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أورماتبك أكونوف (ميثله روبهت سهيللبك مهن مبهارر
العدالة يف اجملتمع املفتوح ،وكانا جايلويلف)
بليتلمري أكونوف (والد صاحب البالغ ،متوىف)
قريغلزستان
 3تشتين األول/أكتوبت ( 2011تاريخ التسالة األوىل)
الق هتار املتخ ه مبوجههب املههار  97مههن النظههام الههدايل
للجنة ،وال ي أُحلل إىل الدولة الطتف يف  27كانون
األول/ريسمرب ( 2011مل يصدر يف شيل وثلقة)
 27تشتين األول/أكتوبت 2016
الوفه ه هها أثنه ه ههاء االحتجه ه هها بعه ه ههد االحتجه ه هها التعسه ه ههف
والتع يب املزعومني
ال توجد
احلههق يف احللهها والتعه يب والتحقلههق الفههوري والنزي ه
واالحتجا التعسف واحلق يف حتية التعبري
 )1(6و 7مقتوءت ههان منفص ههلتني وب ههاالق ان م ههع امله هوار
 )3(2و )1(9و19
ال توجد

* اعتمدهتا اللجنة يف رورهتا  17( 118تشتين األول/أكتوبت  4 -تشتين الثاين/نوفمرب .)2016
** شارك يف رراسة ه ا البالغ أعضاء اللجنة التاللة أمساؤهم :السهلد يهوج إواسهاوا ،والسهلد فهوتلي بها ارتزي  ،والسهلد
علهها بههن عاش ههور ،والسههلد لزهههاري بو ي ههد ،والسههلد مههاورو ب هولل  ،والسههلد أوللفلل ه ري فتوفل ههل ،والسههلد فليت ههور
مانويل رورريغل ريسلا ،والسهلد فابلهان عمهت سهالفلو ،،والسهلد أنلها ايهرب  -فهور ،والسهلد يوفهال شهاين ،والسهلد
كونستونتني فارر يالشفلل  ،والسلد مارغو واتتفال.
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 -1صههاحب الههبالغ هههو أورماتبههك أكونههوف ،م هوا ن قريغلزسههتاين مولههور يف عههام ،1981
وهههو يقههدم الهبالغ باسههم والههد  ،بليتلمههري أكونههوف ،وهههو أيضهها مهوا ن قريغلزسههتاين ولههد يف عههام
وىف يف عام  .2007وي ّدع صاحب البالغ أن احتجها والهد وتع يبه ووفاته الحقها
 1954وتُ ّ
أثنههاء االحتجهها يشههيل انتهاكهها للمههارتني  )1(6و 7مههن العهههد ،مقههتوءتني منفصههلتني وبههاالق ان
مع املار  ،)3(2وللمارتني  )1(9و 19من العهد .وقد ريل الربوتوكول االيتلاري حلهز النفها
بالنسبة إىل الدولة الطتف يف  7كانون الثاين/ينايت  .1995وميثل صاحب البالغ حمام.
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
 1-2ك ههان بليتلم ههري أكون ههوف ناشه ههطا م ه هدنلا يف قريغلزس ههتان .وقه ههد ش ههارك يف سلس ههلة مه ههن
اإلض هتابا ع ههن الطع ههام واالحتجاج هها السلاس ههلة ال ه نظم ه يف بلش ههيلك يف أوائ ههل نلس ههان/
أبتيههل  ،)1(2007وعههار بعههدها إىل مدينههة نههارين يف  14نلسههان/أبتيل ،وتوج ه يف حههدور السههاعة
السابعة مساء إىل ميتب رئل البلدية يف مبىن البلدية حلث لهب عقهد اجتمهاع مهع السهلطا
ملناقشة إميانلة تنظلم احتجاجا سلاسلة يف نارين.
 2-2ووفقهها لبلانهها أصههدرهتا الشههت ة يف وق ه الحههق ،اتصههل أحههد مههو ف ميتههب رئههل
البلديههة علههى السههاعة السههابعة والنصههف مسههاءا بالشههت ة وارعههى أن هنههاك رجههال يف حالههة سههيت
يتصههتف بطتيقههة غوغائلههة .واسههتجابة له لك ،توجه نائههب مههديت رائههت الشههنون الدايللههة ،س .ك،
إىل البلديههة ،وحتههد مههع مو ههف ميتههب رئههل البلديههة اله ي كههان قههد اتصههل بالشههت ة ،مث غههارر
امليان .وجتى االتصال مت أيتى بنائهب مهديت رائهت الشهنون الدايللهة يف حهدور السهاعة الثامنهة
والنصههف مسههاء ،حلههث ارع ههى مو ههف ميتههب رئههل البلدي ههة أن السههلد أكونههوف قههد ع ههار إىل
هب مو ههف ميتههب االسههتقبال .وارعه أيضهها أن السههلد أكونههوف اتصههل
البلديههة وهههو يههدين ،وسه ّ
بهتئل بلديههة نههارين علههى رقههم هههاتف منزل ه  .ويههدع السههلد س .ك .أن رئههل البلديههة توج ه إلل ه
حلنما كهان يف مبهىن البلديهة و لهب منه "اختها اإلجهتاءا الال مهة ضهمن حهدور القهانون" .وأفهار
السلد س .ك .بأنه اسهتقل سهلار وشهتع يف البحهث عهن السهلد أكونهوف يف شهوارع نهارين ،وعثهت
علل ه وهههو يسههري بههالقت مههن مسههتح الههدراما .وأوقههف السههلد س .ك .السههلار و لههب مههن السههلد
أكونههوف التكههو بسههبب وجههور شههيوى ضههد  .واقتههار السههلد س .ك .السههلد أكونههوف إىل رائههت
الشنون الدايللة (متكز الشت ة) يف حدور الساعة العاشهت مسهاء .وأُسهند القضهلة إىل املو هف
املنههاو  . ،ن ،.ال ه ي اسههتدعى أيصههائلا يف السههموم إلج هتاء ايتبههار كشههف اليحههول علههى
السلد أكونوف.
__________

( )1نُظّم ه اإلض هتابا عههن الطعههام واالحتجاجهها السلاسههلة مههن ههتف اجلبهههة املتحههد مههن أجههل مسههتقبل الئههق
لقريغلزسههتان (اجلبهههة املتحههد ) ،وشههارك فلههها والههد ص ههاحب ال ههبالغ كناش ه مههدين مسههتقل .وقههدم املش ههاركون
اق احا منها إجتاء عدر من اإلصالحا الدستورية ورعوا إىل استقالة رئل البالر آن اك ،السلد كورمانبهك
بههاكللف .وبعههد إهنههاء اإلضههتا عههن الطعههام ال ه ي اسههتمت مههن  6إىل  11نلسههان/أبتيل  ،2007واصههل السههلد
أكونهوف واملشههاركني اآليهتين احتجاجههاهتم بتنظههلم عمعها مناهضههة للحيومههة يف بلشههيلك يف الفه مههن 11
إىل  14نلسههان/أبتيل .ويههالل ه ه التجمعهها  ،توجه السههلد أكونههوف ،ال ه ي كههان يسههري يف الصههف األمههام
للمتظاهتين حامال العلم الو ي ومع حوا 100 ،شخص ،إىل مقت التئاسهة .وتعهت عهدر مهن أعضهاء اجلبههة
املتحد الحقا الضطهار احليومة يف أعقا املظاهتا ال جت يف أبتيل/نلسان .2007
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 3-2ووفقهها ملهها أفههار به صههاحب الههبالغ ،اشههتمل تقتيههت الشههت ة اله ي أ ُِعههد يف وقه احتجهها
السههلد أكونههوف علههى عههدر مههن املخالفهها  .وي ه كت التقتيههت أن السههلد أكونههوف احتجههز مبوجههب
املار  366من قانون املسنوللة اإلرارية ،وهه املهار املتعلقهة بالسهيت يف األمهاكن العامهة .وتهنص
تلك املار على أن جيو احتجا الشخص املعي ملد ثال ساعا  ،وجيب إ الق ستاح بعد
انقضائها( .)2ومع لك ،فقد ُغ ّري سجل االحتجها يف وقه الحهق رون تفسهري واسهتُند احتجها
السههلد أكونههوف إىل املههار  364مههن قههانون املسههنوللة اإلراريههة ،ال ه تشههري إىل اإليههالل بالنظههام
العههام وعلههز االحتجهها لفه منلههة أ ههول .وباإلضههافة إىل لههك ،مل يتضههمن التقتيههت توقلههع مو ههف
الشت ة ال ي أع ّد أو توقلع أي شاهد من الشهور ،وهو ما يتعار مع اإلجتاء املعتار .وعالو
علههى لههك ،فقههد اسههتخدم قلههم معه ّهني ملههلء جههزء مههن النمههو  ،مبهها يف لههك اسههم مو ههف الشههت ة
والبلانهها الشخصههلة للسههلد أكونههوف ،يف حههني اسههتخدم قلههم آيههت خمتلههف لتسههجلل البلان هها
األيتى ،مبا فلها أمساء الشهور وأسبا االحتجا .
 4-2وينكههد صههاحب الههبالغ أن السههلد أكونههوف قههد وضههع يف نزانههة االحتجهها اإلراري مههع
سههبعة أشههخا آي هتين .ومجلههع هههنالء األشههخا مههن مههو ف رائههت الغابهها يف منطقههة نههارين
وكانوا قهد احتجهزوا بتهمهة السهيت .و كهتوا الحقها أن السهلد أكونهوف كهان يتحهد يف السلاسهة
حلظة اقتلار من تف الشت ة إىل الزنزانة .ويف وق الحق ،أي يف حدور الساعة احلارية عشت
مساءا ،أورع الزنزانة أيضا شخص آيهت كهان يف حالهة سهيت .وبعهد السهاعة احلاريهة عشهت مسهاء
بف وجلز  ،فحص احملتجزين أيصهائ يف السهموم و كهت يف تقتيهت أن كملهة اليحهول يف جسهم
السلد أكونوف تدل على استهالك معتدل هل املار  .ومع لك ،فقد كهت جلنهة مسهتقلة مهن
منظمهها حقههوق اإلنسههان يف تقتيتههها بشههأن وفهها السههلد أكونههوف بأن ه مل ييههن يف حالههة ُسههيت.
وعههالو علههى لههك ،يفلههد صههاحب الههبالغ بههأن والههد ال يتعهها ى اخلمههت وأنه مل يفعههل لههك للههة
سبع سنوا قبل وفات .
 5-2وشههوهد السههلد أكونههوف وأربعههة مههن أفهتار الشههت ة مهها بههني احلاريههة عشههت واحلاريههة عشههت
والنصف بالقت من مبىن سيي يقع قبالة مقت رائت الشنون الدايللة .وشاهد عهدر مهن سهيان
املبىن مو ف الشت ة وهم يضتبون السلد أكونوف ،وأفاروا الحقا بأن أفتار الشت ة واصهلوا ركله
توسهل البها املسهاعد مهتا
حىت بعد تيبلهل يديه  .و كهت الشههور أيضها أن السهلد أكونهوف قهد ّ
عديد وهو ممدر على األر  ،وكان يصتخ بأن الشهت ة بصهدر قتله وأهنها لهن تسهم له بهاخلتو
حلهها مههن متفههق االحتجهها  .و لههب أيضهها أن يتههوىل أي شههخص إبههالغ أيت ه  ،ال ه تقههلم يف مبههىن
وجت أفتار الشت ة السلد أكونوف إىل رايهل متفهق االحتجها وارعهوا أنه كهان
جماور ،باحتجا ّ .
حيه ههاول اهله ههت  .وقه ههد حه ههدر الحقه هها هويه ههة أربعه ههة مه ههن أف ه هتار الشه ههت ة ال ه ه ين يعمله ههون يف رائه ههت
الش ههنون الدايلل ههة كمش ههاركني يف االعت ههداء عل ههى الس ههلد أكون ههوف ،وه ههم ك ،ي ههو ،أ ،.وي ههو .ر،.
وك .يههو . .ويههو .أ .)3(.وقههد ارع هوا أن السههلد أكونههوف حههاول اهل ههت مههن متفههق االحتج هها
وأبههدى مقاومههة لههدى حمههاولتهم إعارته إىل متفههق االحتجهها وارعهوا أيضهها أنه سههق علههى األر
وأن قاوم حماولة إهناض  .ووفقا ألحد الشهور ،فقد سحب أفتار الشهت ة األربعهة السهلد أكونهوف
إىل رائت الشنون الدايللة وهو ميبل اللدين ،اثنان منهما من ال راعني واآليتان من الساقني.

