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الذ ذذداللج لل نذ ذذةل والمحذ ذذال للى الذ ذذدولذ ذذة الطرف فج 13
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الترح ل للى االتحا الروسج

المسائل اإلجرائية:

استنفا سبل االنتصاف المحلية؛ عدم لثبات اال عاءات

المسائل الموضوعية:

لطر التعرض للتععيب أو غ ره من ضذ ذ ذ ذ ذ ذذرو المعاملة

أو العقوبة القاس ذ ذ ذ ذذية أو الاللنس ذ ذ ذ ذذانية أو المه نة فج حال
الترح ل للى البلد األصلج (عدم اإلعا ة القسرية)

موا االتفاقية:
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صذ ذ ذ ذ ذذاحبتا الشذ ذ ذ ذ ذذكوى ما ل .ه.ل و ج مواطنة من االتحا الروسذ ذ ذ ذ ذذج من موال د عام 1983ل وابنتها

الصغرى م .ه.ل و ج أيضا مواطنة من االتحا الروسج من موال د عام 2002؛ وكلتا ما من أصول لنغوش تية.

و ما تدعيان أن ترح ل السذويد لهما للى االتحا الروسذج سذيشذكل انتهالا للما ة  3من االتفاقية .وأصذدرت الدولة

*

اعتمدته الل نة فج ورتها الحا ية والسبع ن ( 30-12تموز/يوليه .)2021

**

شذذارف فج ارسذذة عا البالغ أعضذذاء الل نة التالية أسذذمام م :لر وغان لشذ انل والسذذعدية بلم رل وبل يا بوتشذذجل و ييغو رو ريغ  -ب ن ونل
وسذ ذ ذ باسذ ذ ذذتيان تون ،ل وينا رالول وب تر ف ديل كيسذ ذ ذذنلل ول و واوينل وكلو

ال بالما ة 109ل مقروءة باالقتران مع الما ة 15ل من
لر .وعم ا

النظام الداللج لل نةل والفقرة  10من المبا ئ التوج هية بش ذذان اس ذذتقالل وحيا أعض ذذاء اات معا دات حقو اإلنس ذذانل لم يش ذذارف بختيار
توزمحمدوف فج بحث عا البالغ.
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ال بالما ة  )1(22من االتفاقيةل اعتبا ار من  1تشذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/ألتوبر  .1991وتمثل محامية
الطرف اإلعالن عم ا
صاحبتج الشكوى.

وفج  13ش ذ ذ ذذباط/فبراير 2019ل فإن الل نةل تطبيقا للما ة  )1(114من نظامها الداللجل متصذ ذ ذ ذرف اة
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عن طريق مقرر ذا المعنج بذالشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذاوى ال ذديذدة والتذداب ر المؤقتذةل طلبذم من الذدولذة الطرف اإلح ذام عن طر

صذاحبتج الشذكوى للى االتحا الروسذج ريثما تنظر الل نة فج الشذكوى .وفج  24أيلول/سذبتمبر 2019ل طلبم
الذدولذة الطرف للى الل نذة رفع التذداب ر المؤقتذة .وفج  26تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثذانج/نوفمبر 2019ل وافقذم الل نذةل عن
طريق المقرر نفسهل على طلب الدولة الطرف.

المقائع كما عرضتها صاحبتا النكمى
فج عذام 2008ل ُقتلذم والذدة وشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق ق ل .ه .فج من لهمذا مع ثالثذة أصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدقذاء لشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يقهذا كذانوا
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وحر وُ زلمر من لهم .وح نهال كانم ل .ه .تعيك فج مكان يلر
معارض ذ ن نشذذط ن للنظام فج لنغوش ذ تياُ .
مع أس ذ ذ ذ ذرتها .وبعد ذلك بشذ ذ ذ ذذهرينل التفى زوجها فج موسذ ذ ذ ذذكو .فحاولم التحق ق فج التفائهل لال أن رجاالا
يرتدون زيا عسكريا د و ال وألبرو ا بوقف بحثها عن زوجها .واست وبتها أيض ا ائرة األمن االتحا  ،فج
االتحذا الروسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذجل ح ذث طلذب لل هذا أن توقف محذاوالتهذا التحق ق فج التفذاء زوجهذا وبذاالز تتحذد

عن ذلك

أبدا .وبعد ذلكل الذت بااللتفاء .وأبلغها أقاربها بان أش ذذخاص ذا حض ذذروا للبحث عنها فج منازلهم .وبعد كل
تلك األحدا ل وبزاء شذعور ا بالخوف على حياتها وحياة ابنتها الصذغ رةل قررت الفرار من االتحا الروسذج.

وفج عذام 2009ل اقت ذد ابن لذال ل .ه .من من لذهل وتب ن فيمذا بعذد أنذه ُعذ زع ثم ُقتذل .واتُهم فج عذد من
الصحف المحلية بانه مشارف فج جماعة لر ابيةل للى جانب شق ق صاحبة الشكوى.
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وابتداء من عام 2010ل ل
قدم أشخاص فج عدة مناسبات للبحث عن ل .ه .فج من ل لالها .وقد

أبلغهذا لذالهذا بذانذه تلقى وثيقذة تسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذتذدع هذا للى المحكمذة .وعالوة على ذلذكل أُعلن رسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذميذا أن ل .ه .ج
طلب تحديد مكان وجو ا .وقبل تقديم عه الشذ ذ ذ ذذكوى للى الل نة بنحو  6أشذ ذ ذ ذذهرل اعتُقل
شذ ذ ذ ذذخ مفقو ل و ُ

لالها وابنه فج لنغوش تيا.

وتظن ل .ه .أن مكالماتها الهات ية مع لالها قد ُرصدت .فهجل على سب ل المثالل تلقم مكالمة
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على رقم ا تفها الس ذذويد ،من ش ذذخ م هول يتحد اللغة الش ذذيش ذذانية د ا بانه ي ب عل ها العو ة للى
وطنهال مش ار للى أنه يعرف مكان وجو ا.
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وتقدمم ل .ه .بطلب الل وء ألول مرة فج الس ذذويد فج عام  .2009وكان نتي ة عه العملية و

صذ ذ ذذدور قرار من سذ ذ ذذلطات اله رة بترح لهال فج شذ ذ ذذباط/فبراير  .2012ولكن ل .ه.ل بسذ ذ ذذبب الخوف على

حياتها وحياة ابنتهال قررت ت ا ل أمر الترح ل والبقاء فج السويد.
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أسذ ذ ذذبا

وفج  3يذار/م ذذار

2016ل تق ذذدم ذذم ل .ه .بطل ذذب لل وء مرة ألرى .وأور ت فج طلبه ذذا ذات

الحماية التج كانم قد قدمتها فج طلب لجراء الل وء السذ ذ ذذابقل و ج أنها وابنتها معرضذ ذ ذذتان لخطر

االحت از والقتل من جانب الش ذذرطة و ائرة األمن االتحا  ،بس ذذبب النش ذذاط الس ذذياس ذذج لشذ ذ يقها .ولالل عه

اإلجراءاتل ُسذ ذ ذمب لها بتوضذ ذ ذذيب أج اء حاسذ ذ ذذمة من روايتها .وعالوة على ذلكل قدمم ل .ه .وثائق مع نة
تثبذم أن الخطر الذع ،يتهذد حيذاتهذا وحيذاة ابنتهذا ح يقج .وفج  29يذار/مذار 2018ل رفضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم الوكذالذة

الس ذذويدية لش ذذؤون اله رة طلبها .وش ذذككم الوكالة فج مص ذذداق تهال مش ذ رة للى أن روايتها ال تتفق مع تقارير

حقو اإلنسذ ذ ذذان المتعلقة باالتحا الروسذ ذ ذذج .وفض ذ ذ ذالا عن ذلكل شذ ذ ذذككم الوكالة فج صذ ذ ذذحة األ لة المقدمة
واعتبرتها "ذات قيمة محدو ة".

2

GE.21-13535

CAT/C/71/D/913/2019

6-2

وفج تاريخ غ ر محد ل اسذ ذ ذذتانفم ل .ه .عا القرار أمام محكمة اسذ ذ ذذتاناف قضذ ذ ذذايا اله رةل التج

رفض ذذم اإلذن لها باالس ذذتاناف فج  12تش ذرين الثانج/نوفمبر  .2018ووقم تقديم الش ذذكوىل كانم ص ذذاحبتا
الشكوى ت يمان فج السويد وتنتظران ترح لهما للى االتحا الروسجل بعد رفض طلب ل وئهما.

النكمى
-3

تدعج ص ذذاحبتا الش ذذكوى أن ترح ل الس ذذويد لهما قس ذ ار للى االتحا الروس ذذج س ذذيكون بمثابة انتهاف

للما ة  3من االتفاقية .وأن ل .ه .عرضذ ذ ذذة لخطر ح يقج بان ي ر ،ال بض عل ها واحت از ا وتععيبها فج
حال عو تها للى ناف.

مالحظات الهرلة الطرف ان
1-4

موبملية البالغ رويسل الممضمعية

فج معكرة شذفوية مؤرلة  24أيلول/سذبتمبر 2019ل أشذارت الدولة الطرف للى تشذريعاتها المحلية

ذات الص ذ ذذلةل وذكرت أن الس ذ ذذلطات الس ذ ذذويدية نظرت فج قض ذ ذذية ص ذ ذذاحبتج الش ذ ذذكوى وفقا لقانون األجانب
لعام 2005ل وللقانون الع ،يق د مؤقتا لمكانية الحص ذ ذ ذذول على تص ذ ذ ذذاريب اإلقامة فج الس ذ ذ ذذويد لعام 2016ل
والما ة  3من االتفاقية .وذ زكرت بالوقائع وبا عاءات صاحبتج الشكوى.
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وتدفع الدولة الطرف بان صذ ذ ذذاحبتج الشذ ذ ذذكوى تقدمتا فج  30أيار/مايو  2012بطلب للحصذ ذ ذذول على

ال بالما ت ن  18و 19من الفصذذل 12
ترليصذ ن باإلقامة أو "لعا ة بحث" مسذذالة لصذذدار عين الترليصذ نل عم ا

من قانون األجانبل مشذ رة للى وجو عوائق تحول ون لنفاذ ما .وأشذذارت صذذاحبتا الشذذكوى للى الظروف نفسذذها
التج ُبحثم من قبل أثناء لجراءات الل وءل ولكنهما قدمتا وثائق باللغة الروس ذذية ُيدعى أنها اس ذذتدعاءات للحض ذذور

للى الش ذذرطة .وقررت الوكالة الس ذذويدية لش ذذؤون اله رة فج  14ح يران/يونيه  2012عدم منب ص ذذاحبتج الش ذذكوى

ترليصذ ذ ذذج اإلقامة أو لعا ة النظر م د ا فج األسذ ذ ذذبا المعكورة لطلبهما الحماية .والحظم الوكالة فج قرار ا أن

الوثائق المقدمة ج وثائق ذات طبيعة بسيطة .وعالوة على ذلكل ولما لانم السلطات السويدية قد بحثم بالفعل

مس ذذالة الحاجة المعكورة لدى ص ذذاحبتج الش ذذكوى للى الحمايةل فإنها لم تر أن الوثائق تش ذذكل عائقا ائما أمام لنفاذ
أمر ترح لهما .واس ذ ذذتؤنف عا القرار أمام محكمة قض ذ ذذايا اله رةل التج رفض ذ ذذم فج  27تموز/يوليه  2012اإلذن

لهما باالستاناف .ولم تستانف صاحبتا الشكوى حكم المحكمة.

