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 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

من البروهوكول االختيدار،     (4)5اآلراء التي اعتمدتهادا اللجندة بموادم المدا      
 ** *2400/2014بشأن البالغ رقم 
 كوشكونباي بيكبولوت أويولو )يمثله المحامي سردار باجيشبيكوف(  المقدم من:

 صاحب البالغ الشخص المدعى أنه ضحية:

 قيرغيزستان الدولة الطرف:

 ( الرسالة األولى تقديم  تاريخ  )   2012كانون األول/ديسمبر   18 البالغ:تاريخ تقديم 

الذذذذدا لي    اللجنذذذذة  من نظذذذذام  92القرار المتخذذذذال عمالل بذذذذالمذذذذاد    الوثائق المرجعية:
يصدر  لم)  2014أيار/مايو    28والمحال إلى الدولة الطرف في  

 (في شكل وثيقة

 2020األول/أكتوبر  تشرين 29 تاريخ اعتماد اآلراء:

 تعسفيالحتجاز االتعاليب؛ و ال الموضوع:

 غير موجود   :المسائل اإلجرائية

 تعسفيالحتجاز االتعاليب؛ وعدم إجراء تحقيق فعال؛ و ال  :المسائل الموضوعية

بمفردهذذذذذا وبذذذذذاالقتران م 7 :مواد العهد   (1)9و  ،(أ()3)2  المذذذذذاد   ، مقروء  
 (ز ()3)14و

 2 البروتوكول اال تياري:مواد 

  .1990في عام    ي ُوِلدقيرغيزسذذتان  صذذاحب البالغ هو كوشذذكونباي بيكبولوت أويولو، وهو موا ن -1
، مقروء  بمفردهذذذا وبذذذاالقتران م   7ويذذذدعي أن الذذذدولذذذة الطرف انتهكذذذف حقوقذذذه المكفولذذذة بموجذذذب المذذذاد  

ل البروتوكول اال تيذذذاري حيز النفذذذا   من العهذذذد. وقذذذد د ذذذ  (ز ()3)14و  (1)9والمذذذادتين   ،(أ()3)2 المذذذاد 
 محام. ويمثل صاحَب البالغ .1995كانون الثاني/يناير  7بالنسبة إلى الدولة الطرف في 

__________ 

  (.2020تشرين الثاني/نوفمبر  6 -تشرين األول/أكتوبر  12) 130اعتمدتها اللجنة في دورتها  *
شذذذذذارد في دراسذذذذذة هالا البالغ أع ذذذذذاء اللجنة التالية أسذذذذذما هم: عيال بن عاشذذذذذور،، وعارف بلقان، وأحمد أمين فت   ، وفورويا   **

شذذويتشذذي، وكريسذذتوف هينز، ومارسذذيا ف.  . كران، وديفيد و. مور، ودنمان الكي موهوموزا، وفوتيني بازارتزيا، وهيرنان كيزادا  
 سيه مانويل سانتوس باييا، ويوفال شاني، وإيلين تيغرودجا، وأندرياس زيمرمان، وجينتيان زبيري.كابريرا، وفاسيلما سانسين، و و 
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 الوقائع كما عرضاا صاحم البالغ  

، اعتقل ثالثة من عناصذذذذذذذر الشذذذذذذذر ة  30/17، في السذذذذذذذاعة  2009كانون األول/ديسذذذذذذذمبر    4في  2-1
واقتادوه إلى مركز شذذذذذذذذذذذذذذر ة نوفوبافلوفما في مقا عة  باألصذذذذذذذذذذذذذذفاد  وقيدوا يديه    ،صذذذذذذذذذذذذذذاحب البالغ في منزله

سذذذذذذذذوكولود. وفي مركز الشذذذذذذذذر ة، اقتيد إلى إحدق الغرف في الطابق الثاني و لب منه االعتراف بسذذذذذذذذرقة 
حاسوب من المصن  الالي كان يشتغل فيه عامَل شحن حينئال. ولم ُيسَم  له باالتصال بعائلته أو بمحاميه. 

رب مالكمة و فق يلممه على رأسذذذذه. ي  بعد أن رفض االعتراف. ووضذذذذ  أحد عناصذذذذر الشذذذذر ة قفاز   وضذذذذُ
وَلَممه آ ر في الملى والصذذدر والمعد ، بينما ضذذرب ثالُثهم أ مص قدميه بهراو . وإضذذافة إلى  لو، هددوه  
مذا،    بذخ ذاله إلى قنذا  قريبذة وصذذذذذذذذذذذذذذب المذاء عليذه حتى يعترف وإالو وضذذذذذذذذذذذذذذعوا مخذدرات في جيوبذه. وفي وقذف

أح ذذذذروا إلى الغرفة أحد معارفه، واسذذذذمه د.، قالوا إنه سذذذذيشذذذذهد بخن صذذذذاحب البالغ اعتدق عليه في وقف  
 سابق بحيث توَجد أسباب العتقاله بتهمة االعتداء.

