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تاريخ اعتماد القرار:

 23تموز/يوليه 2020

الموضوع:

يطر التعرض للتع يب عند التسليم

المسألة اإلجرائية:

عدم إثبات االدعاءات

المسائل الموضوعية:

عدم اإلعاد القسرية؛ يطر التعرض للتع يب عند التسليم

مواد العهد:

7

مواد البروتوكوإ االيتياري:

 2و()2(5ب)

ص ذ ذ ذذاحب البالغ .و د .س .و.و مواين ير يإلي من اإلثنية الطاجيكية ومن مواليد عام .1976

و د ُرفض يلب لةوئه إلى االتحاد الروس ذ ذذي وكان في و ي تقديم  .ا البالغ عرض ذ ذذة لخطر تس ذ ذذليمه إلى
ير يإلسذتان .ويدف صذاحب البالغ اأن تسذليمه د يبل حد انتها االتحاد الروسذي حقوه ه المكوولة له اموجب
الماد  7من العهد .وديل البروتوكوإ االيتياري حيإل النواذ االنسذ ذذبة للدولة الطرف في  1كانون الثاني/
يناير  .1992ويمثل المحامي إيالريون فاسيلييف صاحب البالغ.

__________
*

اعتمدته اللةنة في دورتها  29( 129حإليران/يونيه 24 -تموز/يوليه .)2020

**

شذذار في د ارسذذة  .ا البالغ أعضذذاء اللةنة التالية أسذذما .م :تانيا ماريا أبدو روتشذذوإ وعياض بن عاشذذور وعارف بلقان وأحمد

أمين فتح هللا وفورويا سذ ذذويتشذ ذذي وكا مريم كويتا ومارسذ ذذيا ف .ك .كران ودنمان ال ي مو.ومو از وفوتيني اا ازرتإليي و.يرنان كيإلادا
ابري ار وفاسيلما سانسين ويوسيه مانويل سانتوس ااييي ويوفاإ شاني وإيلين تيغرودجا وأندرياس زيمرمان وجنتيان زيبيري.
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وعنذد تس ذ ذ ذ ذ ذ ذذةيذل البالغ في  24تموز/يوليذه  2014ررت اللةنذة عن يريق مقرر.ذا الخذال المعني

االبال ات الةديد والتدابير المؤ تة عدم الموافقة على يلب صذاحب البالغ العمل بتدابير الحماية المؤ تة

لو ف تسليمه ريثما تنظر اللةنة في ضيته.
الوقائع نما عرضها صاحت الي
1-2

في  23نيسذ ذذان/أبريل  2004أُدين ص ذ ذاحب البالغ اموجب المادتين  )2(247و )2(204من القانون

الةنائي القير يإلي وحكمي عليه محكمة أالي المحلية في منطقة أوش اقير يإلس ذ ذ ذ ذذتان االس ذ ذ ذ ذذةن مد  14عاما.

وتبيَّن أن صذذاحب البالغ ا تنى ااتواق مسذذبق م شذذخص ير وكطريقة ير انونية ما دره  5,3كيلو رامات
من الهيروين وأنه َّ
يإلنها و ام بنقلها.
وكعد ذلك ُنقل ص ذذاحب البالغ إلى المس ذذتوينة العقابية امدينة جالإ ااد .وكموجب وانين العوو
2-2
العام ُيوضي عقوكته وكان من الموترض أن ُيورك عنه في  18تموز/يوليه .2010
3-2

ونقل صذ ذ ذذاحب البالغ اموجب رار صذ ذ ذذادر عن محكمة مدينة جالإ ااد في  21أيار/مايو 2008
ُ

4-2

ويدعي صذ ذذاحب البالغ أن إدار السذ ذذةن أذني له في أيلوإ/سذ ذذبتمبر  2008االسذ ذذور إلى ياجيكسذ ذذتان

لقضاء ما تبقى من مد عقوكته في إحدى المستوينات العقابية.

لمد  15يوما لحضور جناز والده .ونظ ار إلى أن والدته توفيي أثناء إ امته في ياجيكستان فإنه لم يتمكن

من العود إلى ير يإلس ذذتان في الو ي المحدد .وعندما حاوإ أيي ار ال .اب إلى جالإ ااد تبيَّن أن الحدود
د أُ لقي جراء اندالع اضذ ذذطرااات .نا  .ويدعي صذ ذذاحب البالغ أنه ضذ ذذى عد أسذ ذذابي على الحدود في
محاولة إل ناع حرس الحدود االسماح له اعبور الحدود لمن دون جدوى.

5-2

وفي  20كانون الثاني/يناير  2009سافر إلى موسكو وكدأ العمل في أوراش البناء .نا .