__________

( )2يشار إىل املار  565من قانون املسنوللة اإلرارية.
( )3ورر األمساء الياملة ملو ف الشت ة يف امللف.
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 6-2وبني الساعة احلاريهة عشهت والنصهف ومنتصهف الللهل ،أ لقه السهلطا سهتاح احملتجهزين
الثمانلة اآليتين ال ين كانوا مع السلد أكونوف يف الزنزانة .وأفار مو فو رائت الغابا الحقها أهنهم
شاهدوا ،لدى مغاررهتم إرار الشنون الدايللهة ،أفهتار الشهت ة حيملهون السهلد أكونهوف باعها متفهق
االحتج هها  ،وك ههان جس ههم مغط ههى باليام ههل بالغب ههار بس ههبب س ههحب عل ههى األر  .ويفل ههد ص ههاحب
البالغ بأن أفتار الشت ة وضعوا السلد أكونوف من جديهد يف نزانهة االحتجها اإلراري اله أمضهى
فلها اللللة لوحد  .ومسع السيان املقلمهون يف األمهاكن اجملهاور اسهتغاثا السهلد أكونهوف يف لهب
املساعد ال تواصل حىت الساعة اخلامسة من صباح اللوم التا.،
 7-2ويف حههدور السههاعة الثامنههة والنصههف صههباحا ،اقتلههد السههلد أكونههوف للمثههول أمههام رئههل
هب أشخاصها
متكز الشهت ة ،السهلد  .ن ..ووفقها لبلانها الشهت ة ،أق ّهت السهلد أكونهوف بأنه س ّ
رايل مبىن البلدية يف اللوم السابق واعت ر عن تصتف ه ا موضحا أنه كهان يف حالهة سهيت وأنه
هههب إىل هنههاك حبثهها عههن أحههد أصههدقائ  .وواصههل الشههت ة احتجهها السههلد أكونههوف يف متكههز
الشت ة ،وأفار بأهنا كان تعتزم إحالة القضلة إىل احمليمة ،ولينها مل تسهتطع فعهل لهك ألن
اللوم كان مصارفا لعطلة رمسلة.
 8-2ويدفع صاحب البالغ بأن الشت ة مل ُختطت على اإل الق أي فتر من أفتار أست السلد
أكونوف باحتجا  ،وفقا ملا تنص علل املار  )2(316من القانون اجلنهائ  ،علهى الهتغم مهن أنه
لههب ص هتاحة إبههالغ أيت ه وأعطههى عنواهنهها وعههالو علههى لههك ،فهههو مل يتلههق أيههة عناي هة بلههة.
وأوض ه رئههل متكههز الشههت ة . ،ن ،.الحقهها أن السههلد أكونههوف كههان سههلُفت عن ه لههو حضههت
أحد أفتار أستت للسنال عن وحتمل مسنوللة لك.
 9-2وكههان هنههاك حارسههان مههداومان يف وقه الحههق مههن صههباح لههك اللههوم .وشهههد أحههد،ا،
وهو  ،. .الحقا بأن غارر متفق االحتجا يف حهدور السهاعة احلاريهة عشهت ومخسهني رقلقهة
ملتافقههة الههزوار وحلنمهها عههار بعههد مخه رقههائق ،أبلغه ملله  .ك .بهأن السههلد أكونههوف قههد شههنق
نفس  .فهتول مستعا إىل الزنزانة ورأى السلد أكونوف يف حالة تشنجا وهو يتدىل من قملصه
املتبههو بالقضههلب احلديههدي مثبّه علههى ارتفههاع  2.3مه يف نزانته  .وأفههار بأنه حههاول مسههاعدت
وسعى مع آيتين إىل إسعاف باستخدام التنف االصطناع  ،ولين رون جدوى.
 10-2ويف  15نلس ههان/أبتيل  ،2007انعق ههد جمله ه حي ههوم لفح ههص أرل ههة الط ههب الش ههتع
وفحص جثة السلد أكونهوف لتقلهلم إصهابات وحتديهد مالبسها وفاته  .ويلهص تقتيهت اجملله إىل
أن الوفهها جنم ه عههن انضههغا عنق ه حببههل مههع التعههت اليتنههاق غههري منط ه (االنتحههار شههنقا).
ووصف احلالة بأهنا "انضغا العنهق نتلجهة ينهق غهري منطه  ،تهتك أثهتا يفلفها ا لهون أمحهت راكهن،
وبل ه عتض ه ح هوا 1.4 ،س ههم" .وكش ههف التش هتي ع ههن اإلص ههابة بنزي ههف يف امل ههخ وت ههورم متوس ه
الشههد  ،وعهزا لههك إىل اصههطدام بههأرا صههلبة ،وعههن حههدو نزيههف يف عويههف الصههدر والهتئتني.
هدر التقتيههت أيضهها عههدرا مههن اإلصههابا اخلارجلههة .ومشل ه ه ه اإلصههابا سههحجا متعههدر
وحه ّ
وأوراما رمويهة يف األصهابع واملهتفقني والهتكبتني وأصهابع القهدمني وكهدما علهى السهاعد واليتهف
وس ههحجا عل ههى ال هتأس و 18س ههحجة يطل ههة ح ههول اليل ههى وعل ههى اجل ههزء اخللف ه م ههن القف ههص
الصدري .والحظ أيضا إصابة عند مفصل التس وتغري لون كل الصهفن .ومل ييشهف التحللهل
اليلملهائ اله ي أجهتي لهدم وبهول السهلد أكونههوف ،واله ي أُرر يف التقتيهت ،عهن وجهور أيهة آثههار
لليحول اإليثلل .
4
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 11-2ويف  7حزيتان/يونل ه  ،2007أُعلههد متثلههل وقههائع انتحههار السههلد أكونههوف شههنقا بنههاء علههى
لب قدم حمام أستت (قُ ّدم الطلب يف  26أيار/مهايو  .)2007ويف  12حزيتان/يونله ،2007
يلص حتقلقا أيهتى( )4أشهتف عللهها املتكهز احليهوم لفحهص األرلهة اجلنائلهة يف و ار العهدل
إىل أن السههلد أكونههوف كههان يف حالههة غههري بلعلههة مههن االنفعههال أو التههوتت حلنمهها وقّههع اإلفههار
أقت فلها بأن كهان يف حالهة سهيت .وعهالو علهى لهك ،فقهد أُجهتي فحهص للمالبه
اخلطلة ال ّ
ال ه ه كه ههان يتته ههديها السه ههلد أكونه ههوف مه ههن أجه ههل توضه ههل مالبسه هها وفات ه ه  .ويف  11حزي ه هتان/
يونل  ،2007الحظ املتكز احليوم لفحص األرلة اجلنائلة أن املالب اه أ بفعل االحتياك
أو بسههبب جه ّهت علههى األر  .وباإلضههافة إىل لههك ،أجههتى جمل ه فحههص أرلههة الطههب الشههتع
فحصه ها بله ها ش ههتعلا ثانل هها ،ورأى ،يف  5متو /يولل ه ه  ،2007أن الس ههلد أكون ههوف ت ههويف بس ههبب
االيتن ههاق الن ههاجم ع ههن ين ههق ملي ههانلي  .ويل ههص التقتي ههت إىل أن ه ال عالق ههة للي ههدما واجل هتوح
العديد املوجور على جسم بالوفا ال حدث على األرج بسبب التشنجا ال صهاحب
الشههنق .ويه كت صههاحب الههبالغ أنه قههد تسههىن التوصههل إىل هه ا االسههتنتا علههى الههتغم مههن العثههور
على جثة السهلد أكونهوف معلقهة علهى قضهلب حديهدي أمله يف نزانهة احتجها فارغهة .غهري أن
التقتيت أكد وجور "جلو كبري إىل حد ما لنزيف حديث العهد" يف رماغ السلد أكونوف.
 12-2وأقام ميتب املدع العام ملدينة نارين رعوى جنائلة ضد الشهت لني الله ين كانها يف اخلدمهة،
و،هها  . .و  .ك ،.ونتلجههة ل ه لك ،وجه ه إىل كههل منهمهها ،يف  16متو /يولل ه  ،2007هتمههة
ارتيا جتمية اإل،ال مبوجب املار  )2(316من القانون اجلنائ .
 13-2ويف  18أيار/م ههايو  ،2007ق ههدم ص ههاحب ال ههبالغ ش ههيوى إىل ميت ههب امل ههدع الع ههام
ملدينههة نههارين ،و لههب فلههها إقامههة رعههوى جنائلههة بتهمههة التع ه يب وإسههاء اسههتعمال السههلطة ضههد
أف هتار الش ههت ة األربع ههة ال ه ين ش ههوهدوا وه ههم يض هتبون الس ههلد أكون ههوف ي ههار مق ههت إرار الش ههنون
الدايللههة .ويف  14متو /يولل ه  ،2007أصههدر ميت ههب املههدع الع ههام ق هتارا ب ههتف فههت ال ههدعوى
اجلنائلههة علههى أسههاس عههدم وجههور أي رللههل يثبه تسههبب أفهتار الشههت ة األربعههة يف اإلصههابا اله
تع ههت هل هها الس ههلد أكون ههوف .واس ههتند ه ه ه ا الق ه هتار إىل م هها يل ه ه ( :أ) ارع ههاء وج ههور تضه ههار يف
تصههتحيا شهههور العلههان مههن السههيان املقلمههني بههالقت مههن متكههز الشههت ة ( ) نتلجههة التقتيههت
الصه ههارر عه ههن جمل ه ه فحه ههص أرله ههة الطه ههب الشه ههتع يف  5متو /يولل ه ه  ،2007وال ه ه تفله ههد ب ه هأن
اإلصابا ال تعت هلا السلد أكونوف قد حدث نتلجة شنق لنفس وإصابت بالتشنجا .
 14-2ويف  16متو /يولله ه  ،2007ق ههدم ص ههاحب ال ههبالغ التماسه ها ثانل هها إىل ميت ههب امل ههدع
العههام ،و لههب مههت أيههتى إقامههة رعههوى جنائلههة ضههد أف هتار الشههت ة األربعههة املتههور ني يف توقلههف
والد  .وارعّى أهنم ع بوا والد النتزاع اع اف من  ،وعاو وا حدور السلطة املخولهة هلهم ،وههو مها
خيهالف املههارتني  301و 305مههن القههانون اجلنههائ  .و لههب أيضهها إقامههة رعههوى ضههد نائههب رئههل
رائههت الشههنون الدايللههة ،واملو ههف املنههاو ال ه ي تههوىل يف البدايههة تسههجلل واقعههة احتجهها السههلد
أكونههوف ،ونائههب رئههل اإلرار اإلقللملههة للشههنون الدايللههة ،ومجههلعهم لألسههبا نفسههها .وأكههد
أيضا يف ه ا االلتماس أن قتل السلد أكونوف قد تسبب يف تعت أستت آلالم شهديد ومعانها
وأضتار كبري  .ويف  20متو /يولله  ،2007رر نائهب املهدع العهام ملنطقهة نهارين علهى االلتمهاس،
__________

