
 

 تاري    خ القرار
 رقم التحقيق القرار موجز أسباب اتخاذ القرار

 ٢٠١٩نيسان  ٥

ي 
ن التحقيق الجنائ   IHAT / SPLIخلص وزير الخارجية إىل أن الجمع بي 

طة حول التحقيقات ) ي العراق/ خدمة الشر
فريق االدعاءات التاريخية فن

ي هذه القضايا الموروثة( 
ي العراق ) ،فن

ي الوفيات فن
( IFIوتقرير التحقيق فن

ي قدمتها المحكمة العليا 
ي ذلك توافر المراجعة القضائية بما -والرقابة الت 

 فن
ي - واإلجراءات المدنية

ام  يفن ن من االتفاقية األوروبية  2بالمادة بأي الت 
 لحقوق اإلنسان قد ينشأ. 

 
 

 ال تحقيق
112 

٩٢٠١نيسان  ٥ ي  .1 
ن التحقيق الجنائ   IHATخلص وزير الخارجية إىل أن الجمع بي 

/ SPLI  طة ي العراق/ خدمة الشر
)فريق االدعاءات التاريخية فن

ي هذه القضايا حول التحقيقات الموروثة( 
ي  ،فن

وتقرير التحقيق فن
ي العراق )

ي قدمتها المحكمة العليا IFIالوفيات فن
 بما -( والرقابة الت 

ي ذلك 
ي بأي -توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فن

يفن
ام بالمادة  ن  االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان قد ينشأ. من  2الت 

الرئيسية  األسئلة عىل اإلجابةالتحقيق  يقِدمأن احتمال إن  .2
ال  لدرجة أنههو احتمال ضعيٌف المتعلقة بوفاة هذا الشخص 
ية  ر التكاليف المالية والبشر ة،يتر ي من المرجح  الكبت 

 أنوالت 
 .ق الجديدالتحقي ليها عنطوي ي

 135 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
وفاة المتوفن إىل قوات ال تعزى من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.  1

 المملكة المتحدة. 

 
 138 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 

 142 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 

 143 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ ي  .1 
ن التحقيق الجنائ   IHATخلص وزير الخارجية إىل أن الجمع بي 

/ SPLI  طة ي العراق/ خدمة الشر
)فريق االدعاءات التاريخية فن

ي هذه القضايا حول التحقيقات الموروثة( 
ي  ،فن

وتقرير التحقيق فن
ي العراق )

ي قدمتها المحكمة العليا IFIالوفيات فن
 بما -( والرقابة الت 

ي ذلك 
ي بأي -توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فن

يفن
ام بالمادة  ن  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان قد ينشأ.  2الت 

الرئيسية  األسئلة عىل اإلجابةالتحقيق  يقِدمأن احتمال إن  .2
ال  لدرجة أنهضعيٌف هو احتمال المتعلقة بوفاة هذا الشخص 
ية  ر التكاليف المالية والبشر ة،يتر ي من المرجح  الكبت 

 أنوالت 
 .ق الجديدالتحقي ليها عنطوي ي

 157 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ من االتفاقية األوروبية لحقوق  2ال يوجد ادعاء موثوق بانتهاك المادة  
 اإلنسان. 

 ال تحقيق
270 

٩٢٠١نيسان  ٥ من االتفاقية األوروبية لحقوق  2موثوق بانتهاك المادة ال يوجد ادعاء  
 .اإلنسان

 ال تحقيق
270.01 

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2

ي مزيد
 تلف 

ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 ال تحقيق

277 



٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2

ي مزيد
 تلف 

ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 278 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
من االتفاقية األوروبية لحقوق  2بانتهاك المادة ال يوجد ادعاء موثوق 

 اإلنسان. 
 278.01 ال تحقيق

 

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 279 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 281 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ من االتفاقية األوروبية لحقوق  2ال يوجد ادعاء موثوق بانتهاك المادة  
 اإلنسان. 

 281.01 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 284 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 285 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2

ي مزيد
 تلف 

ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 286 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ بموجب  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل  1المادة 

 قوات المملكة المتحدة. 
 287 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ بموجب  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل  1المادة 

 قوات المملكة المتحدة. 