، اقتاد عناصذذذذر الشذذذذر ة صذذذذاحب البالغ إلى قسذذذذم شذذذذر ة مقا عة  00/10وفي حوالي السذذذذاعة   2-2
ر ي. وقال صذديقه لعناصذر الشذر ة  ، تعى القسذمسذوكولود. وعندما وصذلوا إل رَّف عليه صذديقه إ.، وهو شذُ

  ،اآل رين إنه يعرفه و لب منهم إ الق سراحه. وبعدئال، ُأ لق سراحه حتى دون أن يد ل إلى قسم الشر ة 
 فخ اله إ. إلى منزله على الفور.

  ل/كانون األو  5ولدق عود  صذذذذذذذذاحب البالغ إلى منزله، أصذذذذذذذذابه صذذذذذذذذداع شذذذذذذذذديد وغثيان. وفي   2-3
ِفي 2009 ديسذذذذذمبر  ، أ الته والدته إلى مسذذذذذتشذذذذذفى في بيشذذذذذكيو حيث ُوجد أنه مصذذذذذاب بما يلي: رضذذذذذ  ِقح 

م في الوجه والرأس واأل راف وأ مص القدمين ي، وارتجا ، وَتَمدُّ أيام في المسذذذذذتشذذذذذفى    10. وأم ذذذذذى  (1)ُمخِو
 رق في قسذذذذذذذذذذم  ب  يومال أ 12لتلقي العال . وبسذذذذذذذذذذبب األعرال المسذذذذذذذذذذتمر ،   ذذذذذذذذذذ  بعدئال للعال  لمد   

 أيام في قسم  ب القلب في مستشفى آ ر. 10األعصاب في نفا المستشفى و

، رف  صذذذذذاحب البالغ شذذذذذكوق على عناصذذذذذر الشذذذذذر ة إلى  2009كانون األول/ديسذذذذذمبر   7وفي   2-4
. وفي بداية إجراء التحروي، استجوب مساعد المدعي العام للمقا عة  مكتب المدعي العام لمقا عة سوكولود

صذذذذاحب البالغ ووالدته وشذذذذنيقه، وعناصذذذذر الشذذذذر ة الثالثة الالين رف  عليهم صذذذذاحب البالغ الشذذذذكوق. ولم  
يسذذذتجوب مكتب المدعي العام أي شذذذهود آ رين، بمن فيهم من كانوا يعملون في مركز شذذذر ة نوفوبافلوفما  

 .2009كانون األول/ديسمبر  4 عة سوكولود في وقسم شر ة مقا

لود فت  و ، رفض مسذذذذذذذذذاعد المدعي العام لمقا عة سذذذذذذذذذوك2009كانون األول/ديسذذذذذذذذذمبر   16وفي   2-5
، ألغى المدعي العام  2009كانون األول/ديسذذذذذمبر    24. وفي  (2)تحقيق جنائي في ادعاءات صذذذذذاحب البالغ

 .لمقا عة سوكولود الرفض وأمر بإجراء تحقيق إضافي

، ُأمر صذاحب البالغ بإجراء فحص  بي شذرعي. وشذكو الفحص  2010كانون الثاني/يناير    15وفي   2-6
  ال   ا في دقة تشذذذخيص االرتجا  ولم يحدد سذذذوق َكَدمة واحد  في أ مص قدم صذذذاحب البالغ، لمنه أشذذذار إلى أنه 

اعد المدعي العام  ، أثار مسذذذذذذذذذذ2010كانون الثاني/يناير    16رواية صذذذذذذذذذذاحب البالغ ل حدا . وفي    تتسذذذذذذذذذذق م  
صاحب البالغ بسبب   لمقا عة سوكولود شكوكال في دقة الفحص. وم   لو، رفض فت  تحقيق جنائي في مزاعم 

 . ثانية   االفتقار إلى ركن الجريمة. غير أنه أمر بخن تفحص لجنة  بية صاحب البالغ مر  

نادال فقط إلى نتائج الفحص  ، أجرت لجنة  بية فحصذذذذذذذذذال ثانيال اسذذذذذذذذذت 2010كانون الثاني/يناير    18وفي   7- 2
  . 2009 ديسذذذذمبر األول والتشذذذذخيصذذذذات المتعلقة بصذذذذاحب البالغ أثناء عالجه في المسذذذذتشذذذذفى في كانون األول/ 

__________ 

 قدم صاحب البالغ نسخال من جمي  الوثائق الطبية التي تشير بوضوح إلى اإلصابات المالكور  آنفال. (1)

م أي تفاصيل أ رق. (2)  لم ُتقدَّ
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في نتائج الفحص أن صذذذذذذذذاحب البالغ يعاني بعض األلم في األنسذذذذذذذذجة الر و  في سذذذذذذذذاعده و هره. غير أنه    وجاء 
االرتجا ،    خص وفيما ي   . 2009 ديسذذذمبر   كانون األول/   4 لص إلى أن المدمات على أ مص قدمه لم تحد  في  