( )4أجتي مجلع الفحوصا اإلضافلة بناء على لب قدم حمام أست السلد أكونوف يف  26أيار/مايو .2007
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وأفار بأن قد جتى التحقلق يف ه االرعاءا يف  16نلسهان/أبتيل  ،2007وبهدأ إجهتاءا
إقامههة رعههوى جنائلههة ضههد  .ك .و  .. .ومل يتنههاول الههتر االرعههاءا مههن حلههث املوضههوع،
ولين ه ارعههى فق ه عههدم وجههور أسههبا تههدعو إىل إقامههة رعههوى جنائلههة قائمههة ب ه اهتا ضههد أف هتار
آيتين من إرار الشنون الدايللة يف مدينة نارين.
 15-2ويف  24آ /أغس ههط  ،2007ق ههدم ص ههاحب ال ههبالغ لب هها إىل حميم ههة مدين ههة ن ههارين
إلعهار الههدعوى اجلنائلهة إىل ميتههب املهدع العههام مهن أجههل معاجلهة أوجه قصهور شههاب التحقلههق
هدعى أهنههم ضهتبوا
وإلجهتاء مزيههد مههن التحتيهها  .و لههب أيضهها التحقلههق مههع أفهتار الشههت ة اله ين يهُ ّ
السلد أكونوف ،وك لك مع نائب رئل إرار الشنون الدايللة ،س .ك ،.ورئل متكز الشت ة،
 .ن ،.وفههت رعههوى جنائلههة ضههدهم .ويف  27آ /أغسههط  ،2007وافق ه احمليمههة علههى
لب صاحب البالغ غري أن املدع العهام ملدينهة نهارين لهب إىل حميمهة نهارين اإلقللملهة إلغهاء
احليه ههم الصه ههارر عه ههن حميمه ههة املدين ه ههة .ويف  25أيلول/سه ههبتمرب  ،2007نظه ههت حميمه ههة ن ه ههارين
اإلقللملة يف الطلب وأيد قهتار حميمهة املدينهة بإعهار الهدعوى اجلنائلهة إىل ميتهب املهدع العهام
إلجه هتاء مزي ههد م ههن التحقلقه ها  .ويف  20ك ههانون األول/ريس ههمرب  ،2007أي ههد احمليم ههة العلل هها
قهتاري حميمههة مدينههة نههارين وحميمههة نههارين اإلقللملههة ،إال أن ميتههب املههدع العههام يلههص جمههدرا،
يف  15شبا /فربايت  ،2008إىل أن نائب رئل إرار الشنون الدايللة ،س .ك ،.ورئهل متكهز
الشههت ة . ،ن ،.واثنههني مههن أفهتار إرار الشههنون الدايللههة ،مل يتتيبهوا أيههة جتميههة ،ورفه توجل ه
اهتاما إللهم.
 16-2ويف  25شبا /فربايت  ،2008قدم صاحب الهبالغ إىل املهدع العهام ملدينهة نهارين لبها
بإلغاء قتار عهدم توجله اهتامها إىل أفهتار الشهت ة .وتضهمن الطلهب أيضها التماسها لنقهل مسهنوللة
التحقلق إىل ميتب املدع العام لقريغلزستان .ويف اللهوم نفسه  ،رفه املهدع العهام ملدينهة نهارين
لب صاحب البالغ ،وأفار بأن التحقلقا قد كشف أن السلد أكونوف مل يتعت للضهت
علههى أيههدي رجههال الشههت ة ولين ه تعههت إلصههابا أثنههاء هتوب ه مههن متكههز الشههت ة وحلنمهها كههان
ممهدرا علههى األر وهههو يقههاوم توقلفه  ،أو أثنههاء التشهنجا اله أصههلب هبهها بعههد أن شههنق نفسه .
ويلص املدع العام أيضا إىل أن الشهت ة مل تهزور حمضهت االحتجها  ،وأن التغلهري الهوارر يف التقتيهت
لتقم املار من  366إىل  364ناجم عن يطأ مطبع .
 17-2ويف  4نلس ههان/أبتيل  ،2008نظ ههت حميم ههة مدين ههة ن ههارين يف ال ههدعوى املتفوع ههة ض ههد
الشههت لني الله ين كانها يف اخلدمههة يههوم وفهها السههلد أكونههوف ،و،هها  .ك .و  .. .ويلصه
احمليمههة إىل أن  .ك .م ه نب بارتيهها جههتم اإل،ههال املنصههو علل ه يف املههار  )2(316مههن
القانون اجلنهائ وحيمه علله بالسهجن ملهد  3سهنوا وأن يظهل قلهد املتاقبهة ملهد سهنة واحهد .
وب هتأ احمليمههة  .. .ويف وق ه الحههق ،أيّههد حميمههة نههارين اإلقللملههة ق هتار تربئههة . .
يف  7أيار/مايو  ،2008مث أيّدت احمليمة العللا يف  2أيلول/سبتمرب .2008
 18-2وحصل أست السلد أكونوف على تعوي حمدور عن األضتار ال حلقه هبها ،وليهن
لهك مل يههتم عهن تيههق اإلجهتاءا اجلنائلههة كمها هههو معمهول به يف هه املسههائل بوجه عههام .ويف
 25حزيتان/يونل ه  ،2008رفههع صههاحب الههبالغ رعههوى مدنلههة ضههد و ار الدايللههة وو ار املاللههة
للحصول علهى تعويضها ماللهة وجهرب لهالالم واملعانها  .و الهب بتعهوي مها ،قهدر 490 507
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سههوما ( )5عههن األض هتار ،وهههو املبل ه املطلههو السههتمتار اإلنفههاق علههى أ فههال السههلد أكونههوف
األحلاء األربعة( ،)6وبتعوي كبري عما أصا أستت من أمل ومعانا  .و لب أيضا تقدمي اعته ار
علي رمس بشأن وفا والد  .ويف  2كانون األول/ريسمرب  ،2008وافق حميمة بريفومايسهك
يف بلشيلك على من صاحب البالغ اجلزء األكرب من التعويضا املاللة ال الب هبا( ،)7مهع
منح مبلغها صهغريا عهن األضهتار املعنويهة اله حلقه به ( .)8واسهتند تعهوي األضهتار املعنويهة فقه
إىل الضتر الناجم عن إ،ال املسنولني ال ين اعترب احمليمة أهنم أتهاحوا لوالهد فتصهة االنتحهار.
وبعد أن استأنف و ار الدايللة احليم يف  19آ ار/مارس  ،2009قتر اجملل القضهائ املعهي
بالقضههايا املدنلههة والتههابع حمليمههة مدينههة بلشههيلك إلغههاء الق هتار ويف ه التعويضهها عههن األض هتار
املاللة من  465 139سوما إىل  27 967سوما(.)9
 19-2ويف عام  ،2009كتب صاحب البالغ رسالة إىل رئل قتغلزستان آنه اك ،كورمانبهك
ب ههاكللف ،و ك ههت فله هها أن أسه هتت ق ههد بقله ه رون أ وفق ههد مص ههدر ريله هها التئلسه ه  .ف ههدفع
صههندوق التئاسههة مبلغهها تقههديتيا قههدر  50 000سههوم( )10لتغطلههة تيههاللف الدراسهة اجلامعلههة البنههة
السلد أكونوف( )11ومبلغا تقديتيا آيت قدر  15 000سوم( )12البن األصغت.
 20-2ويف حزيتان/يونل  ،2010عقب تغلري احليومة ،قدم صاحب البالغ التماسا إىل ميتهب
امل ههدع الع ههام لقريغلزس ههتان يف حماول ههة إلع ههار ف ههت التحقل ههق اجلن ههائ حبج ههة ع ههدم نظ ههت التحقلق هها
واحمل ههاكم يف مجل ههع وق ههائع ومالبس هها وف هها الس ههلد أكون ههوف .ويف  10حزيتان/يونله ه  ،2010أم ههت
ميتب املدع العام بإعار فت التحقلهق اجلنهائ بسهبب املالبسها امليتشهفة حهديثا ،وأمهت بهأن
يشههتف املههدع العههام اإلقللمه ملنطقههة نههارين علههى الههدعوى اجلديههد  .ويف  17متو /يولله ،2010
أكمههل املههدع العههام اإلقللم ه ملنطقههة نههارين حتقلق ه وأرسههل تقتي هتا إىل احمليمههة العللهها .ومل يههتر يف
التقتيت أي تغلري لنتهائ التحقلقها السهابقة .وفلمها يتعلهق بالبلهان التفسهريي املزعهوم اله ي ارعه
فل ه الشههت ة أن السههلد أكونههوف قههد أقههت بأن ه كههان يف حالههة سههيت ،أشههار املههدع العههام إىل أن
اخلهرباء يلصهوا إىل أن السههلد أكونههوف كتههب هه ا التقتيههت وهههو يف حالههة تههوتت شههديد ،لينه أكههد
عههدم وجههور أيههة أسههبا تههدعو إىل االعتقههار بأنه تعههت لضههغو حلمله علههى كتابته  .ومل يههتمين
املدع العام من احلصول على املزيد من األرلة من السيان احملللني األربعة اله ين شهاهدوا رجهال
الشت ة وهم يضتبون السلد أكونوف حلث ارعى أن شاهدي علان رفضها اإلرالء بشههارتلهما،
وتههويف شههاهد آيههت ،ومل يههتمين الشههاهد التابههع مههن اإلرالء بشهههار واضههحة بسههبب مههتور وق ه
ويل على احلار  .وحدر املدع العام يف اخلتام مسألتني اثنتني تستدعلان املزيهد مهن التحقلهق.
واع ف ه احمليمههة العللهها بوجههور مسههائل خمتلفههة ال ت هزال رون حههل ،مبهها فلههها االرعههاء القائههل بههأن
__________