6-2

وفي  15أيار/مايو  2009فتح أحد المحققين من دائر تنوي العقوكات بوزار العدإ في ير يإلس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتان

تحقيقا اشذأن فرار صذاحب البالغ .وفي اليوم نوسذه صذدر أمر ويني االقبض عليه تاله أمر دولي ب لك.
وفي  2حإليران/يونيه ُ 2009فتحي دعوى جنائية اشأن ف ارره اموجب الماد  )1(336من القانون الةنائي.
وفي  3حإليران/يونيه  2009أمرت محكمة أوش المحلية اإيداع صاحب البالغ ر.ن االحتةاز السابق للمحا مة.
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وفي  5أيلوإ/س ذذبتمبر  2013ألقي الش ذذرية القبض على ص ذذاحب البالغ في موس ذذكو بناء على

أمر دولي .وفي  9أيلوإ/س ذذبتمبر  2013أمرت محكمة مقايعة اابوش ذذكينس ذذكي اموس ذذكو بوضذ ذ ص ذذاحب
ومددت فتر احتةازه في عد مناس ذ ذ ذذبات .ولم تنةح جمي الطعون المقدمة ض ذ ذ ذذد احتةازه
البالغ ر.ن االحتةاز؛ ُ
أمام محكمة موسكو اإل ليمية.

وفي  11تش ذرين األوإ/أ توكر  2013يلب نائب المدعي العام في ير يإلسذذتان ترحيل صذذاحب
8-2
البالغ من االتحاد الروسذ ذ ذذي .وفي  24كانون الثاني/يناير  2014أصذ ذ ذذدر نائب المدعي العام لالتحاد الروسذ ذ ذذي
ار ار يقض ذذي بتس ذذليم ص ذذاحب البالغ إل ماإ عقوكة الس ذذةن الص ذذادر في حقه في  23نيس ذذان/أبريل 2004

ومقاض ذ ذذاته اموجب الماد  )1(336من القانون الةنائي .واس ذ ذذتأنف ص ذ ذذاحب البالغ  .ا القرار أمام محكمة

موس ذ ذ ذذكو المحلية بدعوى أنه يخاف مقاض ذ ذ ذذاته في ير يإلس ذ ذ ذذتان وأنه لم يور وأنه س ذ ذ ذذيتعرض للتع يب في
ير يإلستان في حاإ ترحيله ألنه من اإلثنية الطاجيكية وأن األ ليات عرضة لالضطهاد .نا .

9-2

وفي  14ش ذ ذذباا/فبراير  2014دم ص ذ ذذاحب البالغ يلب لةوء إلى مكتب موس ذ ذذكو التاا للدائر

االتحادية للهةر في االتحاد الروسذ ذذي .وفي  4ذار/مارس  2014رفض المكتب يلبه معتب ار أن صذ ذذاحب
البالغ لم يثبي أسذ ذذي مخاوفه من االضذ ذذطهاد في حاإ تسذ ذذليمه .واسذ ذذتأنف صذ ذذاحب البالغ  .ا القرار أمام

الدائر االتحادية للهةر (.)1
__________
( )1
2

ان  .ا الطعن ال يإلاإ يد البحث في و ي تقديم البالغ إلى اللةنة.
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وفي  9نيسذ ذ ذذان/أبريل  2014رفضذ ذ ذذي محكمة مدينة موسذ ذ ذذكو يعون صذ ذ ذذاحب البالغ في األمر

الصذ ذذادر عن مكتب المدعي العام ال ي ضذ ذذى بتسذ ذذليمه .وفي تاريخ ير محدد اسذ ذذتأنف صذ ذذاحب البالغ

ومحاميه  .ا القرار أمام المحكمة العليا لالتحاد الروسي.
11-2

وفي  24أيار/مايو  2014رفض ذذي الدائر االتحادية للهةر في  4ذار/مارس  2014يعن ص ذذاحب

12-2

وفي  25حإليران/يونيه  2014رفضذي المحكمة العليا يعن صذاحب البالغ في رار محكمة مدينة
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وفي  25حإليران/يونيه  2014أيضذذا دم محامي صذذاحب البالغ إلى المحكمة األوروكية لحقوق

البالغ في القرار السلبي الصادر عن مكتبها اموسكو.

موسكو المؤرخ  9نيسان/أبريل .2014

اإلنسذ ذ ذذان يلبا اشذ ذ ذذأن إعماإ تدابير الحماية المؤ تة .وفي  26حإليران/يونيه  2014رفضذ ذ ذذي المحكمة األوروكية

لحقوق اإلنسان  .ا الطلب.
14-2

ويطلب صاحب البالغ إلى اللةنة دعو الدولة الطرف إلى عدم المضي دما بترحيله ريثما تنظر

اللةنة في بال ه.

ال كوى
1-3

يدعي صذ ذ ذذاحب البالغ أنه معرض لخطر التع يب و يره من ضذ ذ ذذروب المعاملة المهينة في حاإ

تس ذ ذ ذ ذ ذذليمه وذلك إلجباره على االعتراف اةرائم لم يرتمبها في ض ذ ذ ذ ذ ذذية جنائية ملوقة ألنه من اإلثنية الطاجيكية.