. و لصذذذذذذذذف إلى أنه ال توجد آثار   كرت اللجنة أنها ال تسذذذذذذذذتط  تخكيد التشذذذذذذذذخيص بالنظر في البيانات المتاحة فقط 
إلصذابات على رأس صذاحب البالغ أو جسذمه أو أ رافه، وإن كانف الحظف أن األمر مترود للسذلطات الق ذائية  

 إصابات  اهر . لمال بعدم وجود  ة بال رب المزعوم ع رتبط وسلطات التحقيق لتحديد الوقائ  الم 

، بعد اسذذذتئناف صذذذاحب البالغ، ألغى المدعي العام لمقا عة  2010كانون الثاني/يناير   28وفي   2-8
  2010كانون الثاني/يناير    16لمقا عة في لمسذذذذذذذاعد المدعي العام  الصذذذذذذذادر عن رفض  قرار السذذذذذذذوكولود  

 وأمر بإجراء تحقيق إضافي.

أ رق فت  تحقيق   ، رفض مكتذب المذدعي العذام لمقذا عذة سذذذذذذذذذذذذذوكولود مر  2010آ ار/مذارس    3وفي  2-9
جنائي في مزاعم صذاحب البالغ المتصذلة بالتعاليب. فقد جاء في القرار أن نتائج الفحص الطبي الشذرعي ال ت يد  

وشذهدوا بخنهم اقتادوه إلى مركز الشذر ة إلجراء حمحادثة    ه أن عناصذر الشذر ة أنمروا ضذرب و مزاعم صذاحب البالغ  
، اسذذذذتخنح صذذذذاحب البالغ الرفض لدق المدعي العام  2010أبريل / نيسذذذذان   14، ثم أ لقوا سذذذذراحه. وفي  ( 3) وقائيةح 

 لمقا عة استئناف صاحب البالغ. ل ، رفض نائب المدعي العام  2016نيسان/أبريل   19لود. وفي  و لمقا عة سوك 

، اسذذذذتخنح صذذذذاحب البالغ هالا القرار لدق محكمة سذذذذوكولود المحلية.  2010أيار/مايو   21وفي   2-10
ل القول في ال ذذغط النفسذذي والبدني الالي  فَ ودف  بخن اعتقاله واضذذ  التعسذذح وأنه لما كان رَ    شذذكوق تفصذذو

تعرل له، إضذذذذافة إلى أسذذذذماء عناصذذذذر الشذذذذر ة المتور ين في الموضذذذذوع، فإن مكتب المدعي العام ملزم  
يفت  تحنيقا جنائيا وأن يخمر بإجراء فحص  بي شرعي مستقل من شخنه أن يتي  لصاحب   بقو  القانون بخن

 البالغ فرصة استفسار  براء  بيين عما توصلوا إليه من نتائج.

، ألغف محكمة سوكولود المحلية رفض مكتب المدعي العام، وق ف بعدم  2010أيار/مايو    25وفي   2-11
،  2010تموز/يوليه    28 ود إصذابات جسذدية على صذاحب البالغ. وفي جواز رفض إجراء تحقيق لمجرد عدم وج 

 أيدت محكمة محافظة تشوي قرار محكمة سوكولود المحلية وأمرت بإجراء تحقيق إضافي. 

، رفض مسذذذذذاعد المدعي العام لمقا عة سذذذذذوكولود مر  أ رق فت  2010آب/أغسذذذذذطا   28وفي   2-12
ى االسذذذذذذتنتا  نفسذذذذذذه الالي انتهى إليه التحقيق السذذذذذذابق.  تحقيق جنائي في مزاعم صذذذذذذاحب البالغ اسذذذذذذتنادال إل

، اسذذذذذذذذذذتخنح صذذذذذذذذذذاحب البالغ قرار الرفض لدق محكمة سذذذذذذذذذذوكولود  2010تشذذذذذذذذذذرين األول/أكتوبر   15 وفي
 المحلية، مجادالل بخن مكتب المدعي العام لم ُيجر تحنيقال إضافيال وفقال لتوجيهات المحاكم.

ف محكمة سذذذذذذذذذذوكولود المحلية رفض مكتب المدعي  ، ألغ2010تشذذذذذذذذذذرين األول/أكتوبر   28وفي   2-13
 العام وأمرت بإجراء تحقيق إضافي.