 ال تحقيق
289 

 ٢٠١٩نيسان  ٥
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2

ي مزيد
 تلف 

ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 ال تحقيق

290 

٩٢٠١نيسان  ٥ بموجب  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل  1المادة 

 قوات المملكة المتحدة. 

 ال تحقيق
291 

٩٢٠١نيسان  ٥ بموجب  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل  1المادة 

 قوات المملكة المتحدة. 

 ال تحقيق
292 

٩٢٠١نيسان  ٥ من االتفاقية األوروبية لحقوق  2ال يوجد ادعاء موثوق بانتهاك المادة  
 اإلنسان. 

 

 ال تحقيق
293 



٩٢٠١نيسان  ٥ بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات  1

 المملكة المتحدة. 

 ال تحقيق
294.01 

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 ال تحقيق

295 

٩٢٠١نيسان  ٥  
بموجب المادة  للمملكة المتحدةالوالية القضائية ال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات  1
 المملكة المتحدة. 

 
 ال تحقيق
 

 

296 

 

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد وقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .االشتباكدفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

 
 
 

297 

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق
 298 

٩٢٠١نيسان  ٥ بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات  1

 المملكة المتحدة. 

 
 299 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2

ي مزيد
 تلف 

ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

300 

٩٢٠١نيسان  ٥ بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
وفاة المتوفن  يوجد أدلة تعزيمن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال  1

 قوات المملكة المتحدة. أفعال إىل 

 
 303.01 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد وقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .االشتباكدفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

 
 

308 

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2

ي مزيد
 تلف 

ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

309 

٩٢٠١نيسان  ٥  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  .1 
إذ لم  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.  1بموجب المادة 

 الواليةاالستثنائية لتحديد منطقة  األسسأٌي من  ُيستوف  
ي هذه القضية القضائية
 فن

ي  IHATنتائج التحقيق تثبت .   .2
)فريق االدعاءات التاريخية فن

مات المتوفن بسبب حادث  جريمة؛ارتكاب أي  العراق( عدم
 طريق. 

 310 ال تحقيق



٩٢٠١نيسان  ٥ يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1   . المتوفن إذا كانت القوات التر
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2

ي مزيد
 تلف 

ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 311 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2

ي مزيد
 تلف 

ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 313 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات  1

 المملكة المتحدة. 
 314 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةأخرى مال توجد خطوط  .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 315 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 316 ال تحقيق

 

٩٢٠١نيسان  ٥  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 المملكة المتحدة. 
 317 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 المملكة المتحدة. 
 318 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
ي لحقوق المتوفن بموجب المادة 

من االتفاقية  2ال يوجد انتهاك حقيف 
ي  IHAT األوروبية لحقوق اإلنسان. حدد تحقيق

)فريق االدعاءات التاريخية فن
ي قدمها صاحب المطالبةالعراق( 

 .مخاوف بشأن صحة األدلة الداعمة الت 
 319 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1    عىلالقوات التر
ن
 المتوف

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

321 

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

322 

٩٢٠١نيسان  ٥  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 المملكة المتحدة. 

 
 323 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

324 

٩٢٠١نيسان  ٥ يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 325 ال تحقيق



٩٢٠١نيسان  ٥  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 المملكة المتحدة. 

 
 327 ال تحقيق

 ٢٠١٩نيسان  ٥
بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تندرج هذه الوفاة ضمن 

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ألن أي 1
ً
من األسس االستثنائية إلثبات  ا

ي هذه  مستوفن الخارجية غت  الوالية القضائية 
 . القضيةفن

 
 ال تحقيق

 
329 

من االتفاقية األوروبية لحقوق  2ال يوجد ادعاء موثوق بانتهاك المادة  ٢٠١٩نيسان  ٥
 اإلنسان. 

 
 تحقيقال 

330 

من االتفاقية األوروبية لحقوق  2ال يوجد ادعاء موثوق بانتهاك المادة  ٢٠١٩نيسان  ٥
 اإلنسان. 

