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 1-1يرُردعى صرراحب الشرركوى ت .م.د وهررو مروا ن روسرري مولررود عررام  .1981وكرران صرراحب
الشرركوىد وقررق تقرردمي ه ر ا الرربالغد ظتحمل رفا انت ررار تنفي ر أمررر صرردر بطرررد  .ويرردعي صرراحب
__________

*
**

اعتادته اللحملنة دورهتا الثامنة والست ( 11تشرين الثاين/نوفارب  6 -كانون األويف/ديسارب .)2019
شرراريف دراسررة هر ا الرربالغ أعنررال اللحملنررة التاليررة أ رراريه  :السررعدية بلاررلد فيلرريس ررايرد عبررد الوهررا هررايند
كلود هيلرر رواسراند يرنس مودفيراند اك راكرود دييدرو رودريديرف  -بينسروند سيباسرتيان توهيره .وعارال ملرادة 109
من الن ام الداجلي للحملنةد مقرولة القرتان مع املادة  15منهد و ملادة  10من املبادئ التوجينية بشأن اسرتقاليف
وحي ر رراد أعن ر ررال هيح ر ررات معاه ر رردات حق ر رروي اإلنس ر رران (مب ر ررادئ أدي ر ررس أ التوجيني ر ررة)د مل يش ر رراريف جتي ر ررار
توهموجاميدوف دراسة ه ا البالغ.
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الشكوى أن السويدد إببعاد ىل االحتاد الروسيد ستنتنك حقوقه املكفولة مبوجب املادة  3مرن اتفاقيرة
مناهنة التع يب و ل من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املنينة .وميثل صاحب
الشكوى ظام.
 2-1و  23كانون الثاين/يناير 2018د لبرق اللحملنرة ىل الدولرة الطررفد عرن ريرق مقررهرا املعر
لشرركاوى ايديرردة والترردابل امل قتررةد عاررال ملررادة  )1(114مررن ن امنررا الررداجلي ()CAT/C/3/Rev.6د
االمتنرراع عررن عررادة صرراحب الشرركوى ىل االحترراد الروسرري مررا دامررق شرركوا قيررد ن ررر اللحملنررة .و 10
أيلويف/سرربتارب 2018د رفنررق اللحملنررةد عررن ريررق املقرررر نفسررهد لررب الدولررة الطرررف امل ر ر  19مترروه/
يوليه 2018د ال ي التاسق فيه لدال لب اختاذ تدابل م قتة.

ب ا الا ائع

()1

 1-2وصل صاحب الشكوى وهوجته وأ فاهلاا الثالثة ىل السويد ا /أ سطس  2012و لبروا
اللحملول  25ا /أ سطس  .2012وذكر صاحب الشكوىد لب اللحملرول الر ي قدمرهد أن والرد
ك رران أواجر ررر التس ررعينات مستشر ررارا ألصر ررالن مس ررخادوفد رئر رريس نوري ررة الشيشر رران ان ر ر ايف .و
عام 1999د ادر والد صاحب الشكوى وأمه و جوته الشيشان بعرد أن أمرر رمنران قرديروفد الررئيس
احلررال للحملانوريررةد ق روات امليليشرريا املواليررة لرره بقتررل والررد صرراحب الشرركوى .وأُلقرري القرربى علررى ه ر ا
األجررل مصررر بنررال علررى لررب السررلطات الروسررية .ويفيررد صرراحب الشرركوى أبن السررلطات املصررية
وافقررقد بنررال علررى التارراس مررن أسررته وشيشرراني اجررين يعيشررون مصرررد علررى بعرراد والررد صرراحب
الشكوى ىل تركيا بدال من ذلكد حيث ال يفايف يقري بصرورة قانونيرة .وواصرل رمنران قرديروف وصر
والررد صرراحب الشرركوى أبنرره عرردو للن ررامد وهررو يعترررب هعياررا روحيررا صررومه .ون ررا ىل أن صرراحب
الشكوى كان مبثابة ال راع الياىن لوالد قبل فرار األجل ىل مصرد يدعي صاحب الشكوى أنره يواجره
أينا جطر االضطناد لنفس األسبا  .وهو ي كد أينا أن األسرة تنتاي ىل امل هب الوهايب.
 2-2وي كر صاحب الشكوى أنهد بعد فررار والرد مرن البلردد رل بلدتره األصرلية للعارل وترفو
هنايف عام  .2001و الفررتة بر عرامي  1999و2002د قردم املسراعدة ىل حركرة متارردة حيرث نقرل
املصرراب ىل املستشررفيات ووفررر هلر الدر ال والسرركن .ويرردعي صرراحب الشرركوى أن السررلطات الروسررية
اجتطفت رره واس ررتحملوبته وع بت رره ا /أ س ررطس  2002ألهن ررا أرادت أن تع رررف م ررا ذا ك رران ق ررد س رراعد
املتارردين .وأُ لررق سرراحه بعررد سرتة أدمد بعررد دفرع رشرراوى .وعنردما أُلقرري القربى وقررق الحرق علررى
سررائقد كرران قررد اسررتعار سرريارة صرراحب الشرركوىد علررى اعتقرراد أبنرره صرراحب السرريارةد ررادر صرراحب
الشكوى االحتاد الروسي وسافر ىل أذربيحملان حيث اجتاع مشله بفوجته.
 3-2وأقام صاحب الشركوى بعرد ذلرك أذربيحملران وتركيرا ومصرر وأجرلا ديبد بتصراريح قامرة
كل مرة .ويدعي صاحب الشكوى أن السلطات ديب سحبق تصاريح قامته هو وأسرته ووافقق
بعد ذلك على رد ىل أذربيحملان بدال من االحتاد الروسي بعد أن شرح هلرا أنره ال يسرتطيع العرودة ىل
االحتاد الروسي.
 4-2وعندما دجل صاحب الشكوى السويد ا /أ سطس 2012د أجفى جرواه سرفر الروسري
ال ي كان صاحلا صندوي قبل الوصويف ىل نقطة مراقبة احلدود املطار .واستعادت شرر ة احلردود
جواه السفر بعد أن أبلدنا صاحب الشكوى مبكان جفائه .وكان صاحب الشكوى حيال جواه سفر
روسيا صاحلا وجواه سفر منتني الصالحية .وادعى أنره حصرل علرى جرواهي السرفر عرن ريرق وكيرل
__________