وفج  14كانون األول /يس ذذمبر 2012ل ُسذ ذلمم قض ذذية ص ذذاحبتج الش ذذكوى للى س ذذلطات الش ذذرطة
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السذ ذذويدية إلنفاذ ال بالنظر للى أنهما لم تمتثال أمر ترح لهما .ب د أن صذ ذذاحبتج الشذ ذذكوى قد الذتا بااللتفاء
بدالا من العو ة للى بلد ما األصلج.

وفج  2تموز/يوليه 2013ل قدمم صاحبتا الشكوى طلبا يلر للحصول على ترليص ن باإلقامةل
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طية نفسذذها التج سذذبق النظر
أو إلعا ة النظر فج عه المسذذالة .وذكرتا الظروف نفسذذهال وقدمتا الوثائق الخ ز
ف ها .وفج  12تموز/يوليه 2013ل رفض ذ ذ ذ ذذم الوكالة الس ذ ذ ذ ذذويدية لش ذ ذ ذ ذذؤون اله رة منب ص ذ ذ ذ ذذاحبتج الش ذ ذ ذ ذذكوى
ترليصج اإلقامة .ولم تطعن صاحبتا الشكوى فج عا القرار.

وفج  18تموز/يوليه 2014ل قدمم ص ذ ذ ذ ذذاحبتا الش ذ ذ ذ ذذكوى طلبا يلر للحص ذ ذ ذ ذذول على ترليصذ ذ ذ ذ ذ ن
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لإلقامةل أو لعا ة النظر فج المس ذذالة .وبض ذذافة للى ا عاءاتهما الس ذذابقةل قدمتا ترجمة الس ذذتدعاء مدعى للى
اس ذ ذ ذ ذذت وا

فج و ازرة الداللية فج لنغوشذ ذ ذ ذ ذ تيا .وقررت الوكالة الس ذ ذ ذ ذذويدية لش ذ ذ ذ ذذؤون اله رة فج  21تشذ ذ ذ ذ ذرين

الثانج/نوفمبر  2014عدم منب صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبتج الشذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى ترليصذ ذ ذ ذ ذ ذذج اإلقامة .والحظم الوكالة فج قرار ا أنه

لم تظهر أ ،ظروف جديدة فيما يتعلق بالحاجة المعكورة للى الحماية يمكن افتراض أنها تش ذذكل عائقا ائما
أمام لنفاذ أمر ترح لهما .ولم تطعن صاحبتا الشكوى فج عا القرار.
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وال تطعن الدولة الطرف فج أن جميع سذ ذ ذ ذذبل االنتصذ ذ ذ ذذاف المحلية المتاحة قد اسذ ذ ذ ذذتُنفدت فج عه
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القضيةل فيما يتعلق بطلبات الل وء التج قدمتها صاحبتا الشكوى .ب د أن صاحبتج الشكوى لم تستنفدا سبل
االنتصذ ذ ذذاف المحلية فيما يتعلق با ،من طلباتهما للحصذ ذ ذذول على ترلي
عه المسالة.
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لقامةل أو على لعا ة النظر فج

وعالوة على ذلكل تالحظ الدولة الطرف أن صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبتج الشذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى قد قدمتا قد ار كب ار من األ لة

تمحصذذها عه السذذلطات .ويكشذذف بعض
الخ ز
طية التج لم تُقدم للى السذذلطات السذذويدية لشذذؤون اله رة أو لم ز
عه الوثائق أيضذ ذ ذ ذ ذا عن معلومات جديدة تمام ا لم تُعكر أمام الس ذ ذ ذ ذذلطات المحلية .ولعلك فمن الواض ذ ذ ذ ذذب أن
صذ ذذاحبتج الشذ ذذكوى لم تسذ ذذتنفدا جميع سذ ذذبل االنتصذ ذذاف المحلية فيما يتعلق بهعه األ لة ال ديدة .وفج ضذ ذذوء

ما تقدمل تدفع الدولة الطرف بانه ينبغج رفض البالغ لعدم اس ذ ذ ذذتنفا س ذ ذ ذذبل االنتص ذ ذ ذذاف المحلية فيما يتعلق
باأل لة ال ديدة المقدمة.

وتؤزكد الدولة الطرف أن ج م صذ ذذاحبتج الشذ ذذكوى أنهما تواجهان لطر أن تعامال معاملة تتناقض
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مع أحكام الما ة  3من العهد فج حالة لعا تهما للى االتحا الروس ذ ذ ذ ذذج و ج م ال يرقى للى مس ذ ذ ذ ذذتوى الحد
األ نى من اإلثبات المطلو لغرض المقبولية .ووفقا لعلكل تدفع الدولة الطرف بان من الواضذ ذب أن البالغ
ال يسذ ذ ذ ذذتند للى أسذ ذ ذ ذذا ل و و من ثم غ ر مقبول عمالا باحكام الما ة  )2(22من االتفاقية والما ة ) (113

من النظام الداللج لل نة.

وتع زلكر الدولة الطرف بانه عند تحديد ما لذا كانم ناف أس ذ ذ ذ ذذبا
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تعرض ذ ذذه لخطر التععيب بما تش ذ ذذكل معه عه اإلعا ة
من ش ذ ذذان لعا ة ش ذ ذذخ ما قس ذ ذ ار للى ولة ألرى أن ز
جو رية تدعو للى االعتقا بان

انتهالا للما ة 3ل ي ب على الل نة أن تالع فج الحسذبان جميع االعتبارات ذات الصذلةل بما فج ذلك وجو
نمط ثابم من االنتهالات ال سذ ذ ذ ذ ذذيمة أو الصذ ذ ذ ذ ذذارلة أو ال ماعية لحقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان فج ذلك البلد .غ ر أن
الهذذدف من ذذعا التق يمل على النحو الذذع ،ألذذدتذذه الل نذذة م ار ارل و تحذذديذذد مذذا لذا كذذان الفر المعنج يواجذذه
شذذخصذذيا لط ار متوقع ا وح ي يا بان يتعرض للتععيب فج البلد الع ،سذذيعا لليه .و عا يسذذتتبع أن وجو نمط

ثابم من االنتهالات ال س ذ ذذيمة أو الص ذ ذذارلة أو ال ماعية لحقو اإلنس ذ ذذان فج بلد مع ن ليح فج حد ذاته

سذ ذذببا كافيا لتحديد أن عا الشذ ذذخ
انتهاف للما ة 3ل ي ب وجو أسبا
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المع ن س ذ ذ تعرض للتععيب عند عو ته للى ذلك البلد .فإلثبات حدو

لضافية تثبم أن الشخ

المعنج سيكون شخصيا فج لطر .
()1

وتش ر الدولة الطرف عالوة على ذلك للى االجتها ات السابقة لل نة التج تف د بان عبء اإلثبات

امغة

فج قضذ ذذايا مثل عه القضذ ذذية يقع على عاتق أصذ ذذحا الشذ ذذكوىل العين ي ب عل هم أن ُيثبتوا بح
أنهم يواجهون
لطر متوقعا وقائما وشذ ذذخصذ ذذيا وح ي يا بالتعرض للتععيب .وباإلضذ ذذافة للى ذلكل ي ب تق يم
ا
لطر التععيب على أس ذ ذذح تت اوز م ر االفتراض أو الش ذ ذذكل على الرغم من أنه ال يتع ن لثبات أن يكون

محتمالا جدا(.)2

 11-4وتع زكر الدولة الطرف بحالة حقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان واألمن فج لنغوش ذ ذ ذ ذ ذ تيال لذ ُس ذ ذ ذ ذ ذ ل منع عام 2010
فص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاعذدا انخفذاض مطر فج عذد حوا العنف المتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذة بذالتمر ل على الرغم من أنهذا ال ت ال تقع.
ووفقا لتقارير تعو للى س ذ ذ ذ ذذنوات س ذ ذ ذ ذذابقةل يواجه أقار المتمر ين المش ذ ذ ذ ذذتبه ف هم لطر للقاء ال بض عل هم

( )1

على س ذذب ل المثالل البالغ المقدم من ل .ج .ف .م .ض ذذد الس ذذويد (الوثيقة )CAT/C/31/D/213/2002ل الفقرة 3-8؛ ولالطالع

( )2

على سذ ذ ذذب ل المثالل البالغ المقدم من ه .أ ضذ ذ ذذد السذ ذ ذذويدل البالغ رقم 178/2001ل الفقرة 13؛ والبالغ المقدم من أ .ر .ضذ ذ ذذد ولندا

على مرجع أحد ل [انظر] البالغ المقدم من أ.

