمرة منطقرة ايمرالو  -نينيتسر املتمتعرة ابحلكرم الر اي إحالرة
طعن رره ابل ررنق لك رري تنظ ررر في رره احملكم ررة .وأش ررار القاض رري إىل أن س ررلطات التحقي ررق مل تنته ر الش ررروط
اإلجرائية أثنا التحقيرق وأن عردم إلطارهرا صراحب الربالغ بتعليرق التحقيرق يف  20شرباط/فرباير 2011
ال ميكن أن يندي يف حرد ذاتره إىل اسرتنتاا عردم مشرروعية قررار التعليرق .كمرا رأ القاضري أن احملكمرة
ال تستطيع فرض إرادهتا بش ن إجرا ات التحقيق والقر رارات املتعلقرة بسرلطات التحقيرق .ويف اتريرخ غرري
حمدد ،قدم صراحب الربالغ طلرب طعرن ابلرنق إىل احملكمرة العليرا .ويف  20آذار/مرارس  ،2015رفر
أحد قضا احملكمة العليا إحالة طعنه ابلنق لتنظر فيه احملكمة.
 5-2ويف  9نيسر ر رران/أبريل  ،2015طلر ر ررب صر ر رراحب الر ر رربالغ إىل إدار التحقيقر ر ررات يف مدينر ر ررة نر ر ررويف
يورنغوي أن تمود بنسخ من مجيع فحو األدلة اجلنائية املتعلقة بوفا ابنته ،ونسخ من مجيع جلسرات
األسئلة واالستجواابت ،ونسخ من مجيع عمليات التفتيش واملصادر املتعلقة ابحلادث ،وفقا للماد 42
من قانون اإلجرا ات اجلنائية.
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 6-2ويف  18أاير/مر ررايو  ،2015رعدت إدار التحقيقر ررات أبن لصر رراحب الر رربالغ احلر ررق يف أن ير رردرس
شخصرريا ،أو ع ررن طري ررق ممث ررل لرره ،س ررجالت إج ررا ات التحقي ررق الرري أُجري ررت مبش رراركته ،ويف أن ي رردرس
طل ررب حتلي ررل اخل رربا وتق ررارير اخل رربا  ،ويف أن حيص ررل عل ررى نس ررخ م ررن الواثئ ررق عل ررى أجهمت رره اإللكنوني ررة
الشخصية .ويف  9متوز/يوليه  ،2015قدم صاحب البالغ طعنا مبوجب املاد  125من قانون اإلجرا ات
اجلنائية إىل حمكمة مدينة نويف يورنغوي ضد قررار إدار التحقيقرات .وقرا إن مكران إقامتره العرادي يقرع
علررى بعررد  3 000كيلررومن مررن مكتررب إدار التحقيقررات ،وهررو مررا جيعررل مررن املسررتحيل عليرره أن يرردرس
شخصيا مواد القضية وأن ينسخ الواثئق .كما أنه مل يكن قادرا على تعي ممثل له.
 7-2ويف  26آب/أغسررط  ،2015رفضررت حمكمررة مدينررة نررويف يورنغرروي طلررب الطعررن املقرردم مررن
صرراحب الرربالغ .وذكرررت احملكمررة أنرره مبوجررب املرراد  161مررن قررانون اإلج ررا ات اجلنائيررةُ ،حيظررر علررى
املشررارك يف اإلجررا ات القضررائية كشر البيررا ت املتعلقررة ابلتحقيقررات األوليررة .وللصررت احملكمررة إىل
أنه نظرا ألن صاحب البالغ مل يوقِّع علرى اتفرا بعردم الكشر عرن املعلومرات مبوجرب املراد  310مرن
قانون العقوابت ،فإن إرسا الواثئق إليه عن طريق الربيد العرادي ميكرن أن يرندي إىل كشر معلومرات
تتعل ررق ابلتحقي ررق .وق رردم ص رراحب ال رربالغ طل ررب طع ررن إىل حمكم ررة منطق ررة ايم ررالو  -نينيتس ر املتمتع ررة
ورفر الطلررب يف  25تش ررين الثرراين/نوفمرب .2015
ابحلكررم ال ر اي يف  18تش ررين األو /أكترروبر ُ ،2015
وأشارت احملكمة إىل أن قانون اإلجرا ات اجلنائية ال يُلمم سرلطات التحقيرق إبرسرا املعلومرات املطلوبرة
إىل صرراحب الرربالغ عررن طريررق الربيررد ،وأن رفضررها إرسررا تلر املعلومررات ال مينررع صرراحب الرربالغ مررن
ممارسة حقه يف تلقي املعلومات شخصيا أو عن طريق ممثل له يف مكتب إدار التحقيقات مباشر .