( (1
2

أُعد بيان الوقائع استنادا ىل املعلومات اليت قدمنا كل من صاحب الشكوى والدولة الطرف.
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االحترراد الروسرريد ألنرره كرران ا ررار عنررد صرردورمها .ووجرردت السررلطات السررويدية تالعبررا الصررورة
املوجررودة جرواه السررفر الصررال لصرراحب الشرركوىد فصررادرت الوثيقررة .ووجرردت السررلطات أن جرواه
السررفر املنتنيررة صررالحيته وثيقررة صررحيحة وأصررلية .وقرردم صرراحب الشرركوى أينررا رجصرريت قيررادة دعاررا
هلويته املعلنةد حدامها صادرة ديب وكانق ال تفايف ساريةد واألجرى صادرة االحتاد الروسي وكانق
منتنية الصالحية.
 5-2و  26ا /أ س ررطس 2013د رفن ررق وكال ررة اهلحمل رررة الس ررويدية لب ررات اللحمل ررول املقدم ررة م ررن
صاحب الشكوى وأفراد أسررته وقرررت ررده ىل االحتراد الروسري .وجلصرق ىل أن روايرة اللحملرول الريت
قدمنا صاحب الشكوى ليسرق ذات مصرداقية وال تكفري العتبرار حباجرة ىل اايرة دوليرة .وشرككق
وكالررة اهلحملرررةد علررى وجره ا صررو د ادعررال صرراحب الشرركوى أنرره سرريواجه لرردى عودترره ىل االحترراد
الروس رري جط ررر التع رررض ملعامل ررة فالف ررة للا ررادة  1م ررن االتفاقي ررة عل ررى أي رردي قر روات رمن رران قر رديروف.
ورفنررق الوكالررة ادعررال صرراحب الشرركوى أن التفامرره مل ر هب الوهررايب يسررتلفم منح ره احلاايررة الدوليررة.
وعالوة على ذلكد شككق وكالة اهلحملرة روايته أبن السلطات املصريةد اليت قايف هنا اعتقلرق والرد
بنال على لب السلطات الشيشانيةد قد أبعدتره ىل تركيرا ال ىل الشيشران .والح رق وكالرة اهلحملررة أن
صاحب الشكوى مل يقردم أي دليرل جطري علرى أنشرطة والرد املعارضرة ألارد قرديروف .وجلصرق ىل
أنرره ال يوجررد مررا يرروحي أبن صرراحب الشرركوى مطلررو أو سرريتعرض ملعاملررة تررربر منحرره اايررة دوليررة
بسبب أنشطة والد أو االنتاال الدي املفعوم لصاحب الشكوى.
 6-2والح ررق وكالررة اهلحملرررة ك ر لك أن تعرراون صرراحب الشرركوى املفعرروم مررع املتاررردين الشيشرران
حدث من وقق ويرل نسربيا .ورأت وكالرة اهلحملررة أن ادعرال أن قروات رمنران قرديروف تشرتبه أنره
يتعاون مع املتاردين ادعال امى وقائ على تكننات .وجلصرق ىل أن روايرة صراحب الشركوى الريت
تفيد أبن سيارته صودرت عام  2002وأن السرائق أُجر لالسرتحملوا هري روايرة رل كافيرة لالسرتنتا
أن صاحب الشكوى سيكون موضع اهتاام رمنان قرديروف وقواتره .والح رق وكالرة اهلحملررة أينرا أن
هوجررة صرراحب الشرركوى وأ فالرره عررادوا ىل الشيشرران أربررع أو مررس مررات بعررد عررام  2002هدرات
عائليررةد و ن كانررق هوجترره ت ررل املنررفيف لتحملنررب توجيرره االنتبررا لينررا .وايايررع تقريبرا علررى علر بسررلة
والد هوجنا وأبهنا متفوجة من ابنه .وذات مرةد سأيف أحد رجايف قديروف أحد أقارهبا عن هويتنرا وعرن
سبب ارتدائنا احلحملرا  .و مناسربات قليلرة أجررىد سرأهلا النراس مرن يكرون والرد أ فاهلرا .وبعرد ذلرك
سارعق ىل مدادرة الشيشان .وجلصق وكالة اهلحملرة ىل أن صاحب الشكوى مل يثبق بشركل معقرويف
أن والد أو أنه هو سيكوكن موضع اهتاام السلطات الشيشانية.
 7-2وقرردم صرراحب الشرركوىد عنرره أمررام ظكاررة قنرراد اهلحملرررة التابعررة للاحكاررة اإلداريررة
ستوكنومل شنادت أصليت د حدامها يُدعى أن ”املاثل املفوض لررئيس نوريرة شركلد الشيشرانية
أورو “ أصدرهاد واألجرى يُدعى أهنا تتعلق إبلدال أتشلته ديب .وأشار صاحب الشركوى أينرا ىل
عرردد مررن املواقررع الشرربكية الرريت حتترروي علررى مقرراالت عررن والررد  .وعقرردت ظكاررة قنرراد اهلحملرررة جلسررة
استااع شفوية مع صاحب الشكوى اتريخ ل ظددد أدىل جالهلا شاهد بشنادته دعاا الدعالات
صاحب الشكوى بشأن األنشطة السياسية ألسرته واعتقايف والد .
 8-2و  28اذار/مارس 2014د رفنق ظكارة قنراد اهلحملررة الطعرن املقردم مرن صراحب الشركوى.
ورأت احملكاة أن الواثئق املقدمة ال تثبق بشركل معقرويف حاجتره املعلنرة ىل احلاايرة الدوليرة .وعرالوة علرى
ذلكد رأت احملكارة أن روايرة صراحب الشركوى الشرفوية امنرة وال تتنران تفسرلا معقروال للثدررات الريت
تشررو مصررداقيتنا .وعلررى وجرره ا صررو د مل يفسررر صرراحب الشرركوى بشرركل معقررويف كي ر متكررن هررو
وهوجتهد بعد مدادرة االحتراد الروسريد مرن احلصرويف علرى شرنادة هوا وشرنادات مريالد ل فرايف وجرواهات
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سررفر دون مشرراكل .وفياررا يتعلررق ألنشررطة السياسررية لصرراحب الشرركوىد الح ررق احملكاررة أنرره قررام هبرراد
كاررا يرردعيد من ر وقررق ويررلد وأنرره ال يوجررد مررا يرروحي أبنرره اضررطلع ب ردور ره املعارضررة .ومل ت يررد
املعلومات املتعلقة لوضع االحتاد الروسي حاجته املفعومة ىل احلااية الدولية على ه ا األسراس أينرا.
وعالوة على ذلكد اجتار صاحب الشكوى البقال االحتاد الروسي ملدة ثالث سرنوات بعرد فررار والرد د
ومل حيرردث ه ر الفرررتة مررا يرروحي أبنرره تعرررض ملعاملررة تشرركل أسرربا للحصررويف علررى احلاايررة الدوليررة.
ورفنررق احملكاررة أين ررا ححملررة ص رراحب الشرركوى أن انتاررال ىل امل ر هب الوهررايب يش رركل أساسررا ملنح رره
احلاايررة الدوليررةد مشررلة ىل أنرره مل يكررن لرره دور دي ر ره أو نشررب .وجلصررق احملكاررة ىل أن صرراحب
الشكوى مل يثبق أنه سيكون موضع اهتاام جا من قِبل السرلطات بلرد األصرليد أو أنره سريتعرض
بطريقة أو أبجرىد لدى عودتهد طر املعاملة اليت تشكل أسبا للحااية.
 9-2و اتريخ رل ظرددد عرن صراحب الشركوى وأسررته حكر ظكارة قنراد اهلحملررةد ولكرن
ظكاة االستحناف املعنية بقناد اهلحملرة قررت  12حفيران/يونيه  2014عدم منحه ذك السرتحناف.
وب لك أصبحق قرارات رد صاحب الشكوى وأسرته هنائية و ل قابلة لالستحناف.
 10-2و  20اذار/مررارس 2015د منحررق وكالررة اهلحملرررة هوجررة صرراحب الشرركوى وأ فالرره تصرراريح
قامة دائاة استنادا ىل عوائق بية حتويف دون رد االبرن األكررب لصراحب الشركوىد الر ي كران يعراين
مرا يسرراى متالهمررة االنعرفايف( .)2ومل ُميررنح صرراحب الشرركوى مثررل هر ا التصرريحد بسرربب االشررتبا أنرره
ارتكب جرائ جطلةد مننا القتل واالبتفاهد وألنه مل يكن حيال جواه سفر صاحلا .وُمنح بدال من ذلك
تصريح قامة م قتا ملدة  12شنرا تنتني مدته  4حفيران/يونيه .2016
 11-2و  11أدر/م ررايو 2016د أدان ررق ظكا ررة س ررولنا احمللي ررة ص رراحب الش رركوى بتنا ررة اإلع ررداد
الرتكا جرمية قتل وابتفاه .وحكاق عليه لسحملن ملدة أربع سنوات ومثانية أشرنر .ورأت احملكارة أن
أحررد املتنار ْ اآلجررين مررع صرراحب الشرركوىد وهررو السرريد س.د الر ي هررو أينررا مررن أصررل شيشررايند
معرض طر االضطناد ذا أُعيد ىل االحتاد الروسي بسبب انتاائه السياسي بوصفه معارضا للن ام
الشيش رران .و  22اذار/
الشيش رران ومطل ررو ع رردة ج ررائ قت ررل يُررفع أن رره ارتكبن ررا ج رراليف احل ررر
مارس 2013د رفنق احملكاة العليا السويدية لبا بتسلي املردعو س .ىل االحتراد الروسري علرى أسراس
أنه سيتعرض طر االضطناد ال ي يندد حياته أو صحتهد ألنه كان يُعترب عدوا للن ام.

 12-2وبنال على مشورة ينة الرعاية االجتااعيرة ووكالرة اهلحملررة السرويدية بشرأن األثرر احملتارل إلبعراد
صراحب الشرركوى علرى أ فالررهد أمررت ظكاررة سرولنا احملليررة أينرا بطرررد د مرع ح ررر عودتره ىل السررويد
قبل  11أدر/مايو  .2026وجلصق احملكاة احمللية ىل أن املصال الفنرلى ل فرايف الريت تقتنريد وفقرا
ملررا جلصررق ليرره ينررة الرعايررة االجتااعيررةد اسررتارار قامررة صرراحب الشرركوى الدولررة الطرررفد تتقرردم
علينا مصلحة اجملتاع منع صاحب الشكوى من ارتكا مفيد من ايرائ  .وذكرت وكالة اهلحملررة
مشورهتا أهنا ال ترى أن روابب صاحب الشكوى لسويد تعوي رد ومل جتد احملكاة احمللية أي أسبا
لالحنراف عن ه ا الرأي.
 13-2ودفع صاحب الشكوىد لب استحناف أمام ظكاة االستحناف سفياد أبنه بعد دانته
رتكررا جرميررة السررويدد ىل جانررب السرريد س.د فقررد اهداد اهتاررام السررلطات الروسررية برره .و 8
كررانون األويف/ديسررارب 2016د انت ررار جررالات االسررتحنافد قرردم صرراحب الشرركوى لبررا للحصررويف
__________