 .ضد السويد (الوثيقة )CAT/C/54/D/539/2013ل الفقرة .3-7

(الوثيقة )CAT/C/31/D/203/2002ل الفقرة 3-7؛ والبالغ المقدم من لالون و ضذ ذ ذذد كندا (الوثيقة )CAT/C/48/D/343/2008ل
الفقرة 3-9؛ والبالغ المقدم من س ن .ضد الدانمرف (الوثيقة )CAT/C/53/D/458/2011ل الفقرة .3-9
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وبسذ ذ ذذاءة معاملتهم .وال ت ال توجد تقارير عن حدو حاالت التفاءل وعن اسذ ذ ذذتخدام التععيب فج جمهوريات

شمال القوقاز(.)3
12-4

وتشذ ذ ر الدولة الطرف للى أنها ال ترغب فج التقل ل من شذ ذذان الشذ ذواغل التج يمكن اإلع ار عنها

بصذذورة مشذذروعة فيما يتعلق بالوضذذع الحالج لحقو اإلنسذذان واألمن فج لنغوش ذ تيا باالتحا الروسذذج .غ ر

أنه فج ض ذذوء التقارير المعكورة أعالهل ال ت د الدولة الطرف أ ،س ذذبب لعدم األلع بتق يم الس ذذلطات المحلية
لشذؤون اله رة القائل بان الحالة السذائدة لحقو اإلنسذان فج لنغوشذ تيا باالتحا الروسذج ال يمكن اعتبار أنه

توجد فج ظلها حاجة عامة للى حماية جميع ملتمسذج الل وء المنتم ن لعلك ال ء من البلد .وتالحظ الدولة
الطرف أن الس ذ ذ ذذلطات المحلية لش ذ ذ ذذؤون اله رة والمحالم المحلية قد قيمم الحالة الس ذ ذ ذذائدة فج م ال حقو

اإلنس ذذان فج لنغوشذ ذ تيا باالتحا الروس ذذج فيما يتص ذذل بالظروف الفر ية لص ذذاحبتج الش ذذكوىل وللص ذذم للى

أنهما لم تُثبتا ا عاء ما بانهما بحاجة للى حماية ولية.
13-4

وفيما يتعلق باول طلب ل وء قدمته صذ ذ ذذاحبتا الشذ ذ ذذكوىل أجرت الوكالة السذ ذ ذذويدية لشذ ذ ذذؤون اله رة

تح يق ا موسذع ا فج  18كانون الثانج/يناير  2010مع ل .ه .بشذان طلبها الل وء .وأجر ،التحق ق بمسذاعدة
من مترجم ش ذ ذذفو ،ألدت ل .ه .أنها تفهمه ج دا .وفج وقم الحقل أُرس ذ ذذل محض ذ ذذر التحق ق للى المحامية

العذذامذذةل التج جرى تع نهذذا فج  19كذذانون الثذذانج/ينذذاير  .2010وأُجر ،تحق ق تكم لج مع ل .ه .فج 16
شذباط/فبراير  2010بحضذور المحامية العامة وبمسذاعدة مترجم شذفو .،ووفقا لمحضذر التحق قل واجهم ل.
ه .بعض الصذ ذذعوبات فج فهم المترجم الشذ ذذفو .،غ ر أنها ُ ع م فيما بعد للى ل لال تصذ ذذويبات وتعليقات

على المحض ذ ذذر عن طريق محام تها العامة .وفج مرحلة االس ذ ذذتانافل عقدت محكمة قض ذ ذذايا اله رة جلسذ ذذة
استماع شفوية معها.

14-4

وبعد أن تقدمم ص ذ ذ ذذاحبتا الش ذ ذ ذذكوى بطلب لل وء للمرة الثانيةل أجرت الوكالة الس ذ ذ ذذويدية لش ذ ذ ذذؤون

اله رة فج  6تشرين الثانج/نوفمبر  2017تح يقا مع ل .ه .بشان طلبها الل وء بحضور محام تها العامة.
وأُجر ،تحق ق مع م .ه .أيضذ ذا بحض ذذور المحامية العامة .وفج وقم الحقل أُرسذ ذل محضذ ذ ار التح يق ن للى
المحامية العامة .وأُجر ،التح يقان بمسذ ذذاعدة من مترجم ن شذ ذذفوي ن ألدت صذ ذذاحبتا الشذ ذذكوى أنهما تفهمهما

ج دا .وفج مرحلة االسذ ذ ذ ذذتانافل عقدت محكمة قضذ ذ ذ ذذايا اله رة جلسذ ذ ذ ذذة اسذ ذ ذ ذذتماع شذ ذ ذ ذذفوية مع ل .ه .فج 7
أيلول/سبتمبر .2018

 15-4وُ ع م ص ذذاحبتا الش ذذكوىل من طريق محام تهما العامةل للى التدق ق فج محاض ذذر المقابالت وببداء
ويسذذتنت من عه المعلومات األسذذاسذذية
طية عل هال وتقديم لفا ات وطعون ل ز
مالحظات ل ز
طية فج عا الشذذانُ .

أنه أتيحم لصذ ذذاحبتج الشذ ذذكوى عدة فرص لتوضذ ذذيب الوقائع والظروف ذات الصذ ذذلة عما ال عاءاتهما والدفاع
عن قض تهمال شفويا وكتابيال أمام الوكالة السويدية لشؤون اله رة ومحكمة قضايا اله رة.

تقد امل ولما لانم الوكالة الس ذ ذذويدية لش ذ ذذؤون اله رة ومحكمة قض ذ ذذايا اله رة ات ن
 16-4وفج ض ذ ذذوء ما ز
متخصذ ذص ذذت ن تملكان لبرة فنية لاص ذذة فج م ال قانون الل وء والممارس ذذات المتعلقة بالل وءل تدفع الدولة
الطرف بانه ال يوجد ما يدعو الى اس ذ ذذتنتاج أن األحكام الص ذ ذا رة عن المحالم الوطنية غ ر مناس ذ ذذبة أو أن

( )3

انظرFinnish Immigration Service, "Current status of the insurgency in North Caucasus and persecution :
 .by the authorities", 2015متاح على الرابطhttps://migri.fi/documents/5202425/5914056/61472_Current :
_status_of_insurgency_in_the_North_Caucasus_and_persecution_by_the_au.pdf/81fb3ef8-652a_4a5b-9478-ccfb4b94e08c/61472_Current_status_of_insurgency_in_the_North_Caucasus_and
.persecution_by_the_au.pdf.pdf.
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نتي ة اإلج ارءات المحلية كانم تعس ذ ذ ية با ،حال من األحوالل أو أنها تبلل حد لنكار العدالة .وتبع ا لعلكل
ترى الدولة الطرف أنه ي ب ليالء اعتبار كب ر آلراء السلطات السويدية لشؤون اله رة.
17-4

وتؤزكد الدولة الطرف على أن س ذ ذذلطاتها المحلية المعنية باله رة قد اس ذ ذذتندت فج تق يماتها للحاجة

المعكورة لدى ص ذذاحبتج الش ذذكوى للحماية للى روايت هما الش ذذفويت نل وكعلك للى األ لة التج قدمتا ا .وا عاء
ل .ه .المعروض على الل نة بان محكمة قضذ ذ ذذايا اله رة رفضذ ذ ذذم عقد جلسذ ذ ذذة اسذ ذ ذذتماع شذ ذ ذذفوية معها و

ا عاء غ ر ص ذ ذذحيب .فقد عقدت المحكمة فج الواقع جلس ذ ذذتج اس ذ ذذتماع ش ذ ذذفويت ن فج كلتا المناس ذ ذذبت ن عندما

اس ذ ذذتانفم ص ذ ذذاحبتا الش ذ ذذكوى ق اررات الوكالة الس ذ ذذويدية لش ذ ذذؤون اله رة القاض ذ ذذية بترح لهما .و رس ذ ذذم الوكالة
والمحكمة بدقة جميع وقائع قض ذ ذ ذ ذذية ص ذ ذ ذ ذذاحبتج الش ذ ذ ذ ذذكوى فج عدة مناس ذ ذ ذ ذذباتل بح ث نظرتا فيما لذا كانم

ا عاءاتهما متس ذذقة ومفص ذذلةل وما لذا كانم تتعارض مع الوقائع المعروفة عموم ا أو مع المعلومات المتاحة
عن بلد ما األصلج.
18-4

طية المقدمة للى الس ذذلطات المحلية لش ذذؤون اله رةل تالحظ الدولة الطرف
وفيما يتعلق باأل لة الخ ز

ما يلج :من الواض ذ ذذب من الق اررات المحلية والحكم الص ذ ذذا ر فج عه القض ذ ذذية أن الوكالة الس ذ ذذويدية لش ذ ذذؤون
اله رة ومحكمة قضذذايا اله رة قد رسذذتا بدقة تلك الوثائق .وكما ور فج األحكام الصذذا رةل لم تثبم الوثائق
المقدمة لثباتا معقوالا الحاجة المعكورة لدى صذ ذ ذذاحبتج الشذ ذ ذذكوى للى الحماية الدوليةل ألنهال فج جملة أمورل
ج م زر نسذخ وذات طبيعة بسذيطة ولعلك يسذهل ت وير ا .وفيما يتعلق بالرسذالة الوار ة من أحد الناشذط ن
الرو

والمقدمة للى الل نةل تالحظ الدولة الطرف أن الرسذالة قدمم بالفعل للى السذلطات السذويدية لشذؤون

اله رة على أنها رسذ ذ ذذالة من سذ ذ ذذف ر فج فرنسذ ذ ذذا .وقد سذ ذ ذذالم السذ ذ ذذلطات المحلية عن الكي ية التج تمكن بها

السذف ر من أن يكون على علم بحالة صذاحبتج الشذكوىل أو بما لذا كانم السذلطات الروسذية سذتضذطهد ما.
ولم تتمكن ل .ه .من اإلجذابذة على ذعه األسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالذة أثنذاء اإلجراءات المحليذة .وعالوة على ذلذكل الحظذم
الس ذذلطات الس ذذويدية أن الرس ذذالة المعكورة أُرس ذذلم من حس ذذا

بريد للكترونج عا ،ل يمكن لنش ذذامه بس ذذهولة.