()5
()6
()7
()8
()9
()10
()11
()12
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 11 000روالر تقتيبا.
السلد أكونوف هو املعلل الوحلد ألستت .
 465 139سوما ،أي ما يعارل  10 200روالر تقتيبا.
 100 000سوم ،أي ما يعارل  2 200روالر تقتيبا.
 600روالر تقتيبا.
 1 100روالر تقتيبا.
أُرسل كامل املبل إىل اجلامعة.
 300روالر تقتيبا.
7

CCPR/C/118/D/2127/2011

السلد أكونوف قد كتب البلان التفسريي املزعوم حته الضهغ  ،ومعتفهة اليلفلهة اله أصهلب هبها
السلد أكونوف وامليان ال ي تعت فل هل اإلصابا  .ومع لك ،فقد رفض احمليمة العللها
يف  7تشهتين األول/أكتههوبت  2010مواصههلة التحقلههق علههى أسههاس أن املههدع العههام مل يقههدم أيههة
وقائع جديد يف تقتيت .
 21-2ويدفع صاحب البالغ بأن غري ملزم باللجوء إىل سهبل انتصهاف أيهتى مثهل اإلجهتاءا
املدنلههة أو التأريبلههة ،وبههأن العقوبهها اله فتضه أو سههبل االنتصههاف اله أتلحه للسه كافلههة
وال فعالة .ويف ضوء يطهور االنتهاكها اله تعهت هلها السهلد أكونهوف ،فلهن يشهيل أي شه ء
أق ههل م ههن التحقل ههق اجلن ههائ واحملاكم ههة س ههبلل انتص ههاف فع ههال .وباإلض ههافة إىل ل ههك ،مل تش ههيل
ال ههدعاوى املدنل ههة اله ه ق ههدمها ص ههاحب ال ههبالغ للحص ههول عل ههى تع ههوي س ههبلل انتص ههاف فع ههاال.
ومل ييههن التعههوي ال ه ي مههن يف هنايههة املطههاف كافلهها ومل يتضههمن اع افهها باالنتهاكهها اخلطههري
حلقوق السلد أكونوف أو بضتور جرب األضتار النامجة عنهها .وال تسهتطلع أسهت السهلد أكونهوف
رفع مزيد من الدعاوى املدنلة ضهد أفهتار الشهت ة املتهور ني يف إسهاء معاملته واملتسهببني يف موته ،
ألن الههتهم اجلنائلههة املوجهههة ضههد أولئههك األف هتار قههد أغلق ه وال مييههن رفههع رعههاوى مدنلههة ض ههد
مو ف الدولة إالّ يف سلاق حماكمة جنائلة.
 22-2وقههد أعههت عههدر مههن منظمهها حقههوق اإلنسههان احملللههة والدوللههة املختلفههة عههن القلههق إ اء
ضههت السههلد أكونههوف ووفاته أثنههاء االحتجهها وإ اء عههدم حتقلههق السههلطا القتغلزيههة يف القضههلة
بشههيل صههحل ( .)13ويف  2أيار/مههايو  ،2007أرسههل املمثههل اخلهها املعههي حبالههة املههدافعني عههن
حق ههوق اإلنس ههان واملق ههتر اخل هها املع ههي مبس ههألة التع ه يب وغ ههري م ههن ض ههتو املعامل ههة أو العقوب ههة
القاس ههلة أو الالإنس ههانلة أو املهلن ههة إىل حيوم ههة قتغلزس ههتان رس ههالة تتض ههمن ارع ههاءا بش ههأن وف هها
الس ههلد أكون ههوف ،وأعتب هها فله هها ع ههن قلقهم ها إ اء االرع ههاءا ال ه تتح ههد ع ههن "تعتض ه ملعامل ههة
ال إنسانلة ومهلنهة أثنهاء االحتجها " ،و لبها إىل احليومهة تقهدمي مزيهد مهن املعلومها بشهأن وفاته ،
وأوصلا بإجتاء حتقلق شامل .ومل تتر احليومة على هه التسهالة .ويف  23حزيتان/يونله ،2009
أف ههار جلن ههة مناهض ههة التع ه يب ،يف إ ههار استعتاض ههها ال ههدوري لتق ههاريت قريغلزس ههتان ،ب ههأن تق ههاريت
اخلهرباء املسههتقلني تنكههد تعههت السههلد أكونههوف للتعه يب قبههل وفاته يف متفههق االحتجهها  .و لبه
اللجنة من قريغلزستان موافاهتا مبعلوما حمدثة عهن حالهة التحقلهق يف هه التقهاريت وعهن حماكمهة
رجله ه الش ههت ة ،مب هها يف ل ههك م هها إ ا كانه ه ق ههد ُو ّجهه ه اهتام هها أكث ههت جديّههة( .)14ومل تنش ههت
قريغلزستان أي رر على ه ا الطلب.
__________

