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بالغ مقدم من:

ألكسي إيفانوف ،ابسا شاققق ،ساغيي إيفانوف،
(ميثل ،احملنمي أودري ابلفدا)

الشخص املدعى أو ،ضحقة:

سغيي إيفنوف( ،متفىف)

الدولة الطر:،

بقالروس

اتريخ تقدمي البالغ:

 ١٤تشرين األول/أكتفبر ( ٢٠١٥الرسنلة األوىل)

الفاثئق املرجعقة:

القرار املتخذ عمالا ابملندة  97من النظانم الاداللي
للجنة (املندة  9٢حنلقنا) احملنل إىل الدولة الطار،
يف  ١٥تشرين األول/أكتفبر ( ٢٠١٥مل يصادر يف
شكل وثققة)

اتريخ اعتمند اآلراء:

 ١٨متفز/يفلق٢٠١9 ،

املفضفع:

فرض حك اإلعدام بعد حمنكمة يغ عندلة

املسنئل اإلجرائقة:

ع اادم تع اانو الدول ااة الط اار ،ع اادم احا ا ام طلا ا
اللجن ااة اختا اان ت اادابغ مؤقتا ااة ع اادم اسا ااتنفند سا اابل
االوتصن ،احمللقة

اعتمدهتن اللجنة يف دورهتن  ٢٦-١( ١٢٦متفز/يفلق.)٢٠١9 ،
شنرك أعضنء اللجنة التنلقة أمسنؤه يف دراسة هذا الابالغ :اتوقان مانرا عبادو روشافل عقانض بان عنشافر إيلايي
براودس كهريس عنر ،بفلكن أمحد أمني فتح هللا شفيتشي ففروا كريساتف ،هانينس ابمارمي كافاات دوكان
مفهفماافزا الكااي فاافتقي ابزارت اييس هاار كقسااندا فنزيلكاان سنوسااني لفسااق ،منوفياال ساانوتفس ابيااقس يففاانل
شنين هقلني تقغرودجن أودراس زميرمن جقنتقن زبغي.
أُرفق هبذه اآلراء رأي مش ك (خمنلف جيئقنا) ألعضنء اللجناة عانر ،بفلكان وهقلاني تقغرودجان وأوادراس زميرمان
وجقنتقن زبغي.
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املسنئل املفضفعقة:

احلرم اان التعس اافي م اان احلق اانة أم اار إحض اانر أم اانم
احملكمة احلاق يف حمنكماة عندلاة أمانم هقئاة قضانئقة
مستقلة ووييهة احلق يف اف اض الرباءة

مفاد العهد:

 )١(٦و( )٢و )١(9إىل ( )٤و )١(١٤و()٢
و(()3أ) و(ب) و(د)

مفاد الربوتفكفل االلتقنري:

 ١و ٢و()٢(٥ب)

 ١-١يُا اادعى ص ا اانح ال ا اابالغ ألكس ا ااي إيف ا اانوف ،وه ا ااف م ا ا افاطن بقالروس ا ااي م ا اان مفالق ا ااد
عنم  .١9٨٨قدَّم البالغ ابس شققق ،سغيي إيفنوف ،وهف أيضنا مفاطن بقالروسي مان مفالقاد
عاانم  ١99٤وكاان لااد حاادو الفقاانئ حمتج ايا يف طاانبفر اإلعاادام يف اوتظاانر تنفقااذ العقفبااة يف
أعقاانب فاارض حك ا ابإلعاادام حبقاا .،وياادعي صاانح الاابالغ أ الدولااة الطاار ،قااد اوتهك ا
حق ااف ش ااققق ،املكففل ااة مبفج ا امل افاد  )١(٦و( )٢و )١(9إىل ( )٤و )١(١٤و( )٢و(()3أ)
و(ب) و(د) ماان العهااد .وقااد باادأ وفاان الربوتفكاافل االلتقاانري ابلنساابة لبااقالروس يف  3٠كاانوف
األول/ديسمرب  .١99٢وميثل صنح البالغ حمنم.
 ٢-١يف  ١٥تشارين األول/أكتاافبر  ٢٠١٥قاارر اللجنااة وهااي تتصاار ،عاان طريااق مقررهاان
اخلاان املعااي ابلبالياان اجلدياادة والتاادابغ املؤقتااة أ متاانح التاادابغ املؤقتااة يف القضااقة مبفج ا
املندة  9٢من وظنمهن الداللي (املندة  9٤حنلقانا) وطلبا إىل الدولاة الطار ،عادم تنفقاذ حكا
اإلعدام حبق سغيي إيفنوف ،ريثمن تنظر اللجنة يف قضقت.،
 3-١ويف  ٢٤أار/منيف  ٢٠١٦تلق اللجنة معلفمن من احملنمي تفقد أب حك اإلعدام
حبق سغيي إيفنوف ،وُفذ يف  ١٨وقسن /أبريل .)١(٢٠١٦
الوقائع كما عرضها صاح البالغ
 ١-٢يف  ٢9آب/أيسااطس ُ ٢٠١3عثاار علااى جثااة الفتاانة أ .أ .املفلاافدة يف عاانم ١99٤
وهااي حتماال عالماان عنااف .ويف وفااس القاافم أُلقااي القااب علااى سااغيي إيفاانوف ،لالشااتبنه يف
ارتكنب ،القتل واحتُجي يف مكتا الشاؤو الداللقاة ملنطقاة رشقتسا ..ويف  ٨أيلفل/سابتمرب ٢٠١3
ُوضا السااقد إيفاانوف ،رمسق انا ققااد االحتجاانز الساانبق للمحنكمااة أبماار ماان املاادعي العاانم .ومل يتلااق
األمر الصندر عن املدعي العنم إال يف  9أيلفل/سبتمرب .ومل ميثل يف  ٢9آب/أيساطس وال يف ٨
أيلفل/سبتمرب أمنم قنض أو أي مسؤول آلر مأ و ل ،قنوف ا مبمنرسة سلطة قضنئقة.
 ٢-٢ويف  ١٨آ ار/م ا اانرس  ٢٠١٥أداو ا ا ا حمكم ا ااة يفمقا ا اال اإلقلقمق ا ااة س ا ااغيي إيفا ا اانوف،
ابرتكنب أعمنل متكررة من الشغ العنقاف ما جممفعاة مان األشاخن (املاندة  339اجلايء ٢
تعمااد إحلاان ضاارر باادين لطااغ يهاادد حقاانة الضااحقة (املااندة  ١٤7اجلاايء ٢
ماان القاانوف اجلناانئي) و ُّ
الفقاارة  )7والسااطف املتكاارر م ا اسااتخدام العنااف م ا جممفعااة ماان األشااخن بشااكل يعاارض حقاانة
وصحة الضحقة للخطر (املاندة  ٢٠٦اجلايء  )٢والسارقة املتكاررة للممتلكان (املاندة  ٢٠٥اجلايء )٢
__________

