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امل ائل اإلجرائغة:

عدم تعاوا الدولة الطرف

اعتمدهتا ال ة دورهتا  120م 28-٣مترز/يرلغ .)2017
غارك أع اء ال ة التالغة أمساؤهم دراسة هاا البالغ :ال غدد اتنغيا ميارع عبيدو روغيرل وال يغد عغيا ين
وال ييغد أولغاغغ ي دي رو غييل وال يغد
عاغييرر وال ييغدد فل ييزي رانييدل كغ يريس وال ييغد أيييد أم ي ييت
كري ترف هاي س وال غد يرجج فواساوا وال غد ابمرمي كريتا وال يغدد مارسيغا ف . .كيراا وال يغد دنكياا
الكييج مرهرمييرزا وال ييغدد ييرتغو ابزارت يزيس وال ييغد ميياورو يرلغس وال ييغد لرسييغ مانريييل سييانترل ابيييغس
وال غد ير ال غا وال غدد مارغر واتر ال.
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امل ائل املرضرعغة:

احلييق احلغييادت والتعيياي أو املعام يية أو العقر يية
القاسغة أو الالفن يانغة أو امل غ يةت واحليق احلريية
واألمن الشخصج

مراد الع د:

 ٦و 7و 9مق ي ييروءد ع ي ييى ق ي ييدد وابال ي ي ي اا م ي ي ي
املادد 2م)٣

مراد الربوتركرل االلتغاري:

 2و5

 1-1ص يياق ال ييبالغ آماراس ييغ آ آراغ ييغآ س يياارا آماراس ييغ آ م ي يراطن س ي يريالنكج ول ييد
يرآ آماراسيغ آ آراغيغآ داياغيد
عام 19٦٣م .)1وهر يق ّدم البالغ نغا ة عن نا ي وعين غيقغق املت ّ
آماراسغ آ وهر أي اً مراطن سريالنكج وولد عام 1957م.)2
 2-1وي ّدعج صاق البالغ أا الدولة الطيرف انت كيح ققيرق غيقغق رجي امليراد  ٦و7
و 9ألن ي تعي ّير ل تعيياي وفسيياءد املعام يية الشييديدد ع ييى يييد ضييا طج غييرطة وتيير ّ فثيير ذلييك.
ويي ّدعج أي ياً أا الدوليية الطييرف انت كييح ققر ي وققييرق غييقغق املكارليية رجي املييادد 2م)٣
مقيروءد ابال ي اا مي امليراد  ٦و 7و 9ميين الع ييد الييدو اقيياا ابحلقييرق املدنغيية وال غاسييغة ميين
لالل وض قد إلجراءات التحقغق مال ات و اد غقغق ومقاضاد اجل اد املزعرم  .ودلل
الربوتركييرل االلتغيياري امل حييق ابلع ييد قغييز ال ايياذ ابل ييبة فىل سييري النكييا  ٣كييانرا ال ييا /
ي اير  .1998وصاق البالغ مم ل حام.
الوقائع لما عرضها صاحة البالغ
 1-2يييد صيياق الييبالغ اتا ضييا ط ات ع ي لشييرطة كقي ييديريال أو اييا غييقغق يييرم 1٣
آ /أغ طس  2010ع ى ال اعة ال ام ة وال صف م اء .وق ما ذكره أقيد غي رد العغياا
تعر غقغق صياق اليبالغ ل يرء معام ية غيديدد ع يى ييد ال يا ط ع يد تر غاي  .و يد ضيرابه
ق غ وم كاه من الا ن والع ق وضراب رأس اب مركبية الشيرطة ميرت  .ووضي عيد ذليك
مركبة ل شرطة تعر غ ا ل ركل الشديد وضر ق باا قديدية ع ى رأس .
 2-2ويؤّكييد صيياق الييبالغ أا غييقغق نقييل و ق ياً إل ييادات الشييرطة فىل م تشيياى راداوا
مباغييرد عييد تر غا ي س فىل م تشيياى غامبييا وألييقاً فىل امل تشيياى الييرطو كرلرمبيير قغ ي
تر صباح يرم  1٤آ /أغ طس .2010
 ٣-2و ي ي ّدمح غ ييرطة كقي ييديريال تقريي يراً مؤرلي ياً  1٤آ /أغ ييطس  2010فىل " ييا غ ييق
رمسييج"م .)٣و التقرييير ذكييرت الشييرطة أا غييقغق صيياق الييبالغ تيير جيّيراء فصيياابت ادعييج أني
تعر هلا أث اء اولت القاز من مركبة غرطة متحركة عد ما أو ا ضيا طا غيرطة يب ال يكر
ّ
وفعا يية قركيية املييرور .وأغييارت الشييرطة أي ياً فىل ف ييادد غيياهد عغيياا مزعييرم متطا قيية م ي ف ييادات
__________

م)1
م)2
م)٣

2

مل يقدم التاريخ الد غق لرالدد صاق البالغ.
مل يقدم التاريخ الد غق لرالدد ال حغة.
يياد ص ي ألداء دور
يرض ي صيياق الييبالغ أا املييادد  ٣7ميين ييانرا ف اميية العييدل لعييام  197٣جتغييز تعغ ي
ّ
" ييا غييق رمسييج" ضي ّيرهلم كييل س ي طات القاضييج مييا عييدا س ي طة ال ظيير الق يياع املدنغيية أو اجل ائغيية و اكميية
املتررط غ ا واختاذ رارات شأهنا.
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ويرض ي صيياق الييبالغ أا الشيياهد مالقييق
الشييرطةّ .
غرطة كقي ديريال وأا مصدا غت مرض غك كبق جداً.