( (2

4

ل االبن األكرب لصاحب الشكوى يتد ى عن ريق أنبو ملدة  10أشنرد ومل يكن يبردي أي رد فعرل عنردما
يوجرره ليرره احلررديثد وكرران ررل مسررتحمليب أساسررا جرراليف ه ر الفرررتة .و جري ر عررام 2015د لرروحأ أن االبررن
َّ
األكرب لصاحب الشكوى كان واعيا متاماد وأيكل بشكل مستقلد وقد عاد ىل املدرسة.
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على تصريح قامة استنادا ىل عقبات حتويف دون تنفي أمر ررد د وقردم شرنادات علرى ذلرك مرن عردة
من اات شيشانية .وقدم ه الشنادات أينا ىل ظكارة االسرتحناف سرياي قنريته اينائيرة .ودفرع
صرراحب الشرركوى ك ر لك حبرردوث رررف جديرردد هررو أنرره اسررتُدعي اآلن أينررا لالسررتحملوا أمررام وهارة
الداجليررة الشيشرران  6تش ررين األويف/أكترروبر  .2016وقرردم االسررتدعال األصررلي ىل وكالررة اهلحملرررةد
وقدم أينا رابطا ىل تسحمليل فيديو على موقرع يوتيرو يعرود ىل شربا//فرباير 2015د يُرفع أن رمنران
قررديروف ذكررر فيرره أنرره ”سرربق لرره أن قتررل أشخاصررا مررثلن “د شررارة ىل والررد صرراحب الشرركوى.
موجرره ىل ظكاررة االسررتحناف ومر ر  22شرربا//فرباير 2016د رأينررا أبنرره
وكررررت وكالررة اهلحملرررةد بيرران َّ
ال توجد عوائق أمام نفاذ أمر الطرد.
 14-2وجففق ظكاة االستحناف سفياد حكانا امل ر  7تشرين األويف/أكتوبر 2016د عقوبة
صراحب الشرركوى ىل السررحملن ملرردة ثررالث سررنوات ومثانيرة أشررنرد ولكننررا أكرردت حكر احملكاررة احملليررة
من يع النواحي األجرىد مبا ذلك ما يتعلق لتقيي ال ي أجرته وكالة اهلحملرة ورأت فيه عدم وجود
عوائق أمام نفاذ أمر الطرد .و عن صاحب الشكوى احلكر أمرام احملكارة العليراد الريت قرررت 10
كانون الثاين/يناير  2017عدم منحه ذك الستحنافد ما جعل احلك هنائيا و ل قابل لالستحناف.
 15-2ورفنررق وكالررة اهلحملرررة السررويدية الطلررب الر ي قدمرره صرراحب الشرركوى  15كررانون الثرراين/
يناير  2018للحصويف على تصريح قامة .ومل جترد أي أسراس إلعرادة الن رر أهليرة صراحب الشركوى
للحصرويف علرى تصرريح قامرة وال أمرر الطررد .وفيارا يتعلرق بتسرحمليل الفيرديو لرمنران قرديروف الر ي
يعود ىل عام 2015د وجردت وكالرة اهلحملررة أن هر ا الفيرديو مل يُرتح هلرا .ومل يطعرن صراحب الشركوى
قررار وكالرة اهلحملررة .وهررو يشرل ىل أنره مل يرُرتح لره أي سربيل انتصراف قررانوين فعرايف ألن لرب االسررتحناف
مل يكن سي دي تلقائيا ىل تعليق أمر الطرد.
 16-2واحتحملررفت الشررر ة السررويدية صرراحب الشرركوى  23كررانون الثاين/ينرراير 2018د وهررو اليرروم
املقرر لإلفرا عنه من السرحملند لتنفير أمرر الطررد .وبنرال علرى الطلرب املقردم مرن اللحملنرة اليروم نفسره
الخترراذ ترردابل م قتررةد قررررت وكالررة اهلحملرررة وق ر تنفي ر أمررر رررد صرراحب الشرركوى ح ر شررعار اجررر.
وق ررررت وكال ررة اهلحمل رررةد ال رريت تعي ررد الن ررر قر ررارات االحتحمل رراه ك ررل ش ررنريند أن تُبق رري عل ررى احتحمل رراه
صاحب الشكوى.

الشكاى
 1-3يدعي صاحب الشكوى وجود أسس جوهرية تدعو ىل االعتقراد أنره سريتعرضد ذا أعيرد ىل
االحترراد الروسرريد طررر ا لتعر يب واملعاملررة القاسررية أو الال نسررانية أو املنينررة .ولر لك فررةن ترحيررل الدولررة
الطرف لصاحب الشكوى يشكل انتناكا للاادة  3من االتفاقية.
 2-3وهو يشل ىل أن التقيي ال ي أجرته سلطات الدولة الطرف ورأت فيه أن صراحب الشركوى
ليس حباجة ىل ااية دولية ل صحيح .فرالتقيي مل ي ِ
رويف االهتارام الواجرب ل نشرطة السياسرية لوالرد د
وال للاس ر رراعدة ال ر رريت ق ر رردمنا ص ر رراحب الش ر رركوى للاتا ر رردين الشيش ر رران قب ر ررل هروب ر رره وانن ر رراامه ىل
السيد س ..وتُِقُّر سلطات الدولة الطرف أبن املدعو س .معارض معروف للن ام الشيشان ومعرض
طر املعاملة املخالفة للاادة  1من االتفاقية من قِبل السلطات الشيشانية ذا أُعيد ىل الشيشران .وقرد
تعرض أشخا كانوا مرتبط سابقا ملدعو س .للتع يب.
 3-3وعالوة على ذلكد مل تُ ِ
ويف سلطات الدولة الطرف االهتاام الواجب ملواصلة رمنان قديروف

وص والد صاحب الشكوى أبنه عدو للن امد وقد أ لع صاحب الشكوى السلطات السويدية على
تسحمليل فيديو هب ا املعىن  .وعلى وجه ا صو د سرياي عرن صراحب الشركوى دانتره اينائيرةد
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مل ترر ِاع املشررورة الرريت قردمتنا وكالرة اهلحملرررة الواثئرق اإلضررافية املقدمررة مرن املن اررات الشيشررانية أو تسررحمليل
الفيديو لرمنان قديروف ال ي يعود ىل عام 2015د وال ي مل يُتح لوكالة اهلحملررة ال بعرد أن كانرق قرد
قدمق لفعل مشورهتا ىل ظكارة االسرتحناف سرفيا .و إلضرافة ىل ذلركد فرةن القررار الر ي اخت تره
وكالة اهلحملرة امل ر  15كرانون الثاين/ينراير  2018يرنص جطرأ علرى أن السرلطات مل يُرتح هلرا مشراهدة أي
تسحمليل فيديو.
 4-3ويشل صاحب الشكوى أينا ىل احلالة العامة حلقوي اإلنسان
تتس بشيوع التع يب والعقا ايااعي ضد املعارض للن ام.