()١
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قدم احملنمي وسخة من شهندة وفانة الساقد إيفانوف .،ويف لا .الفقا
فقهن احلنلة وتُدين تنفقذ عقفبة اإلعدام.
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وارتكاانب القتاال بفحشااقة ابلغااة (املااندة  .)١39وحكم ا احملكمااة علقاا ،ابإلعاادام .ومل تعتاارب احملكمااة
االبتدائق ااة أ ”االعا ا ا ،الص ااند “ للم اادعى علق اا ،ابلقت اال وتعنوو اا ،يف مجق ا ا مراح اال التحقق ااق
يشكال ظروفنا خمففة.
 3-٢ويف  ٢٦آ ار/م اانرس  ٢٠١٥طع اان س ااغيي إيف اانوف ،يف احلك ا الص ااندر ع اان حمكم ااة
يفمقاال اإلقلقمقااة أماانم احملكمااة العلقاان .ويف  ١٤متفز/يفلقاا ،رفضا احملكمااة العلقاان الطعاان وأيااد
احلك االبتدائي املؤرخ  ١٨آ ار/منرس .ويؤكد صنح البالغ أ حك احملكمة اإلقلقمقاة دلال
ابلتنيل حقي النفن على الففر.
 ٤-٢ويف  ٢١متفز/يفلق ٢٠١٥ ،قدم سغيي إيفنوف ،طل عفف إىل رئقس بقالروس(.)٢
 ٥-٢ويف  ٢٥آب/أيسااطس  ٢٠١٥قاادم شااققق صاانح الاابالغ طل ا طعاان إىل املاادعي
العانم يف إطاانر املراجعاة القضاانئقة الرقنبقاة ريا أواا ،كان ياار أ سابقل االوتصاان ،هاذا يااغ فعاانل.
ورفا طلا الطعاان يف  ٢٨أيلفل/ساابتمرب .ويف  ٢تشارين األول/أكتاافبر قاادم شااققق صاانح
ُ
البالغ طل طعن يف املراجعة القضنئقة الرقنبقة أيضنا أمنم رئقس احملكمة العلقن .ويف وق تقادمي
هذا البالغ مل يكن قد تلقى قرارا يف هذا الصدد بعد ولكن صانح الابالغ يالحا أوا ،وفقانا
للسافابق القضاانئقة الراسااخة للجنااة قااد ال يُعتاارب هااذا الساابقل ماان ساابل االوتصاان ،الفعنلااة وهااف
يدعي أ شققق ،قد استنفد من مث مجق سبل االوتصن ،احمللقة املتنحة.
 ٦-٢وادعى صنح البالغ أيضنا وقا تقادمي الابالغ أ عقفباة اإلعادام ميكان أ َّ
تنفاذ حباق
شاققق ،يف أي وقا مان األوقاان أل احلكا الصاندر حبقاا ،قاد دلال حقااي النفان  .ولاذل .طلا
ماانح التاادابغ املؤقتااة أي تعلقااق تنفقااذ عقفبااة اإلعاادام ريثماان ينتهااي النظاار يف الاابالغ .وريا قارار
اللجنة القنضي ابملفافقة على طل التدابغ املؤقتة أبلغ احملنمي اللجنة يف  ٢٤أار/مانيف ٢٠١٦
أ عقفبة اإلعدام وُفذ يف  ١٨وقسن /أبريل.
الشكوى
 ١-3ياادعي صاانح الاابالغ أ الدولااة الطاار ،قااد اوتهكا حقااف شااققق ،املكففلااة مبفجا
املا افاد  )١(٦و( )٢و )١(9إىل ( )٤و )١(١٤و( )٢و(()3أ) و(ب) و(د) م اان العه ااد .وعل ااى
وج ،اخلصف اوتهك الدولة الطر ،احلاق يف احلقانة لشاققق صانح الابالغ مبفجا املاندة ٦
م اان العه ااد .ويش ااغ ص اانح ال اابالغ إىل أو اا ،يف ب ااقالروس ال جي ااري إلط اانر حم اانمي الش ااخص
أو أسارت ،بتاانريخ ومفعااد اإلعاادام املقاارر إمناان ياات اإللطاانر بااذل .فقا بعااد أ يكااف اإلعاادام قااد
وُفذ ابلفعل .ويدعي صنح البالغ أ احملنكماة ملان كنوا تفتقار إىل ضامن مراعانة األصافل
القنوفوقة وللص إىل حك ابإلعدام قد اوتهك يف حد اهتن حقف شاققق ،املكففلاة مبفجا
املندة  )١(٦و( )٢من العهد.
 ٢-3ويادعي صانح الابالغ أيضانا أ حقاف شاققق ،املكففلاة مبفجا املافاد  )١(9إىل ()٤
قااد اوتُهك ا أثناانء إلقاانء القااب علقاا ،ألواا ،مل ميثاال فاافرا أماانم قاانض بعااد تفققفاا ،األويل .ومل ميثاال
شااققق ،أماانم قاانض ألول ماارة إال يف تشارين الثاانين/وففمرب  ٢٠١٤أي بعااد أكثاار ماان  ٤٥٠يفمانا
من تفققف ،األمر الذي ينته .حقفق ،املكففلة مبفج املندة  )3(9من العهد.
__________

()٢
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 3-3وي اادعي ص اانح ال اابالغ اوته اانك حق ااف ش ااققق ،املكففل ااة مبفجا ا امل ااندة  )١(١٤م اان
العهااد .وياادعي صاانح الاابالغ أ احملكمااة كنو ا متحقااية أثناانء الاادعف وقااد ألل ا بفاجبهاان
املتمثاال يف التحلااي ابملفضاافعقة .وياادعي أ احملكمااة االبتدائقااة كنو ا متحقااية ألهناان تساانحم م ا
الس االفك الع اادواين ال ااذي منرس اات ،أس اارة ض ااحقة عملق ااة القت اال وحم اانمي األس اارة جت اانه ش ااققق ،أثن اانء
اجللساان  .ومل حيصاال شااققق ،علااى الفق ا الكاانيف إلعااداد دفنعاا ،وكاان اتصاانل ،مبحنمقاا ،حماادودا
ممن يشكل اوتهنكنا لضمن احملنكمة العندلة وهف من أد إىل حك اإلعدام.
 ٤-3وياادعي صاانح الاابالغ أيضانا أ شااقققُ ،وضا يف جناان احملكاافم علااقه ابإلعاادام حااى
قباال أ يكتس ا حك ا احملكمااة قاافة األماار املقضااي باا .،وكاان شااققق ،مكباال القاادين ومفدع انا يف
قفااص لااد مثفلاا ،أماانم احملكمااة االبتدائقااة واحملكمااة العلقاان علااى حااد س افاء .ويف دعااف الطعاان
ابل اانق ك اان مليما انا ابرت ااداء مالب ااس لنص ااة ابألش ااخن احملك اافم عل ااقه ابإلع اادام ومفس اافمة
أبح اار ،تب ااني طبقع ااة احلكا ا الص ااندر حبقه ا ( .)3وابإلض اانفة إىل ل اا .فق ااد ج اار إحض اانره إىل
اجللسن م أربعة إىل ساتة حاراس فقمان يسامى وضاعقة ”الارأس مان دو مساتف الفخاذين“(.)٤
ممن سب ل ،زادة يف ضغ الدم وإحسنسنا ابلدوار وصداعنا .ومل أيلاذ قنضاي احملكماة االبتدائقاة
يف االعتبنر الظرو ،املخففة مثل اع افا ،وتفبتا ،الصاندقة .ومل تكان اجللسان علنقاة إمنان ُعقاد
للف أبفاب مغلقة .وابلتنيل قدم سالطن التحققاق املعلفمان املتعلقاة ابحملنكماة إىل وسانئ
اإلع ااالم مبنش اارةا .ومل تت ااففر للما افاطنني الع اانديني والص ااحفقني املس ااتقلني إمكنوق ااة احلص اافل عل ااى
معلفماان  .وجتنهلا ساانئ اإلعااالم التنبعااة للدولااة مباادأ اف ا اض الارباءة ووشاار معلفماان ضااد
ش ااققق ص اانح ال اابالغ دو ثبفهت اان أثن اانء احملنكم ااة .ووص ااف وس اانئ اإلع ااالم ش ااققق ص اانح
البالغ ابلقنتل قبل أ يكتس حك احملكمة قفة األمر املقضي با .،ويادعي صانح الابالغ أ
هذا يشكل اوتهنكنا حلق شققق ،يف أ يُف ض بريئنا مبفج املندة  )٢(١٤من العهد.
 ٥-3وي اادعي ص اانح ال اابالغ أيضا انا اوته اانك حق ااف ش ااققق ،مبفجا ا امل ااندة ()3(١٤أ) م اان
العهااد ألواا ،مل يبلَّااغ علااى الفاافر بطبقعااة وسااب الااته املفجهااة إلقاا .،وياادعي صاانح الاابالغ أ
شققق ،احتُجي يف  ٢9آب/أيسطس  ٢٠١3عند السنعة  ١١/3٥بقنمن وض احملقق بروتفكفل
االحتجانز بعاد الساانعة  ١٤/٠٠أي بعاد اوقضاانء أكثار مان ساانعتني علاى تفققفاا .،وعاالوة علااى
ل .ال يشغ الربوتفكفل إىل الفق الذي جر فق ،إبالغ شققق ،مبضمفو.،

 ٦-3ابإلضنفة إىل ل .يدعي صنح البالغ أو ،مل يتففر لشاققق ،الفقا الكانيف مان أجال
إع ااداد دفنع اا ،وأ االتص اانل مبحنمق اا ،ك اان حم اادودا ويف ل اا .اوته اانك حلقفق اا ،املكففل ااة مبفجا ا
املندة ()3(١٤ب) و(د) من العهد .ومل يبلَّاغ علاى وجا ،السارعة حبقفقا ،بعاد تفققفا ،مبان يف لا.
حق اا ،يف االس ااتعنوة مبح اانم م اان التق اانره .ويف  ٢9آب/أيس ااطس  ٢٠١3مل يع ا َّاني حم اانم ل اا ،قب اال
السانعة  ١٥/١٥أي بعاد حافايل أربا سانعن مان تفققفا .،ويف الفقا وفساُ ،اختاذ العدياد ماان
اخلط افا اإلجرائق ااة حبق اا ،إ ُوض ا بروتفك اافل االحتج اانز وأُجن ااي عملق ااة التفت ااق الشخص ااي
وأُرسال عقنان إلجاراء حتلقال مقانر  .وعااالوة علاى لا .مل يتااففر الفقا الاالزم بااني احملانمي واملفكاال
لل ااتكل يف إط اانر م اان اخلصفص ااقة وظ اارا لفج اافد احملق ااق مع اا .،ول ااالل التحقق ااق الس اانبق للمحنكم ااة
ج اار تغق ااغ اثن ااني م اان احمل اانمني املعقَّن ااني ومل يت اادلل الثنل ا ال ااذي وَّكل اا ،ش ااققق ص اانح ال اابالغ