ويويد صذذاحب البالغ اأن األ ليات في ير يإلسذذتان تتعرض للتمييإل وأن عد تقارير لمنظمات دولية تشذذهد

ب لك وأنه يخشذذى على حياته وصذذحته ألن التع يب وفقا لما يدعيه منتشذ نذر على نطاق واس ذ وال ُيعا ب
عليه في ير يإلستان.
2-3

ويؤكد ص ذذاحب البالغ دعما الدعاءاته أن المقرر الخال المعني االتع يب و يره من ض ذذروب

المعاملة أو العقوكة القاسذ ذ ذذية أو الالإنسذ ذ ذذانية أو المهينة د أ د في تقرير عن اعثته إلى ير يإلسذ ذ ذذتان في

عام  )A/HRC/19/61/Add.2( 2011أنه تلقى ادعاءات وشذذهادات عن اسذذتخدام سذذلطات إنواذ القانون

في ير يإلس ذ ذ ذذتان للتع يب والمعاملة القاس ذ ذ ذذية على نطاق واس ذ ذ ذ  .وأش ذ ذ ذذارت منظمة العوو الدولية أيض ذ ذ ذذا في

تقرير.ا لعام  2013إلى اسذ ذ ذذتنتاجات المقرر الخال المعني االتع يب ال سذ ذ ذذيما ايما يتعلق اادعاء انتها

حقوق أفراد من األ لية األوزككية ر.ن االحتةاز ومقاض ذ ذ ذ ذذاتهم في س ذ ذ ذ ذذياق أحدا

عام  2010اما في ذلك

اسذ ذ ذ ذذتخدام التع يب واالعترافات القسذ ذ ذ ذرية والمحا مات ير العادلة( .)2ويالحظ صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن وزار

يارجية الواليات المتحد الحظي في "التقارير القطرية عن ممارسذ ذذات حقوق اإلنسذ ذذان" لعام  2011أن العديد

من محامي الدفاع والعديد من منظمات رص ذذد حقوق اإلنس ذذان اما فيها ولوس وفوكودي ("ص ذذوت الحرية")

ومنظمة مواينون ض ذذد الوس ذذاد و.يومن رايتي ووتم اس ذذتمروا في اإلبالغ االعديد من حواد التع يب على

أيدي الشذذرية و ير.ا من وكاالت إنواذ القانون يواإ العام .واسذذتمر ورود تقارير تويد اضذذرب ضذذباا الشذذرية

ين والسذ ذ ذذةناء (ال سذ ذ ذذيما األوزكك في الةنوب) البتإلاز الرشذ ذ ذذاوى منهم مقابل اإلفراك عنهم أو انتإلاع
المحتةإل ه
اعترافات جنائية.
3-3

ويدعي صذ ذذاحب البالغ أن يطر تع يبه أ ثر من حقيقي في رل رروفه الشذ ذذخصذ ذذية وأنه متهم

يطأ االورار من الس ذ ذذةن ألن إدار الس ذ ذذةون .ي التي أيلقي سذ ذ ذراحه مؤ تا لمنه لم يتمكن من العود إلى
ير يإلسذتان ألسذباب موضذوعية .ويالحظ أنه تعرض أثناء إ امته في أما ن سذلب الحرية في ير يإلسذتان

__________
( )2
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للتمييإل ألنه من اإلثنية الطاجيكية( .)3وسذ ذُذيلقى القبض عليه فو ار في ير يإلسذ ذذتان ويإليد ذلك من يطر تعرضذ ذذه
للتع يب إلجباره على االعتراف او ارره المإلعوم و.و ما يتنافى م الماد  7من العهد.
م حظات الابلة الطرف ب ن المقيولية
1-4

دمي الدولة الطرف في م كر شذذووية مؤرية  6تشذرين األوإ/أ توكر  2014مالحظاتها اشذذأن

وت كر الدولة الطرف اأن صاحب البالغ و.و ر.ن االحتةاز السابق للترحيل د أعرب عن ر بته
المقبوليةُ .
في يلب اللةوء في االتحاد الروسذي .وضذمانا لحقو ه ازره مسذؤولو الدائر االتحادية للهةر و.و ر.ن االحتةاز

وتلقوا يلبه وأجروا مقابلة معه و دموا إليه اسذ ذ ذذتمار لةوء واسذ ذ ذذتبيانا وذلك على النحو ال ي ينص عليه القانون

االتحادي المتعلق االالجئين لعام .1993
2-4

وتالحظ الدولة الطرف أن صذ ذذاحب البالغ يخضذ ذ لم كر احث دولية بناء على يلب السذ ذذلطات

القير يإلية اعد ف ارره من مكان سذلب الحرية أثناء ضذائه عقوكة السذةن إل ماإ عقوكة السذةن التي أصذدرتها

في حقه محكمة أالي المحلية اأوش في  23نيسان/أبريل .2004
3-4

وت ّكر الدولة الطرف اأن محكمة أالي المحلية اأوش حكمي على ص ذذاحب البالغ في  23نيس ذذان/

أبريل  2004االسةن  14عاما بتهمة ا تنائه اطريقة ير انونية نحو  5كيلو رامات و 300رام من ماد
مخدر .ي الهيروين واستيراد.ا وتخإلينها في ير يإلستان بنية بيعها.

