
Тарҷумаи ғайрирасмӣ 

Кумитаи ҳуқуқи башар (инсон) 

  Мулоњизоти ќабулнамудаи Кумита тибќи моддаи 5 (4) 
Протоколи иловагї дар робита ба Маълумоти инфиродии 
No. 2173/2012*, ** 

 

Маълумоти инфиродї пешнињод шуд аз љониби:                   Љурабой Бобоев (бо намояндагии 

адвокат Сергей Романов) 

Љабрдидагони эњтимолї:  Муаллиф ва писари фавтидаи ў, 

Исмонбой Бобоев 

Кишвари аъзо:  Тољикистон 

Санаи иртибот (пешнињоди маълумоти 

инфиродї): 

 9 июли соли 2012 (пешнињоди ибтидої) 

Њуљљатњои истинодї:  Ќарори ќабулнамудаи мутобиќ ба 

ќоидаи 97 ќоидањои расмиёти Кумата, ки 

17 июли соли 2012 ба кишвари аъзо 

пешнињод шудааст (дар шакли њуљљат 

тањия нашудааст) 

Санаи ќабули Мулоњизот:  19 июли соли 2017 

Муњтавои мурољиат:  Шиканља ва марги писари муаллиф 

њангоми тањти њабс нигоњ доштан 

Масъалаи мурофиавї:  Беасос будани арзу шикоятњо 

Масъалањои асосї:  Њуќуќ ба њаёт; шиканља; шиканља – 

анљом додани тафтишоти фаврї ва 

беѓараз 

Моддањои Паймон:  Моддањои 6 (1) ва 7, дар якљоягї ва дар 

  

         * Дар иљлосияи 120-ум аз љониби Кумата (3-28 июли соли 2017) ќабул шуд. 

** Дар баррасии маълумоти инфиродии мазкур аъзоёни зерини Кумита иштирок доштанд: 

Таня Мария Абдо Рохолл (Tania María Abdo Rocholl), Яд Бен Ашур (Yadh Ben Achour), 

Илзе Брандс Керис (Ilze Brands Kehris), Оливье Де Фрувиль (Olivier de Frouville), Кристоф 

Хейнс (Christof Heyns), Юдзи Ивасава  (Yuji Iwasawa), Бамариам Койта (Bamariam Koita), 

Марсия В.Љ. Кран (Marcia V.J. Kran), Данкан Лаки Мухумуза (Duncan Laki Muhumuza), 

Фотони Пазартсис (Photini Pazartzis), Мауро Полити (Mauro Politi), Хосе Мануэл Сантос 

Паис (José Manuel Santos Pais), Ювал Шани (Yuval Shany) ва Марго Ватервал (Margo 

Waterval). 

 Созмони Милали Муттаҳид CCPR/C/120/D/2173/2012 

 

Паймони байналхалќї доир ба  

њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї 
Муњокима: Умумї 

7 августи соли 2017 

 
Матни асл: Англисї 
Танњо бо забонњои 
англисї, франсузї ва 
испанї 
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алоњидагї бо моддаи 2 (3) 

Моддаи Протоколи иловагї:  Моддаи 2, 5 (2) (b) 

 

1. Муаллифи маълумоти инфиродї Љурабой Бобоев, шањрванди Љумњурии 

Тољикистон, соли таваллудаш 1954 мебошад. Бобоев маълумоти инфиродии 

мазкурро бо ихтиёри худ ва аз номи писари фавтидааш Исмонбой Бобоев 

пешнињод менамояд. Муаллиф иброз менамояд, ки аз љониби Тољикистон 

њуќуќњои писарї ў, ки дар моддањои 6 (1) ва 7, дар якљоягї ва дар алоњидагї 

тибќи моддаи 2 (3); њуќуќњои худаш, ки дар моддањои 7, дар якљоягї ва дар 

алоњидагї мутобиќи моддаи 2 (3) Паймон пешбинї гардидаанд, поймол 

шудаанд. Протоколи иловагї ба ПБЊШС барои кишвари аъзо 4 апрели соли 

1999 ќувваи ќонунї пайдо намуд. Манфиатњои муаллифро адвокат муаррифї 

менамояд. 

  Далелњои аз љониби муаллиф пешнињодшуда 

2.1 Муддати чанд сол1 писари муаллиф Исмонбой Бобоев дар Федератсияи 

Россия истиќомат мекард ва маќоми шањрвандии ин кишварро соњиб гардида 

буд. Писари муаллиф ба Тољикистон барои аёдати падару модар ва бо худ 

бурдани духтари худ, ки назди бибиву бобояш омада буд, омад.  

2.2 Нуздањуми феврали соли 2010, таќрибан ваќти нисфирўзї, писари 

муаллиф дар шањри Исфара аз љониби кормандони милитсия дастгир карда шуд. 

Амалиёти дастгиркунї дар назди масљиди асосии шањр сурат гирифт. 

Кормандони милитсия ба писари муаллиф гуфтанд, ки ў барои узвият дар 

созмони ѓайриќонунии экстремистии «Њаракати исломии Туркистон» 2 гумонбар 

дониста мешавад. Рафиќони писари муаллиф аз ин њолат нињоят ба ташвиш 

афтода, ба телефони дастии ў занг заданд. Ба занг корманди Шўъбаи 

минтаќавии мубориза бо љиноятњои муташаккилонаи Вазорати корњои дохилї 

Ф.Ш. љавоб дода, худро њамчун корманди милитсия муаррифї намуду хабар дод, 

ки Исмонбой Бобоев тањти њабс ќарор додар ва ўро ба шањри Хуљанд интиќол 

медињанд. 

2.3 Муаллиф иброз менамояд, ки фавран бо шўъбањои милитсияи шањри 

Исфара ва шањри Хуљанд дар тамос шуд. Вале њарду шўъбањои милитсия оид ба 

љои нигоњдории писари ў ягон маълумот надоданд. Танњо 20 феврали соли 2010 

ба муаллиф хабар доданд, ки писараш фавтидааст. 