__________

()3
()٤
4
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إال يف مرحلة إعداد الطعن اإلضنيف ابلنق  .وكنو هذه التغقغا الكثغة يف املسنعدة القنوفوقة
املتنحة لنرجة عن سقطرة شققق صنح البالغ .وابإلضنفة إىل ل .مل يتمكن مرة ألر يف
مرحلااة الطعاان ابلاانق ماان مقنبلااة حمنمقاا ،يف إطاانر ماان اخلصفصااقة وظارا لفجاافد ماافظفي السااجن
مع ،على الادوام .ولاذا مل ياتمكن مان اساتكمنل طلا الطعان ابلانق الاذي قدما ،وممنرساة حقا،
يف الدفنع عن وفس ،بفعنلقة.
مالحظات ال ولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 ١-٤قاادم الدول ااة الطاار ،يف م ااذكرة شااففية مؤرل ااة  ١٠كاانوف األول/ديس اامرب ٢٠١٥
مالحظنهتن على مقبفلقة البالغ وأسس ،املفضفعقة .وهي تدعي أ البالغ يغ مقبافل أل شاققق
صانح الاابالغ مل يسااتنفد مجقا ساابل االوتصاان ،احمللقاة املتنحااة لاا ،وعلاى وجاا ،اخلصااف فإواا،
مل يقاادم طل ا إج اراء مراجعااة قضاانئقة رقنبقااة لااد احملكمااة العلقاان .وقاادم حماانمي الاادفنع السااقد
ورفضاا ،الننئ ا
كرميكااف هااذا الطل ا أماانم احملكمااة العلقاان يف  ٥تش ارين األول/أكتاافبر ٢٠١٥
َ
األول ل ارئقس احملكمااة العلقاان .ووفق انا للمااندة  )١(١7٥ماان القاانوف اجلناانئي يااؤدي تقاادمي طل ا
إلجراء مراجعة قضنئقة رقنبقة إىل تعلقق تنفقذ عقفبة اإلعدام ريثمن جيري النظر يف الطل .
 ٢-٤وتادف الدولااة الطار ،أب سااغيي إيفانوف ،قاادم أيضانا طلا عفاف إىل رئااقس بااقالروس
وكن الطل ال ييال ققد النظر يف وق تقدمي الابالغ .ووفقانا للماندة  ١7٥مان القانوف اجلنانئي
يعلَّق تنفقذ عقفبة اإلعدام أثننء دراسة طل العفف.
 3-٤وفقمان يتعلااق ابألسااس املفضاافعقة تُفضااح الدولااة الطاار ،أبواا ،يف  ١٨آ ار/ماانرس ٢٠١٥
وجااد حمكمااة يفمقاال اإلقلقمقااة أ شااققق صاانح الاابالغ مااذو وأداوتاا ،ابرتكاانب اوتهنكاان
للما ا ا ا افاد  )7()٢(١٤7و )٦()٢(١39و )٢(٢٠٥و )٢(٢٠٦و )٢(339م ا ا ا اان الق ا ا ا اانوف
اجلنانئي .وحكما احملكمااة االبتدائقاة علقاا ،ابإلعاادام رمقانا ابلرصاان  .ويف  ١٤متفز/يفلقاا ،أيااد
احملكمااة العلقاان ق ارار حمكمااة يفمقاال اإلقلقمقااة ورفض ا طل ا الطعاان ابلاانق الااذي قدماا ،شااققق
صنح البالغ وحمنمقت ،السقدة رومنوففسكنا.
 ٤-٤وتؤكااد الدولااة الطاار ،أ إداوااة شااققق صاانح الاابالغ ثبت ا وأكاادهتن كاال األدلااة بعااد
وظر احملكمة فقهن وتقققمهن .وهف قاد اعا  ،بذوبا ،يف مجقا الاته املفجهاة إلقا ،وأكاد مالبسان
اجلرميااة املرتكبااة ضااد الضااحنا يف القضااقة اجلننئقااة .وتؤكااد الدولااة الطاار ،أ احملكمااة وظاار يف
ظرو ،القضقة على حنف شنمل وكنمل ومفضفعي ممن يشغ على وجا ،التحدياد إىل اخلطار الاذي
كن يشكل ،سغيي إيفنوف ،على اجملتم  .ولذل .فإ عقفبة اإلعدام اليت فُرض علاى الساقد
إيفاانوف ،كنو ا معقفلااة وعندلااة .وال تسااتند االدعاانءا ال افاردة يف الاابالغ املقاادم ماان صاانح
الشكف ابس شققق ،بشأ اوتهنك املفاد  ٦و 9و ١٤من العهد إىل مفاد القضقة اجلننئقة .وقاد
وظر يف هذه القضقة اجلننئقة حمكمة خمتصة ومستقلة ووييهاة .ومل يطلا أي مان الطارفني تنحاي
القضاانة أثناانء احملنكمااة .ووظاار احملكمااة يف مجق ا التمنساان الطاارفني وأصاادر ق ارارا معلَّلااة.
وتلقااى سااغيي إيفاانوف ،املساانعدة القنوفوقااة يف مجقا مراحاال اإلجاراءا وعلااى وجاا ،اخلصااف
كاان ممااثالا مبحنمقااة هااي السااقدة رومنوففسااكنا أثناانء التحققااق الساانبق للمحنكمااة وجلساان
احملنكمة وكن ممثَّالا أيضنا ابحملنمي السقد كرميكف أثننء إجراءا النق .
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 ٥-٤أمن فقمن يتعلق ابالوتهنكن امليعفمة حلقاف ساغيي إيفانوف ،املكففلاة مبفجا املاندة 9
من العهد فإ الدولة الطر ،تفضح أبو ،يف  ٢9آب/أيسطس  ٢٠١3أُوقف السقد إيفنوف،
وشر ل ،ل .أثنانء االحتجانز وتاففر لا ،وساخة مان أمار االحتجانز.
لالشتبنه ابرتكنب ،القتل ُ
وقد أُبلاغ حبضافر حمنمقتا ،الساقدة رومنوففساكنا حبقفقا ،والتيامنتا ،بفصاف ،مشاتبهنا با ،وإبمكنوقاة
الطعن يف احتجنزه ويدل على ل .تفققع ،على الفاثئق ا الصلة .ويف وق الحق ُعرضا
علقا ،حبضافر حمنمقتاا ،القارارا املتعلقااة مبحنكمتا ،وقارار احتجاانزه يف احلابس االحتقاانطي إبقارار ماان
املادعي العانم وتاففر لاا ،وساخ مان هااذه الفاثئاق وأُوضاح لا ،حقفقاا ،والتيامنتا ،بفصاف ،متهمانا
فضالا عن حق ،يف الطعن يف احتجنزه االحتقنطي.
 ٦-٤وتؤكااد الدولااة الطاار ،أ سااغيي إيفاانوف ،مل يطعاان يف ق ارار احتجاانزه االحتقاانطي أماانم
احملكم ااة .كم اان تؤك ااد الدول ااة الط اار ،أو اا ،مل يق اادم أي ش ااكنو بش ااأ وق اافع اوتهنك اان حلق اا ،يف
التفاص اال م ا حمنمقَاْق اا ،الس ااقدة رومنوففس ااكنا والس ااقد كرميك ااف يف إط اانر م اان اخلصفص ااقة أثن اانء
التحققق السنبق للمحنكمة واحملنكمة وإجراءا النق .
 7-٤وققَّم ا احملكمااة حنلتاا ،النفسااقة تقققم انا كاانمالا .ووفق انا لالسااتنتنجن الاايت للااص إلقهاان
الفحااص الطااي النفسااي الشاارعي كاان سااغيي إيفاانوف ،يعاانين ماان اضااطراب الشخصااقة املعنديااة
للمجتم وكذل .من عدم القدرة على الشعفر ابلذو  .وعلى الري من هذا االضاطراب كان
إبمكنو ،لد ارتكنب اجلرائ أ يدرك متنمنا طبقعة أعمنل ،واخلطر الذي تنطفي علقا ،مان الننحقاة
االجتمنعقة .ولالل اجللسن اتفق السقد إيفنوف ،م االستنتنجن اليت تفصل إلقهن اخلرباء.
 ٨-٤وتاادعف الدولااة الطاار ،اللجنااة إىل أ أتلااذ يف االعتباانر املااندة  )٢(٦ماان العهااد الاايت
تاانص علااى أواا ،يف البلاادا الاايت مل تُلااغ عقفبااة اإلعاادام ال جياافز فاارض تلاا .العقفبااة إال علااى أشااد
اجلرائ لطفرة وفقنا للقنوف الننفذ وق ارتكنب اجلرمية وهذا ال يتعنرض م أحكنم العهد.
تعليقات صاح البالغ على مالحظات ال ولة الطرف بشأن املقبولية
 ١-٥يف  ٨شاابنف/فرباير  ٢٠١٦رد صاانح الاابالغ علااى مالحظاان الدولااة الطاار .،وهااف
يؤكااد أ صاانح الشااكف املعروضااة علااى اللجنااة ال حيتاان إىل اسااتنفند مجق ا ساابل االوتصاان،
احمللقة املتنحة بل علق ،فق استنفند سبل االوتصان ،الايت ميكان اعتبنرهان فعنلاة .ووفقانا لصانح
ال اابالغ ص اادر ع اان اللجن ااة من ااذ أم ااد بعق ااد اجته ااندا قض اانئقة تفق ااد أب إجا اراءا املراجع ااة
القض اانئقة الرقنبق ااة ال اايت ال تا ايال قنئم ااة يف بل اادا االحت ااند الس ااففقني الس اانبق تُعت اارب ي ااغ فعنل ااة(.)٥
وابإلضنفة إىل ل .يكرر صنح البالغ التأكقاد أ حمانمي شاققق ،الساقد كرميكاف قادم طلبانا
إلج اراء مراجع ااة قضاانئقة رقنبق ااة وقُفباال طلب اا ،ابلاارف م اان جنو ا ئ ا رئااقس احملكم ااة العلق اان.
وعااالوة علااى لاا .فااإ تقاادمي هااذا الطل ا ال يشااكل ساابقل اوتصاان ،فعاانالا ألواا ،ال ميكاان أ
يا ااؤدي إال إىل أتل ا ااغ تنفق ا ااذ احلك ا ا ريثم ا اان يُنظا اار يف الطل ا ا  .ويؤك ا ااد ص ا اانح ال ا اابالغ أو ا اا ،يف
عاانم  ٢٠٠9مل يااؤد أي ماان الطلباان املقدمااة إلج اراء مراجعااة قضاانئقة رقنبقااة يف حاانال عقفبااة
اإلعدام إىل البدء مبراجعة من هذا القبقل.
__________