 
 ال تحقيق

331 

 
 

 ٢٠١٩نيسان  ٥

 الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تندرج هذه الوفاة ضمن  .1

 ألن أيمن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  1بموجب المادة 
ً
من  ا

 مستوفن الخارجية غت  األسس االستثنائية إلثبات الوالية القضائية 

ي هذه 
 .. القضيةفن

ي العراق(  IHATنتائج التحقيق تثبت  .2
)فريق االدعاءات التاريخية فن

 . مروري مات المتوفن بسبب حادث طريق جريمة؛ارتكاب أي  عدم

 
 ال تحقيق

332 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  ٢٠١٩نيسان  ٥
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 المملكة المتحدة. 

 
 333 ال تحقيق

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  ٢٠١٩نيسان  ٥
 إىلالمتوفن فاة ال يوجد دليل ينسب و من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. 

 .قوات المملكة المتحدة أفعال

 
 333.01 ال تحقيق

 

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 334 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1   المتوفن  عىلالقوات التر
 لقواعد االشتباكوقتلته 

ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 335 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 336 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2

ي مزيد
 تلف 

ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 336.01 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
ي لحقوق المتوفن بموجب المادة 

من االتفاقية األوروبية  2ال يوجد انتهاك حقيف 
ي العراق(  IHAT لحقوق اإلنسان. حدد تحقيق

)فريق االدعاءات التاريخية فن
ي قدمها صاحب المطالبة

 .مخاوف بشأن صحة األدلة الداعمة الت 
 337 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 المتحدة. 
 338 ال تحقيق



٩٢٠١نيسان  ٥ من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 المتحدة. 
 339 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
إىل قوات المملكة  االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن 

 المتحدة. 
 340 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 المتحدة. 

 
 341 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2

ي مزيد
 تلف 

ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

342 

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

344 

٩٢٠١نيسان  ٥  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال  1بموجب المادة 

 إىل قوات المملكة المتحدة. 
 تعزى وفاة المتوفن

 
 345 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

346 

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

348 

 

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق
 

 

349 

٩٢٠١نيسان  ٥  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 المتحدة

 
 350 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

350.01 

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 
 المتحدة

 
 ال تحقيق
 
 

351 

٩٢٠١نيسان  ٥  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 المتحدة

 
 352 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥ يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

353 



٩٢٠١نيسان  ٥  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 المتحدة

 
 354 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 المتحدة

 
 354.01 ال تحقيق

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  ٢٠١٩نيسان  ٥
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 المتحدة

 
 ال تحقيق

 
355 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 ٢٠١٩نيسان  ٥ إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

356 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  ٢٠١٩نيسان  ٥
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 . المتحدة

 
 357 ال تحقيق

 ٢٠١٩نيسان  ٥
يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةأخرى مال توجد خطوط  .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

364 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن  ٢٠١٩نيسان  ٥
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 المتحدة

 
 365 ال تحقيق

 
 

 ٢٠١٩نيسان  ٥

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 لألدلة المتاحة .3
ً
يطانية  فإن وفقا  ترصفت القوات التر

ً
دفاعا

 لقواعد االشتباك
ً
 .عن النفس و/أو وفقا

 
 

 ال تحقيق
366 

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

 إىل قوات المملكة 
ن
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوف

 . المتحدة

 
 368 ال تحقيق

 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 370 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر
 لقواعد االشتباكوقتلته 

ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 371 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 372 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 
 . المتحدة

 373 ال تحقيق



٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر
 لقواعد االشتباكوقتلته 

ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن  نطقّيةأخرى مال توجد خطوط  .2
ي مزيد

 أن تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 374 ال تحقيق

 ٢٠١٩نيسان  ٥
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 
 . المملكة المتحدة

 375 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 
 . المملكة المتحدة

 376 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر
 لقواعد االشتباكوقتلته 

ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةأخرى مال توجد خطوط  .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 378 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

 الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تندرج هذه الوفاة ضمن  .1

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ألن  1بموجب المادة 

 أي
ً
غت  من األسس االستثنائية إلثبات الوالية القضائية  ا

ي هذه 
 .القضيةمستوفاة فن

ي  IHATنتائج التحقيق تثبت  .2
)فريق االدعاءات التاريخية فن

مات المتوفن بسبب حادث  جريمة؛ارتكاب أي  العراق( عدم
 . مروري طريق

 379 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 380 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 381 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 382 ال تحقيق

 

 ٢٠١٩نيسان  ٥

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

564.01 

 ٢٠١٩نيسان  ٥

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر
 لقواعد االشتباكوقتلته 

ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 
 ال تحقيق

606 

 

 ٢٠١٩نيسان  ٥

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 
 ال تحقيق

607 



 ٢٠١٩نيسان  ٥
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 
 . المملكة المتحدة

 
 608 ال تحقيق

 ٢٠١٩نيسان  ٥
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 
 . المملكة المتحدة

 
 610 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2

ي مزيد
 تلف 

ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 611 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 
 . المملكة المتحدة

 612 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر
 لقواعد االشتباكوقتلته 

ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةأخرى مال توجد خطوط  .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 613 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

 إىل قوات 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن

 . المملكة المتحدة
 614 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةأخرى مال توجد خطوط  .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 615 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 616 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 617 ال تحقيق

 

٩٢٠١نيسان  ٥  

ي  .1
ن التحقيق الجنائ  خلص وزير الخارجية إىل أن الجمع بي 

IHAT / SPLI  طة ي العراق/ خدمة الشر
)فريق االدعاءات التاريخية فن

ي هذه القضايا حول التحقيقات الموروثة( 
ي  ،فن

وتقرير التحقيق فن
ي العراق )

ي قدمتها المحكمة العليا IFIالوفيات فن
ي  بما -( والرقابة الت 

فن
ام -توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية ذلك  ن ي بأي الت 

يفن
 فاقية األوروبية لحقوق اإلنسان قد ينشأ. من االت 2بالمادة 

 األسئلة عىل اإلجابةالتحقيق  يقِدمأن احتمال إن  .2
لدرجة هو احتمال ضعيٌف الرئيسية المتعلقة بوفاة هذا الشخص 

ية  أنه ر التكاليف المالية والبشر ة،ال يتر ي من المرجح  الكبت 
 أنوالت 

 .ق الجديدالتحقي ليها عنطوي ي

 619.01 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 
 . المملكة المتحدة

 
 620 ال تحقيق



٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

621 

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  للمملكة المتحدةالوالية القضائية ال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 
 . المملكة المتحدة

 
 623 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
من االتفاقية األوروبية لحقوق  2ال يوجد ادعاء موثوق بانتهاك المادة 

 اإلنسان. 
 624 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

625 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

626 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 وقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .لقواعد االشتباكدفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 
 1030 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

 الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تندرج هذه الوفاة ضمن  .1

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ألن أي 1بموجب المادة 
ً
من  ا

ي هذه غت  األسس االستثنائية إلثبات الوالية القضائية 
مستوفاة فن

 .القضية

ي العراق(  IHATنتائج التحقيق تثبت  .2
)فريق االدعاءات التاريخية فن

تصادم مروري مات المتوفن بسبب حادث  جريمة؛ارتكاب أي  عدم
يطانية ل القوات التر ي من ِقب 

ل بشكل غت  قانوئن
 
 . ولم ُيقت

 
 
 ال تحقيق

1031 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 
 1032 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1033 

 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1034 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1035 



٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1036 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 الحادث. من الضوء عىل  ا

 
 ال تحقيق

1036 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 الحادث. من الضوء عىل  ا

 1037 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2

ي مزيد
 تلف 

ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1038 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 
 . المملكة المتحدة

 1039 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةأخرى مال توجد خطوط  .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 الحادث. من الضوء عىل  ا

 1040 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 الحادث. من الضوء عىل  ا

 1040 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 
 . المملكة المتحدة

 1041 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

 إىل قوات من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن 
 . المملكة المتحدة

 1042 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 
 . المملكة المتحدة

 1043 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1044 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 . المملكة المتحدة
 1045 ال تحقيق

 