، للمر   سذذذذذذوكولود، رفض مسذذذذذذاعد المدعي العام لمقا عة  2010كانون األول/ديسذذذذذذمبر   24وفي   2-14
 .(4)نفسها الخامسة، فت  تحقيق جنائي استنادال إلى األسباب

المدعي العام لقيرغيزسذتان،  البال منه أن يتولى شذخصذيا  وبعد أن رف  صذاحب البالغ شذكوق إلى   2-15
رفض    2011كانون الثاني/يناير   11، ألغى مكتب المدعي العام لمحافظة تشذوي في اه اإلشذراف على شذكاو 

،  2011كانون الثاني/يناير   24وأمره بإجراء تحقيق إضذافي. وفي    سذوكولودمسذاعد المدعي العام لمقا عة  
 فت  تحقيق جنائي.مساعد مر  أ رق الرفض 

__________ 

 تهدف إلى َتَوقوي الجرائم في المستقبل. (3)

من عناصذذر الشذذر ة في مركز    واحدال   يبدو من الوثائق المقدمة أن مكتب المدعي العام لم يسذذتجوب، إضذذافة إلى  لو، إال عنصذذرال  (4)
 .45/18شر ة نوفوبافلوفما شهد بخن صاحب البالغ اقتيد من مركز الشر ة في الساعة 
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، ألغى رئيا هيئة االدعاء في النيابة العامة رفض مسذذذذذذاعد المدعي  2011آ ار/مارس   31وفي   2-16
، مشذيرال إلى أن األ ير لم ُيجر تحنيقال إضذافيال، وبدالل من  لو عمد إلى نسذخ ملح  سذوكولودالعام لمقا عة  

وأفاد رئيا هيئة االدعاء بخنه إ ا    .2010بر  كانون األول/ديسذذم  24الق ذذية وإرفاقه برف ذذه السذذابق بتاريخ 
كان عناصذذذذر الشذذذذر ة الالين ُرفعف عليهم الشذذذذكوق قد شذذذذهدوا بخنهم نقلوا صذذذذاحب البالغ من مركز شذذذذر ة  

، فإن شذر يا آ ر، واسذمه إ.، شذهد بخن  45/18نوفوبافلوفما إلى قسذم شذر ة مقا عة سذوكولود في السذاعة  
والحظ رئيا هيئة االدعاء    .00/21ة نوفوبافلوفما في السذذاعة  صذذاحب البالغ كان ال يزال في مركز شذذر 

أي ذذذال أن مكتب المدعي العام لم يسذذذتجوب ال د.، وهو أحد معارف صذذذاحب البالغ كان موجودال في مركز 
ن كانوا حاضذذذذذذذرين في مركز يآ ر   ال شذذذذذذذر ة نوفوبافلوفما عندما اقتيد صذذذذذذذاحب البالغ إلى هناد، وال شذذذذذذذهود

وربما رأوا   2009كانون األول/ديسذذذذذذذمبر   4في    سذذذذذذذوكولودي قسذذذذذذذم شذذذذذذذر ة مقا عة  شذذذذذذذر ة نوفوبافلوفما وف
 صاحب البالغ.

رفض مكتب المدعي العام لمحافظة    ،(5)، بعد إجراء تحقيق إضذذذذذذافي2011نيسذذذذذذان/أبريل   8وفي   2-17
 تشوي فت  تحقيق جنائي بسبب االفتقار إلى ركن الجريمة.

 ويدف  صاحب البالغ بخنه استنفد جمي  سبل االنتصاف المحلية المتاحة. 2-18

 الشكوى   

يدعي صذذاحب البالغ أنه تعرل للتعاليب وسذذوء المعاملة على أيدي الشذذر ة وأن الدولة الطرف   3-1
،  ( أ () 3)2، مقروء  بمفردها وباالقتران م  الماد   7ي شذذذذذذذذذذذذذكاواه بفعالية، األمر الالي ينتهو الماد   لم تحقق ف
 من العهد.

ويزعم صذذذذذاحب البالغ أن اعتقاله واحتجازه التعسذذذذذفيين ألكثر من  ما سذذذذذاعات دون االتصذذذذذال   3-2
م قانون اإلجراءات الجنائية  من العهد. وُيلز   (1)9الماد     قت ذذىبمحام أو أحد أفراد أسذذرته ينتهكان حقوقه بم

يت أي شذذذخص ُيحتجز لمد  تزيد عن ثال  سذذذاعات،   لقيرغيزسذذذتان الشذذذر ة بخن تحرر مح ذذذرا رسذذذميا لتُو
 وهو ما لم يحد  في الق ية محل النظر.

من العهد انُتهكف ألنه ُاجبر   (ز ()3)14وأ يرال، يدعي صذذذذذذذاحب البالغ أن حقوقه بموجب الماد    3-3
 على االعتراف تحف التعاليب.

 مالحظات التولة الطرف بشأن األسس الموضوعية  

، مالحظاتها  2014كانون األول/ديسذذذذذمبر   27قدمف الدولة الطرف، في مالكر  شذذذذذفوية م ر ة   -4
ض في  بشذذذذذذذذذخن أسذذذذذذذذذا البالغ الموضذذذذذذذذذوعية. وهي تفيد بخن مكتب المدعي العام لمقا عة سذذذذذذذذذوكولود رف

مناسذذذذذبات عد  فت  تحقيق جنائي في مزاعم صذذذذذاحب البالغ المتصذذذذذلة بالتعاليب. وتالحظ الدولة الطرف  
ي مسذذاعد النائب العام لمقا عة سذذوكولود الم ر ين     28آ ار/مارس و 3أن المحاكم المحلية ألغف رف ذذَ