الشيشاند اليت يردعي أهنرا

مالحظات الدغلة الط ف عةى مقبال ة البالغ غا سل ا اضاع ة
 1-4تش ررل الدول ررة الط رررفد مالح اهت ررا امل رج ررة  19متوه/يولي رره  2018بش ررأن املقبولي ررة واألس ررس
املوضرروعيةد ىل تش رريعاهتا احملليررة ذات الصررلةد و ىل أن السررلطات السررويدية ن رررت قنررية صرراحب
الشرركوى وفقررا لقررانون األجانررب السررويدي لعررام  2005وللاررادة  3مررن االتفاقيررة .وتر كر الدولررة الطرررف
لوقائع اليت استند لينا البالغد وك لك دعال صاحب الشكوى.
 2-4وال تعرتض الدولة الطرف على أن صاحب الشكوى استنفد سبل االنتصاف احمللية .ل أهنا
ترردفع أبنرره ينبدرري عررالن عرردم مقبوليررة الرربالغ عاررال ملررادة  )2(22مررن االتفاقيررة واملررادة  ) (113مررن
الن ررام الررداجليد ألن ادعررال صرراحب الشرركوى أن رررد ىل االحترراد الروسرري يشرركل انتناك را للاررادة 3
مررن االتفاقيررة ال يسررتند ىل احلررد األدم مررن األدلررة .ومررع ذلرركد حالررة عررالن اللحملنررة قبررويف الرربالغد
ينبدي هلا أن ختلص ىل أن رد صاحب الشكوى ىل االحتاد الروسي لن يشكل انتناكا لالتفاقية.
 3-4وتكش التقيياات اليت أجرهتا وكالة اهلحملرة السرويدية واحملراك أهنرا ن ررت بدقرة اإلفرادات
الشررفوية وا طيررة لصرراحب الشرركوى .وتر كر الدولررة الطرررف أبن اللحملنررة سرربق هلررا أن قنررق أبن ظرراك
الدويف األ ررافد ال اللحملنرةد هري املعنيرة بتقيري الوقرائع واألدلرةد مرا مل يكرن هر ا التقيري واضرح التعسر
أو يصر ررل ىل مسر ررتوى احلرمر رران مر ررن العدالر ررة .و ه ر ر القنر رريةد ال يوجر ررد مر ررا ير رردعو ىل اسر ررتنتا أن
التقيياررات الرريت أجرهتررا سررلطات الدولررة الطرررف حلاجررة صرراحب الشرركوى املفعومررة ىل احلاايررة الدوليررة
اتساق لتعس أو بلدق حد احلرمان من العدالة .ول لك جيب يالل ه التقيياات وهك كبلا.
 4-4وعررالوة علررى ذلرركد تشررل الدولررة الطرررف ىل أهنرراد و ن كانررق ال تر ررب التقليررل مررن شررأن
الشوا ل اليت جيوه اإلعرا عننا بصورة مشرروعة فيارا يتعلرق حلالرة الراهنرة حلقروي اإلنسران االحتراد
الروسرريد ترررى أن احلالررة العامررة حلقرروي اإلنسرران االحترراد الروسرري ال تسررتدعي بوجرره عررام اايررة يررع
اليب اللحملول.
 5-4وعررالوة علررى ذلرركد مل يثبررق صرراحب الشرركوى أنرره يواجرره شخصرريا جط ررا حقيقيررا لتعرررض
ملعاملررة تتنررا مررع املررادة  1مررن االتفاقيررة لرردى عودترره ىل االحترراد الروسرري .وقررد عقرردت كررل مررن وكالررة
اهلحملرة السويدية واحملاك د سياي جرالات هحملرة صاحب الشركوى واإلجررالات اينائيرة املتعلقرة برهد
جلسرات اسررتااع ومقررابالت وأجرررت دراسررات شرراملة .وبر لك أتيحررق لصرراحب الشرركوى عرردة فررر
لدع ادعائه شفود وجطيا .ومن مث فةن لدى السلطات السويدية معلومات كافية لتقيي لب صاحب
الشكوى احلصويف على احلااية الدولية تقيياا وافيا.
 6-4وجلصررق وكالررة اهلحملرررةد تقييانررا العررام لقنررية صرراحب الشرركوىد ىل أن روايترره املتعلقررة
للحملررول ليسررق موثوقررة وال وافيررة لكرري ميكررن اعتبررار حباجررة ىل احلاايررة الدوليررة .وعلررى وجرره التحديرردد
رأت وكالررة اهلحملرررةد قرارهررا االبترردائي املر ر  26ا /أ سررطس 2013د عرردم مصررداقية روايررة صرراحب
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الش ر رركوى املتعلق ر ررة تص ر رراالته لس ر ررلطات الروس ر ررية أو مبك ر رران وج ر ررود عن ر رردما ص ر رردر ج ر رواه س ر ررفر
عرام  .2004ورأت أن األجتررام جرواه سررفر احمللري عررامي  2004و2006د وكر لك تسررحمليل أ فالرره
فيررهد تب رِ أن صرراحب الشرركوى كرران موجررودا االحترراد الروسرري عررامي  2004و 2006وكرران علررى
اتصايف لسلطات الروسية.
 7-4وعالوة على ذلكد اعرتضق وكالة اهلحملرة على صرحة الشرنادة املفعومرة الصرادرة مرن هيحرة متثيرل
الشيشرران ا ررار د وعلررى الرسررالة الرريت يُررفع أهنررا موجنررة مررن مثررل نوريررة ش ركلد الشيشررانيةد ن ررا
لصيا تناا البسيطةد وعدم وجود أجتامد واألجطال اإلمالئيةد وعدم الوضوح فياا يتعلق مبصادرمها.
 8-4وشككق وكالة اهلحملرة أينا رواية صاحب الشكوى املتعلقة بقررار السرلطات املصررية ررد
والررد ىل تركيرراد ن ررا ىل أن السررلطات الروسررية هرري الرريت لبررق القرربى عليرره .وجلصررق وكالررة اهلحملرررة
أينررا ىل عرردم معقوليررة روايررة صرراحب الش ركوى أن السررلطات ديب سررحبق تص رريح قامترره وقررررت
رررد ىل أذربيحملرراند الرريت ال حيررق لرره اإلقامررة أو البقررال هبرراد والرريت لرردينا ضررافة ىل ذلررك اتفرراي لتسررلي
املطل رروب م ررع االحت رراد الروس رري .و عن ررق وكال رة اهلحمل رررة ادع ررال ص رراحب الش رركوى أن ص ررلته جااع ررة
اإلجوان املسلا كان سببا لطرد من ديب.
 9-4و إلضافة ىل ذلكد فةن عودة صراحب الشركوى وأسررته ىل االحتراد الروسري و صردار واثئرق
سررفر روسررية وواثئررق ر يررة أجرررى هل ر يب رِ أن السررلطات الروسررية مل يكررن هلررا اهتاررام جررا بصرراحب
الشكوى .ومل يقدم صاحب الشكوى ىل اللحملنة أي معلومات أو أدلة جديدة تفني ىل استنتا اجر.
 10-4ويرردفع صرراحب الشرركوى أبن وكالررة اهلحملرررة ذكرررت جطررأ قرارهررا امل ر ر  15كررانون الثرراين/
يناير  2018أنه مل يقدم رابطا ىل تسحمليل الفيديو لرمنان قديروف ال ي يعود ىل عام  .2015رل أن
ظكا ررة االس ررتحناف س ررفيا أش ررارت صر رراحة ىل الفي ررديو حكان رراد القن ررية اينائي ررة لص رراحب
الشرركوىد ول ر لك جيررب اعتبررار أن الفيررديو قررد ن رترره احملكاررة .وعررالوة علررى ذلرركد أتيحررق لصرراحب
الشكوى فرصة الطعن قرار وكالة اهلحملررة املر ر  15كرانون الثاين/ينراير  .2018وكانرق الفرصرة متاحرة
من مث حملكاة قناد اهلحملرة أن تقرر وق تنفي أمر الطررد .ور ر أن لرب االسرتحناف ال يعلرق تلقائيرا
تنفي ر أمررر الطررردد فقررد ُعلِررق تنفي ر األمررر بنررال علررى لررب اللحملنررة اخت راذ ترردابل م قتررة .و لتررالد أترريح
لصاحب الشكوى سبيل انتصاف قانوين فعايف.
 11-4وفياا يتعلق بطلب صراحب الشركوى احلصرويف علرى احلاايرة بسربب أنشرطة والرد السياسريةد
ت كر الدولة الطرف أبن صاحب الشكوى ل بلدته األصلية بعد فرار والد عرام 1999د وترفو
وعال وأمد حركرة التاررد لدر ال والسركن .ومل ي َّرد ِع أنره كران هر الفررتة موضروع مالحقرة أو تعررض
لسررول املعاملررة بسرربب أنشررطة والررد أو دينررهد أو أن والررد واصررل أنشررطته السياسررية بعررد عررام .1999
وعالوة على ذلكد مل حيل صاحب الشكوى مسائل املصداقية روايته املتعلقة الستحملوا والتع يب.
 12-4وأما رواية صاحب الشكوى أبنه سيتعرض طرر املعاملرة املنافيرة للارادة  1مرن االتفاقيرة لردى
عودترره ىل االحترراد الروسرري بسرربب صررلته ملرردعو س.د عررن ريررق دانررة جنائيررة السررويدد فنرري قائاررة
الشيش رران ىل ايرمي ررة ال رريت يُش ررتبه أن
عل ررى ال ررتكنن .وال يش ررل االس ررتدعال املفع رروم لالس ررتحملوا
صرراحب الشرركوى ارتكبنرا وال ىل اتريررخ صرردور هر ا االسررتدعال .فاالسررتدعال أبكالرره مكتررو بررنفس
جب اليدد ر أن بعى األجفال جيب أن تكون قد م ها الشخص ال ي تلقَّا  .ومن املشكويف فيه أن
االحترراد الروسرري مررع العل ر
ترسررل السررلطات الروسررية ىل صرراحب الشرركوى اسررتدعال لالسررتحملوا
أبنرره هررو واملرردعو سُ .حكر عليناررا لسررحملن السررويد و لتررال لررن يتاكنررا مررن االمتثررايف لالسررتدعال.
وعررالوة علررى ذلرركد مل يكررن صرراحب الشرركوى يعرررف س .قبررل وصرروله ىل السررويد ومل يرردع أي ارتبررا/
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سياسرري أو دي ر ب ره .ف ررةن كان ررق الس ررلطات الروسررية عل ررى عل ر إلدان ررة املش رررتكة لص رراحب الش رركوى
واملرردعو س .السررويدد فررةن ارتبا ناررا سيقتصررر علررى ايرميررة الرريت ارتكباهررا .ول ر لك تعرررتض الدولررة
الطرف على ادعال صاحب الشكوى أن السلطات الروسية ستحملد سببا الستحملوا صاحب الشكوى
بشأن س .أو إلجناعه لسول املعاملة.