( )13يشهار ،يف مجلههة أمهور ،إىل قهتار الربملهان القتغلههزي الصهارر يف  19نلسههان/أبتيل  ،2007واله ي انتقههد السههلطا يف
مقا عة نارين الشتقلة على احتجها السهلد أكونهوف بشهيل غهري قهانوين ،ورعها إىل إجهتاء حتقلهق نزيه يف مالبسها
وفات ه وإىل االسههتنتاجا الصههارر عههن اللجنههة املسههتقلة املشههيلة بتئاسههة متكههز "كللههلم شههام " حلقههوق اإلنسههان،
واملتعلقة بهالتحقلق يف أسهبا وفها السهلد أكونهوف واملنريهة  20نلسهان/أبتيل  2007والنشهت الصهحفلة الصهارر
عههن احتههار هلسههني الههدو ،حلقههوق اإلنسههان ،ومتكههز "كللههلم شههام " حلقههوق اإلنسههان ،واللجنههة القريغلزيههة حلقههوق
اإلنسان ،واملنرية  22آ /أغسط  ،2007واله أفهار بتزايهد حهاال الوفها حته التعه يب يف مدينهة نهارين.
وأعتبه ه جه هها فاعل ههة رولل ههة أي ههتى ،مث ههل املنظم ههة العاملل ههة ملناهض ههة التعه ه يب وو ار يارجل ههة الوالي هها املتح ههد
األمتييلة ،عن قلقها البال بشأن توقلف السلد أكونوف واحتجا وموت الحقا يف احلجز.
( )14انظت  ،CAT/C/KGZ/Q/2الفقت .25
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 23-2ويههدفع صههاحب الههبالغ بههأن حتقلقهها مسههتقال أجتته منظمهها غههري حيوملههة يف وفهها السههلد
أكونههوف أفههار بههأن التع ه يب يف اإلرار اإلقللملههة للشههنون الدايللههة يف منطقههة نههارين ،وال سههلما يف
مدينة نارين" ،يتسم بطابع منهج قوي"( .)15وقد أكد عدر من اهللئا والتقهاريت الدوللهة األيهتى
حدو ه ا النم من التع يب أثناء االحتجا لدى الشت ة يف الدولة الطهتف والتقهاع املسهتمت
يف إج هتاء حتقلقهها مسههتقلة وفعالههة يف ه ه التجههاو ا  .وتتوافههق أيضهها االنتهاكهها ال ه تعههت هلهها
السههلد أكونههوف مههع العههداء اله ي تينّه السههلطا القتغلزيههة للمجتمههع املههدين والنشههطاء السلاسههلني،
وال ي بدأ يف ل حيومة التئل السابق باكللف يف آ ار/مارس .2005
الشكوى
 1-3يه ه ّدع ص ههاحب ال ههبالغ أن الدول ههة الط ههتف مس ههنولة ع ههن وف هها وال ههد اله ه ي احتجزت ه ه
السلطا وهو يف صحة جلهد  ،وتعهت للضهت علهى أيهدي أفهتار الشهت ة وعثهت علله ملتها أثنهاء
االحتجا يف اللوم التا .،ويف أن تيون الدولة مسهنولة عهن أيهة حالهة وفها أثنهاء االحتجها ،
وه مل تقدم أرلة موثوقة أو تفسريا ليلفلة وفا والد صهاحب الهبالغ .ويضهلف صهاحب الهبالغ
أن ه ال يوجههد سههبب واض ه يههدفع السههلد أكونههوف إىل االنتحههار ،نظ هتا ملهها أبههدا يف اللههوم السههابق
لوفات ه مههن عههزم علههى مواصههلة نشهها املههدين حلههث لههب عقههد اجتمههاع مههع السههلطا ملناقشههة
إميانلههة تنظههلم احتجاجهها سلاسههلة يف نههارين .وعلل ه  ،فههإن الدولههة الطههتف مسههنولة عههن انتهههاك
املار  )1(6من العهد.
 2-3وي ّدع صاحب البالغ أيضا أن املعاملة ال تعهت هلها والهد علهى أيهدي أفهتار الشهت ة
أثناء احتجا تتقى إىل مستوى التع يب ،وهو ما يشهيل انتهاكها للمهار  7مهن العههد ،أو علهى
األق ههل معامل ههة قاس ههلة وال إنس ههانلة .وال ميي ههن تفس ههري اإلص ههابا ال ه ه اكتش ههف عل ههى جس ههم
أو تربيتها مبحاولت املزعومة اهلت  ،أو اعتبارها حارثا عارضا رافق انتحار املزعوم.
 3-3وي ه ّدع صههاحب الههبالغ أن الدولههة الطههتف مل تتخ ه التههدابري الال مههة حلمايههة والههد مههن
التعت للتع يب واحلتمان التعسف من احللا  ،وههو مها يشهيل انتهاكها للمهارتني  )1(6و 7مهن
العهد ،مقتوءتني باالق ان مهع املهار  )3(2منه  .ومل ُعهت الدولهة الطهتف أيضها حتقلقها فوريها ونزيهها
وشهامال وفعههاال يف املالبسها اله أر إىل وفهها والهد صههاحب الههبالغ أثنهاء االحتجهها  ،منتهيههة
ب لك املارتني  )1(6و 7من العهد ،مقتوءتني باالق ان مع املار  )3(2من .
 4-3وعههالو علههى لههك ،مل تههت الدولههة الطههتف لصههاحب الههبالغ إميانلههة الوصههول إىل سههبل
انتصههاف فعالههة يف قضههلة تع ه يب والههد ووفات ه  ،مبهها فلههها التعههوي وتقههدمي اجلههرب املناسههب ،وهههو
ما يشيل انتهاكا للمارتني  )1(6و 7من العهد ،مقتوءتني باالق ان مع املار  )3(2من .
 5-3ويه ّدع صههاحب الههبالغ أن السههلطا احتجههز والههد مث ع بته وقتلته يف وقه الحههق
بسبب نشا املدين والسلاس وإبدائ آراء تنتقهد احليومهة .ومل ُحيتجهز والهد لتحقلهق أي غهت
مشههتوع ،ومههن مث ،فقههد كههان االحتجهها تعسههفلا وخمالفهها للمههار  )1(9مههن العهههد .وقههد ش ه ّيل
أيضهها إسههاء معاملههة والههد صههاحب الههبالغ ووفات ه الحقهها انتهاك ها حلق ه يف حتيههة التعبههري مبوجههب
املار  19من العهد.
__________

( )15استنتاجا اللجنة املستقلة املشيلة بتئاسة متكز "كلللم شام " حلقوق اإلنسان.
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مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
 1-4يف  12آ ار/مههارس  ،2013قههدم الدولههة الطههتف مالحظاهتهها بشههأن مقبوللههة الههبالغ
وأسسه املوضههوعلة .وفلمهها يتعلههق بالوقههائع ،تههدفع الدولههة الطههتف ب هأن السههلد أكونههوف أورع عنههرب
احتج هها منق ه ت ههابع إلرار الش ههنون الدايلل ههة يف مدين ههة ن ههارين يف منتص ههف اللل ههل م ههن ي ههوم 15
نلسان/أبتيل  2017الرتياب خمالفة إرارية .ويف غلا رقابة احلتاس ،أقدم السلد أكونهوف علهى
االنتحار بشنق نفس ألسبا غهري معتوفهة .وفُتحه قضهلة جنائلهة مبوجهب الفقهت  )2(316مهن
القههانون اجلنههائ وأقلم ه يف وق ه الحههق رعههوى جنائلههة ضههد اثنههني مههن أف هتار إرار الشههنون الدايللههة،
و،هها  .ك .و  .. .ويف  4نلسههان/أبتيل  ،2008ب هتأ حميمههة مدينههة نههارين  . .مبوجههب
املههار  )2(316النتفههاء ركههن اجلتميههة يف تصههتفات  ،وأريههن  .ك .وحيههم علل ه بالسههجن ملههد 3
سههنوا مبوجههب املههار نفسههها .ووفقهها للمههار  63مههن القههانون اجلنههائ  ،علق ه احمليمههة تنفل ه
العقوبههة ووضههعت قلههد املتاقبههة ملههد سههنة واحههد  .ويف  7أيار/مههايو  ،2008أكههد اجملل ه القضههائ
املعي بالقضايا اجلنائلة واجلتائم اإلرارية والتابع حمليمة نارين اإلقللملهة قهتار تربئهة السهلد . .
وأكههد اجملل ه القضههائ املعههي بالقض هايا اجلنائلههة واجل هتائم اإلراريههة والتههابع للمحيمههة العللهها لههك
القهتار .وتضههلف الدولههة الطههتف أن احمليمههة العللهها متثههل أعلههى هلئههة للسههلطة القضههائلة فلمهها يتعلههق
بالقضههايا املدنلههة واجلنائلههة واإلراريههة وغريههها مههن القضههايا ،مبوجههب املههار  96مههن الدسههتور وه ه
تتاجههع ،وفقهها لإلج هتاءا ال ه حيههدرها القههانون ،األحيههام الصههارر عههن احملههاكم احملللههة بعههد ورور
الطع ههون املقدم ههة م ههن األ هتاف يف العملل ههة القض ههائلة املعنل ههة .وت ههنص امل ههار  )2(382م ههن ق ههانون
اإلج هتاءا اجلنائلههة علههى أن األحيههام والق هتارا الصههارر عههن اجملل ه القضههائ املعههي بالقض هايا
اجلنائلة واجلتائم اإلرارية والتابع للمحيمة العللا هنائلة وال تقبل الطعن.
 2-4ومبوج ههب امل ههار  384م ههن ق ههانون اإلجه هتاءا اجلنائل ههة ،ميي ههن إلغ ههاء اإلران هها أو األحي ههام
أو القهتارا الصههارر عههن احملهاكم وال ه تصههب قابلههة للتنفله  ،ومييههن إعههار فههت إجهتاءا الههدعوى يف
حالههة هههور مالبسهها جديههد  .ووفقهها للمههار  )1(387مههن قههانون اإلجهتاءا اجلنائلههة ،أعههار اجملله
القض ههائ املع ههي بالقضه هايا اجلنائل ههة واجله هتائم اإلراري ههة والت ههابع للمحيم ههة العلل هها النظ ههت يف قض ههلة الس ههلد
أكونه ه ههوف ،اسه ه ههتنارا إىل التقتيه ه ههت املقه ه ههدم مه ه ههن ممثه ه ههل االرعه ه ههاء العه ه ههام ،ن .ر ..ويف  7تش ه ه هتين األول/
أكت هوبت  ،2010قههتر اجملل ه عههدم النظههت يف لههك التقتيههت ،ألن نتائج ه ال تتواف هق مههع أي سههبب مههن
األسبا ال تدعو إىل إعار فت الدعوى.
تعليقااات صاااحب الاابالغ عل ا مالحظااات الدولااة الطاارف بشااأن مقبوليااة الاابالغ وأسسااه
الموضوعية
 1-5يف  14أيار/مايو  ،2013رفع صاحب البالغ بهأن مالحظها الدولهة الطهتف مل تتطهتق
إىل األرلههة أو االنتهاكهها ال هوارر يف ه ه ا الههبالغ ،ومل تع ه علههى مقبوللتههها .وعوضهها عههن لههك،
فهه تيههتر تأكلههد انتحههار السههلد أكونههوف ،وهههو نفه االفه ا اله ي اسههتند إلله التحقلههق ،وتههورر
ع ههدرا قل ههلال م ههن الق هتارا ال ه اخت ه ي ههالل ه ه ا التحقل ههق ،وحت ههت ب ههأن الق ههانون يف قريغلزس ههتان
ال يسم بإعار التحقلق .ولل يف ه املعلوما ما يضهعف مهن قهو احلجه الهوارر يف الهبالغ.
ول ه لك ،يطلههب صههاحب الههبالغ إىل اللجنههة أن تباشههت النظههت يف أسس ه املوضههوعلة وختلههص إىل أن
الدولة الطتف مسنولة عن االنتهاكا امل كور يف رسالت األوىل.
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ويبني البالغ بالتفصلل األسبا ال جعل التحقلق غري كاف وغري فعهال .ومهع لهك،
2-5
ّ
ال تعاجل مالحظا الدولة الطتف بأي حال أوج القصور تلك .وعلى سبلل املثال ،فه ال تقهدم
أي تفسري لإلصابا املتعدر ال كشف عنهها الفحهص اله ي أجهتي علهى جثهة السهلد أكونهوف،
مبا فلهها السهحجا واليهدما العديهد اله وجهد علهى ج عه (ال سهلما حهول اليلهى) ،وعلهى
كتفله ومتفقله وركبتله وأصههابع يديه وقدمله  ،فضههال عههن النزيههف اله ي تعههت له رماغه  ،وعويههف
صدر ورئتل  .وه ال تتصدى أيضا لشواغل من قبلل واقعة عدم تأمني احملققني للميان ال ي تويف
فل السلد أكونوف ،وعدم اهتمامهم بتسالة ميتوبهة بالهدم علهى جهدار نزانته ( ،)16وعاههل إفهارا
الش هههور ال ه ين رأوا أف هتار الش ههت ة وه ههم يض هتبون الس ههلد أكون ههوف ،وع ههدم التحقل ههق يف العدي ههد م ههن
املخالف هها اإلجتائل ههة املتعلق ههة باحتج هها  .وعل ههى النح ههو املب ههني يف التس ههالة األوىل ،مل تي ههن حماكم ههة
الشههت لني وافلههة علههى اإل ههالق حلههث إهنهها اسههتند إىل حتقلههق غههري فعههال ،ومل توج ه إللهمهها الههتهم
بسهبب تعه يب السهلد أكونههوف أو قتله  ،وليهن بسههبب اإل،هال يف عههدم متاقبته والسهماح له  ،فلمهها
يهُهزعم ،بشههنق نفس ه  ،وحههىت يف ه ه احلالههة ،فقههد بهُهت أحههد،ا يف حههني صههدر حبههق الشههت اآليههت
حي ههم بالس ههجن م ههع وق ههف التنفله ه  .ومل ُحي ّم ههل أي ش ههت املس ههنوللة ع ههن ض ههت الس ههلد أكون ههوف
أو وفات  .ول لك ،فإن استجابة الدولة الطتف غري كافلة نظتا خلطور االرعاءا .
 3-5وفلمهها يتعلههق بإعههار فههت التحقلههق ،يههدفع صههاحب الههبالغ ب هأن إعههار فههت التحقلههق مث
إغالق رون إحتا أي تقدم يف حتديد املسنولني عن ضهت السهلد أكونهوف ووفاته ال يهدل علهى
وجور حتقلق شامل أو فعهال .وعهالو علهى لهك ،رفضه احمليمهة العللها مواصهلة التحقلهق جمهدرا
وأغلقه القضهلة مهت أيهتى ،علههى الهتغم مهن االعه اف بوجههور مسهائل خمتلفهة ال تهزال رون حههل،
مبهها فلههها االرعههاء القائههل بههأن السههلد أكونههوف قههد كتههب البلههان التفسههريي املزعههوم حت ه الضههغ
(انظت الفقت  ،)11-2ومعتفة اليلفلة ال أصلب هبا السلد أكونهوف وامليهان اله ي تعهت فله
هل اإلصابا  .ويدل لك فق على الطبلعة غري الفعالة للتحقلق.
 4-5وبصتف النظت عن الستر املقتضب لبع اخلطهوا املتخه عقهب التحقلهق ،ال تتنهاول
مالحظهها الدولههة الطههتف أي انتهههاك مههن االنتهاكهها األيههتى ال ه أثههري يف الههبالغ .وعلههى
الههتغم مههن اع افههها بههأن السههلد أكونههوف تههويف أثنههاء احتجهها لههدى الشههت ة ،فه ه ال تقههدم أي
تفسهري منيههد باألرلههة عههن وفاته  ،ويسههتند إىل "حتقلههق شههامل وفههوري ونزيه " وكههاف لههدح القتينههة
الظاهت على أن تويف نتلجة القتل التعسف ( .)17وه ال تتناول اإلصابا ال تعت هلها السهلد
أكونوف أثناء احتجا  ،أو عدم توفريها أليهة ضهمانا كهان مييهن أن حتمله مهن إسهاء املعاملهة
ومن التعت يف هناية املطاف للحتمان من حقه يف احللها تعسهفا .وتنكهد املالحظها بالفعهل أن
الدولههة الطههتف مل تههوفت ألسههت السههلد أكونههوف سههبلل انتصههاف فعههاال .وأي هريا ،فههإن املالحظهها
ال تتطههتق للحج ه واألرلههة ال ه تثب ه احتجهها السههلد أكونههوف وتع يب ه وقتل ه بشههيل تعسههف
بسبب نشا املدين والسلاس وإبدائ آراء تنتقد احليومة.
 5-5ونظتا لعدم تطتق الدولة الطهتف لالرعهاءا الهوارر يف الهبالغ ،يطلهب صهاحب الهبالغ
إىل اللجنة ما يل :