العديييد ميين الق يياع اجل ائغيية ميين بييل

 ٤-2و  1٤آ /أغ ييطس  2010أجييرا القاضييج غييق الرمسييج قغقياً امل ييألة .ويييد
صيياق الييبالغ اتا غيياهدي عغيياا ع ييى األ ييل أمييام القاضييج غييق الرمسييج وأ ييادا اتا اإلصيياابت
املمغتيية الييس تعيير هلييا غييقغق ايية عيين اعتييداء الشييرطة ع غي ولييغس عيين قادثيية .و عييد ت ي غل
ف ييادات العديييد ميين الشي رد أميير القاضييج غييق الرمسييج تشيري ج يية ال ييحغة وفقاليية الق ييغة فىل
رغردا.
كمة الص
 5-2و  15آ /أغ ييطس  2010ت ييرىل طبغي ي غ ييرعج استش يياري تشي يري ج يية غ ييقغق
صاق البالغ وأعد تقريراً هياا الصيددم .)٤وكشيف التقريير عين وجيرد اإلصياابت التالغية ع يى
ج م ال حغة :مأ) كدمة ع ى اجلان األان من رود الرألت م ) ك رر متعيددد ع يى اجلاني
األان من اجلم مة ا ذلك العظام الصدغغة واجلدارية والقاالغة ع ى م اقة  18ع ى 1٣
سمت م ) متزيق اجلا غةت مد) نزيف ح اجلا غة ع ى اجلان األاين مين اليدماغ مقي ً كيدمات
واهت يزازات لارجغ يية الا يية الص ييدغج األا يينت م ) ك ييدمات وك ييرر أل ييرا رأل ال ييحغة
وا متي ودماغ ي ت مو) سييح ات قغييال  ٣ع ييى  ٣م ييم اجلييزء الع ييري ميين األنييف واجلان ي
األي يير م يين اجلب ييةت مز) س ييح ات وك ييدمات اجل يية اجلانبغ يية م يين الك ييرع األا يين مم ي نزي ييف
األن ة الرلرد) و اجل ة الدال غية مين الكيرع األي ير و أع يى الكتيف األي ير و وسي
م طقة أسال الظ ر و وس الصدر مم نزيف األن ة الرلرد).
 ٦-2ول ة التقرير فىل أا فصاابت ال حغة اة عين صيدمة قيادد وأا اي اجليروح يت يق
م ي "عم غيية سييقر فىل اق ييف يتبع ييا ارتطييام اجلان ي األايين ميين اليرأل ييط ص ي " .وأغييار
أي ياً فىل عييدم وجييرد "أي دلغييل ع ييى تعرضي إلصيياابت ايية عيين ع ييف متعمييد" .وأغييار تقرييير
ل مرمغات صادر عن خمترب ل طي الشيرعج وميدر تقريير تشيري اجل ية فىل أا عغ يات اليدم
املألرذد من ال حغة ال تري ع ى مراد كحرلغةم.)5
 7-2و  18آ /أغ طس  2010رغرت فجراءات التحقغق الق ائج أميام كمية الصي
رغيردا .وأغيار القاضييج ف ادتي املشيارعة غمي دكمية االسيت اف فىل أا العديييد مين غي رد
عدد مين اجلراني مي غي ادات ال يا ط يا
العغاا أدلرا ذلك الغرم ش ادات تتعار
ذلك مكاا التر غف املزعرم لشقغق صاق البالغ وطريقة تعرض لإلصاابت املمغتة.
 8-2و ييد أص ييدر القاض ييج يياء ع ييى م ييا مسعي ي م يين "أدل يية دام يية" أمي يراً ابالعتق ييال املؤ ييح
االعتييداء ع ييى غييقغق صيياق الييبالغ .وأ يياد القاضييج اتن ي أصييدر هيياا
ل ييا ط املتييررط
القيرار ن يين نغيية ابل ظيير فىل واجي الشييرطة مقاضيياد ضييباط ا وفىل الشيراغل واملخياوف الييس
أعيير ع ييا غي رد العغيياا أث يياء فجيراءات التحقغييق فزاء فمكانغيية تعرضي م النتقييام الشيرطة ييب
ديدهم هرية اجل اد.
__________