تعة قات صاحب الشكاى عةى مالحظات الدغلة الط ف
 1-5يطعن صاحب الشكوىد رسرالته امل رجرة  19ا /أ سرطس 2018د ححملرة الدولرة الطررف
بش ررأن مقبولي ررة ش رركوا د ظتحمل ررا أبن رره أاثر مسر ررائل موض رروعية مبوج ررب امل ررادة  3م ررن االتفاقي ررةد وال سر ررياا
فياررا يتعلررق مبسررألة مررا ذا كان رق وكالررة اهلحملرررة السررويديةد قرارهررا امل ر ر  15كررانون الثاين/ينرراير 2018د
وظكا ررة االس ررتحناف س ررفياد س ررياي قن رريته اينائي رةد أج ررات تقييا ررا وافي ررا حلاجت رره املعلن ررة ىل احلااي ررة
الدوليرة .واضرطُرت ظكاررة االسرتحناف سررفياد بوصرفنا ظكارة عامررة رل متخصصررة قنراد اللحملررولد
ىل لرب فرادة مررن وكالرة اهلحملرررة قبرل البرق رررد صراحب الشرركوى .رل أن وكالرة اهلحملرررة مل يتسرن هلررا
مشرراهدة تسررحمليل الفيررديو لرمنرران قررديروف الر ي يعررود ىل عررام  2015عنرردما قرردمق فادهتررا ىل ظكاررة
االستحناف .وال تكفي شارة ظكاة االستحناف سفيا ىل الفيديو لتبِ أهنرا أدرجرق ظتروى الفيرديو
دراس رة القنرريةد حيررث يُفرررتض مبوجررب القررانون السررويدي أن احملكاررة العامررة تفتقررر ىل ا ررربة مسررائل
اللحمل ررول .وخيل ررو ملر ر القن ررية م ررن أي ش ررارة ىل أن أي ررة ظكا ررة س ررويدية أو وكال ررة اهلحمل رررة ق ررد ش رراهدت
الفيديود وينص قررار وكالرة اهلحملررة املر ر  15كرانون الثاين/ينراير  2018صرراحة علرى أن الفيرديو مل يُرتح هلرا.
وعررالوة علررى ذلرركد ر ر أن ظكاررة االسررتحناف أشررارت ص رراحة ىل بيرران م ر ر  17حفيران/يونيرره 2016
ص ررادر عر رن املرك ررف الشيش رراين حلق رروي اإلنس رران بش ررأن ص رراحب ال رربالغد ك رران ينبد رري اتح ررة نف ررس املر رواد
لوكالة اهلحملرة.
 2-5وفياررا يتعلررق سررتارار قامررة صرراحب الشرركوى االحترراد الروسرري ح ر عررام 2002د فكونرره
حد ذاته أن السلطات مل تكن هترت بره.
مل يكن مطلو من قِبل السلطاتد على حد علاهد ال يع
ولو كانق لدى السلطات الشيشانية املوارد الالهمة الضطناد كل من له صلة لتارردد ملرا حردث متررد.
وعالوة على ذلكد تدل الوضع الشيشان ملقارنرة مرع فررتة السرنوات 2002-1999د حيرث مل يبسرب
أاد قديروف سيطرته احلالية على الشيشان ال بعد أن ادر صاحب الشكوى االحتاد الروسي.
 3-5وفياررا يتعلررق بعررودة صرراحب الشرركوى ىل االحترراد الروسرري واتصرراله لسررلطات الروسرريةد فقررد
اقتصرررت تلررك العررودة علررى هدرة اسررتدرقق يومررا واحرردا ىل رروديرميس حنررو عررام 2005د اسررتخدم
صرراحب الشرركوى جالهلررا واثئررق اسررتعارها مررن صررديق لرره .كاررا أنرره دفررع مرراال لوكيررل للحصررويف علررى
ج ر رواهات س ررفر الدولي ررة وإلض ررافة أوالد وأجت ررام ال رردجويف ىل ج ر رواهات س ررفر احمللي ررة .وك رران ص رراحب
الشرركوى جررار االحترراد الروسرري عنرردما أصرردرت السررلطات هر ايرواهات .ويردع هر الروايررة التقيرري
الر ي أجرترره شررر ة احلرردود السررويدية وأشررارت فيره ىل أن ريقررة التالعررب لصررورة داجررل جرواه السررفر
”مرراهرة جرردا“ .ومل توضررح السررلطات سرربب يررول صرراحب الشرركوى ىل جرواه سررفر مررفور ذا مل تكررن
لديه مشاكل مع السلطات الروسية .فنو مل ُخي ِ جواهات السفر املطار ال جوفا من الطررد .وير كر
صاحب الشكوىد فياا يتعلق بسفر هوجته وأ فاله ىل الشيشاند أن اس أسرته ليس ا ا ل مألوف
الشيش رراند وأن هوجت رره كان ررق حريص ررة عل ررى ع رردم توجي رره انتب ررا ال ل ررفوم ل رره لين رراد وأن ق ررامتن
الشيشان ال ت كر ال القليل عن جطر تعرض صاحب الشكوى نفسه ملعاملة تتعارض مع املرادة  1مرن
االتفاقية االحتاد الروسي.
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 4-5وفياررا يتعلررق تطررر تعرررض صرراحب الشرركوى ملعاملررة مررن ه ر ا القبيررل بسرربب أنشررطة والررد د
يالحأ صاحب الشكوى أن ظكاة قناد اهلحملرة مل تشكك صراحة صحة روايته عن اهلحملوم ال ي
شنته قوات قديروف على منفيف والد عام  .1999ومل تشكك ظكاة قناد اهلحملرة أينا االدعال
أبن والررد صرراحب الشرركوى كرران مستشررارا معروفررا جيرردا ألصررالن مسررخادوف .ويبر تسررحمليل الفيررديو
لرمنان قديروف ال ي يعود ىل عام  2015أنه كان ال يفايف يعترب والد صاحب الشكوى عدوا رها ىل
درجة ذكر وهتديد وذمه مكان عام .وال يقي أي من أفراد أسرة صاحب الشكوى اآلن االحتاد
الروسرري .وتتنرراقى املاارسررة املتبعررة مررن قِبررل السررلطات الشيشررانيةد وهرري العقررا ايارراعي ل سررر الرريت
تعتربها من األعدالد مع ادعال الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ل معرض طر التع يب أو سرول
املعاملة بسبب األحداث اليت وقعق قبل عام  2002وأثنال .
 5-5وينبد رري أن يُ جر ر االعتب ررار ارتب ررا /ص رراحب الش رركوى مل رردعو س.د ىل جان ررب ال ررروابب
األس ر ررية لص رراحب الش رركوى واترخي رره الشخص رري .و لت ررال ميك ررن اعتب ررار ص رراحب الش رركوى معارضر ررا
للن ام الشيشاين.

مالحظات إضاف ة مال الدغلة الط ف
 21تشرين الثاين/نوفارب 2018د قدمق الدولة الطرف مالح ات أجرى تعرتض فينا على
-6
ادعررال صرراحب الشرركوى أهنررا مل تطعررن العديررد مررن أتكيداترره .وترردعي الدولررة الطرررف أن صرراحب
الشرركوى مل يوضررح كي ر أمكنرره احلصررويف علررى شررنادة هوا أو شررنادات مرريالد أوالد دون أن يكررون
حاضررا شخصريا االحترراد الروسري .وتكررر الدولررة الطررف أتكيررد مرا ورد التقيري الر ي أجرتره وكالررة
اهلحملرة ورأت فيه أن روادت صاحب الشكوى امنة ومتناقنةد مبا ذلك فياا يتعلق ألجتام على
جرواه سررفر د ر ر أن صرراحب الشرركوى أتيحررق لرره عرردة فررر د شررفود وجطيرراد لتعليررل لررب اللحملررول
ال ي قدمه .وال توجد دالالت على أن اإلجرالات احمللية مل تكن كافية أو كانق تعسفية أو بلدق حد
احلرمان من العدالة.