__________

( )16يُقتأ النقش ،امليتو باللغة القريغلزية ،على النحو التا" :،ه ا اللوم سلنقض ".
( )17انظ ههت ،ال ههبالغ رق ههم  ،2003/1225إيش ههونوف ض ههد أو بيس ههتان ،اآلراء املعتم ههد يف  22متو /يولله ه ،2010
الفقت .2-9

GE.16-21629

11

CCPR/C/118/D/2127/2011

استنتا أن الدولة الطتف مسنولة عن وفا والد وتعتض للتع يب أو املعاملهة
(أ)
الالإنسانلة واملهلنة ،مبوجب املارتني  )1(6و 7من العهد
( ) استنتا أن الدولهة الطهتف قهد أيلّه بالتزامهها بتهوفري ضهمانا ضهد التعه يب
والقتههل التعسههف  ،وأن عللههها التحقلههق يف تع ه يب وقتههل السههلد أكونههوف وتههوفري سههبلل انتصههاف
فعال ،مبوجب املوار  )1(6و 7و )3 (2من العهد
( ) استنتا أن الدولة الطهتف مسهنولة أيضها عهن احتجها السهلد أكونهوف بشهيل
تعسههف  ،علههى حنههو ينتهههك املههار  )1(9مههن العهههد ،وعههن انتهههاك حق ه يف حتيههة التعبههري امليفولههة
مبوجههب املههار  19م ههن العهههد ،حل ههث إهنهها احتجههز الس ههلد أكونههوف انتقام هها من ه إلبدائ ه آراء
سلاسلة ومدنلة ،ومل يين احتجا يتمى إىل حتقلق أهداف مشتوعة
(ر) حه ههث الدوله ههة الطه ههتف عله ههى االع ه ه اف بالطه ههابع التعسه ههف الحتجه هها السه ههلد
أكونوف وبدور الدولة يف تع يب ووفاته  ،ونشهت قهتار اللجنهة ،وإصهدار اعته ار علهي ألسهت السهلد
أكونوف عن انتهاك حقوق
(ه) حث الدولة الطهتف علهى إنشهاء جلنهة مسهتقلة للتحقلهق يف مالبسها احتجها
الس ههلد أكون ههوف وتع يب ه ووفاته ه  .وينبغ ه أال تقتص ههت عض ههوية هه ه اللجن ههة عل ههى ممثل ه ميت ههب
املههدع العههام و/أو و ار الدايللههة ،بههل ينبغ ه أن تضههم أيضهها جههها فاعلههة مسههتقلة ،وينبغ ه أن
متن هلا صالحلة مقاضا األشخا ال ين ارتيبوا وربتوا األفعال ال أر إىل وفات
(و) حث الدولة الطتف على رفع تعهوي
التع يب ال ي تعت ل وعن وفات غري القانونلة

مها ،عهارل ألسهت السهلد أكونهوف عهن

( ) حههث الدولههة الطههتف علههى تههوفري التههدريب املناسههب للقضهها واملههدعني العههامني
واحملههامني وأفهتار إنفهها القههانون بشههأن حقههوق احملتجهزين ،وحظههت التعه يب وإسههاء املعاملههة ،وحظههت
األعمههال االنتقاملههة ضههد األشههخا اله ين يشههاركون يف النشهها املههدين أو السلاس ه  ،أو يعتبههون
عن آراء تعار احليومة أو تنتقدها
(ح) حههث الدولههة الطههتف علههى تههوفري ضههمانا ملنههع حههدو انتهاكهها مماثلههة يف
املس ههتقبل ،مب هها يف ل ههك إنش ههاء آلل ههة مس ههتقلة يعه ههد إلله هها مبه ههام التحقل ههق يف ارع ههاءا التعه ه يب
مبا يتفق متاما مع املعهايري الدوللهة والتشهتيعا احملللهة وضهمان تسهجلل مجلهع احملتجهزين منه حلظهة
االعتقال ومتاقبهة متافهق االحتجها بشهيل مناسهب وضهمان إجهتاء فحهو بلهة فوريهة ومنتظمهة
أثنه ههاء االحتجه هها وضه ههمان اإليطه ههار الفه ههوري ألف ه هتار األسه ههت والسه ههماح هله ههم وللمحه ههامني بزيه ههار
األشخا احملتجزين لدى الشت ة وكه لك محايهة حتيهة التعبهري جلملهع األفهتار يف الدولهة الطهتف،
مبا يف لك التعبري عن آرائهم السلاسلة.
مالحظات إضافية مقدمة م الدولة الطرف
 1-6يف  3أيلول/سه ههبتمرب  ،2013قه ههدم الدوله ههة الطه ههتف مالحظه هها إضه ههافلة .وفلمه هها يتعله ههق
بالوقههائع ،تنكههد الدولههة الطههتف أن السههلد أكونههوف ريههل مبههىن بلديههة نههارين يف حهدور السههاعة السههابعة
والنصههف مههن مسههاء يههوم  14نلسههان/أبتيل  2017وهههو يف حالههة سههيت .و لههب ،باسههتخدام ألفهها
ب يئههة ،مههن املههو فني املنههاوبني اسههتدعاء رئههل بلديههة نههارين وحههاكم منطقههة نههارين .ومل يسههتجب السههلد
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أكونههوف لطلبهها املههو فني املنههاوبني بوقههف سههلوك املشههاغب .وعلله  ،فقههد لبهوا تههديل الشههت ة .ويف
حدور الساعة العاشت مساء ،اقتلد السلد أكونوف إىل رائت الشهنون الدايللهة يف مدينهة نهارين ،حلهث
أثب ه ه الفح ه ههص الط ه ههي ال ه ه ي أُج ه ههتي ل ه ه أن ه ه ك ه ههان يف حال ه ههة س ه ههيت بس ه ههبب اليح ه ههول .ومبوج ه ههب
املههار  )1(364مههن قههانون املسههنوللة اإلراريههة (السههلوك غههري املنضههب ) ،حه ّهتر أحههد أف هتار إرار الشههنون
الدايلل ههة حمض هتا يتعل ههق بارتي هها خمالف ههة إراري ههة ُووض ههع اجل ههاين يف نزان ههة خمصص ههة للمحتج هزين بتهم ههة
ارتيا خمالفا إراريهة .ويف حهدور السهاعة احلاريهة عشهت ومخه ومخسهني رقلقهة مهن مسهاء يهوم 15
نلسان/أبتيل ُ ،2007عثت على السلد أكونوف معلقا من قملص رايل الزنزانة.
 2-6ووفقها لفحههص الطهب الشههتع اله ي أُجههتي لتحديههد أسهبا وفهها السهلد أكونههوف وإصههابات
اجلسههدية ،فقههد جنمه الوفهها عههن انضههغا عنق ه بأنشههو ة مههع تعتضه اليتنههاق غههري منطه (االنتحههار
شنقا) .ويف  28أيار/مايو  ،2007وافق ميتب املدع العام ملدينة نارين على االلتمهاس اله ي قدمه
صههاحب الههبالغ وحمامله إلجهتاء فحههص ههي شههتع إضههايف ،وأكههد هه ا الفحههص أن السههلد أكونههوف
تهويف نتلجهة انضهغا عنقه بأنشهو ة ،ممها أرى إىل ايتناقه مليانليلها ،وأفهار بعهدم وجهور أيهة صهلة بههني
وفات واإلصابا اجلسدية األيتى ال تعت هلها .وتيهتر الدولهة الطهتف بعهد لهك املعلومها الهوارر
بإجيا يف الفقتتني  1-4و 2-4أعال .
 3-6وفلمهها يتعلههق بارعههاء صههاحب الههبالغ القائههل بعههدم إجهتاء تقلههلم قههانوين إلصههابا السههلد
أكونههوف اجلسههدية ،تههدفع الدولههة الطههتف بههأن نتههائ الفحههص الطههي الشههتع اإلضههايف تبههني أن
السهحجا واليههدما اله لوحظه علههى جانههب جسههم السههلد أكونههوف اله ي كههان "مالمسها
ألغهتا موجههور يف البلئههة احمللطههة" قههد تيههون نامجههة عهن التشههنجا اله تعههت هلهها أثنههاء إقدامه
عل ههى ش ههنق نفسه ه عل ههى القض ههلب احلدي ههدي يف نزانته ه  .ومل خيل ههص التحقل ههق إىل أي رلل ههل ينك ههد
تعههت السههلد أكونههوف للضههت علههى أيههدي أف هتار الشههت ة .وهل ه ا السههبب ،قههتر ميتههب املههدع
العام ملدينهة نهارين يف  15شهبا /فربايت  2008وقهف التحقلهق يف الهدعوى اجلنائلهة بسهبب انتفهاء
ركن اجلتمية يف تصتفا أفتار الشت ة .ومل يُل القتار امل كور وهو ال يزال ساري املفعول.