يومتهما وفقال للمعايير القانونية المناسبة.  2010آب/أغسطا    ُو

 البالغ على مالحظات التولة الطرف بشأن األسس الموضوعيةهعليقات صاحم   

م صذاحب البالغ، في  -5 ، تعليقاته على مالحظات الدولة الطرف. ويشذير 2015آ ار/مارس   16قدو
إلى أن الذدولذة الطرف لم تتنذاول بذالذدرس في مالحظذاتهذا أيذال من ادعذاءاتذه. ويذدف  بذخن جمي  التحنيقذات التي  

إلى أن مكتب المدعي   عام لمقا عة سوكولود كانف سطحية ومنحاز  للغاية. ويشير أجراها مكتب المدعي ال
__________ 

 لم يقدم صاحب البالغ نسخة من الرفض. (5)
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األ باء الالين عالجوه من اإلصذذذذابات التي لحقف به ال العام لم يسذذذذتجوب قط، أثناء التحقيق في ادعاءاته،  
به   فلحق  فكان  نجيرانه، الالين كان بإمكانهم تقديم معلومات عما إ  وال 2009في كانون األول/ديسذذذذذذذذذذذذذذمبر  

إلى أن مكتب المدعي العام لم يفحص تسذذذذجيل نظام    ، إضذذذذافة إلى  لو،أي إصذذذذابات قبل اعتقاله. ويشذذذذير 
المراُبة بالفيديو من قسذذذذذم شذذذذذر ة مقا عة سذذذذذوكولود، الالي ربما كان سذذذذذيظهر تفاصذذذذذيل احتجازه والجدول  

بذالتعذاليذب، كذان على  ة  رتبطذالزمني الذدقيق لهذالا االحتجذاز. ويجذادل بذخنذه، بصذذذذذذذذذذذذذذرف النظر عن ادعذاءاتذه الم
، فت  تحقيق (6)من القانون الجنائي القيرغيزسذذذذذذذذذذتاني  324و  304مكتب المدعي العام، بمقت ذذذذذذذذذذى المادتين  

جنائي في اعتقاله ألن الشذذذذذر ة لم تمن لديها أي أسذذذذذا قانونية الحتجازه وأن احتجازه كان  ار  إ ار أي  
 إجرائية.تحقيق رسمي، كما يت   من االفتقار إلى وثائق 

 المسائل واإلاراءات المعروضة على اللجنة  

 النظر في المقبولية  

من    97قبذذذل النظر في أي ادعذذذاء يرد في بالغ مذذذا، يجذذذب على اللجنذذذة أن تقرر، وفقذذذال للمذذذاد    6-1
 نظامها الدا لي، ما إ ا كان البالغ مقبوالل أم ال بموجب البروتوكول اال تياري.

من البروتوكول اال تيذاري، من أن    (أ()2)5وقذد اسذذذذذذذذذذذذذذتيقنذف اللجنذة، وفقذال لمذا تنص عليذه المذاد    6-2
 المسخلة نفسها ليسف قيد النظر في إ ار إجراء آ ر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

ة  وتحيط اللجنة علما بادعاء صذذذذذذذذذذذذذاحب البالغ أنه اسذذذذذذذذذذذذذتنفد جمي  سذذذذذذذذذذذذذبل االنتصذذذذذذذذذذذذذاف القانوني  6-3
  المتاحة. ولما كانف الدولة الطرف لم تبد أي اعترال في هالا الصذذذذذذدد، ترق اللجنة أن مقت ذذذذذذيات المحلية
 من البروتوكول اال تياري ال تمنعها من النظر في البالغ. ()ب(2)5 الماد 

من العهد. وتالكور    (ز ()3)14وتحيط اللجنة علمال أي ذذذذذال بادعاء صذذذذذاحب البالغ في إ ار الماد    6-4
، على ضذمانات  (2007)32من تعليقها العام رقم    3تحتوي، وفقال ألحكام الفقر     14الماد     من 3الفقر     بخن

أن صذذذذذذذذاحب البالغ لم ُيتهم قط في الق ذذذذذذذذية    اللجنة  إجرائية ال تتاح إال للمتهمين بارتماب جريمة. وتالحظ
قيد النظر بخي جريمة. وعليه، ترق أن هالا االدعاء يتعارل م  أحكام العهد وتعلن عدم مقبوليته بمقت ى 

 من البروتوكول اال تياري. 3الماد  

من   7وترق اللجنة أن صذذذذذذذذذذذذذذاحب البالغ قدم ما يكفي من األدلة إلثبات ادعاءاته بموجب الماد    6-5
ألغرال المقبوليذة. لذالا فهي   من العهذد  (1)9المذاد   و   ،(أ()3)2   وبذاالقتران م  المذاد  بمفردهذاعهذد، مقروء  ال

 تعلن مقبوليتها وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

 النظر في األسا الموضوعية  

  (1) 5ماد   نظرت اللجنة في البالغ في ضذذذذذذذذوء جمي  المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقال لل 7-1
 من البروتوكول اال تياري.