()٥
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 ٢-٥ويدعي صنح البالغ أو ،وفقنا للمندة ()٢(٥ب) مان الربوتفكافل االلتقانري ال تنظار
اللجنااة يف البالياان قباال أ تتأكااد ماان أ أصااحنهبن قااد اسااتنفدوا مجق ا ساابل االوتصاان ،احمللقااة
املتنح ااة .بق ااد أ الس ا افابق القض اانئقة للجن ااة ت اانص عل ااى أ القنع اادة ال اايت حتك ا ا اس ااتنفند س اابل
االوتصن ،احمللقة ال تنطبق إال إ ا كن احلمنية القنوفوقة فعنلة ومتنحة .ويشغ صنح البالغ إىل
السفابق القضنئقة للجنة اليت تفقد أب إجراءا املراجعة القضنئقة الرقنبقة املتعلقاة بقارارا احملانك
اليت بدأ وفن هن تشكل أحد سبل االوتصن ،االستثننئقة اخلنضعة للسلطة التقديرية وتقتصار علاى
املسا اانئل القنوفوقا ااة وما اان مث ال تشا ااكل سا اابقل اوتصا اان ،فعا اانالا ألي ا اراض املا ااندة ()٢(٥ب) ما اان
الربوتفكاافل االلتقاانري( .)٦كماان يشااغ صاانح الاابالغ إىل أ ”وظاانم املراجعااة القضاانئقة الرقنبقااة
الااذي ال ينطبااق إال علااى األحكاانم الاايت باادأ تنفقااذهن ال يسااتفيف شااروف الفقاارة  ٥ماان املااندة ١٤
و ل .بصر ،النظر عمن إ ا كن الشخص املدا هف الذي ميكن أ يطل إجراء هاذه املراجعاة
أو أ إجراء املراجعة يتفقف على السلطة التقديرية للقنضي أو املدعي العنم“(.)7
 3-٥ويذكر صنح البالغ أ األشخن احملكفم علقه ابإلعدام يف بقالروس يبلَّغف عاندة
باارف طل ا املراجعااة القضاانئقة الرقنبقااة قباال بض ا دقاانئق ماان تنفقااذ العقفبااة .وياادعي أ عقفبااة
اإلعدام يف بقالروس تنفَّذ يف ظرو ،من السرية .وال يبلَّغ الشخص املدا وحمنمق ،وأسارت ،بنتقجاة
الطلا املقاادم للمراجعااة قباال اإلعاادام .ولااذل .ال يتااففر للشااخص احملكاافم علقاا ،بعقفبااة اإلعاادام
الفق من أجل اللجفء إىل اللجنة لد رف طلبن الطعن على الصعقد الداللي.
 ٤-٥وفقماان يتعلااق حبجااة الدولااة الطاار ،أ إج اراءا تقاادمي طل ا عفااف إىل رئااقس بااقالروس
مل تُستنفد ابعتبنرهن من سبل االوتصن ،احمللقاة املتنحاة يشاغ صانح الابالغ إىل أ هاذه اآللقاة
ال جيا ا اس ااتنفندهن قب اال تق اادمي طلا ا إىل اللجن ااة ألهن اان تش ااكل إجا اراء ق اانوف ا ا ط اانب إوس اانين
وال تُعتاارب ماان ساابل االوتصاان ،القنوفوقااة إزاء اوتهاانك احلقااف  .ويااذكر صاانح الاابالغ أواا ،وفق انا
لالجتهااندا القضاانئقة الراسااخة للجنااة ال يشااكل هااذا اإلج اراء ساابقل اوتصاان ،حملق انا فعاانالا(.)٨
ويذكر صنح البالغ أوا ،وفقانا لألوظماة املتعلقاة إبجاراءا تنفقاذ العفاف عان األشاخن املاداوني
يف مجهفرياة باقالروس( )9يتعاني تعلقاق تنفقاذ عقفباة اإلعادام إزاء الشاخص احملكافم علقا ،إىل حااني
النظر يف طل العفف أو رفض .،ومن مث فإ رئقس البلد يتخذ القرار النهنئي ويُصادر املرسافم يف
هااذا الصاادد بصاار ،النظاار عماان إ ا كاان هااذا اإلجاراء قااد باادأه الشااخص احملكاافم علقاا ،ابإلعاادام
أو ش ااخص آل اار .ويؤك ااد ص اانح ال اابالغ أ ق ا ارار ال ا ارئقس ابالستعنض ااة ع اان عقفب ااة اإلع اادام
ابلسااجن مااد احلقاانة مل يُتخااذ سااف ماارة واحاادة علااى مااد األعافام العشارين املنضااقة .وقباال أ
ينظر الرئقس يف طلبن العفف تُعرض الطلبن أوالا على جلنة معنقة بطلبن العفف حتا إشارا،