م)٤
م)5
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يق ّدم صاق البالغ التقرير التشرحيج ر م  2010/08/99٣املؤرخ  15آ /أغ طس .2010
يقي ّدم صيياق الييبالغ تقرييير ال ييمرمغات ر ييم  TRA/179/2010املييؤرخ  27آ /أغ ييطس  2010اليياي أعي ّده
مع د الط الشرعج وع م ال مرم مكرلرمبر) وأدر التقرير التشرحيج ر م .2010/08/99٣
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 9-2و  2٣آ /أغ ييطس  2010ي ي ّدمح غ ييرطة كقي ييديريال فىل القاض ييج تقري ي يراً آل يير
ي يّ ال ييرء ع ييى تصييرحيات الطبغي الشييرعج كرلرمبيير وطبغي م تشيياى راداوا الييس تاغييد
اتا ج يية غ ييقغق ص يياق ال ييبالغ مل تك يين م ييل أي أم ييارات ت ييرقج اتنّي ي تع ي ّير ألي اعت ييداء
ابل الح .وأغار القاضج ف ادت املشارعة غم دكمة االست اف فىل أا التأكغد ع يى هياه
ال قطة تصرحيات األطباء "فجراء غق عادي نرعاً ميا" .و الغيرم نا ي ر ي القاضيج ط ي
ف يرا مؤ ييح مق ييدم م يين ض ييا طج الش ييرطة .و ييد اس ييتؤنف األم يير م يرت ل ييدا ادكم يية الع غ ييا
غامباها و ّدم ط باا جديداا فىل ادكمة الع غا لإل را املؤ ح ع ميا .و يد ر يح اغي هياه
الط بات عد مساع الر ائ وع ى الرغم من عدم اع ا امل ّدعج العام ع ى لغار اإل را املؤ ح.
 10-2و  9أي رل/سبتمرب  2010عير تقريير تشيري اجل ية ع يى القاضيج الياي اعتيرب أا
"من غق العادي فىل قد ما" أا يشيق تقريير الطبغي الشيرعج الايرع املتع يق يب الر ياد فىل
أا أاا اجلروح "ترقج عم غة سقر فىل اق ف يتبع ا ارتطام اجلان األان مين اليرأل يط
صي " وأني ال يرجييد أي دلغييل ع ييى تعرضي إلصيياابت ايية عيين ع ييف متعمييد .وابإلضييا ة فىل
ذلييك اعت ييرب القاض ييج أا اإلص يياابت اقارجغ يية ع ييى ج ييد ال ييحغة امل يياكررد تقري يير تش ييري
اجل يية وكيياا اإل ييادات الييس تؤكييد عييدم وجييرد أثيير مل يراد كحرلغيية ج ييم ال يحغة ع يد ق يدوث
الر اد ال تتاق م رواية ضا طج الشرطة لألقداث .ودعج الطبغ الشرعج فىل اإلدالء شي ادت
أمييام القاضييج لكّي مل حي يير تعّيية وجييرد أسييبا صييحغة مت ع ي ميين ذلييك .و ع يد عييدد ياوالت
اغي ة لتييأم ق ييرره اضييطرت ادكميية فىل االعتميياد ع ييى ف ييادد لطغيية مشييارعة غمي مقدميية
م دالً من غ ادت الشارية.
 11-2و  22كانرا األول/دي مرب  2010ل ة القاضيج ضيرء ميا وصيا "ابلشي ادد
املباغرد واملق عة لش رد العغاا و ضرء األدلة الطبغة الس كانيح أ يل قاالهتيا غيق اطعية"
فىل أا األدليية املتاقيية تييرقج نييدوث جرايية تييل وأميير باغييرد قغيق أو ضيد ضييا طج الشييرطة
ومراص ة اقت ازمها املؤ ح.
 12-2و  7غي ييبا  /رباير  2011ي ييدمح غي ييرطة كقي ي ييديريال ل ي يرائ اهتي ييام ضي ييد ض ي ييا طج
وج ي الركغييل العييام نغا يية عيين امل ي ّدعج العييام رسييالة فىل
الشييرطة .و  28غييبا  /رباير ّ 2011
القاضييج عيين طريييق املر ييف امل ييؤول عيين مركييز الشييرطة اد ييج إل الغ ي غت ي عييدم امل ييج
املالققة اجل ائغة ل ا طج الشرطة املزعرم تررط ما سرء معام ة غقغق صاق البالغم.)٦
 1٣-2و  ٣آذار/مييارل  2011ي ّدم ط ي إلسييقا الييتّ م عيين ضييا طج الشييرطة يياء ع ييى
رس ييالة الركغ ييل الع ييام .غ ييق أا القاض ييج ر ي ه يياا الط ي معت ييرباً أا ييانرا اإلج يراءات اجل ائغ يية
ال ي ة ع ى فمكانغة فسقا الت م عن املت م اء ع ى ترصغة امليدعج العيام بيل تقيدمي األدلية
م)7
ويرض ي صيياق الييبالغ أا هيياا القييانرا ي ي ة ع ييى أا فسييقا الييت م
ذات الص ي ة ابلق ييغة ّ .
__________

م)٦

م)7
4

يرض ي صيياق الييبالغ أا الركغييل العييام سييري النكييا ي يياعد امل ي ّدعج العييام .وحيغييل صيياق الييبالغ فىل يير
املداوالت واألمر املؤرخ  ٣آذار/مارل  2011الاي ي ة ع يى أني ي ف يالغ القاضيج غية عيدم اختياذ أي فجيراء
انر فضيا ضيد هياين املت مي ونمكانغية فسيقا اليت م ع ميا .وأني ي ب يج ف يالغ القاضيج غ يرا  1٤يرمياً
من ت قج هاه الرسالة غكل مر ق ابقطرات الس اختاهتا كمة الص عد اإل الغ عن هاا األمر.
حيغل صاق البالغ فىل ر املداوالت واألمر املؤرخ  ٣آذار/مارل .2011
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ع يين امل ييت م اتم يير م يين امل ييدعج الع ييام ال ييرز فال ع ييد م رل ي أم ييام ادكم ية الع غ ييا أو
ّفابا اكمت م.)8

أي و ييح

 1٤-2و  8آذار/مييارل  2011ي ّدم ييامج املتّ م ي ط بييات جديييدد فىل القاضييج م تم ياً
فسيقا الييت م عيين مرّكنغي يياء ع ييى يرار املييدعج العييام .ور ي القاضييج ييدداً األمير ييالك و ييرر
مراص ة التحقغقم.)9

 15-2و  ٣1آذار/مارل  2011دأ التحقغيق غيق امل يتع ل .و ي ّدم كبيق امليدع العيام
الاي اّل االدعاء العام ط بات إلل اء اإلجراءات ضد ضا طج الشرطة .ور ي القاضيج فصيدار
األمر وقدد اتريخ  28نغ اا/أ ريل  2011ل ظر الق غة.
 1٦-2و  20نغ اا/أ ريل ّ 2011دم مم ر صاق البالغ ف ادات لطغة ألرا .ولكن
ن ييرل ذلييك التيياريخ كيياا ييد أ يير ابلاعييل بييل أعم غ يية عيين املت مي دوا غييرو م )10لال ياً
ألمر القاضجم.)11
 17-2و  ٣1نغ يياا/أ ريل  2011طعي يين ضي ييا طا الشي ييرطة ع يين طريي ييق التمي ييال مرج ي ي فىل
كمي يية االسي ييت اف س ي يري النكي ييا أمي يير مراص ي ي ة التحقغي ييق غي ييق امل ي ييتع ل الي يياي أص ي يدره
القاض ييجم .)12واغ ييتكى ال ييا طاا م يين ع ييدم مش ييروعغة ال ييدعاوا ال ييس ر ع ييا القاض ييج ض ييدمها
والتم ييا ميين كميية الص ي أا لميير ن طييال الييدعاوا واحلغ رليية دوا مباغييرد فج يراءات فضييا غة.
ويرض صياق اليبالغ أا االلتميال مل يشير فىل عيدد مين الر يائ امل مية الق يغة ومل يت يمن
ّ
يرر ضيا طج الشيرطة
عدداً من الراثئق املدرجة م ف الق غة يا ذليك أدلية الشي رد اليس ت ّ
االعتداء ع ى غقغق وعدم م رل الطبغ الشرعج أمام القاضج لالل التحقغق الق ائج.
 18-2و  ٣قزيراا/يرنغ  2011عقدت كمية االسيت اف ج ية اسيتماع مؤ تية ق يرها
ييامج ضييا طج الشييرطة املت مي واملر يف امل ييؤول عيين مركييز غييرطة كقي ييديريال واملي ّدعج العييام.
وي ييد ص يياق ال ييبالغ اتني ي مل يك يين ه يير مابعتب يياره را ي ي ط ييرف م ييتأنف ض ييده) وال القاض ييج
مابعتباره اثل طرف م تأنف ضده) قاضيرين هياه اجل ية .وأيّيد امليدعج العيام الياي كياا
طر اً مدعى ع غ االلتمال فصدار األوامر الس ط ب ا ضا طا الشرطة املت م .
 19-2و ج يية االسييتماع أمييرت كميية االسييت اف ر ييف اإلجيراءات أمييام القاضييج مؤ تياً
فىل ق ي البييح ال ييائج الط ي املقييدم فىل كميية االسييت اف وابإل يرا غييق املشييرو عيين
ضا طج الشرطة .ويد صاق البالغ اتا ادكمة ا تصيرت تع غ يا ع يى املع رميات اليراردد
مين مقييدمج االلتمييال وغ ّييح الطييرف عيين األدليية الييس ختييالف رواييية ضييا طج الشييرطة لألقييداث
أمام الق اد.
__________