ال كوى
 1-3يدععي صاحب البالغ انتهاك الدولة الطرف حلقو ابنته املكفولة مبوجب املاد  6من العهد،
مقرو على حد وابالقنان ابملاد  ،)3(2على أس عد  .ف وال ،كانت لرد الدولرة الطررف الوسرائل
الالزمة وفرصة متاحرة حلمايرة ابنتره ،ولكنهرا مل تفعرل ذلر  .واثنيرا ،مل يكرن رد فعرل املرويف الطبير يف
املستشفى اململوك للدولة سريعا مبا فيه الكافية عندما أُدللت ابنته إىل املستشرفى يف حالرة طروار بعرد
احلادث .واثلثا ،مل ُُتر الدولة الطرف حتقيقا فعاال يف وفا ابنته.
 2-3ويدععي صاحب البالغ أن رفر الدولرة الطررف تمويرد مبعلومرات عرن التحقيرق قرد منعره مرن
اإلملام بعملية التحقيق ومن معرفة ما حردث البنتره .ومرن مث فقرد شر عكل ذلر تردلال يف حياتره اخلاصرة
واألسرية مبا ميثل انتهاكا للمراد  17مرن العهرد .ويبلر ذلر أيضرا حرد االنتهراك حلقره يف احلصرو علرى
معلومات مبوجب املاد .)2(19
 3-3واستنادا إىل ه احلجج ،يطلب صراحب الربالغ إجررا حتقيرق فعرا واحلصرو علرى تعروي
عن االنتهاكات الي تعرض هلا.

م حظات الداللة الطاف

ن املق ولية

 1-4يف م ر كر ش ررفوية منرل ررة  8ك ررانون األو /ديس ررمرب  ،2016ق رردمت الدول ررة الط رررف مالحظاهت ررا
بشر ن مقبوليرة الربالغ وذكررت فيهرا أن صرراحب الربالغ مل يسرتنفد سربل االنتصراف احملليرة وأن ادعا اترره
غري مقبولة مبوجب املاد  2من الربوتوكو االلتياري.
 2-4وترردفع الدولررة الطرررف أبنرره مبوجررب املرراد  )2(401مررن قررانون اإلجررا ات اجلنائيررة ،كرران ميكررن
لصر رراحب الر رربالغ أن يقر رردم طعنر ررا ابلر ررنق إىل احملكمر ررة العلير ررا .ومل يسر ررتخدم صر رراحب الر رربالغ سر رربيل
االنتصاف ه ا ومل يطعن يف قرار حمكمة مدينة نويف يورنغوي املنرخ  26آب/أغسط .2015
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 3-4ومبوجب املاد  )3(401من قانون اإلجررا ات اجلنائيرة ،كران ميكرن لصراحب الربالغ أن يطعرن
لررد رئرري احملكمررة العليررا أو ئبرره يف قررار قاضرري احملكمررة العليررا ،املررنرخ  20آذار/مررارس  ،2015بعرردم
إحالررة طعنرره ابلررنق لتنظررر فيرره احملكمررة .ومل يفعررل صرراحب الرربالغ ذلر  ،وهررو مررن مثِّ مل يسررتنفد سرربل
االنتصاف احمللية املتاحة له.
 4-4وترردفع الدولررة الطرررف كر ل أبن رف ر سررلطات التحقيررق إرسررا واثئررق التحقيررق عررن طريررق
الربيد ،على النحو املطلوب ،ال يشكل تدلال يف حرق صراحب الربالغ يف اخلصوصرية واحليرا األسررية،
كمررا أنرره ال ينته ر حريترره يف التعب ررري .وتتنرراى ادعررا ات صرراحب الرربالغ م ررع أحكررام العهررد وهرري غ ررري
مقبولرة مبوجرب املراد  3مررن الربوتوكرو االلتيراري .وابإلضرافة إىل ذلر  ،مل يقردم صراحب الربالغ هر
االدعررا ات إىل احملرراكم احملليررة وابلترراي مل يسررتنفد سرربل االنتصرراف احملليررة علررى النحررو املطلرروب مبقتضررى
املاد  2من الربوتوكو االلتياري.