__________
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اوظ اار قض ااقة ت اافريس رامغي ااي ض ااد أورويا افاي ( )CCPR/C/10/D/4/1977وقض ااقة جقالزاوس ااكنس ض ااد لقتفاوق اان
( )CCPR/C/77/D/836/1998وقض ا ا ا ا ااقة بنداجقفس ا ا ا ا ااكي ض ا ا ا ا ااد ب ا ا ا ا ااقالروس ()CCPR/C/86/D/1100/2002
وقض ااقة كفرولك ااف ض ااد االحت ااند الروس ااي ( )CCPR/C/100/D/1344/2005وقض ااقة أوم اانرو ،ض ااد أوزبكس ااتن
( )CCPR/C/100/D/1449/2006وقضااقة يغاشااقنكف ضااد بااقالروس ( )CCPR/C/97/D/1537/2006وقضااقة ب .ل.
ضد بقالروس ( )CCPR/C/102/D/1814/2008وقضقة تفجلنكففن ضد بقالروس (.)CCPR/C/103/D/1838/2008
التعلقق العنم رق  )٢٠٠٨(3٢بشأ احلق يف املسنواة أمنم احملنك واهلقئن القضنئقة ويف حمنكمة عندلة الفقرة .٥٠
اوظ ا اار قض ا ااقة سقنغنراس ا اان ض ا ااد س ا ااري الوك ا اان ( )CCPR/C/81/D/1033/2001وقض ا ااقة شقس ا اانوغن ض ا ااد زامبق ا اان
(.)CCPR/C/85/D/1132/2002
أُقر مبفج مرسفم رئقس مجهفرية بقالروس املؤرخ  3كنوف األول/ديسمرب .١99٤
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رئقس اجلمهفرية .وتُتخذ القرارا ابأليلبقة البسقطة ألعضنء اللجنة الذين جيفز أ يا ْدعفا ممثلاي
اهلقئاان احلكفمقااة والرابطاان العمفمقااة ووساانئ اإلعااالم إىل حضاافر اجتمنعاانهت  .يااغ أ دعاافة
تفج ،إىل ممثلي شققق صنح البالغ( )١٠للمشنركة يف اجتمنعن اللجنة.
مشنهبة مل َّ
ع م تعاون ال ولة الطرف
 ١-٦حتااق اللجنااة علمانا أب الدولااة الطاار ،مل حتا م طلا اللجنااة اختاان تاادابغ مؤقتااة و لاا.
بتنفقذهن حك إعدام سغيي إيفنوف ،قبل أ تنتهي اللجنة من النظر يف البالغ.
 ٢-٦وتش ااغ اللجن ااة إىل الفق اارة  ٢م اان امل ااندة  39م اان العه ااد ال اايت ُجتق ااي هل اان وض ا ا وظنمه اان
الااداللي الااذي وافقا الاادول األطارا ،يف العهااد علااى االعا ا ،باا .،وتشااغ اللجنااة كااذل .إىل
أ الادول األطارا ،يف العهاد ابوضاامنمهن إىل الربوتفكافل االلتقاانري تعا  ،ابلتصاان اللجنااة
يف تلق ااي ودراس ااة البالي اان ال اايت ت اارد م اان أف اراد خيض ااعف لفاليته اان وي اادَّعف أهنا ا وقع افا ض ااحنا
الوته اانك أي ح ااق م اان احلق ااف املنص ااف علقه اان يف العه ااد (الديبنج ااة وامل ااندة  ١م اان الربوتفك اافل
االلتقنري) .ويعي اوضمنم دولة من إىل الربوتفكفل االلتقنري ضامننا تعهادهن ابلتعانو ما اللجناة
حبساان وقااة حبق ا تساامح هلاان ابلنظاار يف تلاا .البالياان ومتكنهاان ماان لاا .مث حتقاال آراءهاان إىل
الدولة الطر ،والفرد املعي بعد دارسة البالغ (الفقارات  ١و ٤مان املاندة  .)٥وأي إجاراء تتخاذه
الدولة الطر ،يُعطل أو مين اللجنة من النظر يف البالغ ودراست ،والتعبغ عان آرائهان بشاأو ،هاف
إجراء يتعنرض م التيامن الدولة الطر ،مبفج املندة  ١من الربوتفكفل االلتقنري(.)١١
 3-٦ويف هذه القضقة حتق اللجنة علمنا أبو ،عنادمن قادم صانح الابالغ باليا ،املاؤرخ ١٤
تشارين األول/أكتاافبر  ٢٠١٥أبلااغ اللجنااة أب حكمانا ابإلعاادام صاادر حبااق شااققق ،وأب احلكا
ميكاان أ َّ
ينفااذ يف أي وق ا  .ويف  ١٥تش ارين األول/أكتاافبر أحنل ا اللجنااة إىل الدولااة الطاار،
طلبنا بعدم تنفقذ حك اإلعدام ريثمن تنظر اللجنة يف القضقة .ويف  ٢٤أار/منيف  ٢٠١٦تلقا
اللجنااة معلفماان تفقااد أب سااغيي إيفاانوف ،أُعاادم ريا أهناان طلبا اختاان تاادابغ احلمنيااة املؤقتااة.
وتالحا اللجنااة أ ماان ماان شاا .يف أ هااذا اإلعاادام قااد واُفااذ يف جتنهاال اتم لطلا اختاان تاادابغ
احلمنية املؤقتة الذي ُوج ،إىل الدولة الطر.،
 ٤-٦وتكارر اللجناة التأكقااد أوا ،إىل جنوا التثبا مان ادعاانء اوتهانك دولاة طاار ،للعهاد كماان
يرد يف بالغ من فإ الدولة الطر ،ختل إلالالا جسقمنا ابلتيامنهتان مبفجا الربوتفكافل االلتقانري
إ ا أت تصرفنا مين أو يعطال وظار اللجناة يف باالغ يادعي اوتهانك الدولاة الطار ،للعهاد أو جيعال
دراسااة اللجنااة لاا ،حماال جاادل وإفصاانحهن عاان آرائهاان فقماان يتعلااق بتنفقااذ التياماان الدولااة الطاار،
مبفج ا ا ا العه ا ااد ع ا اادمي األث ا اار واجل ا اادو ( .)١٢ويف ه ا ااذه القض ا ااقة ي ا اادعي ص ا اانح ال ا اابالغ أ
حقاف شاققق ،ساغيي إيفانوف ،املكففلاة مبفجا أحكانم خمتلفاة مان العهاد قاد اوتُهكا علاى حناف
__________

) (١٠قدم جلنة هلسنكي البقالروسقة مرارا وتكرارا طلبن للحضفر ولكن مل تت املفافقة على طلبنهتن.
( )١١اوظ اار يف مجل ااة قض اانا قض ااقة بقنو ااديفوغ وآل اارو ض ااد الفلب ااني ( )CCPR/C/70/D/869/1999الفق اارة ١-٥
وقضقة مقصفدو ،وآلارو ضاد قغيقيساتن ( CCPR/C/93/D/1461و 1462و 1476و )1477/2006الفقارا
 ١-١٠إىل  3-١٠وقضقة يفزيبشفك ضد بقالروس ( )CCPR/C/112/D/1906/2009الفقرة .٢-٦
( )١٢اوظاار يف مجلااة قضاانا قضااقة إديقفاان ضااد طنجقكسااتن ( )CCPR/C/95/D/1276/2004الفقاارة  3-7وقضااقة
كففنلقفن وكفزار ضد بقالروس ( )CCPR/C/106/D/2120/2011الفقرة .٤-9
8

GE.19-16728

CCPR/C/126/D/2655/2015

ي اانعكس مبنش اارة عل ااى قنوفوق ااة حك ا اإلع اادام الص ااندر حبق اا .،وبع ااد أ أُلط اار الدول ااة الط اار،
ابلاابالغ وبطل ا اللجن ااة اختاان ت اادابغ احلمني ااة املؤقتااة ارتكب ا الدول ااة الطاار ،اوتهنك انا جس ااقمنا
اللتيامنهتاان مبفج ا الربوتفكاافل االلتقاانري إ أعاادم الضااحقة امليعفمااة قباال أ تفاارغ اللجنااة ماان
النظر يف البالغ.
 ٥-٦وتذكر اللجنة أب التادابغ املؤقتاة مبفجا املاندة  9٤مان وظنمهان الاداللي املعتماد وفقانا
للمندة  39من العهد أسنسقة لعمل اللجنة مبفج الربوتفكفل االلتقنري من أجل تاليف إحلان
ضاارر ال ميكاان إصااالح ،بضااحقة االوتهاانك امليعاافم .واوتهاانك تلاا .املااندة وال سااقمن ابختاان تاادابغ
ال رجعااة فقهاان كماان هااف احلاانل يف هااذه القضااقة أي إعاادام سااغيي إيفاانوف ،إمناان يقاافض محنيااة
احلقف املنصف علقهن يف العهد من لالل الربوتفكفل االلتقنري(.)١3
القضااي واإلجراءات املعروضة على اللجنة

النظر يف املقبفلقة
 ١-7قبل النظر يف أي ادعانء يارد يف باالغ مان جيا علاى اللجناة أ تقارر وفقانا للماندة 97
من وظنمهن الداللي من إ ا كن البالغ مقبفالا أم ال مبفج الربوتفكفل االلتقنري.
 ٢-7وقااد أتكااد اللجنااة وفق انا ملاان تاانص علقاا ،املااندة ()٢(٥أ) ماان الربوتفكاافل االلتقاانري
ماان أ املسااألة وفسااهن لقس ا ققااد البح ا يف إطاانر إج اراء آلاار ماان إج اراءا التحققااق الاادويل
أو التسفية الدولقة.
 3-7وحتااق اللجنااة علم انا ابدعاانء الدولااة الطاار ،أ سااغيي إيفاانوف ،مل يسااتنفد مجق ا ساابل
االوتصن ،احمللقة املتنحة ل ،بعادم تقادمي طلا للمراجعاة القضانئقة اإلشارافقة لاد احملكماة العلقان.
وتالح اللجنة أ حمنمق ،السقد كرميكف قدم طلبانا للمراجعاة وقُفبال طلبا ،ابلارف مان جنوا
ئ رئقس احملكمة العلقن .وتذكر اللجنة أيضنا ابجتهندهن القنوفين الذي يفقاد أب تقادمي طلبان
إىل احملنك أو إىل مكت املدعي العنم إلجراء مراجعة قضنئقة رقنبقة لقارارا احملانك الايت دللا
حقااي النفاان وختضا للساالطة التقديريااة لقاانض أو ماادع عاانم يشااكل ساابقل اوتصاان ،اسااتثننئقنا وأ
علااى الدولااة الطاار ،ابلتاانيل أ تثب ا وجاافد احتماانل معقاافل يف أ تتااقح هااذه الطلباان ساابقل
اوتصن ،فعنالا يف سقن ظرو ،القضقة( .)١٤لكن الدولة الطر ،مل تبني من إ ا كنو التمنسن
املراجعة القضنئقة الرقنبقة قد تكلل ابلنجن عند تطبققهن يف قضنا تتعلق بتنفقذ عقفبة اإلعدام
__________