م )8حيغل صاق البالغ فىل انرا اإلجراءات اجل ائغة املاداتا  192و.19٤
م )9حيغل صاق البالغ فىل ر املداوالت واألمر املؤرخ  8آذار/مارل .2011
م )10ال يقدم صاق البالغ التاريخ الد غق.
م )11حيغل صاق البالغ فىل ر املداوالت واألمر املؤرخ  8آذار/مارل .2011
م )12حيغييل صيياق الييبالغ فىل الصييغ ة املعدليية لاللتمييال املقييدم فىل كميية االسييت اف واملؤرليية  ٣1أعر/ميياير .2011
ويشق أي اً فىل أا الق غة مل الر م .2011/٣٣8
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 20-2و أعقا اإللطار هباا األمير ي ّدم صياق اليبالغ والقاضيج اع اضيات فىل كمية
االست اف وط با فلغ ا أا تر االلتمال املقدم من ضا طج الشرطة.
 21-2و  21نغ يياا/أ ريل  2017أ ييآ صيياق الييبالغ ال يية اتا الق ييغة ال ت يزال غييد
ال ظر أمام كمية االسيت اف كميا د ي اتا الق يغة عرضيح ل م ا شية ميرت لكين لجيل ال ظير
غ ييا ييب ت غييق الق يياد .ويييرا صيياق الييبالغ أن ي ال ترجييد سييبل انتصيياف متاقيية ل تع غييل
رتقد اإلجراءات هاه الق غة.
الشكوى
 1-٣يي ّدعى صيياق الييبالغ أا الدوليية الطييرف انت كييح ققييرق غييقغق رجي امليراد  ٦و7
و 9من الع د مقروءد ع ى قدد وابال اا م الاقرد م )٣من املادد  2من الع د.
 2-٣ويي ّدعج صيياق الييبالغ أا الدوليية الطييرف انت كييح املييادد  ٦ميين الع ييد ألا غييقغق تيير
أث اء اقت ازه لدا الشرطة ال ريالنكغة .وحيتج صاق اليبالغ اتا غيقغق يى عر ية الشيرطة
يربح تعيير لي مباغيرد عيد تر غاي ع يى ييد ضيبا الشييرطة.
جيراء فصيا ة اية مباغيرد عين ضير م ّ
ويد صاق البالغ اتا ع ء اإلثبيات يقي ع يى عياتق سي طات الدولية الطيرف اليس كياا ي ب يج
هلا تقيدمي تا يق معقيرل ألسيبا و اتي  .ويشيق صياق اليبالغ فىل أا الروايية اليس ي ّدمت ا الشيرطة
اإلجراءات أمام القاضج اتا ال حغة آذا نا ح ماعرل الكحيرل ال تؤييدها ال تصيرحيات
غ ي رد العغيياا وال نتييائج التش يري  .و غمييا يتع ييق ييب الر يياد "غييق القيياط " اليياي ا ق ي الطبغ ي
الشييرعج يييد صيياق الييبالغ اتن ي كيياا "مؤ ت ياً" وال يؤيييده أي ع صيير و ييائعج آليير ميين ع اصيير
الق ييغة .وي ييغف صيياق الييبالغ أا القاضييج رأا أا األدليية ع ييى وجييرد فصيياابت ألييرا ع ييى
ج ييد ال ييحغة ت ييق غييكركاً كبييقد وصييرا اسييت تاجات الطبغ ي الشييرعج وأا هيياا األلييق مل ا ييل
أمام القاضج فطار فجراءات التحقغق ع ى الرغم من ت قغ العديد األوامر ابحل رر.
 ٣-٣وي ّدعج صاق البالغ أي ياً قيدوث انت ياك ألقكيام امليادد  7مين الع يد .وييد اتني ع ير
ع ييى فصيياابت لطييقد ج ييد غييقغق ع ييى نيير مييا أكدتي نتييائج تشيري اجل يية .وكانييح اإلصيياابت
اغ ي أنيياء ج ييده وأا
مت ييقة م ي أدليية غ ي رد العغيياا اليياين أ ييادوا اتا غييقغق تعيير ل يير
يرضي صياق اليبالغ أا املع رميات املتع قية عيدد اإلصياابت
رأس ضر قرد ع يى عر ية الشيرطة .و ّ
ونرع ا ال تتاق م رواية ال ا ط اليس تاغيد اتا غيقغق أصيغ عيد ايزه مين عر ية .ويشيق صياق
البالغ أي اً فىل رأي القاضج الاي يشكك جبدية ات اق اإلصاابت م است تاجات الطبغي
متعمد.
الشرعج الس ت اج وجرد أي دلغل ع ى وجرد فصاابت اة عن ع ف ّ
 ٤-٣وي ي ي ّدعج ص يياق ال ييبالغ ك ييالك أا ه يياك انت اك ي ياً حلق ييرق غ ييقغق املكارل يية رج ي ي
امل ي ييادد  .9ويؤّك ي ييد أا تر غ ي ييف غ ي ييقغق مل ي ي ييت د فىل أي أس ي ييال ي ييانر وأا ض ي ييا طج الش ي ييرطة
مل ي تطغعا فثبات أا اقت ازه كاا "معقرالً" أو "ضرورعً" هاه الظروف.