2.4 Бо шунидани чунин хабар, муаллиф ба шўъбаи милитсияи шањри Хуљанд 

рафт ва дархост намуд, ки ба ў протоколи дастгиркунии писарашро нишон 

дињанд. Аммо кормандони шўъбаи милитсия дархости ўро рад карданд. Баъдан 

муаллиф дархост намуд, то ки ба ў љасади писарашро нишон дињанд. Ўро ба 

шўъбаи экспертизаи криминалистикї оварданд, ки дар он љо љасади писараш 

нигоњ дошта мешуд. 

2.5 Дар бадани писари муаллиф нишонањои возењи латукўб, доѓњои кабуд дар 

ќисмати поёни зонуњо ва изњои сиёњ дида мешуд, ки ба аќидаи ў нишонаи 

гузошта шудани ќувваи барќ ба ангуштон буд. Муаллиф дархост намуд, то ки ба 

ў њуљљате дода шавад, ки дар он далелњои истифода шудани шиканља дарљ шуда 

бошад ва зикр карда шавад, ки писари ў дар натиљаи мавриди латукўб ќарор 

гирифтан фавтидааст. Коршиносони тиббї ба муаллиф чунин њуљљатро 

пешнињод накарданд ва иброз намуданд, ки ваќте, ки писари муаллифро ба 

шўъбаи милитсия оварданд дар бадани ў доѓњои латма (захмњои кабуд) ва 

пайњои захмњои сўхта аз љараёни барќ алакай мављуд буд ва сабаби марги ў 

«фурўравии забон» мебошад.  

  

 1 Муаллиф санањои аниќро муайян накардааст. 

 2 Тибќи гуфтањои муаллиф, амалиёти дастгиркунї аз љониби кормандони Шўъбаи 

минтаќавии мубориза бо љиноятњои муташаккилонаи Вазорати корњои дохилї дар 

Вилояти Суѓд анљом дода шуд. 
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2.6 Бисту сеюми феврали соли 2010 муаллиф аз шуъбаи милитсияи шањри 

Хуљанд дархост намуд, то ки ўро аз натиљаи тафтишоти марги писараш хабар 

кунанд. Аз шўъбаи милитсия ба ў хабар доданд, ки чунин тафтишот анљом дода 

нашудааст, зеро то њол коршиносони эспертизаи судии тиббї гузориш пешнињод 

накардаанд. Муаллиф дархост намуд, то ки тафтишот оѓоз карда шавад ва ба 

маќомоти њокимияти мањаллї мурољиат намуд. Ў њамчунин ба Президенти 

Љумњурии Тољикистон, Прокурори генералї ва дигар шахсони мансабдор 

мактуб навишт. 

2.7 Нињоят тафтишоти љиноятии марги Исмонбой Бобоев 5 марти соли 2010, 

баъди 14 рўзи марги ў оѓоз карда шуд. Тафтишот тањти унвони Ф.Ш. ва А.М., 

нисбати ду корманди гумонбаршудаи шўъбаи минтаќавии милитсияи вилояти 

Суѓд, ки Исмонбой Бобоевро дастгир карда буданд, оѓоз карда шуд. 

2.8 Дањуми марти соли 2010, коршиносони экспертизаи тиббии судї 

гузориши аввалини худро пешнињод намуданд. Экспертиза муайян намуд, ки 

Бобоев дар натиљаи асфиксияи механикии фурўравии забон фавтидааст. Аммо 

дар гузориш зикр нашудааст, ки фурўравии забон аз чї сабаб рўй додааст. 29 

марти соли 2010 илова ба айбдорї дар одамкушї нисбати Ф.Ш ва М.А. 

айбдории баромадан аз њадди ваколатњои мансабї ва 31 марти соли 2010 бо 

айбдории ќаллобї парвандаи љиноятї оѓоз карда шуд. Дар санаи номуайян њар 

се парванда ба як парванда муттањид карда шуданд. 

2.9 Муаллиф дархост намуд, ки экспертизаи такрорї гузаронида шавад. 

Экспертизаи такрорї анљом дода шуд ва натиљаи он 6 апрели соли 2010 аз 

љониби Маркази минтаќавии экспертизаи тиббии судї интишор карда шуд. Дар 

натиљаи анљом додани экспертизаи такрорї муайян карда шуд, ки писари 

муаллиф дар њолати бардоштани љароњатњои электрикї, заъфи дил ва мушкил 

шудани нафаскашї ба њалокат расидааст. Яъне тавре, ки муаллиф иброз 

менамояд писари ў дар натиљаи мавриди шиканља ва муносибати берањмона 

ќарор гирифтан фавтидааст. 

2.10 Бисту панљуми июни соли 2010 парвандаи љиноятї бинобар бемории 

гумонбаршудагон, кормандони милитсия Ф.Ш. ва М.А. боздошта шуд. 

Парванда то лањзаи пешнињоди маълумоти инфиродии мазкур боздошташуда 

боќї мемонд. Дар давоми ин муддат Ф.Ш. бо хоњиши худ аз маќомоти корњои 

дохилї аз кор рафт, М.А. бошад унвони навбатї гирифт ва дар вазифаи 

љонишини сардори РОБОП ВКД-и Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд 

фаъолият мекард. Соли 2011, М.А. аз кор озод карда шуд. 

2.11 Муаллиф бо дархости мусоидат кардан дар тафтишоти марги писараш 

мурољиатњои зиёде намудааст, аз он љумла ба Прокуратура, Президенти 

Љумњурии Тољикистон ва дигар маќомоти давлатї. Ба муаллиф аз љониби 

Прокуратураи вилояти Суѓд ду маротиба љавоб дода шуд. Яке 15 июли соли 

2010 ва дуюм 7 феврали соли 2012, ки дар онњо гуфта мешавад, ки аз љониби 

Прокуратура тафтишот идома ёфта истодааст. Ба муаллиф хабар дода шуд, ки 

аз љониби Прокуратура љињати гирифтани нишондодњои шоњиди асосї Н.М., ки 

дар Федератсияи Россия истиќомат мекунад, тадбирњо андешида мешаванд.3 

2.12 Сеюми октябри соли 2011 ба муаллиф аз љониби ташкилоти љамъиятии 

«Маркази мустаќили њифзи њуќуќи инсон» кўмаку дастгирии њуќуќї расонида 

шуд. 7 октябри соли 2010 адвокати муаллиф бо дархости дастрас намудани 

маводњои тафтишоти љиноятї ба прокуратураи вилояти Суѓд ва Прокуратураи 

Генералї  мурољиат намуд. Дар асоси банди 2 (8) моддаи 42 Кодекси 

мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки дар он пешбинї шудааст, ки 

љабрдида метавонад пас аз анљоми тафтишот бо маводи тафтишот шинос шавад, 

дархост рад карда шуд. 