ولهعا السببل اعتُبرت الرسالة ذات قيمة لثباتية ضعيفة .وليح واضحا للدولة الطرف سبب تغ ر صاحبتج
الش ذذكوى روايت هما فج عا الص ذذد ل ح ث زتدعيان اآلن أن الرس ذذالة أُرس ذذلم من "ناش ذذط" .وبغض النظر عن

طرحم أثناء اإلجراءات المحلية
عه المس ذذالةل يمكن لثارة األس ذذالة نفس ذذها فيما يتعلق بص ذذحة الرس ذذائل التج ُ

وذلك بالنظر للى الرسالة الموجهة من الناشط المدعى.
19-4

وفيما يتعلق باالستدعاء المدعى لغرض االست وا ل للصم السلطات السويدية لشؤون اله رة للى

أن األمر بسذ ذ ذذيطل وأن االسذ ذ ذذتدعاء لم يعكر سذ ذ ذذبب اسذ ذ ذذتدعاء ل .ه .وعالوة على ذلكل فإن أمر للقاء ال بض

المقد ام و نسذ ذ ذ ذذخةل ولعلك فهو ذو طابع بسذ ذ ذ ذذيط .ولهعا السذ ذ ذ ذذببل اعتبرت الوثائق ذات قيمة لثباتية ضذ ذ ذ ذذعيفة.
ز
وعالوة على ذلكل ال يمكن با ،شكل من األشكال ربط الصور الفوتوغرافية المقدمة بصاحبتج الشكوى.
20-4

وتالحظ الذدولذة الطرف أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبتج الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى قذدمتذا عذدة وثذائق ألرى لذدعم ا عذاءاتهمذا أمذام

الل نة .ومع ذلكل ترى الدولة الطرف أن من المناس ذ ذ ذذب التعل ق بإي از على عه الوثائق ال ديدة .وتشذ ذ ذ ذ ر

صذ ذ ذ ذذاحبتا الشذ ذ ذ ذذكوى اآلن للى أن ابن لال ل .ه .التُطف وُقتل فج عام  2009وأن عه المعلومات يمكن
العثور عل ها على ش ذذبكة اإلنترنم .وعالوة على ذلكل لم ُيقدم للى الس ذذلطات المحلية العديد من المس ذذوغات

المعروضذ ذ ذذة على الل نة .وتالحظ الدولة الطرف أن ل .ه .لم توضذ ذ ذذب سذ ذ ذذبب ح بها عه المعلومات أثناء
اإلجراءات المحليةل وأنه ال بد من اسذتنتاج أن من المعقول أن ُيتوقع منها أال تُس لذقط عه ال وانب األسذاسذية
من ا عذذاءاتهذذا أثنذذاء اإلجراءات المحليذذة .وتعتبر الذذد ولذذة الطرف أنهذذعه اال عذذاءات التج قذذدمتهذذا ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبتذذا

الشذ ذذكوى ج تصذ ذذع د لرواية الل وء المعروضذ ذذة منهما على الل نةل وتشذ ذذكك بشذ ذذدة فج صذ ذذحة عه البيانات

والوثائق .وتالحظ الدولة الطرف أيضذ ذ ذ ذا أن ل .ه .لم تثبم با ،حال ا عاء ا ال ديد بان الش ذ ذ ذذخ
اُّعج أنه ُقتل و ابن لالهال أو أنه با ،شكل يلر على صلة بها.
6
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 21-4وفيما يتعلق بالرواية الش ذذفوية لص ذذاحبة الش ذذكوىل تبزن للوكالة الس ذذويدية لش ذذؤون اله رة م ار ار أنها قدمم
معلومات غامضذذة عن سذذبب ا تمام السذذلطات الروسذذية بها .ومن الواضذذب من المحاضذذر المسذ لة من تح يقات
الل وء أن ل .ه .لم تتمكن من توضذ ذ ذ ذذيب كي

ولماذا تهتم السذ ذ ذ ذذلطات بها .ورغم تلق ها العديد من األسذ ذ ذ ذذالة من

الوكالة ومن محام تها العامةل لم تتمكن من أن تبزن بالتفص ل ر و ا فيما يتعلق باألحدا المعكورة.

22-4

وأش ذذارت الوكالة الس ذذويدية لش ذذؤون اله رة فج ق ارر ا المؤرخ  29أيار/مايو  2018للى أن ل .ه.

قد تقدمم بطلب للحص ذ ذذول على جواز س ذ ذذفر روس ذ ذذجل وأنها حص ذ ذذلم عليه فج كانون الثانج/يناير 2018ل
و و التاريخ الع ،ا عم أن معكرة توقي

ص ذ ذ ذذدرت فج حقها فيه .وارتات الوكالة أنه من غ ر المحتمل أن

تصذ ذ ذذدر السذ ذ ذذلطات الروسذ ذ ذذية جواز سذ ذ ذذفر لشذ ذ ذذخ

صذ ذ ذذدرت فج حقه معكرة توقي  .وباإلضذ ذ ذذافة للى ذلكل

الحظذم الوكذالذة أن ل .ه .ا عذم أن المعلومذات المتعلقذة بحذالتهذا متذاحذة على اإلنترنذم .وعلى الرغم من

أن ل .هُ .منحم الفرص ذ ذ ذذة لتقديم وثائق عن عا األمرل فإنها لم تفعل ذلك .وفج تق يم ش ذ ذ ذذامل لت لة التج
استشهدت بها صاحبتا الشكوى ولروايتهما الشفويت نل للصم الوكالة للى أنهما لم تثبتا بشكل معقول أنهما
تواجهان لطر معاملتهما معامل اة تبرر منحهما الحماية الدولية عند عو تهما للى االتحا الروسج.

23-4

والحظم محكمة قضذايا اله رةل فج حكمها الصذا ر فج  19كانون األول /يسذمبر 2011ل وجو

عد من التناقضات فج رواية ل .ه .فهج على سب ل المثال لم تكن فج وقم من األوقات ناشطة سياسيةل

ولم تواجه أ ،مشذالل مع السذلطات قبل اله وم المدعى على من ل أسذرتها .وفج جلسذة االسذتماع الالحقةل
روايذات مختلفذة عن

ذكرت معلومذات مختلفذة عن مكذان وجو ذا عنذدمذا وقع اله وم .وقذدمذم أيض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا ثال
وقم وسبب سفر ا المفترض للى موسكو مع زوجها .وقدمم عالوة على ذلك معلومات مختلفة تماما بشان
لبالغهذذا المذذدعى للشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرطذذة بذذالتفذذاء زوجهذذا .ففج أثنذذاء التحق ق فج طلبهذذا الل وء فج كذذانون الثذذانج/ينذذاير

المدعج العام ورئيح لنغوشذ تيا ومنظمات حقوقية
وشذباط/فبراير 2010ل ذكرت أنها أبلغم الشذرطة ومكتب ز
مختلفة بالتفاء زوجها .غ ر أنها ا عم أثناء جلس ذ ذذة االس ذ ذذتماع الش ذ ذذفوية أمام المحكمة أن اإلبالغ بالتفاء

زوجهذا ح نهذا كذان معنذاه الحكم عل هذا بذاإلعذدام .وارتذات المحكمذة أنذه لم يكن من الممكن أن تكون ل .ه.
قد شذ ذ ذذعرت بتهديد كب ر لها من جانب السذ ذ ذذلطات الروسذ ذ ذذيةل بالنظر للى أنها بق تا فج م رعة لالها بعد أن

حضر أف ار جهاز األمن للى ناف لطرح أسالة عن زوجها كما زتدعج .وفج عا الصد ل الحظم المحكمة
أيضذا أن من الغريب أن لال صذاحبة الشذكوى لم يواجه أ ،مشذالل مع السذلطاتل بالرغم من أنه كان على
متكرر بهم .وفج تق يم عام لرواية ل .ه.ل ارتات المحكمة أن روايتها غ ر جديرة بالتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذديقل
اتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال ز
وللصم للى أن األسبا المعكورة لطلب صاحبتج الشكوى الل وء غ ر كافية لمنحهما الحماية الدولية.
24-4

وأش ذ ذ ذ ذذارت محكمة اله رةل فج حكمها الص ذ ذ ذ ذذا ر فج  21أيلول/س ذ ذ ذ ذذبتمبر 2018ل للى أن ل .ه.

ذكرت بشذكل رئيسذج الظروف ذاتها التج ذكرتها فج طلب ل وئها السذابق .ب د أنها ا عم أن الحالة األمنية

فج لنغوشذ تيا سذ اة وأن الشذرطة االتحا ية زارت أقاربها وفتشذم منازلهم واسذتفسذرت عنها ج .وا عم أيضذا
ل
المعارضذ ذ ذذة عه ج السذ ذ ذذبب فج
أن شذ ذ ذ يقها كان ناشذ ذ ذذطا معارضذ ذ ذا للنظام قبل قتلهل وأن أنشذ ذ ذذطة شذ ذ ذ يقها

اضطها ا وسبب التفاء زوجها.
25-4

وفيما يتعلق برواية ل .ه .الشذ ذ ذذفويةل الحظم محكمة قضذ ذ ذذايا اله رة وجو عدة تناقضذ ذ ذذات .فقد

ل
المعارضذ ذ ذذة ج السذ ذ ذذبب فج قتله و
ا عم ل .ه .لالل جلسذ ذ ذذة االسذ ذ ذذتماع الشذ ذ ذذفوية أن أنشذ ذ ذذطة شذ ذ ذ يقها
ووالدتهال وأن تلك األنشذ ذ ذ ذ ذ ذذطة ج السذ ذ ذ ذ ذ ذذبب فج التفاء زوجها .غ ر أنها ذكرتل أثناء التح يق ن فج طلبها

الل وء اللعين أُجريا فج عام 2010ل أنه ليح بوس ذ ذ ذذعها أن تتبزن أ ،س ذ ذ ذذبب يكون قد فع للى قتل ش ذ ذ ذ يقها
أو والدتها .وعالوة على ذلكل أنكرت أن يكون لشذ ذ يقها أ ،صذ ذذلة بالمتمر ين فج لنغوشذ ذ تيا أو با ،جماعة

طهدت بسذبب زوجها .غ ر أنها لم تتمكن من تفسذ ر
مماثلة ألرى .وفج عام 2010ل ا عم أيضذا أنها اضذ ُ
س ذ ذ ذذبب التفائهل وذكرت أن ذلك قد يرجع للى أنه كان يعمل فج الش ذ ذ ذذرطةل وأنه كانم لديه ص ذ ذ ذذالت بوك ل
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نيذذابذذة ُقتذذل فج عذذام  .2007وارتذذات المحكمذذة أن الروايذذة المتعلقذذة بذذالتهذذديذذد المذذدعى قذذد تغ رت كث ار مقذذارنذذة
بالمرة األولى التج طلبم ف ها صاحبتا الشكوى الل وء.
26-4

وتش ذ ذ ذذاطر الدولة الطرف الس ذ ذ ذذلطات المحلية لش ذ ذ ذذؤون اله رة تق يمها القائل بان ل .ه .تفتقر للى

المص ذذداقية للى حد يدعو للى التشذ ذكيك فج ص ذذحة ا عاءاتها بش ذذان تهديد الس ذذلطات الروس ذذية المدعى لها.