 5-٣ويد صاق البالغ اتا تصرحيات ال ا ط تاغيد اتا غيقغق أو يف يب ال يكر
وعر ة قركة املرور .وم ذلك كشف تقرير ال مرمغات عدم وجرد أي أسيال اكين أا ي يت د
فلغ ي مرا ي مرضييرعج لكييج ض يية فىل أا ال ييحغة كيياا قاليية سييكر ع ييد تر غا ي  .وي يغف
صاق البالغ أا أدلّة غ رد العغاا ك ا ال تؤيّد ادعاء ضا طج الشيرطة أا غيقغق كياا يعر يل
قركة املرور ع د تر غا .
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 ٦-٣ويي ّدعج صيياق الييبالغ أا عر يية التحقغييق وعييدم مباغييرد أي مالققيية هيياه الق ييغة
يش ي ي ّكالا انت اك ي ياً ل مي ييادد 2م )٣مي يين الع ي ييد مقي ييروءد ابال ي ي اا م ي ي امل ي يراد  ٦و 7و .9ويي ييد
صاق البالغ اتا التحقغيق واملالققية الق يائغة أو ايا تيدلل مين امليدعج العيام وهير ميا قرمي
مين أي سيبغل انتصيياف عيال .ويييرا صياق الييبالغ أا املي ّدعج العييام اعتميد ع ييى نظيرد انتقائغيية
قغييق القاضييج ع ييى الييرغم ميين وجييرد أدل ية تؤيييد مراص ي ة
يدلل شييا
جييداً فىل األدليية وتي ّ
التحقغق واملالققة الق ائغة.
 7-٣ويد صاق البالغ اتا اإلجراءات ال تزال غد ال ظر أميام كمية االسيت اف لكين
ال ي ب ييج اعتباره ييا س ييبغل انتص يياف ييج ع ييال ومت يياح و قي ياً ل مع ييق املقص ييرد امل ييادد  2م يين
الربوتركرل االلتغاري وابلتا ي ب يج أال يترعي م ي اسيت ااد سيبل االنتصياف اد غية يل عيدم
مل الدولة الطرف م ؤولغت ا.
 8-٣وي ييد ص يياق ال ييبالغ أي ي ياً اتن ي ال ييد أمام ي أي س ييبغل انتص يياف ل طع يين ي يرار
امل ي ّدعج العييام القاضييج عييدم اختيياذ أي فج يراء آليير .وابإلغييارد فىل االجت ييادات ال ييا قة ل يية
يرج أا مت ّدد اإلجراءات الق ائغة أمام اداكم الع غا سري النكيا
ي ّدعج صاق البالغ أن ّ
م ييل كم يية االس ييت اف متديي يداً ال م ييربر لي ي م )1٣مي ي الت ي ي غم م اس ييبات عدي ييدد اتا عي ي
االنت اكات يا ذليك انت ياك امليادت  ٦و 7ت يترج "التحقغيق ال يري مين جاني اليدول
األط يراف الع ييد"م .)1٤ويشييق صيياق الييبالغ كييالك فىل مر ييف ال يية الق يياع املتع قيية
ييري النكييا قغي الييح فا ال ييرعة والاعالغيية تكت ييغاا أمهغيية ابل يية ع ييد البييح الق يياع الييس
ت طري ع ى التعاي م.)15
 9-٣ويد صاق البالغ اتا اإل الت من العقا جم عن ا غة ال ظام الق يائج ل تيأثر
ابلتدلل اقارجج .ويشق فىل أا جل ة م اه ة التعاي أعر ح عن ق يا فزاء "التقيارير العدييدد
الس تتحدث عن عدم استقالل الق اء" الدولة الطرفم.)1٦
 10-٣ويد صاق البالغ أي اً اتا هاه الق غة لغ ح مع ّقدد و د اّ القاضج أدلة ك يقد
جع ت ض ة فىل وجرد أسال ري لترجغ الت م فىل ضا طج الشيرطة ع يى اليرغم مين يرار امليدعج
العام عدم مباغرد أي فجراءات فضا غة ضدمها .ويد صاق البالغ أي ياً اتا وكغيل وزارد العيدل
أ ّكييد كييانرا ال ا /ي يياير  2012وجييرد  ٦50 000ييغة غييد ال ظيير فطييار ال ظييام الق ييائج
ال ريالنكج ككل وأغار فىل احلاجة امل حة فىل اإلصالح ل حد من تراكم الق اع.
__________