، في 2009كذانون األول/ديسذذذذذذذذذذذذذذمبر  4بذادعذاء صذذذذذذذذذذذذذذذاحذب البالغ أنذه، في   وتحيط اللجنذة علمذال  7-2
واقتادوه إلى مركز باألصذذذذذذذفاد  ، اعتقله ثالثة عناصذذذذذذذر من الشذذذذذذذر ة في منزله وقيدوا يديه  30/17 السذذذذذذذاعة

الشذذذذذر ة، ُوضذذذذذ  في مكتب بالطابق الثاني، وُحث شذذذذذر ة نوفوبافلوفما في مقا عة سذذذذذوكولود. وفي مركز 
على االعتراف بسذذذذذذرقة حاسذذذذذذوب من المصذذذذذذن  الالي كان يشذذذذذذتغل فيه عامَل شذذذذذذحن حينئال. ولم ُيسذذذذذذَم  له  
رب. ويزعم أن أحد عناصذذذر الشذذذر ة وضذذذ  قفاز  ي  باالتصذذذال بعائلته أو بمحام. ولما رفض االعتراف، ضذذذُ

__________ 

 ، على التوالي، بالتعسح في استعمال السلطة الرسمية واالحتجاز غير القانوني.324و 304المادتان تتعلق  (6)
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ي الملى والصذدر والمعد ، بينما ضذرب ثالُثهم أ مص قدميه مالكمة و فق يلممه على رأسذه. وَلَممه آ ر ف
بهراو . ويدعي أي ذا أنهم هددوه بخ اله إلى قنا  قريبة وصذب الماء عليه حتى يعترف وإالو وضذعوا مخدرات  

، اقتاده ال ذذذذباى إلى قسذذذذم شذذذذر ة مقا عة سذذذذوكولود حيث تعرف 00/22في جيوبه. وفي حوالي السذذذذاعة  
شذذذذذر ي، و لب منهم إ الق سذذذذذراحه. ونتيجة لاللو، ُأ لق سذذذذذراحه وُأ ال إلى    عليه صذذذذذديق له، وهو أي ذذذذذال 
 منزله من  رف صديقه.

وتالحظ اللجنة أن صذذذذاحب البالغ سذذذذرد بالتفصذذذذيل التعاليب الالي يدعي أنه تعرل له، مشذذذذفوعال  7-3
هذا أنذه  بذخدلذة داعمذة على العال  الطبي الذالي   ذذذذذذذذذذذذذذ  لذه ُبعيذد الحذاد . وورد في الوثذائق الطبيذة التي قذدم

م في الوجه والرأس واأل راف وأ مص القدمين. ونتيجة لاللو،   ي، وارتجا ، وَتَمدُّ ِفي ُمخِو تعرل لرضذذذذذذذذ  ِقح 
يومال أ رق في  12أيام في المسذذتشذذفى. وبسذذبب األعرال المسذذتمر ،   ذذ  بعدئال للعال  لمد     10أم ذذى  

شذذفى آ ر. وتحيط اللجنة  أيام في قسذذم  ب القلب في مسذذت  10قسذذم  ب األعصذذاب في نفا المسذذتشذذفى و
علمال بما  كرته الدولة الطرف من أن مكتب المدعي العام لمقا عة سذذذذذذذوكولود رفض في مناسذذذذذذذبات عديد   

ة بالتعاليب وأن المحاكم المحلية ألغف الرف ذذذذذذذذذذذين  صذذذذذذذذذذذلفت  تحقيق جنائي في مزاعم صذذذذذذذذذذذاحب البالغ المت
يومتهما وفقال لل 2010آب/أغسطا  28آ ار/مارس و 3الم ر ين   معايير القانونية المناسبة.ُو

ر اللجنة بخن الدولة الطرف مسذذذذذذذذ ولة عن أمن أي شذذذذذذذذخص تحتجزه وأنه، متى َبدا على أي   7-4 وتالكِو
. وقد رأت اللجنة  (7)محتجز أمارات اإلصذذذذذذابة، َلِزم الدولَة الطرف أن تقدم األدلة التي تثبف عدم مسذذذذذذ وليتها

من هالا القبيل ال يمكن أن يق  على عاتق صاحب البالغ  في مناسبات عديد  أن عبء اإلثبات في ق ايا  
التي يمكنها عاد ل الحصذذذول على المعلومات  ات    وحدها  وحده، ال سذذذيما بالنظر إلى أن الدولة الطرف هي

. ونظرال لعدم تقديم الدولة الطرف أي حجج أ رق لدحض ادعاءات صذذذذذاحب البالغ، تقرر اللجنة  (8)الصذذذذذلة
 المفصلة ما تستحقه من اعتبار. أنه يجب إيالء مزاعمه

في ادعاءات صذذاحب البالغ أنه تعرل للتعاليب،    ، وفق األصذذول، التزام الدولة الطرف بالتحقيق  عن و  7-5
ر اللجنة باجتهاداتها السذابقة التي تفيد بخن التحنيقات الجنائية وما ُيرتَّب عليها من مقاضذا  سذبيالن ضذروريان   تالكو