  

 3 Н.М. њамчун шоњид ва љабрдида дониста шудааст, зеро ў аз љониби кормандони њифзи 

њуќуќи номбурда мавриди шиканља ќарор гирифтааст. Натиљањои пурсиши мазкур на аз 

љониби муаллиф ва на аз љониби Кишвари аъзо пешнињод нашудаанд, агар чунин пурсиш 

анљом дода шуда бошад. 
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2.13 Бистуми октябри соли 2011 муаллиф ба Суди конститутсионии 

Тољикистон бо дархости шарњ додани мутобиќатии ќисми 2 (8) Кодекси 

мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба муќаррароти Конститутсияи 

(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, муќаррароти моддањои 6 ва 7, муќаррароти 

моддаи 2 (3) Паймони байналхалќї доир ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї, 

муќаррароти моддаи 2 (3) Конвенсияи зидди шиканља ва дигар муносибат ва 

љазои берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну шарафи инсон, 

мурољиат намуд. 15 майи соли 2012 Суди конститутсионии Љумњурии 

Тољикистон дархости муаллифро бо далели он, ки муќаррароти моддаи 42 

конститутсионї мебошад ва баррасї намудани парвандаи љиноятї дар љараёни 

тафтишоти пешакї рафти тафтишотро «суст» менамояд, рад кард. 

  Шикоят 

3.1 Муаллиф аз он шикоят менамояд, ки њуќуќњои писараш, ки дар моддањои 

6 (1) ва 7 Паймон пешбинї гардидаанд, поймол карда шуданд, зеро писари ў дар 

натиљаи аз љониби кормандони милитсия истифода шудани шиканља фавтидааст 

ва тафтишоти нодуруст анљомдодашудаи маќомоти давлатї аз кўшиши паноњ 

кардани љинояте, ки аз љониби кормандони њифзи њуќуќ содир гардидааст, 

шањодат медињад. Муаллиф барои асоснок кардани далелњои худ ба таљрибаи 

Кумита доир ба парвандаи Эњсонов дар Ўзбекистон4 ва  Мулоњизаи умумии он 

тањти №6 (1982) оид ба њуќуќ ба њаёт истинод меорад. 

3.2 Муаллиф инчунин изњор менамояд, ки бинобар марги писари ў Кишвари 

аъзо ўњдадор аст, то ки тафтишоти сабаби марги писари ўро оѓоз намояд, аз он 

љумла пурсиши шоњидон ва ба љавобгарї кашидани гунањкоронро анљом дињад; 

андешида нашудани тадбирњои мазкур маънои поймол шудани њуќуќњои 

писараш ва њуќуќњои худашро, ки дар моддаи 2 (3) ва моддањои 6 (1) ва 7 

Паймон пешбинї гардидаанд, дорад. 

3.3 Њамчунин муаллиф изњор менамояд, ки њуќуќњои ў, ки дар моддаи 7 

Паймон пешбинї шудаанд, поймол гардидаанд. Зеро муддати 2 сол мешавад, ки 

ў аз стресси равонї бинобар надонистани он, ки бо писари ў чї воќеъа рўй 

додааст азият мекашад ва ба аќидаи ў чунин њолат муносибати берањмона ва 

ѓайриинсонї мебошад. 

3.4 Муаллиф иброз менамояд њуќуќњои ў, ки дар моддањои 6 (1) ва 7, дар 

якљоягї ва дар алоњидагї мувофиќи моддаи 2 (3) Паймон пешбинї шудаанд, 

поймол гардиданд, зеро бо истифода шудани моддаи 42 (2) (8) Кодески 

мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон дастрасї ба маводњои парвандаи 

љиноятї ба ў мањдуд карда шуд. Муаллиф барои асоснок кардани далелњои худ 

вобаста ба анљом дода шудани тафтишоти љиноятї ва ба љавобгарї кашидани 

гунањкорон, ки воситаи асосии њифзи њуќуќњои поймолшудаи инсон мебошад, ки 

дар моддањои 6 ва 7 Паймон пешбинї шудааст ба таљрибаи судии Кумита дар 

Сатњиваз, Саразвати ва Шри-Ланка ва мулоњизаи умумии Кумита тањти №31 

(2004) оид ба хусусияти уњдадории умумии њуќуќие, ки ба кишвари аъзо 

мувофиќи Паймон вогузор карда мешавад истинод меорад. Муаллиф њамчунин 

иброз менамояд, ки дастрасї ба маводњои парвандаи љиноятї барои таъмини ба 

таври самаранок анљом дода шудани тафтишоти парванда муњим аст. 

   Мулоњизоти Кишвари аъзо доир ба дурустї ва муњтавои шикоят 

4.1 Бисту дуюми августи соли 2013 ва 3 апрели соли 2014 аз љониби Кишвари 

аъзо мулоњизот доир ба дурустї ва муњтавои маълумоти инфиродии мазкур 

пешнињод гардид. 

4.2 Кишвари аъзо иброз менамояд, ки 19 феврали соли 2010 писари муаллиф 

аз љониби кормандони милитсия бо гумони узвият дар созмони ѓайриќонунии 

экстремистии «Њаракати исломии Туркистон» дастгир карда шуд. Ўро ба 

  

 4 Communication (маълумоти инфиродии) No. 1225/2003, Views adopted on 22 July 2010 (22 

июли соли 2010 баррасї шудааст). 
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шўъбаи милитсия оварданд ва худи њамон рўз ў дар утоќи сардори шўъбаи 

милитсия фавтид. Доир ба ин њолат Прокуратураи шањрї хабардор карда шуд. 