( )١3اوظاار يف مجلااة قضاانا قضااقة ساانيدوفن ضااد طنجقكسااتن ( )CCPR/C/81/D/964/2001الفقاارة  ٤-٤وقضااقة
تفلقففج اانيف ض ااد أوزبكس ااتن ( )CCPR/C/96/D/1280/2004الفق اارة  ٤-٦وقض ااقة كففنلقف اان وك اافزار ض ااد
بقالروس الفقرة .٥-9
( )١٤اوظا ا ا ا ا ا اار قضا ا ا ا ا ا ااقة جقالزاوسا ا ا ا ا ا ااكنس ضا ا ا ا ا ا ااد لقتفاوقا ا ا ا ا ا اان الفقا ا ا ا ا ا اارة  ٥-7وقضا ا ا ا ا ا ااقة سا ا ا ا ا ا ااكغكف ضا ا ا ا ا ا ااد با ا ا ا ا ا ااقالروس
( )CCPR/C/109/D/1851/2008الفقاارة  3-٨وقضااقة بروتسااكف وتفلشااني ضااد بااقالروس (CCPR/C/109/D/1919-
 )1920/2009الفقاارة  ٥-٦وقضااقة شاافمقلني ضااد بااقالروس ( )CCPR/C/105/D/1784/2008الفقاارة  3-٨وقضااقة
ب .ل .ضد باقالروس الفقارة  ٢-٦وقضاقة إ .ز .ضاد كنزالساتن ( )CCPR/C/113/D/2021/2010الفقارة 3-7
وقضا ااقة ألقكسا ااققف ضا ااد االحتا ااند الروسا ااي ( )CCPR/C/109/D/1873/2009الفقا اارة  ٤-٨وقضا ااقة دوروفقا ااف ضا ااد
االحت ا ا ااند الروس ا ا ااي ( )CCPR/C/111/D/2041/2011الفق ا ا اارة  ٦-9وقض ا ا ااقة يروو ا ا ااف ،ويرووفف ا ا اان ض ا ا ااد ب ا ا ااقالروس
( )CCPR/C/123/D/2375/2014-CCPR/C/123/D/2690/2015الفقرة .3-7
GE.19-16728
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ومل حتدد عدد تل .احلنال  .ويف هذه الظرو ،تر اللجنة أ املندة ()٢(٥ب) من الربوتفكفل
االلتقنري ال متنعهن من النظر يف هذا البالغ(.)١٥
 ٤-7وفقماان يتعلااق ابلشااروف احملااددة يف املااندة ()٢(٥ب) ماان الربوتفكاافل االلتقاانري حت ااق
اللجنااة علم انا أيض انا حبجااة الدولااة الطاار ،أ سااغيي إيفاانوف ،مل يسااتنفد مجق ا ساابل االوتصاان،
احمللقة وق تقدمي البالغ وظرا على وج ،اخلصف لكف طلبا ،للعفاف الرائساي كان ال يايال ققاد
النظاار .ويف هااذا الصاادد وعلااى ضاافء املعلفماان املتعلقااة بتنفقااذ عقفبااة إعاادام السااقد إيفاانوف،
تكا اارر اللجنا ااة أتكقا ااد اجتهنداهتا اان السا اانبقة الا اايت تعتا اارب العفا ااف الرائسا ااي ما اان سا اابل االوتصا اان،
االس ااتثننئقة( )١٦وأو اا ،ابلت اانيل ال يش ااكل س اابقل اوتص اان ،فع اانالا أليا اراض امل ااندة ()٢(٥ب) م اان
الربوتفكاافل االلتقاانري .وعااالوة علااى لاا .فااإ العفااف يف هااذه القضااقة ال ميكاان يف حااد اتاا ،أ
يشكل سبقل اوتصن ،كنفقنا إزاء االوتهنكن املدعى ارتكنهبن .وعلق ،تر اللجنة أ لاقس هنانك
من مينعهن يف املندة ()٢(٥ب) من الربوتفكفل االلتقنري من النظر يف البالغ.
 ٥-7وحتق اللجناة علمانا كاذل .ابدعانء صانح الابالغ أ االجتمنعان الايت تتطلا إطانرا
ماان اخلصفصااقة بااني احملاانمي واملفكاال مل تُعقااد بااني سااغيي إيفاانوف ،وحمنمقَاْقاا ،وظاارا لفجاافد احملققااني
أو س االطن الس ااجن مع اا .،ويف ه ااذا الص اادد تالح ا اللجن ااة اع ا اض الدول ااة الط اار ،عل ااى أ
سغيي إيفنوف ،مل يقدم أي شكف بشأ اوتهنكن حقا ،يف االتصانل يف إطانر مان اخلصفصاقة
ما حمنمقَاْقاا .،ويف يقاانب مييااد ماان املعلفماان لااقس يف مقاادور اللجنااة حتديااد ماان إ ا كنوا ساابل
االوتصن ،احمللقة قد استُنفد فقمن يتعلق هبذا االدعنء حتديدا مبفجا املاندة ()3(١٤ب) و(د)
ماان العهااد وهااي تاار أ املااندة ()٢(٥ب) ماان الربوتفكاافل االلتقاانري متنعهاان ماان النظاار يف هااذا
اجليء من البالغ.
 ٦-7وحتا ااق اللجنا ااة علم ا انا ابالدعا اانءا الا اايت تفقا ااد أب حقا ااف سا ااغيي إيفا اانوف ،مبفج ا ا
املاندة  )٢()١(9و( )٤واملاندة  )١(١٤و(()3أ) و(ب) و(د) مان العهااد قاد اوتهكا  .وتالحا
اللجن ااة أ الدولا ااة الطا اار ،اع ض ا ا علا ااى تلا اا .االدعا اانءا ويف ظا اال عا اادم ت ا افافر مييا ااد ما اان
املعلفماان املفصاالة أو األدلااة الاايت تاادع هااذه االدعاانءا تاار اللجنااة أ االدعاانءا مل تُاادعَّ
أبدلااة كنفقااة ألي اراض املقبفلقااة وتعلاان هااذا اجلاايء ماان الاابالغ يااغ مقباافل مبفج ا املااندة  ٢ماان
الربوتفكفل االلتقنري.
 7-7وت ا اار اللجن ا ااة أ ادع ا اانءا ص ا اانح ال ا اابالغ األل ا اار ال ا اايت تث ا ااغ مس ا اانئل مبفجا ا ا
امل ا افاد  )١(٦و( )٢و )3(9و )٢(١٤ما اان العه ا ااد تسا ااتند إىل أدلا ااة كنفق ا ااة ألي ا اراض املقبفلق ا ااة
وهي تنتقل من مث إىل النظر يف أسسهن املفضفعقة.

النظر يف األسس املفضفعقة
 ١-٨وظ اار اللجن ااة يف القض ااقة يف ض اافء مجقا ا املعلفم اان ال اايت أاتحه اان هل اان الطرف اان وفقا انا
للمندة  )١(٥من الربوتفكفل االلتقنري.