وترى الدولة الطرف أن المسذالة ليسذم مسذالة تناقضذات ط يفةل بل لن ل .ه .قدمم روايات مختلفة بشذان

أحدا ذات أ مية حاسذ ذ ذذمة .وعالوة على ذلكل قدمم صذ ذ ذذاحبتا الشذ ذ ذذكوى للى الل نة معلومات جديدة تماما
التطف وُقتل
لم يس ذ ذذبق أن عرض ذ ذذتا ا على الس ذ ذذلطات المحلية .فاال عاء بان ابن لال ل .ه .المدعى قد ُ
فج عام  2009و ا عاء لم ُيعكر أمام السذلطات المحليةل كما أنهل على حد علم الحكومةل لم ُيعكر أيضذا
ا عام ا بان ش ذذخصذ ذا قد زد ل .ه .عبر الهاتف .ولم تقدم ص ذذاحبتا الش ذذكوى أ ،تفسذ ذ ر مقبول أو معقول
لس ذذبب ح بهما عه المعلومات الهامةل ب نما ا ع تا فج الوقم نفس ذذه وجو تهديد على حياتهما .وبناء على
ذلكل يمكن التش ذذكيك ب دية فج ص ذذحة الش ذذكوى .وترى الدولة الطرف أن أوجه عدم االتس ذذا والتص ذذع د فج

رواية صاحبتج الشكوى تلقج بظالل من الشك الشديد على مصداقية ا عاءاتهما.
27-4

موج القولل وباإلشذ ذذارة للى ما تقدمل ترى الدولة الطرف أن رواية صذ ذذاحبتج الشذ ذذكوى والوقائع التج

اسذتندتا لل ها فج شذكوا ما غ ر كافية السذتنتاج أن الخطر المدعى بإسذاءة معاملتهما عند عو تهما للى االتحا

الروسذ ذ ذذج يسذ ذ ذذتوفج الشذ ذ ذذروط الالزمة العتبار عا الخطر متوزقعا وقائما وح ي يا وشذ ذ ذذخصذ ذ ذذيا .وبناء على ذلكل
ال يشكل لنفاذ أمر الترح لل فج ظل الظروف ال ار نةل انتهالا اللت امات السويد بموجب الما ة  3من االتفاقية.
ع يوات صاحبتي النكمى ع ى مالحظات الهرلة الطرف ان
1-5

موبملية البالغ رويسل الممضمعية

فج  22تش ذ ذ ذ ذرين الثانج/نوفمبر و 20كانون األول /يسذ ذ ذ ذذمبر 2019ل فعم صذ ذ ذ ذذاحبتا الشذ ذ ذ ذذكوىل

فيما يتعلق بطلبهما لعا ة النظر فج المس ذذالةل بان عا اإلجراء س ذذب ل انتص ذذاف اس ذذتثنائج فج السذ ذويدل و و

لعلك ليح ج ءا من اإلجراءات العا ية .وبعد أن يص ذ ذ ذ ذذبب القرار مل ما قانونال ال يحق لمقدم الطلب التما
لعا ة النظر فج األسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبا المعكورة فيه .ب د أنه ي وز الموافقة على لعا ة نظر جديدة لذا ظهرت ظروف
جذديذدة لم ُينظر ف هذا من قبذلل و و مذا يعنج وجو لطر مؤز اه أن يتعرض مق زلذدم الطلذب لمعذاملذة تبرر منحذه
منب مقدمة الطلب أو ل
مقدمه
الحماية الدولية .وال يسذتل م طلب لعا ة النظر لجراء ارسذة جديدة للقضذيةل بل ح
ز
فرصذة إلعا ة النظر فج قضذ ته .و عا يعنج بدوره أن فرصذة تقديم طلب إلعا ة النظر ال تعطج ل
مقدمه حقا
ز
تلقائيا فج النظر فج األسذ ذ ذذبا التج يعكر ال وبنما تتيب له فرصذ ذ ذذة التقدم بطلب إلعا ة النظرل وبلطاره فج
حال قررت الس ذ ذذلطات الس ذ ذويدية لعا ة النظر فج قض ذ ذ ته .وفج بعض الحاالتل وفج ظروف مع نةل ي وز

الموافقة على لعا ة النظر فج طلبه.
2-5

ولكج يوافق على طلب لعا ة النظرل كما ُذلر أعالهل يل م أن تكون األس ذ ذ ذ ذ ذذبا

التج يعكر ا مقدم

الطلب مالبسذات جديدة تماما لم يسذبق النظر ف ها .ومن الثابم فج القانون والسذوابق القضذائية السذويدية أن
األ لة ال ديدة ال تمثل مالبسذذات جديدة .و عا يعنج أنه لم يكن يمكن لصذذاحبتج الشذذكوى وال يمكن لهما أن
تطالبا الس ذذلطات الس ذذويدية لش ذذؤون اله رة بالنظر فيما تش ذ ر لليه الدولة الطرف باأل لة "ال ديدة" .وحتى لو

تقدمم ص ذذاحبتا الش ذذكوى بطلب إلعا ة النظرل يكون من الواض ذذب فج ض ذذوء القانون الس ذذويد ،والممارس ذذات

المتبعة أنه ال يمكن منحهما فرصذ ذ ذ ذذة لعا ة النظر فج األسذ ذ ذ ذذبا

التج ذكرتا ا أو أنه يمكن با ،شذ ذ ذ ذذكل من

األش ذ ذذكال منع ترح لهما .وبناء على ذلكل ال يش ذ ذذكل عا اإلجراء طريقة لحص ذ ذذول ص ذ ذذاحبتج الش ذ ذذكوى على

ترلي

لقامة بالطريقة التج تحاول بها الدولة الطرف لبداء ا .فكون القانون السذويد ،يمنب الفرصذة لتقديم

طلب إلعا ة النظر باعتبار ذلك س ذذب ل انتص ذذاف اس ذذتثنائيا ل ميع مقدمج الطلبات العين أص ذذبحم الق اررات
بشذانهم مل مة قانونال و أمر ال يؤثر على تق يم ما لذا كان الطاعن قد اسذتنفد أم ال جميع سذبل االنتصذاف
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المحلية .وكون ل .ه .وم .ه .لم تطعنا فج عه العمليةل بسذذبب عدم وجو محام يسذذاعد ما وعدم فهمهما

للعمليةل و أمر ال يؤثر على حق صاحبتج الشكوى فج أن تنظر الل نة فج قض تهما.
3-5

طية التج تشذ ذ ذ ر لل ها الدولة الطرف على أنها أ زلة
وتؤكد ص ذ ذذاحبتا الش ذ ذذكوى أن أغلبية األ لة الخ ز

جديدةل ذات معلومات جديدةل كانم متاحة للوكالة الس ذ ذذويدية لش ذ ذذؤون اله رة ومحكمة قض ذ ذذايا اله رة طوال
العملية الوطنية .وكانم بعض المعلومات متاحة على اإلنترنمل ولكن السلطات الوطنية لم تحاول مع ذلك

قبل للى السذذلطات
مواصذذلة التحق ق ف ها .وكون بعض األ لة التج تثبم رواية صذذاحبة الشذذكوى لم تُقدم من ُ
المحلية و أمر ال يمكن أن يؤز  ،بالضذ ذذرورة للى اسذ ذذتنتاج أن صذ ذذاحبتج الشذ ذذكوى لم تسذ ذذتنفدا جميع سذ ذذبل
االنتص ذ ذ ذذاف المحلية .فهعه األ لة تتعلق فقط باألس ذ ذ ذذبا

التج س ذ ذ ذذبق أن ذكرتها ص ذ ذ ذذاحبتا الش ذ ذ ذذكوىل ولعلك

جديدة أو مالبسذ ذذات جديدة .وبعبارة ألرىل ال ترمج األ لة المقدمة للى الل نة

ال تشذ ذذكل عم ا أل ،أسذ ذذبا
لال للى لثبات رواية صذذاحبتج الشذذكوىل أ ،المعلومات التج كان بوسذذع السذذلطات السذذويدية االطالع عل ها
طوال العملية.

4-5

وتقذدم ل .ه .مذا يلج فيمذا يتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل بمذعكرتج توقي

صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدرتذا فج حقهذا فج تموز/يوليذه 2015

وي /أغس ذ ذ ذذطح  .2017وبالنظر للى أنها قدمم فج الس ذ ذ ذذابق للى الوكالة الس ذ ذ ذذويدية لش ذ ذ ذذؤون اله رة معكرة
توقي

ص ذ ذذا رة باس ذ ذذمها تعو للى عام 2012ل فإن معكرتج التوقي

الص ذ ذذا رت ن فج الفترة من عام 2015

للى عام  2017ال ينبغج أن تُعتب ار بالمرة معلومات جديدة أو أ لة جديدة تماما .ومن المهم أيض ذ ذا أن ُيؤلع
فج الحس ذ ذذبان أن الس ذ ذذلطات الس ذ ذذويدية لش ذ ذذؤون اله رة قد نظرت بالفعل فج عا اال عاء ولم تخل للى أن
المعكرت ن ل ل ج د بما فيه الكفاية.

5-5

وفيما يتعلق بالرسذالة الوار ة من الناشذط الروسذج فج م ال حقو اإلنسذان المقدمة للى السذلطات

باعتبار ا رسذذالة من سذذف ر فج فرنسذذال تالحظ صذذاحبتا الشذذكوى أن عا الشذذخ

و موسذذى طايبوفل و و

ناش ذذط فج م ال حقو اإلنس ذذان يعيك فج المنفى فج فرنس ذذال وأنهما لم تص ذذفانه قط بانه س ذذف ر فج فرنس ذذا.

أما فيما يتعلق بمدى صذذحة الرسذذالةل ف نبغج اإلشذذارة للى أن من الواضذذب أن السذ د طايبوف و الع ،كتب

الرس ذذالة ألنها تحمل توقيعه .وأرس ذذل السذ ذ د طايبوف أيضذ ذال إلثبات ويتهل نس ذذخة من وثائق ويتهل فض ذالا
عن معلومات عن كي ية االتصذ ذ ذ ذذال بهل فج حال عم الحاجة للى تقديم م يد من المعلومات منه .وينبغج
أال يغ ر لرسذ ذ ذ ذذال عه الرسذ ذ ذ ذذالة من حسذ ذ ذ ذذا

بريد للكترونج عا  ،عا التق يمل بل و بمثابة لثبات صذ ذ ذ ذذحة

ح يقج ومن

الرس ذ ذ ذ ذذالة ألن حس ذ ذ ذ ذذا البريد اإللكترونج يمكن ربطه تحديدا بالس ذ ذ ذ ذ د طايبوفل و و ش ذ ذ ذ ذذخ
الواضذ ذذب أنه موجو ل ويحمل بوضذ ذذوح اللقب الع ،أشذ ذذار لليه .وبذا تععر اعتبار الرسذ ذذالة فج حد ذاتها ل الا

لذافيذال في ذب اعتبذار الرس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالذة ج وجميع األ لذة األلرى المقذدمذة ألثر من كذافيذة إلثبذات المخذاطر التج
ستواجهها صاحبتا الشكوى عند عو تهما للى بلد ما األصلج.