4-4

و د نظر مكتب الدائر االتحادية للهةر اموسذذكو في يلب اللةوء اطريقة شذذاملة وموضذذوعية في

حدود المواعيد المحدد وراعى في ذلك الحالة في ير يإلسذ ذ ذ ذذتان .وفي  4ذار/مارس  2014رفض مكتب

الدائر االتحادية للهةر اموس ذ ذذكو يلب اللةوء ال ي ّدمه ص ذ ذذاحب البالغ ألنه لم ُيعتبر الجئا أل راض القانون
االتحادي المتعلق االالجئين لعام  .1993والالجئ اموجب  .ا القانون .و شذخص لديه مخاوف ملموسة
ومعقولة من أنه سذيتعرض لالضذطهاد على أسذاس العرق أو الدين أو الةنسذية أو المواينة أو االنتماء إلى

فئة اجتماعية معينة أو على أسذاس رائه السذياسذية ويوجد يارك بلده األصذلي وال يمكنه االسذتواد من حماية

ذلك البلد أو ال يريد االستواد من  .ه الحماية في ضوء  .ه المخاوف.
5-4

ويلصذي الدائر االتحادية للهةر إلى أن صذاحب البالغ ليي عرضذة لالضذطهاد في ير يإلسذتان

على أسذذاس ااراء السذذياسذذية أو العرق أو الدين أو المواينة أو الةنسذذية أو االنتماء إلى فئة اجتماعية اعينها.

وال توجد أي اعتبارات إنسذ ذذانية تحوإ دون ترحيل صذ ذذاحب البالغ أو تتطلب اقاءه في االتحاد الروسذ ذذي .واتخ ت
الدائر االتحادية للهةر رار.ا  .ا اسذ ذذتنادا إلى تحليل ادعاء صذ ذذاحب البالغ والمعلومات التي دمها مكتب
المدعي العام لالتحاد الروس ذذي ايما يتعلق بتس ذذليمه .ولم تةد الدائر االتحادية للهةر أي أس ذذباب تدعو إلى

االعتقاد اأن صاحب البالغ عرضة لخطر التع يب عند تسليمه.
6-4

وتالحظ الدولة الطرف أن صذذاحب البالغ لم يطلب اللةوء عند وصذذوله إلى االتحاد الروسذذي في

انون الثاني/يناير  .2009وأنه لم يوعل ذلك إال في ش ذذباا/فبراير  2014اعد احتةازه في انتظار تس ذذليمه

إلى ير يإلستان.
7-4

وال يمكن أن تشذ ذ ذ ذ ّكل مخاوف ص ذ ذ ذذاحب البالغ من مالحقته جنائيا س ذ ذ ذذببا لمنحه اللةوء .ابموجب

القانون الةنائي لالتحاد الروس ذذي تش ذذكل التهم الموجهة إلى ص ذذاحب البالغ في ير يإلس ذذتان جريمة ُيعا ب
عليها اسلب الحرية.
8-4

ووفقا للدولة الطرف ال يشكل ادعاء صاحب البالغ أنه لم يكن م نبا في الةريمة التي كان اتُّهم

اارتمابها (الورار من مكان سلب الحرية) جإلءا من مسو ات النظر في يلب اللةوء.

__________
( )3
4

لم تُقدَّم أي تواصيل أيرى.
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9-4

ولم يقدم صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أي دليل أمام الدائر االتحادية للهةر يؤكد وجود أسذ ذ ذ ذذباب موضذ ذ ذ ذذوعية

لمخاوفه من أن المسذذؤولين القير يإليين سذذيعاملونه معاملة اسذذية .و د نظرت الدائر االتحادية للهةر اشذذكل
شذذامل في جمي أسذذي اللةوء في ضذذية صذذاحب البالغ وأيضذذعتها للد ارسذذة والتقييم الالزمين؛ ونتيةة ل لك

صدر رار.ا في إيار من االمتثاإ التام للقانون ولاللتإلامات الدولية للدولة الطرف.
10-4

وتالحظ الدولة الطرف أن بالغ صاحب البالغ ال يستند إلى أدلة وال يمتثل معايير المقبولية المنصول

11-4

وكموجب الماد  1-412من انون اإلجراءات الةنائية يةوز لهيئة رئاسذ ذ ذذة المحكمة العليا إعاد

عليها في الماد  5من البروتوكوإ االيتياري.