تعة قات صاحب الشكاى عةى ا الحظات اإلضاف ة لةدغلة الط ف
 4كانون األويف/ديسارب 2018د قدم صاحب الشكوى تعليقاته على املالح رات اإلضرافية الريت
1-7
قرردمتنا الدولررة الطرررفد حيررث كرررر أن الدولررة الطرررف مل تقرردم أي ححملررة ضررد روايترره املتعلقررة مبنصررب والررد
كاستشررار ألصررالن مسررخادوف ونفيرره بعررد اهلحملرروم الر ي شررنته علررى منفلرره قروات مواليررة لرمنرران قررديروف؛
وبشررأن املسرراعدة الرريت قرردمنا صرراحب الشرركوى سررياي التارررد ب ر عررامي  1999و2002؛ وبشررأن فررادة
وكالة اهلحملرة أبنه مل يتسن هلا مشاهدة تسحمليل الفيديو لرمنان قديروف ال ي يعود ىل عام .2015
 2-7وحص ررل ص رراحب الش رركوى عل ررى ش ررنادات م رريالد أ فال رره ع ررن ري ررق الس ررفارات الروس ررية
ا رار د و لترال مل يكرن حباجرة ىل السرفر ىل االحتراد الروسري للحصرويف علينرا .وكانرق هوجرة صرراحب
الشكوى هي اليت حصلق على شنادة الفوا الشيشاند وهو ما ال يكفي لردحى أتكيرد صراحب
الشكوى أنه سيتعرض طر املعاملة املخالفة للاادة  1من االتفاقية لدى عودته ىل االحتاد الروسي.

معةامات إضاف ة مقدمة مال الط فني

من الدولة الطرف
تشر ررل الدولر ررة الطر رررفد مالح اهتر ررا اإلضر ررافية امل رجر ررة  20شر رربا//فرباير 2019د ىل رواير ررة
-8
صاحب الشكوى اليت تفيد أبنه حصل على شنادات ميالد أ فاله عن ريق السفارات الروسية وليس
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االحت رراد الروس رري .وك ررون ص رراحب الش رركوى مل ي ر كر ذل ررك ال تعليقات رره امل رج ررة  4ك ررانون األويف/
ديسررارب 2018د أي بعررد أن أشررارت الدولررة الطرررف ىل ه ر التناقنرراتد يقرروض مصررداقيته .وتكرررر
الدولررة الطرررف اعرتاضررنا عل رى أتكيررد صرراحب الشرركوى أهنررا مل تعرررتض علررى بعررى أقوالررهد وتشررل ىل
مالح اهتا السابقة بشأن منصب والد صاحب الشكوى وأنشطته.

من صاحب الشكوى
 1-9ير كر صرراحب الشرركوىد تعليقاترره اإلضررافية امل رجررة  11متوه/يوليرره 2019د أن والررد مقرري
بصورة قانونية تركيا حتق اس فتل  .ويقدم صاحب الشكوى نسخا من شنادة هواجهد وشنادات
ميالد أ فالهد واالستدعال الصادر من السلطات الروسيةد وجواه السفر ال ي دجل به السويد.
 2-9و  8ا /أ سررطس 2019د ذكررر صرراحب الشرركوى أنرره مل يكررن علررى عل ر أبي متابعررة مررن
 6تش ررين األويف/
جانررب السررلطات الروسررية فياررا يتعلررق بعرردم امتثالرره ألمررر اسررتدعائه لالسررتحملوا
أكتوبر 2016د مشلا ىل أن احتحملاه من عام  2015جعله ل قادر على حبث ه املسرألة أكثرر مرن
ذلك .ويشل أينا ىل أنه ليس على عل الدعالات احملددة املوجنة ليهد ولكنه يعتقد أن االسرتدعال
يتعلق رتبا ه ملدعو س .أو بدعاه املادي واملال حلركة التارد الشيشان .ويشل صاحب الشكوى
ىل املعلومررات املتاحررة للحملانررور عررن املرردعو س .وصرراحب الشرركوىد و ن كرران دون ذكررر هر ا األجررل
الس ر د وه ري معلومرراتد علررى حنررو مررا يفيررد برره صرراحب الشرركوىد ميكررن للسررلطات الروسررية أينررا
احلصررويف علينررا .ودرررد االدعررالات املقدمررة ضررد املرردعو س.د إلضررافة ىل هت ر القتررلد جتعل ره موض ررع
اهتاام كبل من قِبل السلطات الروسيةد ومن املرجح أن يكون صاحب الشكوى أيناد نتيحملة الرتبا ه
ملدعو س.د موضع اهتاام السلطات الروسية .وعالوة على ذلكد ن را ىل أن والد صاحب الشكوى
معررارض معررروف جيرردا لرمنرران قررديروفد فاررن املرررجح أن يفيررد ذلررك مررن اهتاررام السررلطات الروسررية
بصاحب الشكوى وسعينا ىل ي ائه.
 3-9وكان لوالد صاحب الشكوىد املاضيد وضع الالجئ تركيا .ومل تقبرل السرلطات الرتكيرة
لرب صراحب الشركوى احلصرويف علرى واثئرق عرن الوضرع السرابق لوالرد  .واضرطُر والرد ىل تديرل ا رره
ألسبا قانونية عندما حصل على اينسية الرتكية.
عررام 2001د ومل يسرع ىل تسررحمليل هواجره ال
 4-9وترفو صرراحب الشركوى بعقررد هوا دير
عام  2006عندما كانق أسرته تستعد لالنتقايف ىل ديب .ومل يكرن حاضررا شخصريا عنرد صردار شرنادة
الفوا د و منا ذهبق هوجته برفقة ابن عاهد ألن عاه دفع رشوة للاو املس ويف عن صدار الشنادة.
وال يتنرران جرواه سررفر صرراحب الشرركوى الصررادر عررام  2004أي أجتررام دجررويف أو جرررو روسرريةد
ردون شررنادة مريالد أحررد
مرا يبر أنرره مل يكرن االحتراد الروسرري عنردما صردرت شررنادة الرفوا  .ومل يُ َّ
أبنال صاحب الشكوى اس الوالد ألنه كان يشعر بعدم األمان تلرك الفررتةد بعرد لقرال القربى علرى
والد عام .2004

من الدولة الطرف
 1-10تقرردم الدولررة الطرررفد مالح اهتررا اإلض رافية امل رجررة  6أيلويف/سرربتارب 2019د ردهررا علررى
املالح ات اإلضافية لصاحب الشكوىد امل رجة  11متوه/يوليه  2019و 8ا /أ سطس  .2019وتشل
الدولة الطرف ىل مالح اهتا السابقة بشأن أمر االستدعالد وتكررد سياي اإلشارة ىل عدم موافقرة
صاحب الشكوى على تقيي الدولة الطرف لالستدعالد أنه كران ينبدري أن يطعرن قررار وكالرة اهلحملررة
امل ر  15كانون الثاين/ينراير  .2018وفيارا يتعلرق بتأكيرد صراحب الشركوى أنره ال يعررف مرا ذا كانرق
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السلطات الروسية كانق تتابع أمر االستدعال ال ي تلقا عام  2016ولكنه مل يتاكن من حبث ه
املسررألة أكثررر مررن ذلررك بسرربب احتحملرراه من ر عررام 2015د تالحررأ الدولررة الطرررف أن احتحملرراه مل مينررع
اسررتالمه ألمررر االسررتدعال .فاررا يقدمرره صرراحب الشرركوى لرريس ال تكننررات بشررأن االدعررالات احملررددة
املوجنة ليه.
 2-10وتكرر الدولة الطرف أتكيد موقفنرا بشرأن اتصراالت صراحب الشركوى لسرلطات الروسرية.
وتش ررل ىل أن وكال ررة اهلحمل رررة الس ررويدية رأت ع رردم مص ررداقية رواي ررة ص رراحب الش رركوى بش ررأن اتص رراالته
لسلطات الروسية ومكان وجود عندما حصل على جواه سفر الدول عام  .2004وت نر األجتام
املسررحمللة علررى ج رواه سررفر احمللرري و درا أ فال ره ج رواه سررفر احمللرري أنرره كرران روسرريا وكرران علررى
اتصايف لسلطات الروسية عندما صردر جرواه سرفر الردول عرام  2004وعنردما أُضريفق األجترام
جر رواه س ررفر احملل رري لتأكي ررد تس ررحمليل هواج رره ع ررام  .2006وق ررد أش ررارت وكال ررة اهلحمل رررة الس ررويدية ىل
معلومات عن جرالات جواهات السفر االحتاد الروسي تشررت /أن يكرون الشرخص حاضررا شخصريا
عند التقدم بطلب احلصويف على جواه سفر دول وعند استالمهد وأن يقدم الشخص جواه سفر ظلياد
وأن يُتحقق من عدم صدور أي أمر قنائي ضد مقدم الطلب.
 3-10وفياا يتعلق حلاجة املعلنة لصاحب الشركوى ىل احلاايرة بسربب منصرب والرد وأنشرطته
الشيشاند تكررر الدولرة الطررف أتكيرد مالح اهترا السرابقة هر ا الصردد وتكررر أن مرن املشركويف فيره
أن هتت السلطات الروسية بصاحب الشكوى على ه ا األساسد لن ر ىل أن صاحب الشكوى ل
بلدترره األصررلية ملرردة ثررالث سررنوات بعررد ف ررار والررد  .و لتررالد مل يثبررق صرراحب الشرركوى بشرركل
معقويف أنه سيواجه لدى عودته ىل االحتراد الروسري جطررا متوقعرا وقائارا وشخصريا وحقيقيرا التعررض
ملعاملة تتعارض مع املادة  1من االتفاقيةد ومن مث ينبدي عالن عدم مقبولية الشكوى.