م)1٣
م)1٤

م)15
م)1٦
GE.17-16403

انظ يير ال ييبالغ ر ييم  200٤/1250اللغ ي راجاابك ييج ض ييد س ييري النك ييا اآلراء املعتم ييدد  1٤مترز/يرلغي ي
 200٦الاقي ييرد ٤-9ت وال ي ييبالغ ر ي ييم  2005/1٤٣2غر رات ي ييا ض ي ييد سي ييري النك ي ييا اآلراء املعتم ي ييدد 17
آذار/مارل  2009الاقرد .5-7
انظر البالغ ر م  1988/٣28زيالع النكر ضد نغكاراغرا اآلراء املعتمدد  20مترز/يرلغ  199٤الاقرد
 .٦-10وانظر أي ياً اليبالغ ر يم  2002/1057كررنغتيرف ضيد أوز ك يتاا اآلراء املعتميدد  20تشيرين
األول/أكتيير ر  200٦الاقييرد  1-7والتع غييق العييام ر ييم  20ل يية املع غيية نقييرق اإلن يياا م )1992شييأا
قظر التعاي أو غقه من ضرو املعام ة القاسغة أو الالفن انغة أو امل غ ة الاقرد .1٤
انظر اللغ راجاابك ج ضد سري النكا ماحلاغغة  1٣أعاله) الاقرد .5-9
انظر الرثغقة  CAT/C/LKA/CO/3-4الاقرد .18
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 11-٣ويط ي صيياق اليبالغ فىل ال يية أا لمير الدوليية الطيرف اتا تيير ر لي سييبل انتصيياف
مالئميية و ق ياً ل مبييادا األساسييغة واملبييادا الترجغ غيية شييأا احلييق االنتصيياف واجل يرب ل ييحاع
االنت اكييات اجل ييغمة ل ق ييانرا الييدو حلق ييرق اإلن يياا واالنت اكييات اقط ييقد ل ق ييانرا اإلن ييا
الدو .
 12-٣ويط ي ص يياق ال ييبالغ أي ياً أر ع يية س ييبل انتص يياف ييددد :مأ) أا تق ييدم ال ي طات
ال ريالنكغة ضما ت عيدم تكيرار انت اكيات مماث ية حلقيرق اإلن ياا ال سيغما مين ليالل فنشياء
وكالة قغق م تق ة ل تعامل م جيرائم الع يف اليس ييزعم ارتكاهبيا مين بيل الشيرطة ع يى نير ميا
أوصح جل ة م اه ة التعاي وغقها من اجل ات الااع ة الدولغية واد غيةم)17ت م ) أا جتيري
قغقاً كامالً وغامالً مال ات تر غف غقغق طريقة غيق انرنغية وتعايبي وو اتي وأا تتخيا
ت ك االنت اكاتت م ) أا ت عى فىل ال ضغة
فجراءات ج ائغة م تق ة و ايدد ضد املتررط
ميين لييالل تقييدمي املييدعج العييام اعتييااراً ع غ ياًم)18ت مد) أا مت ي ل ي رصييا أ يير أ يرابء غييقغق
ومعغل أسرت تعري اً مالئماً يشمل األضرار املادية واملع ريةم.)19
عام كعاون الاولة الطرف
 2٦تشي ي ي ي يرين ال ي ي ي ييا /نر مرب 2012و 17قزيراا/يرنغي ي ي ي ي  201٣و ٣0أي ي ي ي ييرل/
-٤
سبتمرب  201٣و 19تشرين ال ا /نر مرب  201٣و 12أعر/مياير  2017ط ي فىل الدولية
الطرف تقدمي مالقظاهتا شأا مقبرلغة البالغ وأس ي املرضيرعغة .وتشيق ال ية فىل أهنيا مل تت يق
هاه املع رمات .وتعر ال ة عن أسا ا لعدم تقدمي الدولة الطرف أي مع رميات عين مقبرلغية
ادعيياءات صيياق الييبالغ و/أو أس ي ا املرضييرعغة .وتييا ّكر اتا الدوليية الطييرف املع غيية م زميية
قت ى املادد ٤م )2من الربوتركرل االلتغاري را اد ال ة ابإلي اقات أو البغا ت الكتا غة
الالزمة جلالء امل ألة م اإلغارد ع د اال ت اء فىل أي التدا ق املتخاد لتدارك الرض .
القضااي واإلملراءات املعروضة على اللجنة

ال ظر املقبرلغة
أا تبح ال ة و قاً ل مادد  9٣من
 1-5بل ال ظر أي ّادعاءات ترد الغ ما
نظام ا الدال ج غما فذا كاا البالغ مقبرالً أم ال رج الربوتركرل االلتغاري امل حق ابلع د.
 2-5و د لكدت ال ة و قاً ملا تقت غ املادد 5م)2مأ) من الربوتركرل االلتغياري مين أا
امل ييألة نا ي ا لغ ييح ييل دراسيية ميين بييل هغ يية ألييرا ميين هغ ييات التحقغييق الييدو أو الت ييرية
الدولغة.
 ٣-5ووصرا م ألة است ااد سبل االنتصاف اد غة تا ّكر ال ة اتا الدولية الطيرف ليغس
معمقيية مييا تبعييآ ي سي طاهتا ميين انت اكييات مزعرميية حلقييرق
ميين واجب ييا قي فجيراء قغقييات ّ
__________

م )17املرج نا .
م )18حيغييل صيياق الييبالغ فىل املبييادا األساسييغة واملبييادا الترجغ غيية شييأا احلييق االنتصيياف واجلييرب ل ييحاع االنت اكييات
اجل غمة ل قانرا الدو حلقرق اإلن اا واالنت اكات اقطقد ل قانرا الدو اإلن ا الاقرد 22م ).
م )19املرج نا الاقرد .20
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اإلن يياا ال س ييغما فذا تعّ ييق األم يير ابنت يياك احل ييق احلغ يياد وفا ييا م يين واجب ييا أي ي ياً مالقق يية
و اكميية ومعا بيية كييل ميين يييزعم ض ي رع هيياه االنت اكيياتم .)20و ييغ ال يية ع مييا تأكغييد
صاق البالغ أا املدعج العام الاي ي أل س طات االدعاء العام أ ر عزم و ف التحقغق
هناييية املطيياف رغييم وجييرد أدليية ك ييقد تشييق فىل
اجلرايية وعييدم مالققيية ال ييا ط املت م ي
ارتكييا جرايية ضييد غييقغق  .و ييغ ع م ياً أي ياً تأكغييد صيياق الييبالغ أن ي ال ييد أي سييبغل
انتصاف ل طعن رار امل ّدعج العام القاضج عدم اختاذ أي فجراء آلر.

 ٤-5و غ ال ة ع ماً كالك تأكغد صاق البالغ أا اإلجراءات الق يائغة أميام كمية
االست اف مع قة م ا عام  2011وأا سبل االنتصاف غق متاقة لت يري وتيقد اإلجيراءات
هيياه امل ييألة وأا أي سييبغل انتصيياف ييد يتيياح نظييرعً كميية االسييت اف سييغمدعد دوا مييربر.
وتا ّكر ال ة أي اً ابجت اداهتا ال ا قة الس تاغد اتا الدولة الطرف تكرا ع دما تقدعم غيكرا
شييأا قييدوث فسيياءد معام يية تتعييار مي أقكييام املييادد  7م زميية نجيراء قغييق ييرري ونزيي
هاه امل ألةم .)21وتالقظ ال ة أا الدولية الطيرف مل تقيدم أي مع رميات أو مالقظيات تطعين
مقبرلغة البالغ ع ى الرغم من ترجغ أر رسائل تاكقية فلغ يا .و هياه الظيروف تيرا ال ية
أن ال يرجد ما ا ع ا من ال ظر البالغ فطار املادد 5م)2م ) من الربوتركرل االلتغاري.
 5-5وترا ال ة أا ادعاءات صاق البالغ فطار املراد  ٦و 7و 9مقروءد ع يى قيدد
وابال ي اا مي املييادد 2م )٣د ّعمييح اتدليية كا غيية ألغيرا املقبرلغيية وتشيرع ال ظيير األسيس
املرضرعغة ل بالغ.