4.3 Инчунин Кишвари аъзо иброз менамояд, ки супориш дода шуд, то ки  

экспертизаи тиббии судї анљом дода шавад ва он аз санаи 20 феврал то 2 марти 

соли 2010 гузаронида шуд. Дар натиљаи экспертиза муайян карда шуд, ки Бобоев 

дар натиљаи «асфиксияи механикї», фурўравии забон фавтидааст на аз сабаби 

гузоштани ќувваи барќ ба бадани ў. Захмњои дар дастон ва зонуњои Бобоев буда, 

њамчун «захмњои сабук» арзёбї карда шуданд.5 

4.4 Бо дарназардошти он, ки марги Исмонбой Бобоев дар шўъбаи милитсия 

рух дод бо талаби хешовандони фавтида аз љониби Прокуратура мутобиќи 

моддаи 104 (Одамкушї) Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон тафтишоти 

љиноятї оѓоз карда шуд. 

4.5 Хешовандони Бобоев бо натиљаи экспертизаи анљомдодашуда розї 

нашуданд ва дархост карданд, то ки экспертизаи такрорї гузаронида шавад. 3 

Апрели соли 2010 экспертизаи такрорї гузаронида шуда натиљаи он 6 апрели 

соли 2010 бароварда шуд. Коршиносони тиббї натавонистанд, ки сабаби марги 

Бобоевро аниќ муаяйн намоянд, вале далели дар њолати бардоштани љароњатњои 

электрикї ба њалокат расидани Бобоевро низ инкор накарданд.  

4.6 Аз љониби Прокуратура инчунин пурсиши ду нафар кормандони шўъбаи 

милитсия М.А. ва Ф.Ш. анљом дода шуд, ки дар марги Бобоев гумонбар дониста 

шуданд. Њарду гумонбаршудагон изњор намуданд, ки онњо доир ба марги 

Исмонбой Бобоев хабар надоранд ва њангоми боздошт ўро мавриди шиканља 

ќарор надодаанд. 

4.7 Парвандаи љиноятї бинобар бемории гумонбаршудагон боздошта шуд. 29 

августи соли 2012 аз љониби Прокуратураи Генералї парвандаи љиноятї аз нав 

оѓоз карда шуда он ба Прокуратураи вилояти Суѓд супорида шуд. Бинобар ба 

њам мутобиќат накардани натиљањои ду экспертизаи анљомдодашуда, 

Прокуратура ќарор ќабул намуд, то ки «экспертизаи њамаљонибаи тиббии судї» 

анљом дода шавад.6 

4.8 Кишвари аъзо иброз менамояд, ки Прокуратура инчунин масъалаи анљом 

додани «тафтишоти иловагиро» дида баромад.7 Бо назардошти он, ки тафтишот 

то њол анљом дода нашудааст шиканља њамчун сабаби марги Исмонбой Бобоев 

дониста намешавад. Сабаби таъхири аввалаи љараёни тафтишот бинобар 

«асоснок набудани њолати њодиса», «набудани шоњидон» ва «зарурати 

љамъоварии далелњои дахлдор» буд. 

4.9 Кишвари аъзо иброз менамояд, ки муаллиф на аз њамаи марњилањои 

дохилии воситањои њимоя истифода намудааст ва пешнињоди маълумоти 

инфиродї тибќи тартиби муќарраршуда анљом дода нашудааст. 

4.10 Кишвари аъзо далелњои муаллифро оид ба он, ки ў ба маводњои 

тафтишоти љиноятии парвандаи марги писараш дастрасї надошт, инкор 

мекунад. Инчунин изњор гардид, ки хешовандони Исмонбой Бобоев доир ба 

натиљањои њарду экспертизаи тиббии судї «хабардор карда шуда буданд». 

Њамаи арзу шикоятњои ба маќомоти мухталифи давлатї пешнињоднамудаи 

хешовандони Исмонбой Бобоев бо диќќат омўхта шуда доир ба онњо «љавобњои 

дахлдор» дода шуданд. 

4.11 Тибќи моддаи 42 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, 

љабрдида ва намояндаи ў њуќуќ надоранд то анљоми тафтиш бо маводњои 

тафтишот шинос шаванд. Дастрасї ба чунин маводњо танњо пас аз анљоми 

  

 5  Аз љониби Кишвари аъзо вобаста ба захмњои мазкур ягон маълумоти иловагї пешнињод 

нашудааст. 

 6  Аз љониби Кишвари аъзо вобаста ба тафтишоти мазкур ягон маълумоти иловагї 

пешнињод нашудааст. 

 7  Маълумоти иловагї пешнињод нашудааст. 
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тафтишот таъмин карда мешавад. Муќаррароти мазкур аз љониби Суди 

Конститутсионии Љумњурии Тољикистон низ таъкид карда шуд. 

  Шарњи муаллиф оид ба мулоњизоти Кишвари аъзо доир ба дурустї ва муњтавои 

шикоят 

5.1 Чоруми ноябри соли 2013 ва сеюми июли соли 2014 муаллиф шарњњои 

худро ба Кишвари аъзо доир ба дурустї ва муњтавои шикоят пешнињод намуд. 

Махсусан вобаста ба далели Кишвари аъзо, ки маълумоти инфиродї беэътибор 

дониста шавад муаллиф иброз менамояд, ки аз љониби ў њамаи марњилањои 

дохилии воситањои њимоя истифода шудаанд. 

5.2 Илова бар шикоятњои ба Прокуратура, ки 7 ва 27 июли соли 2013 

пешнињод шуда буданд муаллиф инчунин 27 марти соли 2013 ба Суди вилояти 

Суѓд шикоят пешнињод намуд ва дар аризаи шикоятии худ иброз намуд, ки боз 

доштани тафтишот аз рўи парвандаи мавриди шиканља ќарор гирифтани писари 

ў ѓайриќонунї буд. Дањуми апрели соли 2013 Суди вилояти Суѓд бо далелњои 

муаллиф розї шуд ва аз Прокуратура дархост намуд, то ки тафтишот барќарор 

карда шавад. Ќарори мазкурро њайати кассатсионии Суди вилояти Суѓд ва Суди 

олии Љумњурии Тољикистон тасдиќ намуданд. Сарфи назар аз ќарорњои 

ќабулнамудаи судњо аз љониби Прокуратура ягон амалиёти тафтишотї анљом 

дода нашуд. 