__________

( )١٥اوظر أيضنا قضقة كفستقنكف ضد االحتند الروسي ( )CCPR/C/115/D/2141/2012الفقرة .3-٦
( )١٦اوظر قضقة سقنغنراسن ضد سري الوكان الفقارة  ٤-٦وقضاقة شقسانوغن ضاد زامبقان الفقارة  3-٦وقضاقة كففنلقفان
وكا ا اافزار ضا ا ااد با ا ااقالروس الفقا ا اارة  ٤-١٠وقضا ا ااقة سا ا ااقلقف ضا ا ااد با ا ااقالروس ()CCPR/C/115/D/2289/2013
الفقرة .3-٦
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 ٢-٨وفقمن يتعلق ابالدعنء أب سغيي إيفنوف ،مل ُمينح حقفق ،املكففلاة مبفجا املاندة )3(9
م اان العه ااد تش ااغ اللجن ااة إىل أو اا ،وفقا انا لتل اا .امل ااندة جيا ا إحض اانر أي ش ااخص ي اات تفققف اا،
أو احتجنزه بتهمة جننئقاة علاى وجا ،السارعة أمانم قانض أو مفظاف آلار خيفلا ،القانوف ممنرساة
السلطة القضنئقة .وتشغ اللجنة أيضنا إىل أو ،لئن كن املعىن الدققق لعبنرة ”على وج ،السرعة“
يتفنو حبس تفنو الظرو ،املفضفعقة فإ حنال التألغ ال ينبغي أ تتجنوز بضعة أام
من اتريخ التفققف .وتر اللجنة أ مدة  ٤٨سنعة تكفي عاندةا لنقال الفارد والتحضاغ للجلساة
القض اانئقة وجي ا ا أ يظ اال أي أتل ااغ يتج اانوز  ٤٨س اانعة ه ااف االس ااتثننء املطل ااق وأ تك ااف
ل ،مربرات ،يف ظل الظرو ،اخلنصة ابلقضقة( .)١7وحتق اللجنة علمنا ابدعنءا ساغيي إيفانوف،
ي ااغ املع ا َض علقه اان أبو اا ،أُوق ااف يف  ٢9آب/أيس ااطس  ٢٠١3وأُودع رمسق انا ره اان االحتج اانز
السنبق للمحنكمة أبمر من املدعي العنم يف  ٨أيلفل/سبتمرب  ٢٠١3ومل ميثل أمنم قنض إال يف
تشرين الثنين/وففمرب  .٢٠١٤وتشغ اللجنة إىل أو ،يف تعلققهن العنم رق  3٥كر أ الشيء
انرس تلاا .الساالطة علااى يااد جهااة
الطبقعااي يف املمنرساان الساالقمة للساالطة القضاانئقة هااف أ متا َ
خمتصة مستقلة ومفضفعقة ويغ متحقية فقمان يتعلاق ابلقضانا الايت تعنجلهان وأبوا ،ال ميكان اعتبانر
املدعي العنم مفظفنا خمفالا ملمنرسة السلطة القضنئقة ابملعىن املقصفد يف املندة  .)١٨()3(9ويف ظل
هذه الظرو ،تر اللجنة أ الفقنئ املعروضة علقهن تبني أ سغيي إيفنوف ،مل ميثل على وج،
السرعة أمنم قنض أو مفظف آلر خيفل ،القنوف ممنرسة السلطة القضنئقة علاى النحاف املطلافب
مبفج املندة  )3(9مان العهاد .وبنانءا علقا ،تساتنت اللجناة أ الفقانئ املاذكفرة أعااله تكشاف
حدو اوتهنك حلقف سغيي إيفنوف ،املكففلة مبفج املندة  )3(9من العهد.
 3-٨كماان حتااق اللجنااة علم انا ابالدعاانءا الاايت مفندهاان أ مباادأ اف ا اض ال ارباءة مل ُحي ا م يف
قضقة سغيي إيفنوف ،ألو ،كن مكبل القدين ومفدعانا يف قفاص لاالل جلسان احملكماة وكان
علقاا ،ابإلض اانفة إىل لاا .ارت ااداء مالبااس لنص ااة حمااددة لألش ااخن احملكاافم عل ااقه ابإلع اادام
ومفساافمة حب اارو ،تشااغ إىل ”الت اادبغ العقاانيب االس ااتثننئي“ يف السااجن وك ااذل .أثناانء إج اراءا
الا اانق عنا اادمن كا اان احلك ا ا مل يا اادلل بعا ااد حقا ااي النفا اان  .ويف ها ااذا الصا اادد تشا ااغ اللجنا ااة إىل
اجتهنداهتاان الساانبقة علااى النحااف املبااني أيضانا يف تعلققهاان العاانم رقا  )٢٠٠7(3٢بشااأ احلااق يف
املسنواة أمانم احملانك واهلقئان القضانئقة ويف حمنكماة عندلاة الاذي يانص علاى أ افا اض الارباءة
وهاف أسنسااي حلمنيااة حقااف اإلوساان يفاارض علاى االدعاانء عا ء إثباان االهتاانم ويضاامن عاادم
اف ا اض اإلداوااة إىل أ يثب ا االهتاانم مباان ال ياادع جماانالا للشاا .ويكفاال اسااتفندة املااته ماان قرينااة
الرباءة ويقتضي معنملة املتهمني أبعمنل إجرامقة وفقنا هلذا املبدأ .ويف التعلقاق العانم وفسا ،تاذكر
اللجنا ااة أيض ا انا أوا اا ،عا ااندةا ال ينبغا ااي تكبقا اال املتهما ااني أو وضا ااعه يف أقفا اان لا ااالل احملنكما اان
أو تقدميه إىل احملكمة بطريقاة ألار تافحي أبهنا جمارمني لطاغين وأوا ،ينبغاي لفسانئ اإلعاالم
جتنا التغطقااة اإللبنريااة الاايت تناانل ماان افا اض ال ارباءة( .)١9وتاار اللجنااة اسااتنندا إىل املعلفماان
املعروضاة علقهان ويف يقانب أي معلفمان أو حجا ألاار ا صالة مان الدولاة الطار ،بشااأ
__________

( )١7التعلقق العنم رق  )٢٠١٤(3٥بشأ حق الفرد يف احلرية واألمن على شخص ،الفقرة .33
( )١٨املرج وفس ،الفقرة .3٢
( )١9التعلق ا ا ا ا ااق الع ا ا ا ا اانم رقا ا ا ا ا ا  )٢٠٠7(3٢الفق ا ا ا ا اارة  .3٠اوظ ا ا ا ا اار أيضا ا ا ا ا انا قض ا ا ا ا ااقة بفس ا ا ا ا ااتفففي ض ا ا ا ا ااد أوكراوق ا ا ا ا اان
( )CCPR/C/110/D/1405/2005الفقرة .٢-9
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ضرورة إبقنء شققق صنح البالغ مكبل القدين يف قفص طفال احملنكمة وارتدائ ،مالبس لنصة
حمددة لألشخن احملكفم علقه ابإلعدام لالل جلسة االساتئنن ،ابلانق أ الفقانئ املقدماة
تباني أ حاق ساغيي إيفاانوف ،يف افا اض براءتا ،علااى حناف مان تكفلاا ،املاندة  )٢(١٤مان العهااد
قد اوتُه..

 ٤-٨وحتق اللجناة علمانا ببقان الدولاة الطار( ،الفقارة  )٨-٤أ عقفباة اإلعادام ياغ حمظافرة
عند فرضهن على ”أشد اجلرائ لطفرة“ وأ هذا من تنص علق ،املندة  )٢(٦مان العهاد .وتشاغ
اللجنة إىل تعلققهن العانم رقا  )٢٠١٨(3٦بشاأ املاندة  ٦مان العهاد الاذي تاذكر فقا ،اللجناة أ
مصااطلح ”أشااد اجل ارائ لطاافرة“ يشااغ إىل القتاال العمااد .ويف هااذه احلنلااة ُحك ا علااى شااققق
صنح البالغ ابإلعدام بعد إداوت ،ابرتكنب القتل العمد وهف جرمية من ألطر اجلرائ  .بقاد أ
العهد يانص أيضانا علاى ضارورة اساتقفنء الشاروف الصانرمة للمحنكماة العندلاة عاالوة علاى لا.
قبل جفاز فرض عقفبة اإلعدام امتثنالا ألحكنم املندة .)٢٠(٦
 ٥-٨وياادعي صاانح الاابالغ أيضانا حاادو اوتهاانك حلااق سااغيي إيفاانوف ،يف احلقاانة مبفجا
املندة  ٦من العهد وظرا ألوُ ،حك علق ،ابإلعدام بعد حمنكمة يغ عندلة .ويف هذا الصدد تشاغ
اللجنة إىل سفابقهن القضنئقة اليت تفقد أب فرض عقفبة اإلعدام بعاد اوتهانء حمنكماة مل ُحتا م فقهان
أحكنم املندة  ١٤من العهاد يشاكل اوتهنكانا للماندة  ٦مان العهاد( .)٢١وتشاغ اللجناة إىل تعلققهان
العاانم رق ا  3٢وتااذكر أواا ،يف حنلااة احملنكماان الاايت تفضااي إىل فاارض عقفبااة اإلعاادام يكتسااي
التققااد الصاانرم بضاامن احملنكمااة العندلااة أمهقااة بفجاا ،لاان ( .)٢٢وابإلضاانفة إىل لاا .أشاانر
اللجنة أيضنا يف تعلققهن العنم رقا  3٦إىل أ مان شاأ اإللاالل يف إجاراءا تفضاي إىل فارض
عقفبة اإلعدام مبن تنص علق ،املاندة  ١٤مان العهاد مان ضامن احملنكماة العندلاة أ جيعال هاذا
احلك تعسفقنا يف طنبع ،ومننفقنا للمندة  ٦من العهد .وقد ينطفي هذا اإللالل على عدم احا ام
اف ا اض ال ارباءة الااذي قااد يتجلااى يف إيااداع املااته يف قفااص أو تكبقاال يدياا ،أثناانء احملنكمااة(.)٢3
وختلص اللجنة يف ضفء استنتنجنهتن اليت تفقاد بفجافد اوتهانك للماندة  )٢(١٤مان العهاد إىل أ
احلكا ا النه اانئي ابإلع اادام حب ااق س ااغيي إيف اانوف ،وتنفق ااذ اإلع اادام بع ااد ل اا .ال يفق اان بش ااروف
املندة  ١٤ووتقجةا لذل .فإ حق ،يف احلقنة مبفج املندة  ٦من العهد قد اوتُه .أيضنا.
 -9وتاار اللجنااة وهااي تتصاار ،مبفج ا املااندة  )٤(٥ماان الربوتفكاافل االلتقاانري أ
الفقاانئ املعروضااة علقهاان تكشااف اوتهاانك الدولااة الطاار ،حلقااف سااغيي إيفاانوف ،املكففلااة
مبفج ا ا امل ا افاد  ٦و )3(9و )٢(١٤ما اان العها ااد .وتسا ااتنت اللجنا ااة أيض ا انا أ الدولا ااة الطا اار،