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 . المملكة المتحدة

 
 1046 ال تحقيق



٩٢٠١نيسان  ٥  
 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 . المملكة المتحدة

 
 1047 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 . المملكة المتحدة

 
 1048 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 . المملكة المتحدة

 
 1049 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 . المملكة المتحدة
 1050 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 . المملكة المتحدة
 1051 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 . المملكة المتحدة
 1052 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 . المملكة المتحدة
 1053 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 . المملكة المتحدة
 1054 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 إذا كانت القوات التر
 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1055 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 إذا كانت القوات التر

 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1056 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 إذا كانت القوات التر

 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1057 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر
 لقواعد االشتباكوقتلته 

ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1058 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1 إذا كانت القوات التر

 . المتوفن 

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1059 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية قد قتلت  ما ال يمكن التأكد  .1 إذا كانت القوات التر

 .المتوفن 

متناسبة للتحقيق يمكن أن ال توجد خطوط أخرى منطقّية أو  .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 .من الضوء عىل الحادث ا

 1060 ال تحقيق

 



٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر
 لقواعد االشتباكوقتلته 

ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1061 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات 

 . المملكة المتحدة
 1062 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1063 

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1064 

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1065 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1066 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر
 وقتلته 

ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .لقواعد االشتباكدفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1067 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1068 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

ي  .1
ن التحقيق الجنائ  خلص وزير الخارجية إىل أن الجمع بي 

IHAT / SPLI  طة ي العراق/ خدمة الشر
)فريق االدعاءات التاريخية فن

ي هذه القضايا حول التحقيقات الموروثة( 
ي  ،فن

وتقرير التحقيق فن
ي العراق )

ي قدمتها المحكمة العليا IFIالوفيات فن
ي  بما -( والرقابة الت 

فن
ام -توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية ذلك  ن ي بأي الت 

يفن
 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان قد ينشأ. من  2بالمادة 

الرئيسية  األسئلة عىل اإلجابةالتحقيق  يقِدمأن احتمال إن  .2
ر  لدرجة أنههو احتمال ضعيٌف المتعلقة بوفاة هذا الشخص  ال يتر

ية  ة،التكاليف المالية والبشر ي من المرجح  الكبت 
 ليها عنطوي ي أنوالت 

 .ق الجديدالتحقي

 1069 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1078 

٩٢٠١نيسان  ٥  
 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1079 



٩٢٠١نيسان  ٥  
 

 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تندرج هذه الوفاة ضمن 

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ألن أي
ً
من األسس االستثنائية إلثبات  ا

ي هذه القضية. الخارجية الوالية القضائية 
 غت  مستوفاة فن

 1080 ال تحقيق

 

 

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

ي  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن تلف 

 مزيد
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1081 ال تحقيق

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

ي  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن تلف 

 مزيد
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1082 

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

ي  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن تلف 

 مزيد
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1083 

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1 وقتلته  المتوفن  عىلالقوات التر
 لقواعد االشتباك

ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

ي  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن تلف 

 مزيد
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1084 

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

ي  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن تلف 

 مزيد
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1085 

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 . المتحدة

 
 1086 ال تحقيق

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

بموجب  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تندرج هذه الوفاة ضمن  .1

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ألن أي 1المادة 
ً
من األسس  ا

ي هذه القضية. االستثنائية إلثبات الوالية القضائية 
 غت  مستوفاة فن

ي العراق( عدم IHATنتائج التحقيق تثبت  .2
 )فريق االدعاءات التاريخية فن

 . مروري مات المتوفن بسبب حادث طريق جريمة؛ارتكاب أي 

 
 
 ال تحقيق

1087 

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 . المتحدة

 
 1229.01 ال تحقيق

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 . المتحدة

 
 1348 ال تحقيق

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1 وقتلته  المتوفن  عىلالقوات التر
 لقواعد االشتباك

ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

ي  نطقّيةأخرى مال توجد خطوط  .2
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن تلف 