تعليقات صاحك ال

على م حظات الداللة الطاف

ن املق ولية

 1-5يف  27ش ررباط/فرباير  ،2017ق رردم ص رراحب ال رربالغ تعليقات رره عل ررى مالحظ ررات الدول ررة الط رررف
بش ن املقبولية .وهو يدفع أبن الطعن ابلنق مبوجب املادت  )2(401و )3(401من قانون اإلجرا ات
اجلنائية ال يشكل سبيل انتصاف فعاال يتع استنفاد قبل تقدمي شكو إىل اللجنة .ويشرري إىل حكرم
احملكمة األوروبية حلقو اإلنسران يف قضرية ( Kashlan v. Russian Federationكاشرالن ضرد االحتراد
الروسي) ،ال ي للصرت فيره احملكمرة إىل أن الطعرن ابلرنق ال ميثرل سربيل انتصراف فعراال( .)1كمرا أنره
يعتمد على ُتربته اخلاصة يف شكوا ذات الصلة بعدم إجرا حتقيق فعا  ،حيث قدم طعنا ابلنق إىل
احملكمررة العليررا وتلقررى رفضررا مررن أحررد قضررا احملكمررة العليررا إبحالررة الطلررب إىل احملكمررة لكرري تنظررر فيرره.
وي ردععي أن رره ح ررى ل ررو نظ رررت احملكم ررة يف الطع ررن ابل ررنق  ،ف ررإن ه ر األل ررري ال تعي ررد النظ ررر يف ق ررارات
احملاكم األدىن درجة من حيث األس املوضوعية.
 2-5وير رردفع صر رراحب الر رربالغ أيضر ررا أبنر رره أشر ررار إىل حقر رره يف اخلصوصر ررية واحلير ررا األسر ررية مبوجر ررب
املراد  17واحلرق يف تلقرري معلومرات مبوجرب املرراد  )2(19مرن العهرد يف طلبرره للحصرو علرى معلومررات
املوجرره إىل إدار التحقيقررات مث إىل احملرراكم ،وابلترراي فهررو قررد أقررام األدلررة علررى ادعا اترره واسررتنفد سرربل
االنتصاف احمللية بش ن ه االدعا ات.