5.3 Муаллиф бори дигар таъкид намуд, ки ў ба Суди конститутсионии 

Љумњурии Тољикистон вобаста ба поймол шудани њуќуќњояш барои дастрасї 

пайдо кардан ба маводњои парвандаи љиноятї аризаи шикоятї пешнињод намуд. 

5.4 Вобаста ба муњтавои маълумоти инфиродї, муаллиф иброз намуд, ки аз 

љониби Кишвари аъзо ягон маълумоте, ки сабаби марги Исмонбой Бобоевро 

исбот мекунад, пешнињод карда нашудааст. Кишвари аъзо иброз менамояд, ки 

писари муаллиф бо гумони узвият дар созмони ѓайриќонунии экстремистии 

«Њаракати исломии Туркистон» дастгир карда шуд. Вале то имрўз на ба 

муаллиф ва на ба намояндагони ў ягон далеле пешнињод нашудааст, ки далели 

дар њаќиќат узви созмони экстремистии мазкур будани Исмонбой Бобоев ё аз 

љониби ў содир шудани ягон љиноятро тасдиќ мекунад. 

5.5 Муаллиф изњор менамояд, ки натиљањои экспертизаи 6 апрели соли 2010 

анљомдода аз он шањодат медињанд, ки сабаби марги Исмонбой Бобоев 

метавонад дар натиљаи истифода шудани ќувваи барќ рух дода бошад. 

5.6 Изњороти Кишвари аъзо низ аз он шањодат медињад, ки маќомоти давлатї 

ба анљом додани тафтишоти фаврї, беѓараз ва самараноки шикояти муаллиф 

вобаста ба истифода шудани шиканља нисбати писари ў манфиатдор набуданд. 

Сарфи назар аз мурољиатњои зиёди муаллиф аз љониби маќомоти давалатї на 

пеш аз пешнињод намудани маълумоти инфиродї ба Кумита ва на баъд аз 

пешнињоди маълумоти инфиродї ягон амалиёти тафтишотї анљом дода нашуд. 

  Маълумотњои иловагии аз љониби тарафњо пешнињодшуда   

                       Аз љониби Кишвари аъзо 

6.1 Нуздањуми сентябри соли 2014 8  Кишвари аъзо мавќеи худро доир ба 

маълумоти инфиродии мазкур муайян намуд ва ќайд кард, ки љињати анљом 

додани тафтишоти њолати марги Исмонбой Бобоев тамоми тадбирњоро 

андешидааст. Муфатишон пурсиши шоњидони дахлдорро анљом доданд, аз 

љумла ду корманди милитсия М.А. ва Ф.Ш.-ро, ки Исмонбой Бобоевро дастгир 

карда буданд ва њарду мансубияти худро дар марги ў инкор карданд. 

  

 8  15 марти соли 2016 аз љониби Кишвари аъзо маълумоти дигаре пешнињод гардид, ки дар 

он мавќеи ќаблии худро тасдиќ намуд. 
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6.2 Кишвари аъзо тасдиќ намуд, ки тафтишот як чанд маротиба оѓоз ва 

боздошта шуда буд, вале боздоштани тафтишот бинобар бемории 9  

гумонбаршудагон ба вуќўъ омада буд. 6 феврали соли 2014 тафтишот такроран 

оѓоз карда шуд ва то айни замон идома дорад. Тавре, ки ќаблан зикр шуда буд 

хешовандони Исмонбой Бобоев мунтазам доир ба рафти тафтишот хабардор 

карда мешаванд. 

  Аз љониби муаллиф 

7.1 Муаллиф изњор менамояд, ки тафтишот наметавонад ба муњлати 

номуаяйн боздошта шавад ва њанўз самаранок боќї монад. Ў таваљљўњи 

Кумитаро ба он равона сохт, ки тафтишот се маротиба боздошта шуд ва њар бор 

бо сабаби «бемории» гумонбаршудагон. 

7.2 Муаллиф изњор намуд, ки ў дархост кардааст, то ки ба ў љињати муайян 

кардани сабаби марги писараш маводњои тафтишот дастрас карда шаванд, вале 

то њол дархостњои ў рад карда шудаанд. Ў ќайд намуд, ки аз соли 2010 то санаи 

ба Кумита пешнињод кардани шарњњои мазкур ў ба Прокуратура аризањои худро 

пешнињод менамояд ва њамаи онњо ё рад карда мешаванд ё ба эътибор гирифта 

намешаванд. 

  Масъалањо ва расмиёти назди Кумита   

  Баррасии масъалаи ќобили ќабул будан 

8.1 Мутобиќи ќоидаи 93 ќоида ва расмиёти худ Кумита ќабл аз баррасї 

намудани њама гуна арзу шикоятњо, ки дар маълумоти инфиродї баён 

гардидаанд, бояд ќарор ќабул намояд, ки оё он ба Протоколи иловагї 

мувофиќат мекунад ё не.  

8.2 Кумита муайян намудааст, ки масъалаи мазкур дар доираи расмиёти 

дигари мурофиаи байналмилалї ё танзими муносибатњо, ки дар банди 2 (а) 

моддаи 5 Протоколи иловагї пешбинї шудааст, баррасї намешавад. 

8.3 Кумита далелњои пешнињоднамудаи Кишвари аъзоро доир ба он, ки бо 

сабаби идома доштани тафтишоти њолати шиканља ва марги Исмонбой Бобоев 

муаллиф аз њамаи воситањои мављудаи дохилии њимояи њуќуќњо истифода 

накардааст, ба инобат мегирад. Кумита бо истинод ба таљрибаи худ 

хотирнишон менамояд, ки Кишвари аъзо наметавонад бо далели идома доштани 

тафтишот 10  ва бидуни пешнињод кардани њама гуна тавзењот дар бораи 

тафтишоти бурдамешуда, натиљањои он, перспектива ва санаи анљомёбии он ба 

рафти аз љониби Кумитаи Њуќуќи Башар баррасї шудани маълумоти инфиродї 

таъсир расонад. Бо назардошти њолати мављуда ва бо дарназардошти он, ки аз 

лањзаи марги Исмонбой Бобоев њафт сол сипари шудааст, Кумита ба хулосае 

омад, ки воситањои њимояи дохилї беасос тул кашиданд.11 Мутобиќан, Кумита 

чунин мешуморад, ки моддаи 5 (2) (b) Протоколи иловагї имконияти баррасї 

намудани маълумоти инфиродиро истисно намекунад. 