القضااي غاإلد اءات ا ع غضة عةى الة نة

الن ر املقبولية
 1-11قبل الن ر أي ادعال يرد بالغ ماد يتع على اللحملنة أن تقرر ما ذا كان البالغ مقبوال
أم ال مبوجرب املررادة  22مرن االتفاقيررة .وقرد أتكرردت اللحملنرةد وفررق مرا تقتنرريه الفقررة (5أ) مررن املررادة 22
ار أي جررال اجرر مرن جررالات
من االتفاقيةد من أن املسألة ذاهتا مل تُبحث وليسق قيد البحث
التحقيق الدول أو التسوية الدولية.
 2-11وت كر اللحملنة أبهناد وفقا للفقرة  ) (5من املادة  22من االتفاقيرةد ال تن رر أي برالغ يررد
من فرد ما ال ذا أتكدت من أنه استنفد يع سبل االنتصاف احمللية املتاحة .وهي تشل ىل أن الدولة
الطرف مل تطعند القنية قيد الن رد أتكيد صاحب الشكوى أنه استنفد يع سبل االنتصراف
احمللية املتاحة .ل اد ترى اللحملنة أنه ال يوجد ما مينعنا من أن تن ر البالغ مبوجب املادة ) ()5(22
من االتفاقية.
 3-11وتدفع الدولة الطرف أبن البالغ ل مقبويف الفتقار الواضح ىل أسراس .رل أن اللحملنرة تررى
أن احلحمل ررة ال رريت ق رردمنا ص رراحب ال رربالغ تث ررل مس ررائل جوهري ررة ينبد رري الن ررر فين ررا م ررن حي ررث األس ررس
املوضوعية .وبنال على ذلكد ال ترى اللحملنة أي عقبات أمام املقبولية وتعلن مقبوليرة الربالغ وتنتقرل ىل
الن ر فيه من حيث األسس املوضوعية.
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الن ر األسس املوضوعية
 1-12ن رت اللحملنة ه ا البالغ
للاادة  )4(22من االتفاقية.

ضرول يرع املعلومرات الريت أاتحنرا هلرا الطرفران املعنيراند وفقرا

 2-12وتتاثررل املسررألة املعروضررة علررى اللحملنررة هر القنررية معرفررة مررا ذا كانررق عررودة صرراحب
الشكوى ىل االحتاد الروسي ستشكل انتناكرا مرن جانرب الدولرة الطررف اللتفامنرا مبوجرب املرادة  3مرن
االتفاقيررة بعرردم رررد أو عررادة (”رد“) شررخص ىل دولررة أجرررى حيثاررا توجررد أسررس جوهريررة ترردعو ىل
االعتقاد أبنه سيواجه جطرا لتعرض للتع يب.
 3-12وجيب على اللحملنة أن تقيِ ما ذا كانق توجد أسس جوهرية تدعو ىل االعتقاد أبن صاحب
الشكوى سيتعرض شخصريا طرر التعر يب لردى عودتره ىل االحتراد الروسري .وال برد للحملنرة عنرد تقيري
هر ا ا طررر مررن أن تراعرري يررع االعتبررارات ذات الصررلة عاررال ملررادة  )2(3مررن االتفاقيررةد مبررا ذلررك
وجود منب اثبق من االنتناكات ايسياة أو الصارجة أو ايااعية حلقروي االنسران .ومرع ذلركد تر كِر
اللحملنررة أبن اهلرردف مررن هر ا التقيرري هررو ثبررات مررا ذا كرران الفرررد املعر سرريواجه شخصرريا جطررا متوقعررا
وحقيقيررا التعرررض للتع ر يب البلررد ال ر ي سرريُعاد ليرره .و لتررال فررةن وجررود منررب مررن االنتناكررات
ايسرياة أو الصرارجة أو ايااعيرة حلقروي اإلنسران بلرد مرا ال يشركل حرد ذاتره سرببا كافيرا للحملرفم
أبن شخصا بعينه سيتعرض طرر التعر يب لردى عودتره ىل ذلرك البلرد؛ فيحملرب تقردمي أسربا ضرافية
إلثبات أن الشخص املع سيتعرض شخصيا للخطر .و املقابرلد ال يعر عردم وجرود منرب اثبرق مرن
االنتناكات الصارجة حلقوي اإلنسان أن شخصا ما قد ال يتعرض للتع يب ال روف ا اصة به(.)3
 4-12وتش ررل اللحملن ررة ىل تعليقن ررا الع ررام رقر ر  )2017(4بش ررأن تنفير ر امل ررادة  3م ررن االتفاقي ررة س ررياي
املادة 22د اليت ستقيِ اللحملنة على أساسنا ”األسرس ايوهريرة“ وتعتررب أن جطرر التعررض للتعر يب متوقرع
وشخصري وقرائ وحقيقرري عنردما يكرون لوجررود وقرائع ذات مصررداقية تتصرل طرر نفسررهد وقرق اخترراذ
قرارهاد أتثل على احلقوي اليت تكفلنا االتفاقية لصاحب الشكوىد حايف بعاد (الفقرة .)11
 5-12وت ر كر اللحملنررة أبن عرربل اإلثبررات يقررع علررى صرراحب الرربالغد ال ر ي جيررب أن يقرردم دعرروى
ميكررن الرردفاع عننرراد أي أن يقرردم ححملحملرا مدعومررة أبدلررة تثبررق أن جطررر تعرضره للتعر يب متوقررع وقررائ
وشخصرري وحقيقرري( )4وتقرري اللحملنررة وهك كبرلا للنتررائة الوقائعيررة الرريت ختلررص لينررا أجنررفة الدولررة الطرررف
املعنيررة؛ ال أهنررا ررل ملفمررة بتلررك النتررائة .وس رتُحملري اللحملنررة تقيياررا ح ررا للاعلومررات املتاحررة هلررا وفقررا
للاادة  )4(22من االتفاقيةد مع مراعاة يع ال روف ذات الصلة بكل قنية(.)5
 6-12وحتيب اللحملنة علاا إبفادة صاحب الشكوى أبن هنايف أسسا جوهرية تدعو ىل االعتقاد أبنره
سرريتعرضد لرردى عودترره ىل االحترراد الروسرريد للتعر يب واملعاملررة القاسررية أو الال نسررانية أو املنينررة .وهررو
يدعي أن ه ا ا طر ينبع مرن اهتارام رمنران قرديروف بصراحب الشركوى ألنره ابرن مستشرار ألصرالن
مسررخادوفد وألن رره ق رردم شخص رريا املس رراعدة حلرك ررة مت رررد الف رررتة ب ر ع ررامي  1999و2002د وبس رربب
ارتبا ه ملردعو س ..وهرو يردعي أينرا أنره تعررض للتعر يب علرى يرد السرلطات الروسرية عرام 2002
بسبب مساعدته للاتاردين.
__________