م حظات الداللة الطاف

ن األسس املوضوعية

 1-6يف  18نيسر رران/أبريل  ،2017قر رردمت الدولر ررة الط ر رررف مالحظاهتر ررا بش ر ر ن األس ر ر املوض ر رروعية
للربالغ .ووفقرا للدولرة الطررف ،أصريبت ابنرة صراحب الربالغ يف تبراد إلطرال النرار ذي صرلة بتقسرريم
منرراطق نف رروذ اجلماعررات اإلجرامي ررة ،وكانررت تق ررود سرريار برفق ررة رجل ر  -مه ررا ب .وم - .متررورط م ررع
مجاعة إجرامية إثنية .وتوفيت يف املستشفى يف الليلة نفسها نتيجة إلصابتها.
 2-6وكش ر حتقيررق جن ررائي يف احلررادث ع ررن وجررود  30مررن ثق رروب الرصررا يف اجل ررم اخللفرري م ررن
السيار  .ومت حتليل وتسجيل الرصاصات امل لوذ من جثة ابنة صاحب البالغ يف مركم اخلربا اجلنائي
الترابع لروزار الدالليرة .وأُجرري فحرص الطرب الشررعي جلثرة السريد ش .وأُجريرت أيضرا التبرارات تقنيررة
ذات صلة ابملتفجرات والتبارات تسيارية وتنظريية وبيولوجيرة ووراثيرة والتبرارات اآلاثر واألدلرة اجلنائيرة.
ودرس التحقيررق تسررجيالت الفيررديو املسررتمد مررن كررامريات املراقبررة يف مقهررى ذهبررت إليرره ابنررة صرراحب
__________
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البالغ وب .وم .قبل وقوع احلادث .ونُف عدد كبري من عمليات التفتيش مما أد إىل مصادر أسلحة
رية وذلائر وقنبلة يدوية طراز .F1
 3-6ولال التحقيق ،مت استجواب حنو  90شخصرا وتفتريش سرتة مبران سركنية يف املنطقرة احمليطرة
ابحلادث .وجر حتديد شهود .ومت استجواب أصحاب سيارات مماثلة للسيار الي شوهدت يف مكران
أرسرلت سرلطات التحقيرق أكثرر مرن  20مرن التعليمرات
احلادث والتحقق من صلتهم احملتملرة ابجلرميرة .و َ
إىل إدار شرررطة نررويف يورنغرروي الخترراذ إجررا ات يف إطررار التحقيررق .وجررر احلصررو علررى معلومررات مررن
مقرردمي لرردمات اهلررات عررن مجيررع املشررنك ال ر ين كررانوا موجررودين يف مكرران اجلرميررة ودراسررتها .كمررا
نُف ت إجرا ات ألر يف إطار التحقيق .وحصل صاحب البالغ على صفة الضحية يف ه القضية.
 4-6بيررد أنرره مل يررتم التعرررف علررى هويررة املسررنول عررن اجلرميررة .ويف  20شررباط/فرباير  ،2011وبع ررد
اخترراذ مجيررع إج ررا ات التحقيررق املمكنررة يف غيرراب مشررتبه برره ،قررررت إدار التحقيقررات يف نررويف يورنغرروي
تعليق التحقيق .وقد استعرضت احملاكم هر ا القررار .وطلرب صراحب الربالغ إىل احملراكم أن أتمرر بتنفير
عرردد مررن إج ررا ات التحقيررق ،ولكررن طعونرره ابلررنق ُرفضررت .ويف ه ر الظررروف ،ال توجررد يف الوقررت
رد من جهة االدعا العرام .وميكرن إعراد النظرر يف قررار تعليرق التحقيرق ،املرنرخ 20
الراهن أس لتقدمي ِّ
شباط/فرباير  ،2011يف حا احلصو على معلومات جديد هامة .وه ا ينطبق بوجه لا على ه
القضية حيث أن التحقيق مل يُغلَق (بل عُلِّق فحسب) وال يما جيري اختراذ عردد مرن إجررا ات التحقيرق
من أجل حتديد هوية املشتبه هبم .ويتوىل اإلشراف على التحقيق مدع عام مشرف.
 5-6وتنكد الدولة الطرف من جديد أن صراحب الربالغ مل يقردم طعنرا ابلرنق فيمرا يتعلرق بررف
إرسا ملفات التحقيق إليه .وختتتم مالحظاهترا ابلقرو إنره مل حيردث انتهراك حلقرو صراحب الربالغ يف
ه ا البالغ.

تعليقات صاحك ال

على م حظات الداللة الطاف

ن األسس املوضوعية

 1-7يف  5حميران/يونيه  ،2017قدم صاحب البالغ تعليقاته بش ن األس املوضوعية .وهرو يشرري
إىل أن مالحظرات الدولررة الطررف ال تتعلررق إال ابدعا اترره مبوجرب املرراد  6علررى حرد ومقرررو ابالقرنان
ابملاد  )3(2من العهد ،وأنه ال يوافق على استنتاا الدولة الطرف أبنه مل حيدث انتهاك حلقوقه.
 2-7ويكرررر صرراحب الرربالغ ادعررا مبوجررب املرراد  6مررن العهررد أبن الدولررة الطرررف كانررت لررديها
الوسائل الالزمة ملنع وفا ابنته عن طريق هتيئة بيئة آمنة يف املدينة وتايرة مجيرع املرواطن مرن العصراابت
اإلجراميرة ،وهرو مرا مل تفعلره .ويردعي أيضرا أن التحقيرق الر ي اسرتمر  24شرهرا ،مرن آذار/مرارس 2009
رند إىل نتيجررة ،ال ميكررن اعتبررار فعرراال .ويرردعي أنرره لرروال طلباترره املوجهررة إىل
إىل شررباط/فرباير  2011ومل ير ِّ
مكتب املدعي العام وسلطات التحقيق واحملكمة ،ملا ُاخت الكثري من إجرا ات التحقيق.
 3-7ويالحظ صاحب البالغ أن الدولة الطرف مل تقدم مالحظات بش ن ادعا اتره مبوجرب املرادت
و )2(19من العهد ،ويكرر ادعا اته مبوجب هات املادت .