 4-6وفلمهها يتعلههق بتأكلههدا صههاحب الههبالغ ال ه حتههد فلههها عههن الطتيقههة السههطحلة ال ه
أج ههتي هب هها التحقل ههق يف ال ههدعوى اجلنائل ههة وع ههن ع ههدم حتدي ههد املالبس هها احلقلقل ههة لوف هها الس ههلد
أكونهوف ،تهدفع الدولههة الطهتف بهأن هه التأكلهدا "ال تتطهابق مههع الواقهع" .واسهتنارا إىل نتههائ
التحقل ههق ،ال ه ه تض ههمن إج ه هتاءا التحقل ههق الال م ههة ،وفحص ههني بل ههني ش ههتعلني ،واس ههتجوا
تبني أن السلد أكونوف قد انتحت.
الشهورّ ،
 5-6وتههدح الدولههة الطههتف ارعههاءا صههاحب الههبالغ القائلههة بههأن السههلد أكونههوف قههد احتجههز
بشههيل تعسههف بسههبب إعتاب ه ع ههن آرائ ه السلاسههلة ،وأن ه مل تيههن هن ههاك أسههبا تههربر وضههع يف نزان ههة
خمصص ههة للمحتج هزين بتهم ههة ارتي هها خمالف هها إراري ههة .وق ههد احتج ههز مو ف ههو الش ههت ة الس ههلد أكون ههوف
الرتياب خمالفة إرارية ،ولل بسبب نشا املدين والسلاس  ،وأورعو يف نزانة احتجا وفقا للقانون.
 6-6وررا على ارعاء صاحب البالغ القائل بعدم تعوي أست السلد أكونوف عن األضهتار
املارية واملعنوية النامجة عن وفات  ،تدفع الدولة الطتف بأن صاحب البالغ وحمامل رفضا املشاركة
يف اجللسههة ال ه عقههدهتا حميمههة مدينههة ن ههارين للنظههت يف الههدعوى اجلنائلههة ،ومل يقههدما أي هة مطالب ههة
بالتعوي عهن األضهتار .وعهالو علهى لهك ،مل يسهتفد صهاحب الهبالغ مهن حقه يف رفهع رعهوى
مدنلة ضد اجلنا من أجل احلصول على تعويضا عن األضتار املعنوية واملارية.
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 7-6وفلما يتعلق بارعاء صاحب البالغ القائل بتجاهل التحقلق للتسالة املزعومة ال كتبهها
السههلد أكونههوف بالههدم علههى جههدار نزانته  ،واله أكههد تعتضه للتعه يب ،تههدفع الدولههة الطههتف
بههأن هه ا القههول "ال يتطههابق مههع الواقههع" .ووفقهها لتقتيههت معاينههة مسههتح اجلتميههة اله أجتاههها مو فههون
تههابعون مليتههب املههدع العههام ملدينههة نههارين يف  15نلسههان/أبتيل  ،2007مل تيههن هنههاك كتابهها
على احلائ أو مالحظا أيتى يف نزانة السلد أكونوف.
 8-6وتدفع الدولة الطتف بأن ارعاءا صاحب البالغ املتبقلة متاثل تلهك اله جهتى تناوهلها
أعال  .وقد ُحبث مجلع االرعاءا ال قدمها حسب األصول واعترب "غري منكد " .وقد أبله
صاحب البالغ ب لك.
المسائل واإلجراءات المعروضة عل اللجنة



 النظت يف املقبوللة
 1-7قبل النظت يف أي ّارعاء يتر يف بهالغ مها ،يتع ّهني علهى اللجنهة أن تقهتر ،وفقها للمهار 93
من نظامها الدايل  ،ما إ ا كان البالغ مقبوال أم ال مبوجب الربوتوكول االيتلاري.
 2-7وق ههد تأك ههد اللجن ههة ،وفق هها مل هها تقتض ههل امل ههار ()2(5أ) م ههن الربوتوك ههول االيتل ههاري ،م ههن أن
املسألة نفسها للس قلد البحث يف إ ار إجتاء آيت من إجتاءا التحقلق الدو ،أو التسوية الدوللة.
 3-7وفلما يتعلق بالشت املتمثل يف استنفار سبل االنتصاف احملللة ،تالحظ اللجنة أنه وفقها
للمعلوما ال قهدمها صهاحب الهبالغ ،ومل تعه عللهها الدولهة الطهتف ،فقهد اسهتنفد مجلهع
سبل االنتصاف احملللة املتاحة ،مبا يف لك تقدمي عون إىل احمليمهة العللها .وله لك ،تهتى اللجنهة
أن الشتو املنصو عللها يف املار  ) ()2(5من الربوتوكول االيتلاري قد استوفل .
 4-7وتهتى اللجنههة أن صههاحب الهبالغ قههدم ،ألغهتا املقبوللهة ،مهها ييفه مهن األرلههة إلثبهها
ارعاءات ه مبوج ههب امل ههارتني  )1(6و ،7مق ههتوءتني منفص ههلتني وب ههاالق ان م ههع امل هوار  )3(2و)1(9
و19من العهد .وعلل  ،تعلن اللجنة قبول االرعاءا وتشتع يف النظت يف أسسها املوضوعلة.