النظر في الق اررات التي ا تسبي و األمر المقضي اه في ضون سنة واحد من اعتماد.ا وذلك اموجب

إجراءات المراجعة القض ذ ذذائية .وكموجب الماد  )3()1(1-412من انون اإلجراءات الةنائية تنظر .يئة رئاس ذ ذذة
المحكمة العليا في الق اررات الص ذ ذ ذ ذذادر ابتدائيا عن المحا م العليا للةمهوريات ومحا م راي أو المحا م اإل ليمية

ومحا م المدن التي لها أ.مية اتحادية ومحا م األ اليم أو المقايعات المتمتعة االحكم ال اتي التي ا تسبي
و األمر المقضي اه شريطة أن تمون المحكمة العليا لالتحاد الروسي د نظرت فيها استئناايا.

12-4

وفي  .ا الص ذذدد تالحظ الدولة الطرف أنه كان اإمكان ص ذذاحب البالغ التماس مراجعة ض ذذائية

لقرار محكمة مدينة موسذكو الصذادر في  9نيسذان/أبريل  2014ال ي رفض الطعن في رار مكتب المدعي

العام القاض ذ ذذي بتس ذ ذذليمه فض ذ ذذال عن رار المحكمة العليا الص ذ ذذادر في  25حإليران/يونيه  2014ال ي يؤكد رار
محكمة موسكو المحلية .وكناء على ذلك لم يستنود صاحب البالغ جمي سبل االنتصاف المحلية.
لعليقات صاحت الي

على م حظات الابلة الطرف ب ن المقيولية

ّدم صذ ذ ذذاحب البالغ في رسذ ذ ذذالة مؤرية  16ذار/مارس  2015تعليقاته على مالحظات الدولة
1-5
الطرف اشذأن المقبولية .ويالحظ المحامي أن القرار النهائي في ضذية صذاحب البالغ صذدر اسذتئناايا عن
المحكمة العليا لالتحاد الروس ذ ذ ذذي في  25حإليران/يونيه  .2014وتش ذ ذ ذذكل إجراءات المراجعة القض ذ ذ ذذائية أمام

.يئة رئاس ذذة المحكمة العليا وس ذذيلة اس ذذتثنائية للطعن في األحكام .ويندرك بوإ يلب احتةاك لبدء المراجعة

القضذ ذذائية ضذ ذذمن صذ ذذالحيات القاضذ ذذي ال ي ينظر في الشذ ذذكوى وال توجد من ثم أي ضذ ذذمانات للنظر في

القضية دون أي شروا.
2-5

وإضذذافة إلى ذلك يالحظ المحامي أن صذذاحب البالغ ُنقل في  15ب/أ سذذطي  2014من موسذذكو

إلى الدائر االتحادية لتنوي العقوكات في منطقة أومسذ ذ ذ ذذك وذلك بهدف تسذ ذ ذ ذذليمه .ويويد المحامي أنه جرى االوعل

تسليم صاحب البالغ.

وي ّكر المحامي اادعاءات صذ ذ ذ ذذاحب البالغ اأنه يالفا للماد  7من العهد د يتعرض عند تسذ ذ ذ ذذليمه
3-5
()4
لخطر التع يب والمعاملة الالإنسانية أو القاسية بوصوه من اإلثنية الطاجيكية .
4-5

ويضذ ذذيف المحامي أن صذ ذذاحب البالغ تعرض أثناء إ امته في المسذ ذذتوينة العقابية اةالإ ااد

5-5

وتأييدا للحةج المتعلقة ااضذ ذ ذ ذذطهاد األ ليات القومية في ير يإلسذ ذ ذ ذذتان يشذ ذ ذ ذذير المحامي إلى حكم

لمعاملة اسية على أيدي موروي السةن على أساس أصله اإلثني .
()5

المحكمة األوروكية لحقوق اإلنسذذان في ضذذية إر اشذذيف ضذذد االتحاد الروسذذي (الدعوى ر م )11/49747

ال ي الحظي ايه المحكمة أنه اس ذ ذذتنادا إلى التقارير العديد التي دمتها المنظمات الدولية اش ذ ذذأن احترام

حقوق اإلنسذذان في ير يإلسذذتان تةدر اإلشذذار إلى أنه على الر م من تحسذذن الحالة من صذذيف عام 2010
__________
( )4

يش ذ ذير المحامي مةددا إلى تقارير المقرر الخال المعني امسذ ذذألة التع يب ووزار يارجية الواليات المتحد ومنظمة العوو الدولية

( )5

لم تُقدَّم أي تواصيل أيرى.
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ال يإلاإ موروو إنواذ القانون يسذتخدمون التع يب والمعاملة القاسذية واالبتإلاز على نطاق واسذ ضذد أفراد اإلثنية
األوزككية المشذ ذ ذذتبه في ارتمابهم جرائم يالإ االشذ ذ ذذتبا ات التي و عي في عام  .2010وارتأت المحكمة من