8.4 Кумита чунин мешуморад, ки дар масъалаи ќобили ќабул будан муаллиф 

мутобиќи моддањои 6 (1) ва 7, дар якљоягї ва дар алоњидагї бо банди 3 моддаи 2 

Паймон далелњои худро вобаста ба њимояи њуќуќњои худ ва писараш, вобаста ба 

дастрасї ба маводњои тафтишот ба ќадри кофї асоснок кардааст. Бинобар 

  

 9  Аз љониби Кишвари аъзо доир ба «вазъи саломатии гумонбаршудагон» ягон маълумот 

пешнињод нагардидааст. 

 10 See communication (нигаред ба маълумоти инфиродии) No. 1820/2008, Krasovskaya and 

Krasovskaya v. Belarus, Views adopted on 26 March 2012 (26 марти соли 2012 баррасї 

шудааст), para. 7.4.  

 11  See, inter alia, communications (нигаред ба маълумоти инфиродии) No. 1560/2007, 

Marcellana and Gumanoy v. Philippines, Views adopted on 30 October 2008 (30 октябри соли 

2008 баррасї шудааст), para. 6.2; No. 1250/2004, Rajapakse v. Sri Lanka, Views adopted on 14 

July 2006 (14 июли соли 2006 баррасї шудааст), paras. 6.1-6.2; and No. 992/2001, Bousroual v. 

Algeria, Views adopted on 30 March 2006 (30 марти соли 2006 баррасї шудааст), para. 8.3. 
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њамин Кумита эълон менамояд, ки маълумоти инфиродї ќобили ќабул аст ва аз 

рўи муњтаво баррасї намудани онро оѓоз менамояд. 

  Баррасии маълумоти инфиродї аз рўи муњтаво 

9.1 Кумита маълумоти инфиродии мазкурро дар асоси маълумоту иттилооти 

аз љониби тарафњо пешнињодшуда ва мутобиќи моддаи 5 (1) Протоколи иловагї 

баррасї намуд. 

9.2 Кумита ба гуфтањои муаллиф ишора намуда иброз менамояд, ки 

Исмонбой Бобоев дар натиљаи дар шўъбаи милитсия мавриди шиканља ва 

муносибати берањмона ќарор гирифтан, фавтидааст. Кумита инчунин ќайд 

менамояд, ки ду экспертиза анљом дода шудааст ва дар натиљаи экспертизаи 

дуюм, ки 6 апрели соли 2010 гузаронида шудааст муайян карда шуд, ки сабаби 

марги Исмонбой Бобоев метавонад натиљаи истифода шудани ќувваи барќ 

бошад. Кишвари аъзо бидуни пешнињод кардани далелњои шайъии њолати марги 

Исмонбой Бобоев, шањр додани сабаби «љароњатњои сабук» ё асоснок кардани 

мавќеи худ бо њуљљатњои дахлдор ин далелњоро рад мекунад. Инчунин Кумита 

ќайд менамояд, ки аз љониби Кишвари аъзо ягон натиљаи тафтишоти њолати 

марги Исмонбой Бобоев пешнињод нашудааст. Масалан, Кишвари аъзо иброз 

менамояд, ки пурсиши шоњидонро анљом додааст, аз љумла ду шахси 

гумонбаршударо, вале доир ба натиљањои пурсиш ягон маълумот пешнињод 

нашудааст. Ба Кумита инчунин њолате нофањмо аст, оё аз љониби маќомоти 

давлатии Кишвари аъзо пурсиши муаллифи маълумоти инфиродии мазкур, ки 

шоњиде буд, ки дар бадани писараш нишонањои сершумори шиканљаро дидааст, 

андом дода шудааст. 

9.3 Кумита инчунин ба гуфтањои муаллиф ишора намуда иброз менамояд, ки 

истифода шудани шиканља ва муносибати берањмона нисбати писари ў ба 

худсарона аз њаёт мањрум сохтани писари муаллиф оварда расонидааст ва ба 

Мулоњизаи умумии Кумита тањти № 6 (1982) оид ба њуќуќ ба њаёт истинод 

меорад. Кумита бо истинод ба муќаррароти худ хотирнишон менамояд, ки 

Кишвари аъзо њангоми анљом додани амалиёти дастгиркунї ва њабси шахс 

барои њифзи њаёти онњо уњдадор мебошад12, анљом додани тафтишоти љиноятї 

ва ба љавобгарї кашидани шахсони гунањкор воситањои зарурии њимояи њуќуќи 

инсон мебошанд, ки дар моддаи 6 Паймон пешбинї шудааст.13 Кумита инчунин 

ба Мулоњизаи умумии тањти № 31 (2004) истинод меорад, ки дар он пешбинї 

шудааст, ки дар њолатњои њангоми анљом додани тафтишоти њолатњои поймол 

шудани њуќуќњое, ки Паймон онњоро кафолат медињад ва дар моддањои 6 ва 7 

пешбинї шудаанд, ошкор карда мешаванд Кишвари аъзо уњдадор аст, ки љињати 

ба љавобгарї кашида шудани гунањкорон тадбирњо андешад. Гарчанде 

уњдадории ба љавобгарї кашидани шахсоне, ки барои вайрон кардани моддањои 

6 ва 7 гунањгоранд ба истифода намудани воситањо алоќаманд аст, на ба 

натиљањо, 14  Кишвари аъзо уњдадор аст, то ки тафтишоти фаврї, беѓараз ва 

амиќи тамоми њолатњои ба таври љиддї вайрон шудани муќаррароти Паймонро 

анљом дињад. 