17

املسائل الاإللااءات املعاالضة على اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-8قبل النظر يف أي ادعا يرد يف بالغ ما ،جيب على اللجنة أن تقرر ،وفقا ملا تقتضيه املاد
من نظامها الداللي ،ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال مبوجب الربوتوكو االلتياري.
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 2-8وقد حتققت اللجنة ،وفقا ملا تقتضيه املاد ()2(5أ) من الربوتوكو االلتياري ،من أن املسر لة
نفسها ال جيري حبثها يف إطار إجرا آلر من إجرا ات التحقيق الدوي أو التسوية الدولية.
 3-8وحت رري اللجن ررة علم ررا ابدع ررا الدول ررة الط رررف أن ص رراحب ال رربالغ مل يس ررتنفد س رربل االنتص رراف
احمللي ررة فيم ررا يتعل ررق ابدعا ات رره مبوج ررب امل رراد  6مق رررو ابالق رنان ابمل رراد  )3(2م ررن العه ررد بش ر ن فعالي ررة
التحقي ررق يف مقت ررل ابنت رره ،ألن رره مل يق رردم طعن ررا يف الق ررار الص ررادر ع ررن قاض رري احملكم ررة العلي ررا ،امل ررنرخ 20
آذار/مرارس  ،2015لررد رئري احملكمررة العليرا أو لررد ئبره .وتررر الدولرة الطرررف أن صراحب الرربالغ
مل يسررتنفد أيضررا سرربل االنتصرراف احملليررة فيمررا يتعلررق بطلبرره تمويررد مبلفررات التحقيررق ألنرره مل يقرردم طعنررا
ابلرنق  .وحترري اللجنرة علمررا كر ل ابدعررا ات صراحب الرربالغ أن إجررا ات الطعررن ابلرنق ال تُعترررب
سبل انتصاف حملية يتع استنفادها ألغراض املقبولية.
 4-8وتالحررظ اللجنررة أن إج ررا ات املراجعررة ابل ررنق املنصررو عليهررا يف إطررار املرراد  2-401م ررن
قررانون اإلجررا ات اجلنائيررة تتعلررق مبراجعررة قررارات احملرراكم الرري برردأ نفاذهررا وتقتصررر علررى النقرراط املتصررلة
ابلقررانون .وق ررار إحالررة أو عرردم إحالررة قضررية مررا إىل حمكمررة الررنق لكرري تنظررر فيهررا هررو بطبيعترره ق ررار
تقديري ،ويتخ قاض منفرد .ول ا تر اللجنة أن املراجعة ابلنق تتضمن عناصر السبيل االسرتثنائي
لالنتصاف .ول ل  ،جيب على الدولة الطرف أن تب ِّ وجود احتما معقو أبن توفر تل اإلجرا ات
سبيل انتصاف فعاال يف ضو مالبسات القضية( .)2وملا كانت الدولة الطرف مل تقدم أي توضي بش ن
مد فعالية إجرا ات املراجعة ابلنق يف قضااي مماثلة هلر القضرية ،ترر اللجنرة أن املراد ()2(5ب)
مررن الربوتوكررو االلتيرراري ال متنعهررا مررن النظررر يف ادعررا ات صرراحب الرربالغ مبوجررب املرراد  ،6مقرررو
ابالقنان ابملاد  )3(2واملاد  )2(19من العهد ،ألغراض املقبولية.
 5-8وحت ر رري اللجن ر ررة علم ر ررا ابدع ر ررا ص ر رراحب ال ر رربالغ أن الدول ر ررة الط ر رررف انتهك ر ررت حق ر ررو ابنت ر رره
عن رردما مل ت رروفر حال ررة عام ررة م ررن الس ررالمة يف املدين ررة ومل متن ررع مقتله ررا .وتش ررري اللجن ررة إىل تعليقه ررا الع ررام