ثم أن .نا أسذ ذ ذ ذذبااا لالعتقاد بوجود يطر معاملة تتعارض م الماد  3من اتواقية حماية حقوق اإلنسذ ذ ذ ذذان

والحريات األس ذذاس ذذية (االتواقية األوروكية لحقوق اإلنس ذذان) وأن تس ذذليم ص ذذاحب الدعوى يش ذذكل انتها ا لتلك

االتواقية .ور م أن صذذاحب البالغ في  .ه القضذذية من اإلثنية الطاجيكية وليي أوزككيا فإن المحامي يرى
م ذلك أنه عرضة لخطر االضطهاد على أساس أصله اإلثني.

6-5

ويعتقذذد المحذذامي أن يطر تعرض مقذذدم البالغ للتعذ يذب أ ثر من حقيقي ألنذه متهم اذالورار من

مكان سذذلب الحرية على الر م من أن إدار السذذةن د أفرجي عنه لحضذذور جناز والده لمنه لم يتمكن من
العود في الو ي المحدد نظ ار لظروف موضوعية.

ويدعي المحامي أن صذاحب البالغ سُذيعتقل فور عودته إلى ير يإلسذتان مما يعرضذه لخطر التع يب
7-5
إلجباره على االعتراف او ارره المإلعوم.
م حظات الابلة الطرف ب ن األسس الموضوعية
1-6

دمي الدولة الطرف في م كر شذووية مؤرية  30تموز/يوليه  2015مالحظاتها اشذأن األسذي

الموضذذوعية .وتالحظ الدولة الطرف أوال أن حةة المحامي اشذذأن مقاضذذا صذذاحب البالغ على أسذذاس أصذذله

اإلثني حة نة ال أساس لها وأن دعوى صاحب البالغ ذات ياا عام وال عال ة لها االسياسات القير يإلية.
2-6

فوي  9نيس ذذان/أبريل  2014عندما نظرت محكمة موس ذذكو المحلية في ادعاءات ص ذذاحب البالغ

ضذ ذ ذذد القرار المؤرخ  24كانون الثاني/يناير  2014الصذ ذ ذذادر عن مكتب المدعي العام والقاضذ ذ ذذي بتسذ ذ ذذليمه

يلصذي المحكمة إلى أن ادعاءاته اأنه لم يكن على علم امقاضذاته في ير يإلسذتان تدحضذها مواد ملف القضذية.

فصذ ذذاحب البالغ لم يدحض في المحكمة أنه ادر السذ ذذةن بل انتهاء مد سذ ذذةنه ولم يدحض أيضذ ذذا أنه ادر

ير يإلس ذ ذذتان .ولم يطعن في أس ذ ذذباب مقاض ذ ذذاته ايما يتعلق ااالتةار االمخدرات ال ي ش ذ ذذكل أس ذ ذذاس الحكم
الصادر في حقه .وتُ ِّّبين مواد ملف القضية أن صاحب البالغ وَّ أثناء سةنه اتوا ا اعدم محاولة الورار.
عند راءتها مقترنة أن صذ ذ ذذاحب البالغ كان على علم اضذ ذ ذذرور ضذ ذ ذذاء مد

وتُبين  .ه الو ائ
3-6
عقوكته التي ُيِّّو هض ذي اوض ذذل مختلف وانين العوو فض ذذال عن ض ذذرور عدم محاولة تةنب ض ذذاء مد العقوكة.
ولم ُتقدَّم إلى المحكمة أي معلومات مقنعة أو صذذاد ة ُتبين أن صذذاحب البالغ ادر المسذذتوينة العقابية وسذذافر
إلى الخارك بناء على اتواق م إدار الس ذ ذ ذذةن .بل على العكي من ذلك ُتظهر المواد التي دمها مكتب المدعي

العام أن صاحب البالغ لم ُيمنح أي إذن االسور يارك السةن.
4-6

ولم تتخ السذلطات القير يإلية أي مو ف متحيإل ضذد صذاحب البالغ كما يتضذح ذلك من تطبيق

ثالثة أحكام االعوو العام في ضذيته وتخييف عقوكته؛ ومن نقله من مسذتوينة عقابية ذات نظام صذارم إلى

مسذذتوينة عقابية ُيسذذمح ايه االتنقل دون ر يب؛ ومن عدم وجود شذذكاوى أيضذذا اشذذأن اسذذتخدام القو البدنية
أو اشأن المساعد الطبية.
5-6

وعندما ألقي القبض على ص ذذاحب البالغ في موس ذذكو لم يكن مس ذذةال اص ذذوته مهاج ار ولم يكن

لديه أي تصذ ذ ذ ذريح للعمل في االتحاد الروسذ ذ ذ ذذي .ولم تُقدَّم إلى المحكمة أي معلومات مقنعة أو صذ ذ ذ ذذاد ة من

شذ ذذأنها أن تشذ ذذكل سذ ذذببا لالعتقاد اأن صذ ذذاحب البالغ سذ ذذيتعرض لدى عودته للتع يب أو المعاملة ير القانونية
في سياق مالحقته الةنائية.