ذاء جذذديذذدا" .فهذذعا
6-5
وتالحظ ل .ه .أن مذذا ذكرتذذه من أن ابن لذذالهذذا قذذد ُقتذذل ال يمكن اعتبذذاره "ا عذ ا
ببسذاطة لطال نظ ار للى أنه سذبق لها أن أبلغم الوكالة السذويدية لشذؤون اله رة عن ابن لالها .ويظهر من
محضذ ذ ذ ذ ذ ذذر التحق ق المؤرخ  16تشذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثانج/نوفمبر  2017أن ل .ه .تحدثم عن ابن لالها وأنه توجد

معلومات عنه على اإلنترنمل و و أمر يبدو أن الوكالة السذ ذ ذذويدية لشذ ذ ذذؤون اله رة لم تتابعه با ،شذ ذ ذذكل من
األشكالل على الرغم من أنه ينبغج أن يكون على األقل ضمن نطا واجبها المتعلق بالتحق ق.

7-5

وتدفع ل .ه .بان ال الوكالة الس ذ ذذويدية وال محكمة قض ذ ذذايا اله رة قد رس ذ ذذم بدقة ما قدمته جل

وال ما عرضذ ذ ذذته ج شذ ذ ذذفويا .ولم يول ا تمام يعكر لتفس ذ ذ ذ راتهال على الرغم من أنها كانم متسذ ذ ذذقة ومفهومة
وقدمم سذ ذذر ا مفصذ ذالا .واتسذ ذذمم تق يمات السذ ذذلطات السذ ذذويدية لشذ ذذؤون اله رة بالعاتية ولم تسذ ذذتند للى الواقع

الموضذوعج .فهج لم تدر المعلومات التج ظلم متاحة بصذفة مسذتمرة على اإلنترنم والتج قدمتها ل .ه.

وأشذذارت لل ها على وجه التحديد طوال العملية .وبالنظر للى أن السذذلطات السذذويدية لشذذؤون اله رة التارت
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عذدم مواالة بحذث المعلومذات المقذدمذةل فهج بذعلذك تكون قذد قصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرت فج ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذان أن تكون لذديهذا جميع
المعلومات فج عه القضيةل ومن ثم جميع المعلومات الالزمة إلجراء تق يم مستن ر يتسم باليق ن القانونج.

8-5

وتعكر صاحبتا الشكوى أنه حتى وبن لم ترتكب الدولة الطرف ألطاء لجرائيةل تظل مسالة ما لذا

لان الترح ل سذيشذكل انتهالا للما ة  3من االتفاقية و مسذالة تق يم .و عا يعنج أن من الممكنل على الرغم
من األ لة القويةل أن تُ ر ،الدولة الطرف تق يمات لاطاة وتتخع بالتالج ق اررات لاطاة بشذ ذ ذذان الحد ال منج

الذع ،يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذل الترح ذل عنذده لرقذا لهذعه المذا ة فعالا .ولذعلذكل ال يتعلق ذعا البالغ بمراجعذة الل نذة لق اررات
الس ذ ذذلطات الس ذ ذذويدية؛ بل ي ب على الل نة مع ذلك أن تقرر ما لذا كان فج ترح ل ل .ه .وم .ه .انتهاف

للما ة  3من االتفاقية.

وتؤزكد صذاحبتا الشذكوى أن الدولة الطرف ذكرت فقط أن روايتهما غ ر جديرة بالتصذديقل ون أن
9-5
تبحث المعلومات المتاحة لها .فقد فعم السذ ذ ذذلطات بان الوثائق ال يمكن أن تثبم أن صذ ذ ذذاحبتج الشذ ذ ذذكوى

بحاجة للى حماية وليةل ألنها م ر نسذذخل ومن ثم يسذذهل ت وير ا .غ ر أن عه اإلشذذارة جديرة بالمالحظة

لعدة أسذذبا  .لذ ينبغج مالحظة أن كون الوثائق المعنيةل بما ف ها االسذذتدعاء لالسذذت وا

ومعكرة التوقي ل

التج أش ذذارت لل ها الدولة الطرفل ج ذات طابع بس ذذيطل ال يعنج تلقائيا أنها وثائق غ ر ص ذذحيحة .وت در
اإلشذذارة أيض ذا للى أنه غ ر الوثائق المقدمةل ال توجد وثائق ألرى تقزدمها ل .ه .وابنتها عم ا لحاجتها ج
وابنتها للى الحماية الدولية .والوثائق المقدمة ج كما جل وليسذ ذذم ش ذ ذ اا كان يمكن لصذ ذذاحبة الشذ ذذكوى أن
تغزر ف ها .فقد قدمم ص ذذاحبتا الش ذذكوى قد ار كب ار من األ لةل بما فج ذلك الوثائق المش ذذار لل هال التج تدعم
بقوةل ف ار ى وم تمعذةل مذا ذكرتذه ل .ه .شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفويذا .وبذاإلضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافذة للى ذلذكل تتمذاشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى الوثذائق المقذدمذة مع

المعلومات الُقطرية ذات الصذذلةل ولهعا السذذبب ي ب اعتبار ا ذات قيمة لثباتية عاليةل وأنها تضذذي

م يدا من الدعم لروايتج صاحبتج الشكوى.

بالتالج

10-5

وتؤكد صذذاحبتا الشذذكوى أنه بصذذرف النظر عن أن الوكالة السذذويدية لشذذؤون اله رة تشذذترط تم زكن

الشذ ذذخ

غ ر قا ر على زيارة سذ ذذفارة بلده األصذ ذذلج وتقديم طلب للحصذ ذذول على جواز سذ ذذفرل فج ح ن أنه

طذالبج الل وء من لثبذات ويتهمل ومن أن ي وروا بذالتذالج سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذفذارة بلذدانهمل توجذد أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذا

كث رة قذد ت عذل

ال ي ال مطلوبا فج بلده األصذ ذ ذ ذذلج ولعلك يكون فج حاجة للى الحماية .وقد تكون السذ ذ ذ ذذفارة موجو ة فج ج ء
يلر من العالم .وي ب أيضذ ذا أن تدرف السذ ذذلطات السذ ذذويدية أن من غ ر المحتمل تماما أن تتخع السذ ذذلطات
الروسذ ذ ذ ذ ذذية عالني اة لجراءات ضذ ذ ذ ذ ذذد ل .ه .أثناء وجو ا فج السذ ذ ذ ذ ذذويدل حتى وبن كانم موجو ة الل مبنى
السذذفارة .وكون ل .ه .مطلوبة فج االتحا الروسذذج ال يعنج تلقائيا أن السذذلطات الروسذذية فج الخارج يمكن

أو تريد وقف لصذدار جوازات السذفرل أو أنها س ُذتلقج ال بض على ل .ه .الل مبنى السذفارة .واألمر كعلك
لاص ذذة فج عه الحالةل ألن التهديد الموجه ض ذذد ل .ه .يس ذذتند للى ظروف تس ذذعى الس ذذلطات الروس ذذية للى

لبقائها طج الكتمان .وعلى الرغم من ذلكل لم تقدم ل .ه .أ ،طلب للحصول على جواز سفر فج السفارةل
وال ج حصلم على جواز سفر من سفارة االتحا الروسج فج ستوكهولم.

11-5

ولالصذة القول ج أن الروايات الشذفوية التج قدمتها صذاحبتا الشذكوىل للى جانب األ لة المقدمة

والمعلومات الُقطرية ذات الص ذذلةل تثبم بوض ذذوح أنهما تواجهان لط ار متوقع ا وقائم ا وح ي يا وش ذذخص ذذيا فج
أن تتعرضذ ذ ذ ذذا للتععيب أو غ ره من ضذ ذ ذ ذذرو سذ ذ ذ ذذوء المعاملة بما يشذ ذ ذ ذذكل انتهالا للما ة  3من االتفاقية عند

عو تهما للى االتحا الروسج.

مع ممات إضافية َّ
موهمة من الهرلة الطرف
فج  17ش ذذباط/فبراير 2020ل أ زلدت الدولة الطرف أن المالحظات اإلض ذذافية لص ذذاحبتج الش ذذكوى
1-6
المؤرلة  22تشذ ذ ذ ذرين الثانج/نوفمبر و 20كانون األول /يسذ ذ ذ ذذمبر  2019لم تتضذ ذ ذ ذذمن أ ،بيانات جديدة من
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ح ذث ال و ر لم تكن قذد تطرقذم لل هذا أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا بذالفعذل المالحظذات األوليذة للذدولذة الطرف المؤرلذة 24
أيلول/س ذ ذذبتمبر  .2019غ ر أن الدولة الطرف تو أن تؤكد أنها تتمس ذ ذذك تمام ا بموقفها فيما يتعلق بمقبولية
البالغ وأسسه الموضوعية على النحو المب ن فج مالحظاتها السابقة.

وتبلل الدولة الطرف الل نة أيضذ ذ ذا بان الوكالة السذ ذ ذذويدية لشذ ذ ذذؤون اله رة قد قررت فج  20كانون
2-6
الثانج/يناير  2020للغاء ق ارراتها المؤرلة  13ش ذ ذ ذ ذ ذذباط/فبراير  2019بغية تعل ق تنف ع األمرين القاض ذ ذ ذ ذ ذ ن
بترح ل صاحبتج الشكوى.

موهمة من صاحبتي النكمى
مع ممات إضافية َّ

()4

تؤكد ص ذذاحبتا الش ذذكوى أنهما تلقتا م يدا من المعلومات من الوكالة الس ذذويدية لش ذذؤون اله رة ومن
1-7
المحكمة بش ذذان قض ذذية ل .ه.ل وال س ذذيما وثائق ويتها .واس ذذتنا ا للى المعلومات الوار ةل يتض ذذب أن الدولة
الطرف ذكرت بشذكل لاط أن ل .ه .تقدمم بطلب للحصذول على جواز سذفر روسذج وأنها حصذلم عليه

فج عام  .2018فبيان الس ذ ذ ذ ذ الت الع ،تلزقته ل .ه .من عه الوكالة السذ ذ ذ ذذويدية لشذ ذ ذ ذذؤون اله رة ُيظهر أن
ل .ه .لم تقدم طلبا للحصذ ذ ذ ذذول على جواز سذ ذ ذ ذذفر جديد فج عام  .2018فوثيقة الهوية الوح دة التج قدمتها
ل .ه .للى السلطات السويدية ج جواز سفر ا الع ،كان فج حوزتها عندما وصلم للى السويد ألول مرة.