رقم  )2018(36بش ن احلق يف احليا وتالحظ أن الدو األطراف ملممة ابحنام احلق يف احليا  .إذ لي
مررن واجبهررا فق ر االمتنرراع عررن االخن رراط يف سررلوك يررندي إىل احلرمرران مررن احليررا تعسررفا مررن قبررل ممثلرري
الرردو  ،بررل يتع ر عليهررا أيضررا أن تكف ررل احلررق يف احليررا وأن تب ر العنايررة الواجبررة حلماي ررة األف رراد م ررن
احلرمان من احليا ال ي يسببه أشخا أو كيا ت ال يُعم سلوكهم إىل الدولة .غري أن اللجنة تالحظ
أنه ال ميكن توقُّع أن يفرض ه ا احلكم عبئا مسرتحيال أو غرري متناسرب علرى السرلطات .وابلتراي ،فرإن
االلتمام اإلجيايب للدولة الطرف مبنع احلرمان من احليا على يد فرد ما ،مبا يتجاوز اعتماد أحكام القانون
اجلنررائي الالزمررة ،ال ميكررن توقعرره إال يف حررا وجررود هتديرردات ميكررن التنبررن هبررا بصررور معقولررة وحرراالت
هترردد احليررا وميكررن أن تررندي إىل لسررائر يف األرواح (الفقررر  .)7ويف هر القضررية ،تالحررظ اللجنررة أن
صاحب البالغ ال يدعي أنه كانت لد السلطات معلومات حمدد عن حادث إطال ر خمط له،
وهو حادث تسبب بطريق اخلط يف وفا ابنة صاحب البالغ كما أن صاحب البالغ مل يب ِّ أن مد
اخلرروا علرى القرانون والعنر يف املدينررة بلر مسرتوايت عاليرة إىل درجررة ابت فيهرا مجيرع السركان عرضررة
خلطررر حقيقرري يهرردد حيرراهتم .وعليرره ،ختلررص اللجنررة إىل أن ادعررا ات صرراحب الرربالغ مبوجررب املرراد 6
ال تدعمها أدلة ،وهي ادعا ات غري مقبولة مبوجب املاد  2من الربوتوكو االلتياري.
 6-8وحتي اللجنة علما أيضا ابدعا صاحب البالغ أن مويفي مستشفى املدينة انتهكوا املاد
من العهد بعدم تصرفهم على وجره االسرتعجا الواجرب إلدلرا ابنتره إىل املستشرفى .وتالحرظ اللجنرة
6
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أن صرراحب الرربالغ مل يقرردم تفاصرريل كافيررة بش ر ن ه ر ا اجلررم مررن ادعائرره ول ر ا فهرري ختلررص إىل أن ه ر ا
اجلم غري مدعوم أبدلة كافية وغري مقبو مبوجب املاد  2من الربوتوكو االلتياري.
 7-8وحترري اللجنررة علمررا ابدعررا صرراحب الرربالغ أن التحقيررق يف وفررا ابنترره مل يكررن فعرراال وانتهر
حقوقها مبوجب املاد  ،6مقرو ابالقنان ابملاد  ،)3(2من العهد .وتالحظ اللجنة ك ل أن التحقيق
قرد اسررتُهل يروم وقرروع احلرادث ،يف  1آذار/مررارس  ،2009وأن العديرد مررن إجررا ات التحقيررق قرد نُفر ت
قبل اختاذ قرار تعليق التحقيق يف غياب مشرتبه بره يف النهايرة ،أي يف  20شرباط/فرباير  .2011وتالحرظ
اللجنة أن صاحب البالغ معنف به كضحية يف القضية وأنه شارك يف التحقيق .وتالحظ اللجنة أيضا
أن ادعا صاحب البالغ أبن التحقيق مل يكرن فعراال قرد استعرضرته احملراكم وأن احملراكم للصرت إىل أن