9.4 Кумита њамчунин ќайд менамояд, ки исбот кардани далелњо вазифаи 

танњо муаллифи маълумоти инфиродї нест, махсусан бо назардошти он, ки 

муаллиф ва Кишвари аъзо на њамаваќт ба далелњо дастрасии баробар доранд ва 

бештар Кишвари аъзо ба маълумотњои дахлдор дастрасї дорад.15 Бинобар ин, 

  

 12 See communication (нигаред ба маълумоти инфиродии) No. 763/1997, Lantsova v. Russian 

Federation, Views adopted on 26 March 2002 (26 марти соли 2002 баррасї шудааст), para. 9.2. 

 13 See (нигаред ба) Sathasivam and Saraswathi v. Sri Lanka, para. 6.4; and communication 

(маълумоти инфиродии) No. 1275/2004, Umetaliev and Tashtanbekova v. Kyrgyzstan, Views 

adopted on 30 October 2008 (30 октябри соли 2008 баррасї шудааст), para. 9.2. 

 14 See communications (нигаред ба маълумоти инфиродии) Nos. 1917/2009-1918/2009, 

1925/2009 and 1953/2010, Prutina et al. v. Bosnia and Herzegovina, Views adopted on 28 March 

2013 (28 марти соли 2013 баррасї шудааст), para. 9.5. 

 15 See communications (нигаред ба маълумоти инфиродии) No. 30/1978, Lewenhoff and de 

Bleier v. Uruguay, Views adopted on 29 March 1982 (29 марти соли 1982 баррасї шудааст), 
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Кумита ќайд менамояд, ки хусусан маќомоти давлатї ба муаллиф дастрасии 

маводњои тафтишотро мањдуд намуд. 

9.5 Кумита ба хулосае омад, ки бинобар он, ки Кишвари аъзо барои инкор 

кардани далелњои муаллиф доир ба он, ки писари ў дар натиљаи мавриди 

шиканља ќарор гирифтан фавтидааст, ќодир нест, то ки тафтишоти дуруст ва 

самаранокро анљом дињад ва дар асоси маълумоте, ки дар гузориши экспертизаи 

дуюм дарљ гардидааст ва бо далелњои пешнињоднамудаи муаллиф мувофиќат 

мекунанд њолати поймол шудани њуќуќњои писари муаллиф 16, ки дар моддањои 6 

(1) ва 7 Паймон пешбинї шудаанд, љой дорад. 17 

9.6 Дар робита ба арзу шикоятњои муаллиф мутобиќи моддаи 2 (3), дар 

якљоягї ва дар алоњидагї тибќи моддањои 6 (1) ва 7 Паймон, Кишвари аъзо 

уњдадории худро вобаста ба анљом додани тафтишоти дурусти њолати марги 

писари муаллиф ва њолати истифода шудани шиканљаро иљро накард ва љињати 

ислоњ кардани њолати мазкур тадбирњои зарурї наандешид. Кумита ба 

муќаррароти худ истинод оварда хотирнишон менамояд, ки анљом додани 

тафтишоти љиноятї ва ба љавобгарии љиноятї кашидани гунањкорон воситањои 

муњими њифзи њуќуќњои инсон мебошад, ки дар моддањои 6 (1) 7 Паймон 

пешбинї гардидаанд. 18  Кумита ќайд менамояд, ки тафтишоти фаврї ва 

самараноки далелњои истифода шудани шиканља ва марги Исмонбой бобоев 

анљом дода нашудааст. Дар њоле, ки гумонбаршудагон муайян шудаанд, худи 

тафтишот се маротиба бинобар «бемории» гумонбаршудагон боз дошта шуд. 

Вобаста ба њолати мазкур дигар ягон шарњу тавзењот пешнињод нагардид. 19 

Кумита инчунин ќайд менамояд, ки муаллиф дархост намуд, то ки ба ў дастрасї 

ба маводњои тафтишоти њолати марги пасараш ва њолати истифода шудани 

шиканља таъмин карда шавад, вале дархости ў рад карда шуд.20 Ќобили зикр аст, 

ки дар њоле, ки маводњои парванда «ба хешовандони наздики љабрдида дастрас 

нестанд21» тафтишот наметавонад њамчун тафтишоти самараноке дониста шавад, 

ки метавонад ба муайян намудани гунањкорон ва ба љавобгарї кашидани онњо 

мусоидат намояд»22 Бо зикр намудани он, ки Кишвари аъзо натавонист сабаби 

ба муаллиф пешнињод накардани маълумотро шарњ дињад ва натиљањои 

тафтишот номаълуманд, хусусан бо назардошти идома доштани муњлати 

тафтишот Кумита ба хулосае омад, ки Кишвари аъзо сабаби рад кардани 

  

para. 13.3; and No. 84/1981, Dermit v. Uruguay, Views adopted on 21 October 1982 (21 

октябри соли 1982 баррасї шудааст), para. 9.6. 

 16  See communication (нигаред ба маълумоти инфиродии) No. 962/2001, Mulezi v. Democratic 

Republic of the Congo, Views adopted on 8 July 2004 (8 июли соли 2004 баррасї шудааст), 

para. 5.4. 

 17 See (нигаред ба) Sathasivam and Sarawathi v. Sri Lanka, para. 6.2; communications 

(маълумоти инфиродии) No. 1186/2003, Titiahonjo v. Cameroon, Views adopted on 26 October 

2007 (26 октябри соли 2007 баррасї шудааст), para. 6.2; No. 888/1999, Telitsina v. Russian 

Federation, Views adopted on 29 March 2004 (29 марти соли 2004 баррасї шудааст), para. 7.6; 

and Dermit v. Uruguay, para. 9.2. 

 18 Нигаред ба мулоњизаи умумии Кумитаи тањти № 20 (соли 1992) доир ба рафъи шиканља ё 

дигар муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаъну шараф, 

банди 14, ва мулоњизаи умумии Кумита тањти № 31, банди 18. 
19  Дар парвандаи Эшонов, кишвари Узбекистон, Кумита инчунин зикр намуд, ки комиссияи 

мустаќил ташкил карда шуда тафтишоти њолати шиканља анљом дода шавад, агар муайян 

карда шавад, ки тафтишот ба таври дуруст анљом дода нашудааст.   