( (3
( (4
( (5
12
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 7-12وفياررا يتعلررق دعررال صرراحب الشرركوى أنرره تعرررض للتع ر يب بسرربب مسرراعدته حلركررة متررردد
تالحررأ اللحملنررة أن سررلطات الدولررة الطرررف رأت أن روايررة صرراحب الشرركوى امنررة وتشرروهبا مسررائل
تتعلررق ملصررداقية مل يقرردم صرراحب الشرركوى تفسررلا معقرروال هلررا .وت ر كر اللحملنررة ك ر لك أبن التع ر يب
الس ر ررابقد و ن ك ر رران م ر ررن اإلش ر ررارات احملتال ر ررة ىل وج ر ررود جط ر ررر شخص ر رري التع ر رررض ملعامل ر ررة فالف ر ررة
للاادة )6(1د ليس حد ذاته عرامال حا را ملعرفرة مرا ذا كران صراحب الشركوى يواجره هر ا ا طرر
الوقق احلاضر(.)7
 8-12وفياررا يتعلررق ترروف صرراحب الشرركوى مررن اهتاررام رمنرران قررديروف برره بسرربب أنشررطة والررد
السياسيةد تالحأ اللحملنة أنه ر ر اعررتاض الدولرة الطررف علرى أتكيرد صراحب الشركوى أهنرا مل تطعرن
بعى ادعالاتهد ور أتكيد الدولة الطرف من جديد أنه مل يقدم أدلة جطية هر ا الصرددد فقرد ذكررت
ظكاة قناد اهلحملرة السويديةد قرارها املر ر  28اذار/مرارس 2014د أهنرا ال تشركك مصرداقية روايرة
صاحب الشكوى أبن قوات رمنان قديروف ها ق منفيف والد عام  .1999وتالحأ اللحملنرة كر لك
أتكيررد صرراحب الشرركوى أن اسررتارار اهتاررام رمنرران قررديروف برره يتنررح مررن تسررحمليل الفيررديو لقررديروف
ال ر ي يعررود ىل عررام  2015وال ر ي قررايف فيرره نرره ”سرربق لرره أن قتررل أشخاصررا مررثلن “د شررارة ىل والررد
صاحب الشكوىد ويتنح أينا من أمر استدعال صاحب الشكوى لالستحملوا .
 9-12و ه ر ا الصررددد حترريب اللحملنررة علاررا إبشررارة الدولررة الطرررف ىل انقنررال فرررتة ويلررة من ر أن
مارس والد صاحب الشكوى اجر نشا /سياسي له عام  .1999و ملثلد فرةن املسراعدة الريت يردعي
صاحب الشكوى أنه قدمنا ىل املتاردين الشيشان حدثق من وقق ويل وتوقفرق قبرل  14عامرا
عام .2016
من تلقيه أمر االستدعال لالستحملوا
 10-12وحتيب اللحملنة علاا أينا حبحملة الدولرة الطررف أن صراحب الشركوى عراد ىل االحتراد الروسري
وأن هوجته وأ فالهد ال ين حيارل اثنران مرنن االسر العرائلي لصراحب الشركوىد حصرلوا علرى جرواهات
سفر من السرفارات الروسرية السرنوات  2006و 2011و2012د وأهنر مل يواجنروا مشراكل احلصرويف
علررى ايرواهات وعررادوا ىل االحترراد الروسرري أربررع أو مررس مررات هدرات عائليررة .وعررالوة علررى ذلرركد
علررى حنررو مررا الح ررق وكالررة اهلحملرررة السررويدية قرارهررا املر ر  26ا /أ سررطس 2013د ذكرررت هوجررة
صاحب الشكوى أن ايايع تقريبا على عل بسرلة والرد هوجنرا وأبهنرا متفوجرة مرن ابنرهد وكانرق حتراويف
عدم توجيه االنتبا لينا أثنال وجودها الشيشاند لكننرا متكنرق مرن احلصرويف علرى شرنادة هوا مرن
السرلطات احملليررة .ور ر أن هوجرة صرراحب الشرركوى كانرق تُسررأيف عررن هويتنرا وححملاهبررا ووالررد أ فاهلرراد
ال تشل الشركوى ىل أهنر كرانوا يعرانون أثنرال هدراهتر ىل االحتراد الروسري مرن أي مشراكل تردع ادعرال
صاحب الشكوى أنه معرض طر املعاملة املخالفة للاادة  1من االتفاقية .وتالحأ اللحملنة كر لك أن
صاحب الشكوى والدولة الطرف خيتلفان بشأن ما ذا كان صاحب الشكوى قد عاد أينا ىل االحتاد
الروسي مناسبات أجرىد إلضافة ىل عودته ليوم واحد عام  .2005وتالحأ اللحملنة أن جواهي
سرفر صرراحب الشرركوى احمللرري والردول يتعارضرران فياررا يبرردو مرع بعنررناا الرربعى هر ا الصررددد وأن
سلطات الدولة الطرف ال تصدي رواية صاحب الشكوى عن كيفية حصوله علرى جرواه سرفر الردول.
وتالحأ اللحملنة أينا أن الدولة الطرف جلصق ىل أن جواه سفر احمللي جرى التالعب به .وتالحأ
كر لك أن االتصرراالت املتكررررة لفوجترره وأ فالررهد الر ين حياررل اثنرران مررنن ا رره العررائليد مررع السررلطات
الروسرريةد وهدراهت ر ىل االحترراد الروسرريد سررياي كانررق فيرره هررودهت معروفررة جيرردا ولكننررا مل ت ر د ىل

__________
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( (7
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مش رراكلد ال ت رردع ادع ررال ص رراحب الش رركوى أن رره يواج رره جطر ررا متوقع ررا وقائا ررا وشخص رريا وحقيقي ررا
التعرض ملعاملة تتعارض مع املادة  1لدى عودته ىل االحتراد الروسري بسربب األحرداث الريت وقعرق قبرل
تلك االتصاالت.
 11-12وفياررا يتعلررق دعررال صرراحب الشرركوى بشررأن ارتبا رره ملرردعو س.د مررن جرراليف دانررة مشرررتكة
وعلى النحو ال ي ين عنه أينا أمرر االسرتدعالد الر ي يعتقرد صراحب الشركوى أنره يتعلرق مرا مبسراعدته
حلركررة التارررد أو رتبا رره ملرردعو س.د تالحررأ اللحملنررة ادعررال الدولررة الطرررف أن تفسررل صرراحب الشرركوى
االحتراد الروسري بسربب صرلته ملردعو س ..وحتريب
لالستدعال قائ على التكنن وال يثبق أنه مطلو
اللحملنررة علاررا أينررا دعررال الدولررة الطرررف أن السررلطات الروسررية لرريس لرردينا سرربب لل رربب ب ر صرراحب
الشر رركوى واملر رردعو س.د ر ررل دانتنار ررا معر ررا السر ررويد .وعر ررالوة علر ررى ذلر رركد تالحر ررأ اللحملنر ررة أن أمر ررر
االسررتدعالد وفقررا ملررا أشررارت ليرره الدولررة الطرررفد صرريدق يررع أجفائرره بررنفس جرب اليررد وأنرره ال يشررل ىل
ايرمية اليت يشتبه أن صاحب الشكوى ارتكبنرا .وتالحرأ اللحملنرة أينرا أنره ر ر أن صراحب الشركوى
يوض ررح أن رره ال يع رررف م ررا ذا كان ررق الس ررلطات الروس ررية اتبع ررق ع رردم امتثال رره ألم ررر االس ررتدعال ن ر ررا ألن
احتحملاه من عرام  2015جعلره رل قرادر علرى حبرث هر املسرألة أكثرر مرن ذلركد تالحرأ الدولرة الطررف
أن من الواضح أن احتحملاه صاحب الشركوى مل مينعره مرن اسرتالم االسرتدعال أويف األمرر .وتررى اللحملنرة
أن عرردم ب ر يف جنررود الحقررة فياررا يبرردو مررن قِبررل السررلطات الروسررية إلحنررار صرراحب الشرركوى بوصررفه
مش ررتبنا في رره قن ررية جنائي ررة منر ر  6تشر ررين األويف/أكت رروبر 2016د وع رردم وج ررود ص ررالت بر ر ص رراحب
الشرركوى واملرردعو س.د ررل دانتنارراد ال ي يررد ادعررال أنرره سريواجه لرردى عودترره ىل االحترراد الروسرري جطررا
متوقعا وقائاا وشخصيا وحقيقيا التعرض ملعاملة تتعارض مع املادة  1بسبب ارتبا ه ملدعو س..
 12-12ضول ما ورد أعال د مبا ذلك عدم مواجنة هوجة صاحب الشكوى وأ فاله أية مشاكل
االحتاد الروسي ومع السلطات الروسيةد وعردم وجرود أي شرارات ىل أن السرلطات الروسرية اتبعرق
عدم امتثايف صراحب الشركوى ألمرر االسرتدعال الصرادر عرام 2016د الر ي شرككق الدولرة الطررف
قياته اإلثباتيةد ترى اللحملنرة أهنرا ليسرق وضرع ميكننرا مرن االسرتنتا أن تصرريح رمنران قرديروف
املفعوم عام  2015أبنره ”سربق لره أن قترل أشخاصرا مثرل“ والرد صراحب الشركوى يرديف علرى وجرود
جطر من ه ا القبيل.
 13-12وتشل اللحملنة ىل الفقرة  38من تعليقنرا العرام رقر 4د الريت ترنص علرى أن عربل اإلثبرات يقرع
على صاحب الشكوىد ال ي جيب عليه أن يقي دعوى ميكن الدفاع عننا .وتررى اللحملنرة أن صراحب
ه ر القن ررية بع رربل اإلثب ررات الواق ررع علي رره .ولر ر لك تس ررتنتة اللحملن ررة أن ص رراحب
الش رركوى مل ير ر
الشكوى مل يقدم ما يكفري مرن األسربا الريت تردعو ىل االعتقراد أبنره سريواجه لردى عودتره ىل االحتراد
الروسي جطرا حقيقيا ومتوقعا وشخصيا وقائاا التعرض للتع يب.
 -13وختلص ينة مناهنة التع يبد ذ تتصررف مبوجرب املرادة  )7(22مرن االتفاقيرةد ىل أن بعراد
الدولة الطرف لصاحب الشكوى ىل االحتاد الروسي ال يشكل انتناكا للاادة  3من االتفاقية.
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