مجيررع األعم ررا اإلجرائي ررة املمكن ررة يف غيرراب مش ررتبه ب رره ق ررد نُف ر ت .وتش ررري اللجن ررة إىل أن األم ررر م ررنوك
بشكل عام لسلطات وحماكم الدولة الطرف لتقييم الوقائع واألدلة يف قضية معينة ،إال إذا أمكن الت كد
من أن التقييم تعسفي بشكل واض أو أنه يبل حد إنكار العدالة( .)3ويف ه القضية ،تالحظ اللجنة
أن املعلومررات املعروض ررة عليهررا ال تس ررم هلررا ابس ررتنتاا أن التحقي ررق كرران مط رروال علررى حن ررو اس ررتثنائي أو
يفتقر إىل الشفافية أو االستقال أو النماهة .ول ل تعلن اللجنة أن هر ا اجلرم مرن الربالغ غرري مردعوم
أبدلة كافية وغري مقبو مبوجب املاد  2من الربوتوكو االلتياري.
 8-8وحتي اللجنة علما ابدعا صاحب البالغ أن الدولة الطرف ،برفضها إرسا ملفات التحقيق
إلير رره ،حرمتر رره مر ررن املعلومر ررات املتعلقر ررة ابلتحقير ررق يف مقتر ررل ابنتر رره ،ممر ررا يشر رركل تر رردلال يف شر ررنون أسر ررته
ولصوصرريته وينتهر املرراد  17مررن العهررد .ويف غيرراب معلومررات ألررر ذات صررلة ضررمن امللر لشرررح
الصرلة بر وقررائع التحقيرق واملصرراح القانونيررة املشرمولة ابحلمايررة مبوجررب املراد  ،17تررر اللجنررة أن هر ا
االدعا غري مدعوم أبدلة كافية وغري مقبو مبوجب املاد  2من الربوتوكو االلتياري.
 9-8وفيم ررا يتعل ررق ابدع ررا ص رراحب ال رربالغ مبوج ررب امل رراد  )2(19م ررن العه ررد ،حت رري اللجن ررة علم ررا
مبالحظة الدولة الطرف أبنره ال ينردرا ضرمن نطرا العهرد .غرري أن اللجنرة تالحرظ أن صراحب الربالغ
حيتج ابملاد  )2(19فيما يتعلق حبقه يف احلصو على معلومات ،وهي مس لة مشمولة ابحلماية يف إطار
العهد .ومع ذل  ،تالحظ اللجنة أن رف سلطات التحقيق إرسرا امللفرات إىل صراحب الربالغ كران
مصررحواب مبعلومررات تفيررد أبنرره يسررتطيع أن يُصرردر نسررخا إلكنونيررة مررن امللفررات شخصرريا أو عررن طريررق
ممثل له .ورعد صاحب الربالغ أبنره يُقريم علرى بعرد  3 000كيلرومن وال يسرتطيع احلضرور شخصريا ،وأبنره
غري قادر على تعي ممثل له .ويف ه ا الصدد ،تالحظ اللجنة أن صاحب البالغ مل يقردم أسربااب لعردم
متكنه من تعي ممثل له .ومع األل يف االعتبار أن صاحب البالغ مل ُحيرم مرن احلرق يف االطِّرالع علرى
ملفات التحقيق ،ولكن رهنا مبرا يبردو أنره قيرود معقولرة ،ترر اللجنرة أن ادعرا صراحب الربالغ مبوجرب
املاد  )2(19غري مدعوم أبدلرة كافيرة ألغرراض املقبوليرة وأنره غرري مقبرو مبوجرب املراد  2مرن الربوتوكرو
االلتياري.
-9

ول ل  ،تقرر اللجنة املعنية حبقو اإلنسان ما يلي:
(أ )

عدم مقبولية البالغ مبوجب املاد  2من الربوتوكو االلتياري

(ب )

إحالة ه ا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحب البالغ.

__________

()3
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