ال ظر األسس املرضرعغة
ض ييرء اغي ي املع رم ييات ال ييس

 1-٦نظ ييرت ال يية املع غ يية نق ييرق اإلن يياا ه يياا ال ييبالغ
أتغحح هلا عمالً ا تقت غ املادد 5م )1من الربوتركرل االلتغاري.
 2-٦و ييغ ال يية ع م ياً ن ييادد صيياق الييبالغ أا ضييا ط ميين غييرطة كقي ييديريال أو اييا
غقغق يرم  1٣آ /أغ طس  2010ع ى ال اعة ال ام ة وال صيف م ياءت وأا غيقغق تعير
و قاً لشاهد عغاا ل ر ق غ وم ك من ذ وع ق وضر رأس مرت ع ى اب مركبة
الشرطة س وض مركبية الشيرطة قغي ركيل شيدد وضير ع يى رأسي ق يباا قديدييةت وأني
تر امل تشاى الرطو كرلرمبر  1٤آ /أغ طس .2010
 ٣-٦و غ ال ة أي اً لكغد صاق اليبالغ أا غيرطة كقي يديراال ادعيح أا غيقغق تير ّ
جراء فصاابت تعر هلا أث اء اولت القاز من مركبة غرطة متحركة عيد ميا أو اي ضيا طا غيرطة
ّ
ب ال كر وفعا ة قركة املرور.
 ٤-٦و ييغ ال يية ع م ياً ن ييادد صيياق الييبالغ اتا القاضييج اعتييرب أا اإلصيياابت اقارجغيية
الظيياهرد ع ييى ج ييد غييقغق ولالصييات تقرييير ال ّ ييمرمغات الييس تؤّكييد عييدم وجييرد أي أثيير مل يراد

__________

م )20انظ يير مي ي الً ال ييبالغ ر ييم  2012/2157عمرانغ يية ض ييد اجلزائ يير اآلراء املعتم ييدد  27تشي يرين األول/أكت يير ر
 201٦الاقييرد ٣-5ت والييبالغ ر ييم  2008/1791ييراعج ضييد اجلزائيير اآلراء املعتمييدد  22آذار/مييارل
 201٣الاقرد .٤-7
م )21انظي يير كررنغت ي ييرف ض ي ييد أوز ك ي ييتاا ماحلاغي ييغة  1٤أع ي يياله) الاق ي ييرد  .1-7وانظ ي يير أي ي ياً التع غ ي ييق الع ي ييام ر ي ييم
20م )1992الاقرد .1٤
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كحرلغيية عغ ييات دم ال ييحغة ع ييد و ات ي ال تت ييق مي رواييية ضييا طج الشييرطة ل ر ييائ  .و ييغ
ال ة ع ماً أي ياً ابسيت تا القاضيج أا األدلية املعروضية ع غي كانيح تيرقج ابرتكيا جراية تيل
وأا الركغل العام ّرر م ذلك عدم امل ج مالققة ضا طج الشرطة ج ائغاً.

 5-٦وتؤكييد ال يية ييدداً متاغييغاً مي اجت اداهتييا ال ييا قة مر ا ييا القائييل فا عي ء اإلثبييات
ال اكن أا يق ع ى صاق البالغ وقده ال سغما ابل ظر فىل أا الدولة الطرف وقدها ادرد
ع يى الرصيرل فىل عي املع رميات ذات الصي ةم .)22و ييل غغيا أي غيا ت اع اضييغة أو أي
الدعياءات
تع غقات من جان الدولة الطرف شأا هاه الر يائ تير ال ية االعتبيار الراجي
ّ
صاق البالغ وهر ما ي ق ا اضاً رعً رع الدولة الطرف مباغرد انت اك قق غقغق
احلغاد ا يشكل انت اكاً ل مادد  ٦من الع د.
 ٦-٦و غما يتع ق ابدعاءات صاق البالغ أا اإلصياابت اقطيقد اليس ع ير ع غ يا ج يد
اغ أناء ج ده
غقغق تت ق م أدلة غاهد العغاا الاي أ اد اتا ال حغة تعر ل ر
من بل ضا طج الشرطة وأا رأسي ضير قيرد ع يى مركبية الشيرطة و يل غغيا أي رد مين
الدولة الطرف هاا الصدد تر ال ة االعتبار الراج الدعاءات صاق البالغ وخت ية
فىل قدوث انت اك حلقرق غقغق املكارلة رج املادد  7من الع د.
 7-٦وتالقيظ ال يية أي ياً ادعياءات صيياق الييبالغ أا الدولية الطييرف مل ت ييتط أا ت بييح
أا تر غ ييف ال ييحغة ك يياا "معق ييرالً" أو "ض ييرورعً" ه يياه الظ ييروف .وتالق ييظ أي ي ياً أا تقري يير
ال ّ ييمرمغات ي ّ عييدم وجييرد أي أثيير مل يراد كحرلغيية دم ال ييحغة وعييدم تقييدمي أي أدليية لييدعم
ادعيياء ضييا طج الشييرطة أا ال ييحغة كيياا قاليية سييكر وكيياا يعر ييل قركيية املييرور ع ييد تر غا ي .
ونظ يراً لعييدم تقييدمي الدوليية الطييرف ترضييغحات شييأا أسييبا اقت يياز غييقغق صيياق الييبالغ
خت ة ال ة فىل أهنا انت كح أقكام املادد  9من الع د.
 8-٦وحيييتج صيياق الييبالغ أي ياً ابملييادد 2م )٣ميين الع ييد الييس ت ييزم الييدول األط يراف اتا
تكال سبغل انتصاف عال ألي غخة انت كح ققر املع ف هبا الع د .وترا ال ة أا
ميين امل ييم أا ت شي الييدول األطيراف آلغييات ييائغة وفدارييية م اسييبة ل ظيير الشييكاوا املتع قيية
ابنت اكييات ققييرق اإلن يياا .وتشييق فىل تع غق ييا العييام ر ييم ٣1م )200٤شييأا طبغعيية االلت يزام
القانر العام املارو ع ى اليدول األطيراف الع يد الياي يي ة ع يى أا امت ياع دولية طيرف
عن ت قغق انت اكات مزعرمة اكن أا يؤدي قد ذات فىل لرق م تقل ل ع د.
 9-٦وتالقييظ ال يية أا صيياق الييبالغ ال ييزال عييد مييرور سييب سي رات تقريبياً ع ييى و يياد
ال ييحغة ييل مال ييات و يياد غييقغق وأا س ي طات الدوليية الطييرف مل جتيير عييد قغق ياً كييامالً
وم تقالًم.)2٣
 10-٦و هاا الصيدد تالقيظ ال ية لكغيد صياق اليبالغ أا املي ّدعج العيام فذ يرر عيدم
ترجغ ي الييت م فىل ضييا طج الشييرطة املت م ي ع ييى الييرغم ميين وجييرد أدليية تييدعم مراص ي ة التحقغييق