ر  ( 9) من العهد   7اإلنسذذذذان، مثل تلو التي تحميها الماد   لالنتصذذذذاف من انتهاكات حقوق   بخنه    اللجنة أي ذذذذال . وتالكو
، أن تحقق فيها  7يتعين على كل دولة  رف، ما إن ُترف  شذذذذكوق تتعلق بإسذذذذاء  معاملة على نحو يخالح الماد   

 . ( 10) وبنزاهة لجعل سبيل االنتصاف فعاالل؛ ومقاضا  مرتمبيها ومعاقبتهم إن تخكدت   عاجالل 

وتحيط اللجنة علما بخن الشذكوق األولية بشذخن التعاليب الالي تعرل له صذاحب البالغ ُقدمف في  7-6
  .2009كانون األول/ديسذذذذذمبر   7الق ذذذذية موضذذذذذ  النظر إلى مكتب المدعي العام لمقا عة سذذذذذوكولود في 

أن أول رفض لفت  تحقيق جنائي في مزاعم صاحب البالغ صدر عن مساعد المدعي العام    اللجنة  ظوتالح
حتى قبل أن ُيفحص عن إصذذاباته، اسذذتنادال فقط    ،2009كانون األول/ديسذذمبر   17لمقا عة سذذوكولود في  

ي اسذذذذتخدام  إلى شذذذذهاداته هو وأمه وشذذذذنيقه وعناصذذذذر الشذذذذر ة الثالثة الالين رف  عليهم شذذذذكوق والالين نفوا أ
للقو . وتالحظ اللجنة أي ذذذذال أنه، عقب اسذذذذتئنافاته المتتالية، أجرق مكتب المدعي العام لمقا عة سذذذذوكولود  

ة بالتعاليب، انتهى كل منها برفض فت  تحقيق جنائي صذل مسذة تحنيقات أ رق على األقل في مزاعمه المت
__________ 

الفقر   CCPR/C/99/D/1225/2003)  إيشذذذذذذذذذذذذذونوف ضذذذذذذذذذذذذذد أوزبكسذذذذذذذذذذذذذتانمثالل   (7)   جيكوف ضذذذذذذذذذذذذذد االتحاد الروسذذذذذذذذذذذذذي ؛ و9-8(، 
(CCPR/C/86/D/889/1999   الفقر الفقر   CCPR/C/85/D/907/2000)  سيراغيت ضد أوزبكستان؛ و7-2(،   ،)6-2. 

بليير ليونهوف  ؛ واللجنة المعنية بحقوق اإلنسذذذذذذذذذان،  2-9(، الفقر   CCPR/C/51/D/458/1991)  ميوكونغ ضذذذذذذذذذد الماميرون مثالل   (8)
 .3-13، الفقر  30/1978، البالغ رقم وفالينيو دي بليير ضد أوروغواي 

 .18(، الفقر  2004)31، والتعليق العام رقم 14(، الفقر  1992)20اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  (9)
(،  CCPR/C/128/D/2384/2014)   الماماتوف ضد قيرغيزستان؛ وعلى سبيل المثال  14(، الفقر   1992)20التعليق العام رقم   (10)

 .4-6الفقر  
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قيق إضذذذذذذذذذافي. وتحيط اللجنة علمال في هالا  وإلغائه وإعادته إلى جهة ادعاء أعلى درجة أو محاكم إلجراء تح
الصذذذذذذذذذذذذدد بحجة صذذذذذذذذذذذذاحب البالغ التي تالهب إلى أنه رغم األوامر المتمرر  بإجراء تحنيقات إضذذذذذذذذذذذذافية، لم  

  وال  األ باء الالين عالجوه من اإلصذابات التي لحقف به أثناء االعتقال  ال يسذتجوب مكتب المدعي العام قط
كانف لديه أي إصذذابات قبل االعتقال أو فحص تسذذجيل   نومات عما إجيرانه الالين كان بإمكانهم تقديم معل

نظام المراُبة بالفيديو من قسم شر ة مقا عة سوكولود، الالي ربما كان سيظهر تفاصيل احتجازه والجدول  
الزمني الذذدقيق لهذذالا االحتجذذاز. وفي هذذاله الظروف، ترق اللجنذذة أنذذه رغم التحنيقذذات المتتذذاليذذة التي أجراهذذا  

لعام لمقا عة سذذذذوكولود، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات محدد  تشذذذذير إلى إجراء تحقيق المدعي ا
ة بالتعاليب. وفي هاله الظروف أي ذذا، تخلص اللجنة إلى أن الوقائ   علقفعال في مزاعم صذذاحب البالغ المت

ن العهد،  م 7الماد     قت ذذذذذىالمعروضذذذذذة عليها تمشذذذذذح حدو  انتهاد للحقوق المكفولة لصذذذذذاحب البالغ بم
 من العهد. (أ()3)2مقروء  بمفردها وباالقتران م  الماد  