6-6

وتض ذذيف الدولة الطرف أن المحكمة لم تةد أي أس ذذباب تدعو إلى عدم تص ذذديق الض ذذمانات التي

دمها مكتب المدعي العام في ير يإلسذ ذذتان وفقا ألحكام اتواقية المسذ ذذاعد القانونية والعال ات القانونية في

المسائل المدنية واألسرية والةنائية.
6
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7-6

وكناء على ما تقدم أيدت محكمة موسذذكو المحلية في  9نيسذذان/أبريل  2014رار نائب المدعي

8-6

وفي  25تموز/يوليه  2014أيدت المحكمة العليا لالتحاد الروس ذ ذ ذ ذ ذ ذذي في أعقاب الطعن المقدم

العام لالتحاد الروسي القاضي بتسليم صاحب البالغ.

رار محكمة موس ذ ذ ذذكو المحلية المؤرخ  9نيس ذ ذ ذذان/أبريل  2014وأش ذ ذ ذذارت وفقا لقرار مكتب موس ذ ذ ذذكو التاا

للدائر االتحادية للهةر المؤرخ  4ذار/مارس  2014إلى رفض يلب اللةوء ال ي دمه صاحب البالغ.
9-6

وتالحظ الدولة الطرف أن المواد التي ش ذذكلي أس ذذاس رار التس ذذليم ال تتض ذذمن أي معلومات تثبي

أن صذاحب البالغ يواجه يط ار شذخصذيا يعرضذه للتع يب أو يره من ضذروب المعاملة القاسذية أو الالإنسذانية
أو المهينة عند عودته .ولم تُقدم أي معلومات من  .ا القبيل إلى محكمة االستئناف أيضا.

10-6

وكعد أن سَّذلم االتحاد الروسذي صذاحب البالغ إلى ير يإلسذتان وفقا للمعلومات الوارد من مكتب

المدعي العام لقير يإلس ذذتان المؤرية  3كانون األوإ/ديس ذذمبر  2014أدانته محكمة أوش المحلية بتهمة الورار

من مكان سلب الحرية اموجب الماد  )1(336من القانون الةنائي وحكمي عليه االسةن لمد سنتين و7
أشذهر في مسذتوينة عقابية ذات نظام صذارم وراعي في ذلك عقوكة السذةن المتبقية .وأي ت المحكمة في

اعتبار.ا الو ي ال ي ضذذاه صذذاحب البالغ ر.ن االحتةاز السذذابق للمحا مة ال ي بل سذذنة و 3أشذذهر و8

أيام .ولم ُيسذ ذ ذ ذذتأنف الحكم الصذ ذ ذ ذذادر في  3كانون األوإ/ديسذ ذ ذ ذذمبر  2014وديل حيإل النواذ .وأثناء التحقيق
والمحا مة َّ
مثلي المحامية السيد د .صاحب البالغ .ولم يقدم صاحب البالغ وال محاميته أي شكوى على
اإليالق إلى إدار مركإل االحتةاز السابق للمحا مة اشأن أي معاملة اسية.

11-6

وكعد انتهاء مد سذذةن صذذاحب البالغ أُيلق سذراحه في  5كانون الثاني/يناير  2015و ادر

12-6

وتختتم الدولة الطرف ااإلشذ ذ ذذار إلى أنه ال توجد أسذ ذ ذذباب تدعو إلى االعتقاد اأن صذ ذ ذذاحب البالغ

إلى ياجيكستان.

تعرض عند عودته إلى ير يإلسذتان للتع يب أو يره من ضذروب المعاملة أو العقوكة القاسذية أو الالإنسذانية

أو المهينة.

القضايا باإللراءات المعربضة على اللجنة

النظر في المقبولية
1-7

بذذل النظر في أي ادعذذاء يرد في بالغ مذذا يةذذب أن تتخذ اللةنذذة وفقذذا للمذذاد  97من نظذذامهذذا

2-7

ووفقذا للمذاد (2 5أ) من البروتوكوإ االيتيذاري ال تنظر اللةنذة في أي بالغ يرد من فرد مذا لم تتحقق

3-7

و د تأ دت اللةنة من أن يلبا د ُ دم إلى المحكمة األوروكية لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذذان في  25حإليران/

الدايلي ار ار اشأن مقبولية البالغ اموجب البروتوكوإ االيتياري الملحق االعهد.