 النظت يف األس املوضوعلة
 1-8نظت اللجنة يف البالغ يف ضوء مجلع املعلوما ال أتاحها هلا الطتفان ،وفقا ملها تقتضهل
املار  )1(5من الربوتوكول االيتلاري.
 2-8وتالحظ اللجنة ارعاء صاحب البالغ القائل بأن الدولة الطتف مسنولة عن وفا والد
ال ي احتجزت السهلطا يف  14نلسهان/أبتيل  ،2007بهدعوى ارتيها خمالفهة إراريهة ،وتعهت
للضههت علههى أيههدي أف هتار الشههت ة ،وصههتخ م هتارا بأن ه خيشههى علههى حلات ه  ،مث ُعثههت علل ه يف اللههوم
التا ،ملتا يف نزانت الواقعة يف رائت الشهنون الدايللهة ملدينهة نهارين .وتالحهظ اللجنهة أيضها األرلهة
ال مل يُطعن فلها والهوارر يف تقهاريت الطهب الشهتع  ،واله كشهف عهن إصهابة السهلد أكونهوف
بنزيههف وورم متوسه يف املههخ نتلجههة االصههطدام بهأرا صههلبة ،وبنزيههف يف عويههف الصههدر والهتئتني.
ولوحظ إصابا يارجلة على جثة السلد أكونوف تضمن سحجا وكهدما علهى ج عه
(ال سههلما حههول اليلههى) ،وعلههى كتفله ومتفقله وركبتله وأصههابع يديه وقدمله  ،واملههتفقني والههتكبتني
وأصابع اللدين والتجلني.
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 3-8وتالحههظ اللجنههة أيضهها مهها ارعهها صههاحب الههبالغ مههن أن الدولههة الطههتف مل تتخ ه التههدابري
الال مة حلماية والد مهن التعهت للتعه يب واحلتمهان التعسهف مهن احللها  ،ومل ُعهت كه لك حتقلقها فوريها
ونزيها وشامال وفعاال يف املالبسا ال أر إىل وفات أثناء االحتجا .
 4-8وتُه كت اللجنههة يف ه ه ا الصههدر بتعللقههها العههام رقههم  )1982(6بشههأن احلههق يف احللهها ،
وباجتهاراهتهها السههابقة اله اعتههرب فلههها أن الدولههة الطههتف تتحمههل مسههنوللة االعتنههاء حبلهها الفههتر
اله ي تعتقله وحتتجهز ( .)18وتُه كت كه لك بتعللقهها العهام رقهم  )2004(31بشهأن بلعهة االلتهزام
الق ههانوين العه ههام املفه ههتو عل ههى اله ههدول األ ه هتاف يف العهه ههد ،وه ههو أن تضه ههمن ،عنه ههدما تيشه ههف
التحقلق هها ع ههن ح ههدو انتهاك هها حلق ههوق معلن ههة منص ههو علله هها يف العه ههد ،ك ههاحلقوق اله ه
حتملها املارتان  6و ،7حماكمة املسنولني عن انتهاك ه احلقوق .ويتعهني علهى الهدول األ هتاف
أن حتقق بنلهة حسهنة وبصهور عاجلهة وشهاملة يف مجلهع االرعهاءا املوجههة ضهدها وضهد سهلطاهتا
فلما يتعلق بارتيا انتهاكا جسلمة للعهد.
 5-8وتُه كت اللجنههة أيضهها ب هأن عههبء اإلثبهها فلمهها يتعلههق باملسههائل الوقائعلههة ،وال سههلما يف
قضايا الوفا أثناء االحتجا  ،ال ميين أن يقع علهى عهاتق صهاحب الهبالغ وحهد  ،بهالنظت إىل أن
قدر صاحب البالغ والدولة الطتف على الوصول إىل األرلهة للسه متسهاوية رائمها ،وأن الدولهة
الطتف عار ما يتلست هلا وحدها الوصول إىل املعلوما ا الصلة(.)19
 6-8وتالحظ اللجنة ،باإلشار إىل نتائ التحقلق اجلنائ ال ي أجتته السهلطا القتغلزيهة ،أن
الدولههة الطههتف قههد أوضههح أن السههلد أكونههوف انتحههت بشههنق نفس ه وأن السههحجا واليههدما
ال ه لوحظ ه علههى جانههب جسههم ال ه ي كههان "مالمس ها ألغ هتا موجههور يف البلئههة احمللطههة" قههد
تيون نامجة عن التشهنجا اله تعهت هلها أثنهاء إقدامه علهى شهنق نفسه علهى القضهلب احلديهدي
يف نزانت ه  .وعههالو علههى لههك ،ارع ه الدولههة الطههتف أن التحقلههق مل يههتمين مههن إثبهها تعههت
السههلد أكونههوف للضههت علههى أيههدي أف هتار الشههت ة .ومههع لههك ،تالحههظ اللجنههة أن التفسههري ال ه ي
قدمت الدولة الطتف مل يتناول بشهيل معقهول عهدرا مهن القضهايا اهلامهة اله أثهري يف هه ا الهبالغ،
مثههل بلعههة ومههدى اإلصههابا اله لوحظه علههى جثههة السههلد أكونههوف ،وفقهها للتقتيههت الصههارر عههن
جمل فحص أرلة الطب الشتع  .والنتائ ال توصل إللها املتكز احليهوم لفحهص األرلهة اجلنائلهة
وأكههد فلههها أن مالبه السههلد أكونههوف قههد اهه أ بفعههل االحتيههاك أو بسههبب جهّهت علههى األر
وتصتحيا الشهور ال أفار بأن السلد أكونهوف صهتخ مهتارا وتيهتارا أثنهاء تعتضه للضهت يهار
مقت رائت الشنون الدايللة ملدينهة نهارين ،وأكهد أن الشهت ة سهتقتل  ،و لهب املسهاعد وعهدم وجهور
سبب واض يدفع السلد أكونوف إىل اإلقدام على االنتحار ،نظتا ملها أبهدا يف اللهوم السهابق لوفاته
من عزم على مواصلة نشا املدين حلث لب عقد اجتماع مع السلطا ملناقشهة إميانلهة تنظهلم
احتجاجا سلاسلة يف نارين .وتالحظ اللجنة أن الدولة الطهتف مل تقهدم أيهة معلومها عهن مهدى
رقههة التحقلقهها ال ه أُجتي ه ملعاجلههة ه ه القضههايا .وتالحههظ اللجنههة ك ه لك أن الدولههة الطههتف مل
__________

( )18انظهت ،الههبالغ رقههم  ،1997/763النتسههوفا ضههد االحتههار التوسه  ،اآلراء املعتمههد يف  26آ ار/مههارس ،2002
الفقت .2-9
( )19انظههت ،البالغههني رقههم  ،1978/30باليههري ضههد أوروغ هواي ،اآلراء املعتمههد يف  29آ ار/مههارس  ،1982الفقههت
 3-13ورق ههم  ،1981/84ريتمله ه بارب ههاتو ض ههد أوروغه هواي ،اآلراء املعتم ههد يف  21تشه هتين األول /أكت ههوبت
 ،1982الفقت .6-9
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تقهدم تفسهريا يوضه عهدم التحقلههق مهع أي فههتر مهن أفهتار الشههت ة املتهور ني يف االعتههداء علهى السههلد
أكونهوف يف  14نلسهان/أبتيل  2007يهار مقهت رائههت الشهنون الدايللهة يف مدينهة نهارين كمشههتب
فلهم ،على التغم مهن الطلبها املتيهتر اله قهدمها صهاحب الهبالغ إلقامهة رعهوى جنائلهة ضهدهم،
وحتديد هلوية أربعة منهم باالسم.
 7-8وله لك ،تههتى اللجنههة أنه يف ههل عههدم وجههور حجه مقنعههة مههن الدولههة الطههتف تههدح
ارعههاء صههاحب الههبالغ ب هأن والههد تعههت للتع ه يب وقتههل تعسههفا أثنههاء احتجهها  ،فههإن العوامههل
امل كور أعال تفض  ،جمتمعة ،إىل استنتا أن الدولة الطتف مسهنولة عهن انتههاك حقهوق السهلد
أكونوف مبوجهب املهارتني  )1(6و 7مهن العههد( .)20وعهالو علهى لهك ،تهتى اللجنهة أن العوامهل
امل كور أعال تفض أيضا ،جمتمعة ،إىل استنتا مفار أن حتقلقا الدولة الطهتف يف ارعهاءا
التع يب واملالبسا املتيبة للغاية لوفا السلد أكونوف أثنهاء احتجها يف سهجن حيهوم  ،واله
أر إىل إصههدار حيههم مههع وقههف التنفله حبههق  .ك .لعههدم منع ه السههلد أكونههوف مههن اإلقههدام
علههى االنتحههار املزعههوم ،مل تيههن كافلههة ،وال تف ه بااللتزامهها ال ه قطعتههها الدولههة الطههتف علههى
نفسها مبوجب املارتني  )1(6و ،7مقتوءتني منفصلتني وباالق ان مع املار  )3(2من العهد.
 8-8وله لك ،تههتى اللجنههة أن هنههاك انتهاكهها للمههارتني  )1(6و ،7مقههتوءتني منفصههلتني وبههاالق ان
مههع املههار  )3(2مههن العهههد .ويف ضههوء ه ه ا االسههتنتا  ،لههن تنظههت اللجنههة فلمهها إ ا كان ه مالبسهها
القضلة تتضمن أيضا انتهاكا منفصال حلقوق السلد أكونوف مبوجب املارتني  9و 19من العهد.
 -9واللجنههة ،إ تتصههتف مبوجههب املههار  )4(5مههن الربوتوكههول االيتلههاري ،تههتى أن الوقههائع
املعتوضههة عللههها تيشههف عههن انتهههاك الدولههة الطههتف للم هارتني  )1(6و ،7مقههتوءتني منفصههلتني
وباالق ان مع املار  )3(2من العهد.
 -10ووفقهها للمههار ()3(2أ) مههن العهههد ،يتعههني علههى الدولههة الطههتف أن تههوفت لصههاحب الههبالغ،
بامس وباسم والد املتوىف ،سبلل انتصاف فعاال .ويسهتلزم لهك تقهدمي تعهوي كامهل لألفهتار اله ين
انتُهي حقوقهم ال ييفلها العهد .وبناء على لهك ،يتعهني علهى الدولهة الطهتف ،يف مجلهة أمهور،
إج هتاء حتقل ههق جدي ههد وسه هتيع ونزي ه وفع ههال وش ههامل يف املالبس هها الدقلق ههة لوف هها الس ههلد أكون ههوف،
وحماكمههة املسههنولني عههن لههك ،وتقههدمي تعههوي مناسههب لصههاحب الههبالغ واختهها التههدابري املناسههبة
ل ضلت  .ويتعني على الدولة الطتف أيضا العمل على منع تيتار ه االنتهاكا يف املستقبل.
 -11وإ تضههع اللجنههة يف اعتبارههها أن الدولههة الطههتف قههد اع ف ه  ،بانضههمامها إىل الربوتوكههول
االيتلاري ،بايتصا اللجنة يف حتديد ما إ ا كان قد حد انتهاك للعهد أم ال ،وتعهد عمال
باملار  2من العهد بأن تيفل متتع مجلع األفتار املوجورين يف إقللمها أو اخلاضعني لواليتها باحلقوق
املع ف هبا يف العهد وبأن تتل سهبلل انتصهاف فعهاال وقهابال لإلنفها إ ا ثبه حهدو انتههاك ،تهور
أن تتلقى من الدولة الطتف ،يف غضون  180يوما ،معلومها عهن التهدابري اله اخته هتا لوضهع آراء
اللجنة موضع التنفل  .ويطلب إىل الدولة الطتف أيضا نشت ه اآلراء على نطاق واسع.
__________

( )20انظ ههت البالغ هها رقههم  ،)2005(1436ساثاسههلفام وس ههاراواث ضههد س ههتي النيهها ،اآلراء املعتمههد يف  8مت ههو /
يولله  ،2008الفقهت  2-6ورقهم  ،2003/1186تلتلهاهوجنو ضهد اليهامريون ،اآلراء املعتمهد يف  26تشهتين
األول/أكته ههوبت  ،2007الفقه ههت  2-6ورقه ههم  ،1999/888تللتسه ههلنا ضه ههد االحته ههار التوس ه ه  ،اآلراء املعتمه ههد
يف  29آ ار/مارس  ،2004الفقت  6-7وريتمل بارباتو ضد أوروغواي ،الفقت .2-9
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