من العهد أنه    (1)9وإضذذافة إلى  لو، تحيط اللجنة علما بادعاء صذذاحب البالغ في إ ار الماد    7-7
تعرل لالعتقال واالحتجاز التعسذذذذفيين ألكثر من  ما سذذذذاعات دون أن تتاح له إمكانية االتصذذذذال بمحام  

أن تحرر   الشذذذذذر ة يقت ذذذذذي من  خحد أفراد أسذذذذذرته. ويفيد صذذذذذاحب البالغ بخن قانون اإلجراءات الجنائيةبأو  
هو ما لم يحد  في الق ذذذذية  مح ذذذذرا رسذذذذميا العتقال أي شذذذذخص ُيحتجز لمد  تزيد عن ثال  سذذذذاعات، و 

ر اللجنة بخن تعليقها العام رقم   ينص على أن إجراءات تنفيال سذذذذذذذذذذذذذلب الحرية    (2014)35محل النظر. وتالكو
يجذذب أن ينص عليهذذا القذذانون، وأن على الذدول األ راف أن تمفذذل امتثذذال إجراءاتهذا   ال شذذذذذذذذذذذذذذرعذذخ ون بهذذا المذذ

األنظمذة المحليذة التي توفر  أي ذذذذذذذذذذذذذذذا امتثذالَ   جنذائيذةقذانون اإلجراءات ال . ويقت ذذذذذذذذذذذذذذي(11)المقرر  في القذانون 
. ولما لم تقدم الدولة  (12)ضذذذذذذمانات هامة للمحتجزين، مثل تحرير مح ذذذذذذر لالعتقال والسذذذذذذماح بتوكيل محام

، تخلص اللجنة إلى أن الوقائ  المعروضذذة عليها تمشذذح حدو  انتهاد  الم ذذمار الطرف توضذذيحا في هالا  
 من العهد. (1)9  الماد قت ىلحقوق صاحب البالغ بم

من البروتوكول اال تيذذذاري، ترق أن المعلومذذذات    (4)5واللجنذذذة، إ  تتصذذذذذذذذذذذذذذرف بموجذذذب المذذذاد    -8
، مقروء  7المعروضذذذذذذة عليها تمشذذذذذذح أن الدولة الطرف انتهكف حقوق صذذذذذذاحب البالغ التي تمفلها الماد   

 من العهد. (1)9والماد   ،(أ()3)2الماد   باالقتران م بمفردها و 

من العهذذد، يق  على عذذاتق الذذدولذذة الطرف التزام بتوفير سذذذذذذذذذذذذذذبيذذل   (أ()3)2وعمالل بذذخحكذذام المذذاد    -9
انتصاف فعال لصاحب البالغ. ويقت ي منها  لو جبر ال رر جبرال تامال لمن انُتِهكف حقوقهم التي يكفلها  

مناسذذذذذذذذذذذبة في سذذذذذذذذذذذبيل العهد. وبناءل عليه، يتعين على الدولة الطرف، في جملة أمور، أن تخطو الخطوات ال
إجراء تحقيق عذاجذل ونزيذه في مزاعم صذذذذذذذذذذذذذذاحذب البالغ المتعلقذة بذالتعذاليذب؛ ومقذاضذذذذذذذذذذذذذذا  الجنذا  ومحذاكمتهم  

ويق  أي ذذذذال على عاتق    .إن ثبف  لو  ال كافيال  تعوي ذذذذصذذذذاحب البالغ    ومعاقبتهم العقاب المناسذذذذب وتعويض
 هاكات مماثلة في المستقبل.الدولة الطرف التزام باتخا  جمي  التدابير الالزمة لمن  حدو  انت

وإ  تذذخ ذذال اللجنذذة في اعتبذذارهذذا أن الذذدولذذة الطرف، بذذان ذذذذذذذذذذذذذذمذذامهذذا إلى البروتوكول اال تيذذاري، قذد   -10
  2كان وق  انتهاد للعهد أم ال، وأنها تعهدت، عمالل بالماد   ن  اعترفف با تصذذذذذذذذذذذذذذاد اللجنة في تحديد ما إ

ليمها أو الخاضذذذذذذذذذذعين لواليتها الحقوق المعترف بها في من العهد، بخن تمفل لجمي  األفراد الموجودين في إق
العهد، وبخن توفر لهم سذذذذذذبيل انتصذذذذذذاف فعاالل وقابالل ل نفا  إن ثبف حدو  انتهاد، فإنها تود أن تتلقى من 

يومال معلومات عن التدابير التي اتخالتها إلنفا  آراء اللجنة. ومطلوٌب من  180الدولة الطرف في غ ذذذذذون  
 ي ال نشر هاله اآلراء وتعميمها على نطاق واس  بلغاتها الرسمية.الدولة الطرف أ

    

__________ 

 .23(، الفقر  2014)35التعليق العام رقم  (11)
 المرج  نفسه. (12)
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