ولعلك فمن الواضذ ذذب أنها لم ت ر قط سذ ذذفارة االتحا الروسذ ذذج فج سذ ذذتوكهولمل ولم تقدم طلبا للحصذ ذذول على
جواز س ذ ذذفر جديد .وباإلض ذ ذذافة للى ذلكل فليح من الواض ذ ذذب من أين حص ذ ذذلم الدولة الطرف أو الس ذ ذذلطات

السذذويدية لشذذؤون اله رة على عه المعلوماتل ألن صذذاحبة الشذذكوى لم تقدم أ ،طلب للحصذذول على جواز

سفر جديد.
2-7

وعدم تقديم ل .ه .طلبا للحص ذ ذذول على جواز س ذ ذذفر جديدل وعدم تلق ها ل واز س ذ ذذفر جديدل أثناء

لقامتها فج السويد أمر ام جدا ألنه يبدو أحد األسبا

الرئيسية التج فعم الوكالة السويدية لشؤون اله رة

والمحكمة السويدية لقضايا اله رة للى رفض طلبها وطلب ابنتها الل وء فج عام .2018

المسائل راإلاراءات المعررضة ع ى ال جنة

النظر فج المقبولية
1-8

قبذل النظر فج أ ،شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى مقذدمذة فج بالغ مذال ي ذب على الل نذة أن تقرر مذا لذا كذان البالغ

مقبوالا أم ال بموجب الما ة  22من االتفاقية .وقد تالدت الل نةل وفق ما تقتضذذيه الفقرة (5أ) من الما ة 22
من االتفاقيةل من أن المسذ ذ ذ ذ ذ ذذالة ذاتها لم تُبحث وليسذ ذ ذ ذ ذ ذذم ق د البحث فج لطار أ ،لجراء يلر من لجراءات
التحق ق الدولج أو التسوية الدولية.

( )4

فج  11تشذرين الثانج/نوفمبر 2020ل أبلغم محامية صذاحبتج الشذكوى الل نة بانهما قدمتا أ لة جديدة للى الوكالة السذويدية لشذؤون
اله رة .غ ر أن الوكالة قررت فج  9تشرين األول/ألتوبر  2020أال تالع ا فج االعتبارل بالنظر للى أن وكاالت اله رة كانم قد
طية أُلعت فج الحسذ ذذبان لالل العمليات السذ ذذابقةل مثل
قيمم بالفعل األ لة المعنية .وذكرت الوكالة أيضذ ذ ا أن الكث ر من األ لة الخ ز
الوثيقة المتعلقة بالتفاء زوج ل .ه.ل والرسذ ذ ذذالة الوار ة من منظمة حقو اإلنسذ ذ ذذانل والصذ ذ ذذور الفوتوغرافيةل واالسذ ذ ذذتدعاءات لغرض

االسذ ذ ذذت وا ل ومعكرة التوقي ل والرسذ ذ ذذالة الوار ة من السذ ذ ذ د طايبوف .وفج  15نيسذ ذ ذان/أبريل 2021ل رفضذ ذ ذذم المحكمة السذ ذ ذذويدية
لقضذذايا اله رة اسذذتاناف صذذاحبة الشذذكوى .وفج  11أيار/مايو 2021ل رفضذذم محكمة اسذذتاناف قضذذايا اله رة منب لذنها لصذذاحبة
الشذكوى باالسذتاناف .وفج ضذوء ما تقدمل وبالنظر للى أن األ لة قد ُقدمم للى الوكاالت السذويدية لشذؤون اله رةل من وكاالت أول
رجة للى وكاالت أعلى رجةل ترى ص ذ ذذاحبتا الش ذ ذذكوى أنهما اس ذ ذذتنفدتا جميع س ذ ذذبل االنتص ذ ذذاف المحلية المتاحة فيما يتعلق باأل لة

"ال ديدة" المقدمة ووفقا للما ة  ) ()5(22من االتفاقية.
GE.21-13535
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وتع زلكر الل نة بانهال وفق ا للفقرة  ) (5من الما ة  22من االتفاقيةل ال تنظر فج أ ،شكوى مقدمة
2-8
من فر ل ما لم تتحقق من أن ذلك الفر اسذتنفد جميع سذبل االنتصذاف المحلية المتاحة .وتحيط الل نة علم ا
بالمعلومات التج قدمتها ص ذذاحبتا الش ذذكوى والتج تش ذ ر للى أنهما اس ذذتنفدتا جميع س ذذبل االنتص ذذاف المحلية.

وتحيط الل نة علم ا أيضذ ذ ذا بالمعلومات التج قدمتها الدولة الطرف والتج تف د بان صذ ذ ذذاحبتج الشذ ذ ذذكوى قدمتا
فج  30كانون األول /يس ذ ذذمبر  2009طلبا لل وء وطلبا للحص ذ ذذول على ترليص ذ ذذج لقامةل أو إلعا ة النظر
فج مسذالة ترليصذج اإلقامةل وأنها ُرفضذم جميعهال باإلشذارة للى وجو عوائق تعترض تنف ع أوامر الترح ل

المؤرلذ ذذة  30أيذ ذذار/مذ ذذايو 2012ل و 2تموز/يوليذ ذذه 2013ل و 18تموز/يوليذ ذذه 2014ل وأن ذ ذذعه الق اررات

لم تُس ذ ذذتانف .وتالحظ الل نة أن أمر ترح ل ص ذ ذذاحبتج الش ذ ذذكوى المؤرخ  21ش ذ ذذباط/فبراير  2016قد س ذ ذذقط

بالتقا م .وتالحظ الل نة أيض ذ ذال فج عه القض ذ ذذيةل أن الدولة الطرف لم تطعن فج ج م ص ذ ذذاحبتج الش ذ ذذكوى
أنهما اس ذذتنفدتا جميع س ذذبل االنتص ذذاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بطلب هما الل وء .ولعلكل ترى الل نة أنه

ال يوجذذد مذذا يمنعهذذا من أن تنظر فج البالغ بموجذذب المذذا ة  ) ()5(22من االتفذذاقيذذة من ح ذذث صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلتهذذا
بترح ل صاحبتج الشكوى.

3-8

وتؤكد الدولة الطرف أن البالغ غ ر مقبول لعدم استنا ه بوضوح للى أسح سليمة .ب د أن الل نة

ترى أن الح

التج قدمتها ص ذذاحبتا الش ذذكوى تث ر مس ذذائل موض ذذوعية ينبغج النظر ف ها من ح ث أسذ ذس ذذها

الموضذ ذذوعية .ووفق ا لعلكل ال ترى الل نة أ ،ع بات أمام المقبولية وتعلن مقبولية البالغل وتنتقل للى النظر
فيه من ح ث أسسها الموضوعية.

النظر فج األسح الموضوعية
1-9
نظرت الل نة فج عا البالغ فج ضذ ذ ذذوء جميع المعلومات التج أتاحها لها الطرفان المعنيانل وفق ا
للما ة  )4(22من االتفاقية.
2-9

وفج عه القضذذيةل تتمثل المسذذالة المعروضذذة على الل نة فيما لذا كانم عو ة صذذاحبتج الشذذكوى

للى االتحا الروسذ ذ ذذج تشذ ذ ذذكل انتهال ا من جانب الدولة الطرف اللت امها بموجب الما ة  3من االتفاقية بعدم
طر أو لعا ة (ر ) أ ،شذخ للى ولة ألرى توجد بشذانها أسذبا قوية تدعو للى االعتقا بانه سذ تعرض
ف ها للتععيب.

وي ب على الل نة أن ت زليم ما لذا كانم توجد أسذ ذ ذ ذ ذ ذذبا
3-9
الش ذذكوى س ذذتتعرض ذذان ش ذذخص ذذيا لخطر التععيب عند عو تهما للى االتحا الروس ذذج .وعند تق يم عا الخطرل
قوية تدعو للى االعتقا بان صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبتج

ي ب على الل نة أن تالع فج الحسذ ذ ذذبان جميع االعتبارات ذات الصذ ذ ذذلةل عمالا بالما ة  )2(3من االتفاقيةل

بما فج ذلك وجو نمط ثابم من االنتهالات ال س ذ ذذيمة أو الص ذ ذذارلة أو ال ماعية لحقو اإلنس ذ ذذان .ب د أن

الل نة تُع زكر بان الهدف من عا التق يم و لثبات ما لذا كان الفر المعنج يواجه شذ ذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذ ذذيا لط ار متوقع ا
بالتعرض للتععيب فج البلد الع ،س ذ ذ ذ ذ ذذيعا لليه .وبالتالج فإن وجو نمط من االنتهالات ال س ذ ذ ذ ذ ذذيمة
وح ي يا
ز

أو الصذارلة أو ال ماعية لحقو اإلنسذان فج بلد مع ن ال يشذكل فج حد ذاته سذببا كافيا لل م بان شذخصذا
بع نه س ذ ذ ذ تعرض للتععيب عند عو ته للى ذلك البلد؛ فال بد من لي ار أس ذ ذ ذذبا لض ذ ذ ذذافية تبزن أن الش ذ ذ ذذخ
المعنج س واجه شخصيا عا الخطر .وعلى العكح من ذلكل ال يعنج عدم وجو نمط ثابم من االنتهالات
تعرض للتععيب فج ظل الظروف
الصذ ذ ذ ذ ذذارلة لحقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان أن الشذ ذ ذ ذ ذذخ المعنج قد ال يواجه لطر ال ز

المحد ة الخاصة به(.)5

( )5

البالغ المقدم من ل .أ .ضذ ذ ذذد السذ ذ ذذويد (الوثيقة )CAT/C/66/D/729/2016ل الفقرة 3-9؛ والبالغ المقدم م.

(الوثيقة )CAT/C/55/D/571/2013ل الفقرة .3-7
12

 .ضذ ذ ذذد الدانمرف

GE.21-13535

CAT/C/71/D/913/2019

4-9

وتش ذ ذ ذ ذ ذ ر الل نة للى تعليقها العام رقم  )2017(4بشذ ذ ذ ذ ذذان تنف ع الما ة  3من االتفاقية فج سذ ذ ذ ذ ذذيا

الما ة 22ل التج س ذ ذ ذذت زيلم الل نة على أس ذ ذ ذذاس ذ ذ ذذها "األس ذ ذ ذذبا
وشذ ذذخصذ ذذج وقائم وح يقج عندما يكون لوجو وقائع ذات مصذ ذذداقية تتعلق بالخطر فج حد ذاتهل عند اتخاذ
القوية" وترى أن لطر التعرض للتععيب متوقع

قرار ال تاث ر على الحقو المكفولة فج االتفاقية لصاحب الشكوى فج حال ترح له.