من أن المسألة ذاتها ليسي يد النظر في إيار إجراء ير من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

يونيه  2014نيااة عن ص ذذاحب البالغ اما في ذلك يلب إعماإ تدابير الحماية المؤ تة لو ف تس ذذليمه من

االتحاد الروسذ ذذي إلى ير يإلسذ ذذتان .وتالحظ اللةنة أن المحكمة األوروكية لحقوق اإلنسذ ذذان رفضذ ذذي في 26

حإليران/يونيه  2014يلب إعماإ التدابير المؤ تة وأبلغي صذذاحب الدعوى اأنها سذذتُتلف ملف القضذذية في
الو ي المناس ذ ذ ذ ذ ذذب وأنها لن تنظر في األمر مةددا( .)6وفي رل  .ه الظروف ترى اللةنة عدم وجود ما يمنعها
اموجب الماد ()2(5أ) من البروتوكوإ االيتياري من النظر في البالغ.

__________
( )6
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وتالحظ اللةنة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية الشذذكوى بدعوى عدم اسذذتنواد سذذبل االنتصذذاف

المحلية .فقد الحظي الدولة الطرف في  .ا الصذدد أن صذاحب البالغ لم يتقدم اشذكوى إلى .يئة رئاسذة المحكمة

العليا اموجب إجراءات المراجعة القضائية على النحو المنصول عليه في الماد  )1(412من انون اإلجراءات

الةنائية .وت ّكر اللةنة اس ذ ذوااقها التي تويد اأن تقديم يلب إلى رئاس ذ ذذة المحكمة امقتض ذ ذذى إجراء المراجعة
القضذذائية لغرض مراجعة اررات المحكمة التي ديلي حيإل النواذ وتتو ف على السذذلطة التقديرية للقاضذذي
ُيش ذذكل س ذذبيل انتص ذذاف اس ذذتثنائيا وأنه يةب على الدولة الطرف أن تبين أن .نا احتماال معقوال اأن توفر
مثل  .ه الطلبات سذبيل انتصذاف فعاال ايما يتعلق اظروف القضذية( .)7وتالحظ اللةنة أن الدولة الطرف لم
تبين في  .ه القض ذ ذذية ما إذا كاني الطلبات المقدمة إلى رئاس ذ ذذة المحكمة العليا إلجراء مراجعة ض ذ ذذائية د

نةحي في حاالت ادعاءات التع يب وسذ ذ ذ ذذوء المعاملة ولم تبين عدد  .ه الحاالت .وكناء على ذلك ترى اللةنة

عدم وجود ما يمنعها اموجب الماد ()2(5أ) من البروتوكوإ االيتياري من النظر في  .ا البالغ.
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وتحيط اللةنذة علمذا اذادعذاءات ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ اموجذب المذاد  7من العهذد التي تويذد اذأنذه في حذاإ

تس ذذليمه س ذذيكون عرض ذذة لالض ذذطهاد والمعاملة الالإنس ذذانية والمهينة والقاس ذذية اما في ذلك التع يب ألنه من
األ لية اإلثنية الطاجيكية في ير يإلستان.
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وتحيط اللةنة علما أيضذ ذ ذ ذ ذذا االمعلومات التي دمها صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ تأييدا الدعاءاته المتعلقة احدو

التع يب في ير يإلس ذ ذ ذذتان اما في ذلك تع يب أفراد األ لية األوزككية ال س ذ ذ ذذيما في جنوب ير يإلس ذ ذ ذذتان .وتحيط

علما ك لك اأن صذاحب البالغ ادعى أيضذا دون تقديم أي دليل أو توضذيح ير أنه تعرض لالضذطهاد اسذبب
أصله اإلثني أثناء احتةازه في ير يإلستان.
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ير أن اللةنة ترى اس ذ ذذتنادا إلى المعلومات ذات الص ذ ذذلة به ه القض ذ ذذية أن ص ذ ذذاحب البالغ لم ُيثبي

ادعاءاته اما يكوي من األدلة .وترى اللةنة على وجه الخص ذ ذ ذذول أن ص ذ ذ ذذاحب البالغ لم يتمكن من ركط

حالة حقوق اإلنس ذذان في ير يإلس ذذتان اس ذذيا ه الش ذذخص ذذي .وفي رل عدم تض ذذمين الملف معلومات إض ذذااية

وجيهذة ترى اللةنذة أن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ لم يذدعم ادعذاءاتذه امذا يكوي من األدلذة أل راض المقبوليذة .ووفقذا لذ لذك

تعلن اللةنة أن ادعاءات صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ التي تسذ ذ ذ ذ ذ ذذتند إلى الماد  7ير مقبولة اموجب الماد  2من

البروتوكوإ االيتياري.
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وكناء على ذلك تُقرر اللةنة ما يلي:
(أ)

عدم بوإ البالغ اموجب الماد  2من البروتوكوإ االيتياري؛

(ب)

إحالة  .ا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البالغ.

__________
( )7
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