__________

م )22انظر ع ى سبغل امل ال عمرانغة ضد اجلزائر ماحلاغيغة  20أعياله) الاقيرد 5-٦ت واليبالغ ر يم 2008/18٣2
اقزمج ضد لغبغا اآلراء املعتمدد  18مترز/يرلغ  201٣الاقرد .2-8
تانغر ضيد الا بي اآلراء املعتميدد  2٣آذار/ميارل
م )2٣انظر م الً البالغ ر م  2007/1٦19غ غ وفيا
 2010الاقرد .5-7
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تدلل التحقغق الاي ري القاضيج .وتالقيظ ال ية أي ياً ف يادد صياق اليبالغ
واملقاضاد ّ
اتا كميية االسييت اف أمييرت  ٣قزيراا/يرنغي  2011ر ييف اإلجيراءات مؤ تييا أمييام القاضييج
فىل أا مت البح غ ا هنائغاً وأ ر ف راجاً غق مشرو عن ضا طج الشيرطة واتا صياق اليبالغ
والقاضييج ك غ مييا مل يكيير قاضيرين اجل يية .وتالقييظ ال يية كييالك أا الق ييغة ال تيزال غييد
ال ظيير أمييام كميية االسييت اف  21نغ يياا/أ ريل 2017م .)2٤وع غ ي تييرا ال يية أا الدوليية
اقت ي يياز غي ييقغق صي يياق الي ييبالغ وتعايب ي ي وو ات ي ي
الطي ييرف مل قي ييق ع ي ييى ال حي يير امل اس ي ي
ومل تقا اجل اد ومل ت من جرب ال رر و الك انت كح ققر وققرق غقغق املكارلة رج
املادد 2م )٣مقروءد ابال اا م املراد  ٦و 7و 9من الع د.
 -7وال ية املع غية نقيرق اإلن يياا فذ تتصيرف و قياً ل اقيرد  ٤ميين امليادد  5مين الربوتركييرل
االلتغيياري امل حييق ابلع ييد الييدو اقيياا ابحلقييرق املدنغيية وال غاسييغة تييرا أا الر يائ املعروضيية
ع غ ييا تكش ييف انت اكي ياً م يين الدول يية الط ييرف ل م يراد  ٦و 7و 9م يين الع ييد مق ييروءد ع ييى ق ييدد
وابال اا م املادد 2م.)٣
 -8وتي ة املييادد 2م)٣مأ) ميين الع ييد ع ييى أا الدوليية الطييرف م زميية ناتقيية سييبغل انتصيياف
عيياالً لصيياق الييبالغ .ويقت ييج هيياا احلكييم أا تيير ر الييدول األط يراف ج يرباً ك يامالً لألغييخاا
اليياين انت كييح ققيير م املعي ف هبييا الع ييد .والدوليية الطييرف م زميية هياه الق يغة اتمييرر
تشي ييمل مي ييا ي ي ييج :مأ) فج ي يراء قغي ييق غي ييامل ود غي ييق الر ي ييائ الي ييس ي ي ّدم ا صي يياق الي ييبالغت
التر غييف التع يياج لشييقغق صيياق الييبالغ وس يرء
م ) مالققيية و اكميية ومعا بيية املتييررط
معام ت وو ات ونشر نتائج هاه التدا ق ع ى عامة ال الت م ) تقدمي تعري كاف فىل صاق
البالغ عن االنت اكات الس تعر هلا واختاذ تدا ق م اسبة ل ضيغت  .والدولية الطيرف م زمية أي ياً
ابختاذ اقطرات الالزمة مل قدوث م يل ت يك االنت اكيات امل يتقبل .وع يى وجي اقصيرا
ي ب ج ل دولة الطرف أا ت من تطا ق تشريع ا م أقكام الع د.
 -9وفذ ت ي ال يية اعتباره ييا أا الدول يية الط ييرف ييد أ ي ّيرت ع ييدما أص ييبحح طر ياً
الربوتركرل االلتغاري ابلتصياا ال ية دييد ميا فذا كياا ه ياك انت ياك ل ع يد وتع يدت
رج ي ي امل ييادد  2م يين الع ييد اتا تكا ييل جلمغ ي ي األ ي يراد املرج ييردين ف غم ي يا أو اقاض ييع
لراليت ييا احلقييرق املعي ف هبييا الع ييد واتا تيير ر سييبغل انتصيياف عييال و ا ييل لإلنايياذ قاليية
فثبات قدوث انت اك إهنا ترد أا تت قى من الدولة الطيرف غ يرا  180يرمياً مع رميات
عن التدا ق املتخاد لرض آراء ال ة مرض الت اغا.

__________

م )2٤انظر الاقرد  21-2أعاله.
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