وتشذ ذ ذ ر الل نة أيضذ ذ ذا للى أن عبء اإلثبات يقع على صذ ذ ذاحب الش ذ ذذكوىل الع ،ي ب عليه تقديم
5-9
ح ذة يمكنذه الذدفذاع عنهذال أ ،أن يقذدم ح ذا مذدعومذة بذا لذة تب ن أن لطر التعرض للتعذعيذب متوقع وقذائم
وشذذخصذذج وح يقج( .)6وتولج الل نة أ مية كب رة للنتائ الوقائعية التج تقدمها أجه ة الدولة الطرف المعنيةل

غ ر أنهذذا غ ر مل مذذة بتلذذك النتذذائ  .ويعنج ذلذذك أن تُ ر ،الل نذذة تق يم ذا ح ار للمعلومذذات المتذذاحذذة لهذذا وفقذا
للما ة  )4(22من االتفاقيةل مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية(.)7
انخفذاض

وتحيط الل نذة علمذا بح ذة الذدولذة الطرف القذائلذة بذانذه منذع عذام  2010فصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاعذدال حذد
6-9
مطر فج لنغوش ذ ذ ذ ذ ذ ذ تيا فج عد أحدا العنف المتص ذ ذ ذ ذ ذ ذذلة بالتمر ل وبن كانم عه األحدا ال ت ال تقع .فوفقا
لتقارير تعو لسذنوات سذابقةل يواجه أقار المتمر ين المشذتبه ف هم لطر للقاء ال بض عل هم وبسذاءة معاملتهم.
تتحد
وال ت ال ناف تقارير ز

عن حدو حاالت التفاء واستخدام للتععيب فج جمهوريات شمال القوقاز.

وتحيط الل نة علمال عند تق يمها لخطر التععيب فج عه القضذ ذذيةل با عاءات صذ ذذاحبتج الشذ ذذكوى
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بانهما قد تتعرض ذ ذذان للتععيب واالنتقام من جانب الس ذ ذذلطات الروس ذ ذذية لن ما أع دتا للى االتحا الروس ذ ذذجل
نظ ار للى أن جهاز األمن االتحا  ،يبدو مهتما بهما بس ذذبب انتماء ش ذذق ق ل .ه .للى معارض ذذج النظام فج
لنغوشذ ذ تيال وبسذ ذذبب تح يقها فج التفاء زوجها .وتحيط الل نة علم ا أيضذ ذا بح ة صذ ذذاحبتج الشذ ذذكوى القائلة
بان بحث السلطات السويدية لشؤون اله رة لطلبهما الل وء كان تعس يا وناقصا.

وتحيط الل نة علما بح ة الدولة الطرف القائلة بان فرص ذ ذ ذا وافرة قد أُتيحم لص ذ ذ ذذاحبتج الش ذ ذ ذذكوى
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لش ذذرح الوقائع والظروف ذات الص ذذلة عم ا ال عاءاتهمال وللدفاع عن قض ذ تهما ش ذذفويا ولطيا أمام س ذذلطات

اله رة فيما يتعلق باألسذ ذ ذ ذذبا

المدعاة لطلبهما الحماية والل وءل أال و ج أنهما معرضذ ذ ذ ذذتان لخطر السذ ذ ذ ذ ن

والقتل بسذبب صذلتهما األسذرية بشذخ ُيدعى أنه كان معارضذا للحكومة فج لنغوشذ تيا .وتحيط الل نة علم ا
با عاء الدول ة الطرف أن األ لة التج قدمتها ل .ه .بش ذ ذ ذ ذذان التهديدات التج ا عم أنها تلقتها عبر الهاتفل
واالسذتدعاء للى المحكمة لغرض االسذت وا ل ومعكرة التوقي ل ورسذالة الدعم الموجهة من ناشذط فج م ال

حقو اإلنس ذ ذ ذ ذذانل وا عاء ا بانه أُعلن عن أنها ش ذ ذ ذ ذذخ
ولعلك يسهل ت وير ا.
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مفقو ل ج أ زلة غ ر موثوقة وذات طابع بس ذ ذ ذ ذذيط

وب نما تس ذ ذ ذذلم الل نة بالشذ ذ ذ ذواغل التج يمكن اإلع ار عنها بص ذ ذ ذذورة مش ذ ذ ذذروعة بش ذ ذ ذذان حالة حقو

اإلنسذ ذذان ال ار نة فج لنغوشذ ذ تيال فيما يتعلق باقار المتمر ين المشذ ذذتبه ف همل فإنها تُع زكر بان وقوع انتهالات
لحقو اإلنسذان فج البلد األصذلج ليح كافيا فج حد ذاته السذتنتاج أن صذاحب الشذكوى يواجه لط ار متوقع ا
وقائما وشخصيا وح ي يا بانه س تعرض للتععيب .وتؤكد الل نة أنه يتع ن على سلطات الدولة الطرفل عند
تق يمها لطلب الل وء المقدم من ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوىل أن ت يم على نحو و ة
اف المخاطر المحتملة المتعلقة

بإسذ ذذاءة معاملة أقار المتمر ين المشذ ذذتبه ف هم .وفج ضذ ذذوء جميع المعلومات المقدمة من الطرف نل تالحظ

الل نة أن الطرف ن ال ينازعان فج أن ل .ه .قد أتيحم لها عدة فرص لشذذرح الوقائع والظروف ذات الصذلة

عما ال عائهال والدفاع عن قض ذ ذ ذ ذ ذ تهال شذ ذ ذ ذ ذذفويا ولطيال بما فج ذلك المقابالت الشذ ذ ذ ذ ذذفوية العديدة والطعون
الخطية أمام كل من الوكالة السذذويدية لشذذؤون اله رة ومحكمة قضذذايا اله رة .وتالحظ الل نة أن كل جلسذذة

( )6
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من جلسذ ذذات االسذ ذذتماع الشذ ذذفوية قد اسذ ذذتمرت لعدة سذ ذذاعاتل بمسذ ذذاعدة من مترجم شذ ذذفو ،وبحضذ ذذور محامةل

فيما يتعلق باألسبا

المدعاة لتوف ر الحماية لصاحبة الشكوى.

10-9

وترى الل نة أن صذذاحبتج الشذذكوى لم تنهضذذال فج عه القضذذيةل بعبء اإلثبات الواقع عل هما(.)8

11-9

وفج عا البالغل تالحظ الل نة أن ل .ه .لم تكن لها عالقة ش ذ ذذخص ذ ذذية با ،نش ذ ذذاط للمعارض ذ ذذةل

وعالوة على ذلكل لم تُبر ن ص ذ ذ ذذاحبتا الش ذ ذ ذذكوى على أن س ذ ذ ذذلطات الدولة الطرف التج نظرت فج القض ذ ذ ذذية
لم تُ ر تح يق ا مناسبا فج ا عاءاتهما.
ولم يكن لها أ ،انتماء للى معارضذذج النظام فج لنغوش ذ تيا .وال توجد أيض ذا أ لة كافية على انخراط ش ذ يقها
وزوجها فج جماعات المعارض ذذة عه .ويالحظ فج عا الص ذذد أنه على الرغم من أن المرأة التج لها روابط

أس ذرية مع أف ار فج المعارض ذة فج لنغوش ذ تيا والتج تعا قس ذ ار للى االتحا الروسذذج قد تكون عرضذذة لخطر
التععيبل تش ذ ذ ذ ذ ر ل .ه .فج عه القض ذ ذ ذ ذذية للى أنه وقعم حا ثة اس ذ ذ ذ ذذت وا وح دة من جانب جهاز األمن
االتحذذا  ،فيمذذا يتعلق بذذالتفذذاء زوجهذذا .وتالحظ الل نذذة أن ل .ه .لم تتعرض قط للتهذذديذذد بذذإلقذذاء ال بض

بالتعرض للتععيبل وأنه لم ي ر للقاء ال بض عل ها أو لسذ ذ ذ ذ ذ ذذاءة معاملها من جانب السذ ذ ذ ذ ذ ذذلطات.
عل هال أو
ز
وفض ذ ذ ذالا عن ذلكل وبالنظر للى أن ل .ه .قد اسذ ذ ذذتُدع م للى المحكمة وأُعلن أنها شذ ذ ذذخ مفقو ل تالحظ
الل نة أن ل .ه .لم تقدم أ ،ش ذ ذ ذ ذ ذ ذذرح مفص ذ ذ ذ ذ ذ ذذل لكي يمكن لهعه الوقائع أن تثبم أنها تواجه لط ار ح ي يا
بالتعرض للتععيب .وتالحظ الل نة أن كون ل .ه .قد اس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتطاعم مغا رة االتحا الروس ذ ذ ذ ذ ذ ذذج بحرية و ج
ز
تحمل جواز س ذ ذذفر ا ون وقوع أ ،حا لنما يدل أيض ذ ذا على عدم ا تمام س ذ ذذلطات الدولة بمكان وجو ا.

وباإلضذ ذذافة للى ذلكل تقدم صذ ذذاحبة الشذ ذذكوى ا عاءات مفا ا التحرش بخالها وقتل ابن لالها بعد مغا رتها

االتحا الروسذ ذ ذذجل ون تقديم أ لة .وترى الل نة أن األ لة األلرى المقدمةل مثل رسذ ذ ذذالة أحد المدافع ن عن

حقو اإلنسذ ذذان ومعكرة التوقي ل ليسذ ذذم موثوقة بما يكفج إلثبات وجو لطر أن تتعرض للتععيب .وعالوة

على ذلكل تدرف الل نة طول المدة ( 10أعوام على األقل) التج مضذذم على وقوع األحدا

وجو ا عاءات بشان ما لذا كانم السلطات الروسية قد بحثم فج غضون ذلك عن ل .ه.
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وبناء على ذلكل وفج ض ذ ذ ذ ذذوء االعتبارات المعكورة أعالهل وفج غيا
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والل نةل لذ تتصذ ذ ذ ذ ذ ذذرف بموجب الما ة  )7(22من االتفاقيةل تخل

المدعاةل وعدم

أ ،تفس ذ ذ ذ ذ رات أو معلومات

ألرى ذات صذ ذذلة فج ملف القضذ ذذيةل تخل الل نة للى أن صذ ذذاحبتج الشذ ذذكوى لم تور ا أسذ ذذبابا كافية تدعو
للتعرض للتعذذعيذذب أو المعذذاملذة
للى االعتقذذا بذذانهمذذا تواجهذذان لط ار ح ي يذا ومتوقعذا وشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذا وقذذائمذا ز
الاللنسانية عند عو تهما للى االتحا الروسج.
للى أن ترح ل الدولة الطرف

لصاحبتج الشكوى للى االتحا الروسج ال يشكل انتهالا للما ة  3من االتفاقية.
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