 20  Кумита ба муќаррароти Протоколи Миннисота доир ба анљом додани тафтишоти 

њолатњои эњтимолии марги ѓайриќонунї (соли 2016) истинод меорад, ки мутобиќи он 

«иштироки аъзоёни оила ё хешовандони наздики шахси фавтида ё ашхоси бедарак 

гумшуда љузъи таркибии тафтишоти самаранок мебошад» ва Кишвари аъзо «бояд ба 

хешовандони наздик имкон дињад, то ки онњо дар раванди анљом додани тафтишот 

самаранок иштирок намоянд, вале бидуни эљод намудани монеањо барои анљом додани 

тафтишоти беѓараз» (банди 35). 

 21  European Court of Human Rights (суди Аврупо оид ба њуќуќи инсон), Oğur v. Turkey 

(application (аризаи) No. 21594/93), judgment (њукм) of 20 May 1999 (аз 20 майи соли 1999), 

para. (банди) 92. 

 22  Ibid., para. 93.  
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пешнињоди маълумоти дахлдорро ба муаллиф асоснок накард. Бо назардошти 

њолатњои зикршуда ва бо сабабњои номаълуми боз доштани тафтишот Кумита 

ба хулосае омад, ки аз љониби Кишвари аъзо љињати фавран, беѓараз ва 

самаранок анљом додани тафтишоти њолатњои марги писари муаллиф ва 

далелњои ў дар мавриди истифода шудани шиканља ва муносибати берањмона 

нисбати писараш тадбирњо андешида нашуданд. Бинобар ин, аз љониби 

Кишвари аъзо воситањои самараноки њифзи њуќуќњои инсон, ки дар моддаи 2 (3), 

дар якљоягї ва дар алоњидагї мутобиќи моддањои 6 (1) ва 7 Паймон пешбинї 

шудаанд, таъмин карда нашуданд. 

9.7 Кумита зикр менамояд, ки сарфи назар аз он, ки аз лањзаи марги писари 

муаллиф зиёда аз њафт сол сипари шудааст муаллиф то њол сабаби аниќи 

њодисаро намедонад ва аз љониби маќомоти давлатии Кишвари аъзо ин муайян 

карда нашудааст, парвандаи љиноятї оѓоз нагардидааст ва ягон нафаре, ки дар 

марги писари муаллиф гунањгор аст ба љавобгарї кашида нашудааст. Кумита 

дарк менамояд, ки њолати љойдошта дарду ѓам ва азоби руњии муаллиф – падари 

Исмонбой Бобоевро -  зиёд мегардонад. Илова бар ин, аз љониби Кишвари аъзо 

рад шудани пешнињоди маводњои парванда њолати ўро шадидтар менамояд. Ба 

аќидаи Кумита чунин њолат нисбати муаллиф муносибати ѓайриинсонї буда, 

хилофи муќаррароти моддаи 7 Паймон мебошад. 

10. Кумитаи њуќуќи инсон тибќи моддаи 5 (4) Протоколи иловагї амал карда 

иброз менамояд, ки далелњои ба ў пешнињодшуда аз он шањодат медињанд, ки аз 

љониби Кишвари аъзо њуќуќњои Исмонбой Бобоев, ки дар моддањои 6 (1) ва 7, 

дар якљоягї ва дар алоњидагї мутобиќи моддаи 2 (3) ва њуќуќњои муаллиф, ки 

дар моддаи 7, дар якљоягї ва дар алоњидагї мутобиќи моддаи 2 (3) Паймон 

пешбинї гардидаанд, поймол шудаанд. 

11. Мутобиќи моддаи 2 (3) (а) Паймон Кишвари аъзо уњдадор аст, ки ба њар 

шахсе, ки њуќуќ ва озодии дар њамин Паймон эътирофшавандаи ў вайрон карда 

шудааст, воситаи пурсамари њифзи њуќуќро таъмин намояд. Мутобиќан, аз 

љониби Кишвари аъзо бояд тадбирњои зерин андешида шавад: (а) анљом додани 

тафтишоти фаврї ва беѓарази њолати шиканља ва марги Исмонбой Бобоев, 

муайян кардани гунањкорон ва ба љавобгарї кашида шудани онњо; (b) мунтазам 

ба муаллифи маълумоти инфиродї доир ба рафти тафтишот маълумот 

пешнињод карда шавад; ва (с) барои аз даст додани њаёти писараш, барои ранљу 

азобе, ки писараш дар натиљаи мавриди шиканља ќарор гирифтан кашидааст ва 

барои ранљу азобе, ки худи ў дар натиљаи аз даст додани писараш кашидааст ба 

муаллиф љуброни товони зарар пардохт карда шавад. Кишвари аъзо инчунин 

уњдадор аст, ки љињати дар оянда пешгирї намудани чунин њолатњои 

њуќуќвайронкунї тамоми тадбирњои заруриро андешад. 

12. Бо назардошти он, ки бо њамроњ шудан ба Протоколи иловагї Кишвари 

аъзо салоњияти Кумитаро вобаста ба ќабул намудани ќарорњо аз рўи далелњои 

риоя нашудани муќаррароти Паймон эътироф намуд мутобиќи моддаи 2 

Паймон Кишвари аъзо уњдадор мешавад, ки ба њамаи ашхоси дар њудуди 

ќаламрави тањти тобеияти њуќуќии он ќарордошта њуќуќеро, ки дар њамин 

Паймон эътироф мегардад кафолат дињад ва њангоми муайян намудани 

њолатњои њуќуќвайронкунї анљом додани тафтишоти самаранокро таъмин 

намояд. Кумита аз Кишвари аъзо дархост менамояд, то ки давоми 180 рўз 

вобаста ба татбирњое, ки љињати иљро шудани Мулоњизоти мазкур андешида 

мешаванд маълумот пешнињод намояд. Аз Кишвари аъзо инчунин дархост карда 

мешавад, ки Мулоњизоти мазкур бо забонњои расмии Кишвари аъзо нашр ва 

интишор карда шавад.  

    