 مزيد
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 
 1349 ال تحقيق

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 . المتحدة

 
 1352 ال تحقيق

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 . المتحدة

 
 1353 ال تحقيق



نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 

 . المتحدة

 
 1354 ال تحقيق

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

بموجب  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن  1المادة 

 . إىل قوات المملكة المتحدة

 
 ال تحقيق

1355 

نيسان  ٥
٩٢٠١  

 

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

ي  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن تلف 

 من الضوء عىل الحادث. 
ً
 مزيدا

 1356 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

ي  .1
ن التحقيق الجنائ  خلص وزير الخارجية إىل أن الجمع بي 

IHAT / SPLI  طة ي العراق/ خدمة الشر
)فريق االدعاءات التاريخية فن

ي هذه القضايا حول التحقيقات الموروثة( 
ي  ،فن

وتقرير التحقيق فن
ي العراق )

ي قدمتها المحكمة العليا IFIالوفيات فن
ي ذلك  بما -( والرقابة الت 

فن
ام بالمادة -توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية  ن ي بأي الت 

 2يفن
 اقية األوروبية لحقوق اإلنسان قد ينشأ. من االتف

الرئيسية  األسئلة عىل اإلجابةالتحقيق  يقِدمأن احتمال إن  .2
ر  لدرجة أنههو احتمال ضعيٌف المتعلقة بوفاة هذا الشخص  ال يتر

ية  ة،التكاليف المالية والبشر ي من المرجح  الكبت 
 ليها عنطوي ي أنوالت 

 .ق الجديدالتحقي

 1357 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1 وقتلته  المتوفن  عىلالقوات التر
 لقواعد االشتباك

ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

ي  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن تلف 

 مزيد
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

ال 
ت
ح
 ي

1385 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

ي  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن تلف 

 مزيد
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1387 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

ي  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن تلف 

 مزيد
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1389 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

ي  .1
ن التحقيق الجنائ  خلص وزير الخارجية إىل أن الجمع بي 

IHAT / SPLI  طة ي العراق/ خدمة الشر
)فريق االدعاءات التاريخية فن

ي هذه القضايا حول التحقيقات الموروثة( 
ي  ،فن

وتقرير التحقيق فن
ي العراق )

ي قدمتها المحكمة العليا IFIالوفيات فن
ي ذلك  بما -( والرقابة الت 

فن
ام بالمادة -توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية  ن ي بأي الت 

 2يفن
 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان قد ينشأ. من 

الرئيسية  األسئلة عىل اإلجابةالتحقيق  يقِدمأن احتمال إن  .2
ر  لدرجة أنههو احتمال ضعيٌف المتعلقة بوفاة هذا الشخص  ال يتر

ية  ة،التكاليف المالية والبشر ي من المرجح  الكبت 
 ليها عنطوي ي أنوالت 

 .ق الجديدالتحقي

 1389.01 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 
 . المتحدة

 1390 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1 وقتلته  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباك
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

ي  نطقّيةأخرى مال توجد خطوط  .2
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن تلف 

 مزيد
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1391 ال تحقيق



٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

ي  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
أو متناسبة للتحقيق يمكن أن تلف 

 مزيد
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1392 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر
ي  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن تلف 
 مزيد
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1393 ال تحقيق

 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1394 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1395 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 
 . المتحدة

 1396 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1397 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 
 . المتحدة

 1398 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

 إىل قوات المملكة االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن 
 . المتحدة

 1399 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 
 . المتحدة

 
 1400 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .3  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .4
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1401 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1 وقتلته  المتوفن  عىلالقوات التر
 لقواعد االشتباك

ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 
 ال تحقيق

1402 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1403 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  1404 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 2ال يوجد ادعاء موثوق بانتهاك المادة  



٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1 وقتلته  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .االشتباكدفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1405 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تندرج هذه الوفاة ضمن 

 2ال يوجد ادعاء موثوق بانتهاك المادة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

 1406 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 
 . المتحدة

 1407 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 
 . المتحدة

 1408 ال تحقيق

 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةأخرى مال توجد خطوط  .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1409 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 
 . المتحدة

 1410 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  1411 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 2ال يوجد ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1412 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
من  1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 
 . المتحدة

 1413 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1414 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1415 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

ي  .1
ن التحقيق الجنائ  خلص وزير الخارجية إىل أن الجمع بي 

IHAT / SPLI  طة ي العراق/ خدمة الشر
)فريق االدعاءات التاريخية فن

ي هذه القضايا حول التحقيقات الموروثة( 
ي  ،فن

وتقرير التحقيق فن

ي العراق )
ي قدمتها المحكمة العليا IFIالوفيات فن

ي  بما -( والرقابة الت 
فن

ام -توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية ذلك  ن ي بأي الت 
يفن

 اقية األوروبية لحقوق اإلنسان قد ينشأ. من االتف 2بالمادة 

الرئيسية  األسئلة عىل اإلجابةالتحقيق  يقِدمأن احتمال إن  .2
ر  لدرجة أنههو احتمال ضعيٌف المتعلقة بوفاة هذا الشخص  ال يتر

ية  ة،التكاليف المالية والبشر ي من المرجح  الكبت 
 ليها عنطوي ي أنوالت 

 .ق الجديدالتحقي

 1416 ال تحقيق



٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية أطلقت النار  أن األدلةتثبت  .1  المتوفن  عىلالقوات التر

 لقواعد االشتباكوقتلته 
ً
 عن النفس و/أو وفقا

ً
 .دفاعا

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1417 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

ي  .1
ن التحقيق الجنائ  خلص وزير الخارجية إىل أن الجمع بي 

IHAT / SPLI  طة ي العراق/ خدمة الشر
)فريق االدعاءات التاريخية فن

ي هذه القضايا حول التحقيقات الموروثة( 
ي  ،فن

وتقرير التحقيق فن

ي العراق )
ي قدمتها المحكمة العليا IFIالوفيات فن

ي  بما -( والرقابة الت 
فن

ام -توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية ذلك  ن ي بأي الت 
يفن

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان قد ينشأ.  2بالمادة 

الرئيسية  األسئلة عىل اإلجابةالتحقيق  يقِدمأن احتمال إن  .2
ر  لدرجة أنهضعيٌف هو احتمال المتعلقة بوفاة هذا الشخص  ال يتر

ية  ة،التكاليف المالية والبشر ي من المرجح  الكبت 
 ليها عنطوي ي أنوالت 

 .ق الجديدالتحقي

 1417.02 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1418 ال تحقيق

 

٩٢٠١نيسان  ٥  

يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1419 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
 1بموجب المادة  الوالية القضائية للمملكة المتحدةال تقع هذه الوفاة ضمن 

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ال تعزى وفاة المتوفن إىل قوات المملكة 
 . المتحدة

 1420 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  

ي  .1
ن التحقيق الجنائ  خلص وزير الخارجية إىل أن الجمع بي 

IHAT / SPLI  طة ي العراق/ خدمة الشر
)فريق االدعاءات التاريخية فن

ي هذه القضايا حول التحقيقات الموروثة( 
ي  ،فن

وتقرير التحقيق فن

ي العراق )
ي قدمتها المحكمة العليا IFIالوفيات فن

ي  بما -( والرقابة الت 
فن

ام -توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية ذلك  ن ي بأي الت 
يفن

 اقية األوروبية لحقوق اإلنسان قد ينشأ. من االتف 2بالمادة 

الرئيسية  األسئلة عىل اإلجابةالتحقيق  يقِدمأن احتمال إن  .2
ر  لدرجة أنههو احتمال ضعيٌف المتعلقة بوفاة هذا الشخص  ال يتر

ية  ة،التكاليف المالية والبشر ي من المرجح  الكبت 
 ليها عنطوي ي أنوالت 

 .ق الجديدالتحقي

 1515 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1516 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1517 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  
يطانية قد قتلت  ما  التأكد ال يمكن  .1  . المتوفن إذا كانت القوات التر

أو متناسبة للتحقيق يمكن أن  نطقّيةال توجد خطوط أخرى م .2
ي مزيد

 تلف 
ً
 من الضوء عىل الحادث.  ا

 1518 ال تحقيق

٩٢٠١نيسان  ٥  1522 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 2ال يوجد ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

 