__________

()٢٠
()٢١

()٢٢
()٢3
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ابحلقف املدوقة والسقنسقة عن احلاق يف

التعلقق العنم رق  )٢٠١٨(3٦بشأ املندة  ٦من العهد الدويل اخلن
احلقنة الفقرات  3٥و.٤١
اوظار التعلقااق العانم رقا  3٢الفقاارة  .٥9اوظار أيضانا قضااقة لقفاي ضااد جنمنيكاان ()CCPR/C/64/D/719/1996
الفق ا اارة  3-7وقض ا ااقة كفرابوفف ا ان ض ا ااد طنجقكس ا ااتن ( )CCPR/C/79/D/1096/2002الفق ا اارة  7-7وقض ا ااقة
شاافكفروفن ضااد طنجقكسااتن ( )CCPR/C/86/D/1044/2002الفقاارة  ٦-٨وقضااقة إديقفاان ضااد طنجقكسااتن
الفقا اارة  7-9وقضا ااقة لفروشا ااقنكف ضا ااد االحتا ااند الروسا ااي ( )CCPR/C/101/D/1304/2004الفقا اارة ١١-9
وقضقة ياف ضاد قغيقيساتن ( )CCPR/C/102/D/1545/2007الفقارة  ٥-٦وقضاقة يروواف ،ويرووففان ضاد
بقالروس الفقرة .٦-٨
التعلقق العنم رق  3٢الفقرة .٥9
التعلقق العنم رق  3٦الفقرة .٤١
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بعاادم اح امه اان طل ا اللجن ااة اخت اان تاادابغ مؤقت ااة قااد اوتهك ا التيامنهت اان مبفج ا امل ااندة  ١م اان
الربوتفكفل االلتقنري.
 -١٠وعمالا ابملندة ()3(٢أ) من العهد تُ َليم الدولة الطر ،أب تتاقح لألفاراد الاذين اوتُهكا
حقاافقه املشاامفلة ابلعهااد ساابقل اوتصاان ،فعاانالا يف شااكل جاارب كنماال .ويق ا أيض انا علااى عاانتق
الدولة الطر ،التيام ابختن مجق اخلطفا الالزمة ملن حدو اوتهنكن ممنثلة يف املستقبل.
 -١١وإ تضا اللجنااة يف اعتبنرهاان أ الدولااة الطار ،ابوضاامنمهن إىل الربوتفكاافل االلتقاانري
قاد اع فا ابلتصاان اللجنااة يف حتدياد ماان إ ا كاان قااد حاد اوتهاانك للعهااد والتيما عماالا
ابملندة  ٢من العهد أب تكفل جلمق األفاراد املفجافدين يف إقلقمقهان واخلنضاعني لفاليتهان احلقاف
املع  ،هبن يف العهاد وأب تاففر سابقل اوتصان ،فعانالا وقانبالا لإلوفان إ ا ثبا حادو اوتهانك
فإهنن تفد أ تتلقى من الدولة الطر ،يف يضف  ١٨٠يفمنا معلفمن عن التادابغ الايت اختاذهتن
لفض ا آراء اللجنااة مفض ا التنفقااذ .ويُطل ا إىل الدولااة الطاار ،أيض انا وشاار هااذه اآلراء وتعمقمهاان
على وطن واس بلغنهتن الرمسقة.
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املرفق
رأي مشتك ألعضتتاء اللجنتتة عتتارف بولكتتان وهيلتتن تيغرو جتتا وأنت راي
زميرمان وجينتيان زبريي (خمالف جزئياً)
 -١إونن وتفق متنمنا م استنتنجن اللجنة بشأ هذا البالغ على النحاف الافارد يف الفقارة 9
ولكنناان ال وفافااق علااى اسااتنتن عاادم مقبفلقااة ادعاانء صاانح الاابالغ مبفج ا املااندة ()3(١٤ب)
و(د) .ويف البداية والح أ الظرو ،احملقطة مبحنكمة سغيي إيفنوف ،وإداوت ،وإعداما ،حنفلاة
ابملخنلفاان باادءا ماان وق ا إلقاانء القااب علقاا .،وعلااى وجاا ،اخلصااف لقااد احتُجااي إيفاانوف،
ألكثاار ماان  ٤٥٠يفم انا قباال أ ميثاال أماانم قاانض للماارة األوىل .ويتعاانرض هااذا التااألغ املفاارف م ا
مباادأ اإلوصاان ،وينتهاا .التياماان الدولااة مبفج ا العهااد علااى حنااف ماان لاافح م ارارا وتك ارارا يف
حنال سنبقة( .)١وابلنظر إىل املشنكل امليعفمة بشأ متثقل ،القنوفين وهف من وننقش ،أد ه تبلاغ
هااذه املخنلفاان حااد املخنلفاان اإلجرائقااة الاايت ال ميكاان التساانمح إزاءهاان يف حمنكمااة ُحيتماال أ
تااؤدي إىل فاارض عقفبااة اإلعاادام وهااي عقفبااة هننئقااة وال رجعااة فقهاان علااى حااد س افاء .ويف هااذا
الصدد وشغ إىل مفقف اللجنة الثنب أب عقفبة اإلعدام إ ا مان أُبقاي علقهان جيا أ ختضا
لا ا ”شااروف صاانرمة“( )٢ولضاامن إجرائقااة ياات التققااد هباان تققاادا اتم انا( .)3وعااالوة علااى لاا.
مل متتثاال الدولااة الطاار ،للتاادابغ املؤقتااة املطلفبااة يف هااذه القضااقة وهااف ماان ساابق للجنااة أ اعتربتاا،
(الفقرة  )٤-٦اوتهنكنا جسقمنا اللتيامن الدولة الطر ،مبفج الربوتفكفل االلتقنري.
 -٢وياادعي صاانح الاابالغ أ حااق شااققق ،يف احلصاافل علااى املشاافرة القنوفوقااة قااد اوتُهاا.
وتقج اةا لعاادد ماان الظاارو ،مباان يف لاا .أواا ،مل يااتمكن ماان االسااتعنوة مبحاانم إال بعااد ماارور أرب ا
سنعن على تفققف ،واختن لطفا إجرائقة معقناة حبقا ،وأوا ،أثنانء التحققاق السانبق للمحنكماة
مت تغقااغ اثنااني ماان احملاانمني املعقَّنااني لاا ،ومل يتاادلل احملاانمي الثنلا الااذي التاانره هااف إال يف املرحلااة
النهنئقة من مرحلة الطعن ابلنق وأ تغقغ احملنمقَ ْني كن لنرجنا عن إرادت ،وأو ،مل ُمينح الفق
الااالزم بااني احملاانمي واملفكاال للتفاصاال يف إطاانر ماان اخلصفصااقة وظاارا لفجاافد احملقااق معاا ،علااى الاادوام
(الفقاارة  .)٦-3وابالسااتنند إىل اع ا اض الدولااة الطاار ،الااذي يفقااد أب شااققق صاانح الاابالغ
مل يقدم أي شكف بشأ هذه االوتهنكن على الصعقد احمللي رأ األيلبقة أ االدعانء املقادم
يغ مقبفل مبفج املندة ()٢(٥ب) من الربوتفكفل االلتقنري.
 -3وجنااد أ اسااتنتن عاادم املقبفلقااة يااغ مقن ا ويعاافد لاا .جيئق انا إىل أ املساانئل مفضاافع
الشااكف كنو ا كلهاان وقاانئ مل تطعاان فقهاان الدولااة الطاار .،وابلفعاال فااإ الدولااة الطاار ،أقا َّار
__________

()١
()٢
()3
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حباادو تغق اغا علااى صااعقد احملاانمني املعقَّنااني لشااققق صاانح الاابالغ و كاار ماان ال يقاال عاان
امسني خمتلفني من أمسنء احملنمني الذين مثَّلفه يف مراحل خمتلفة من احملنكمة (الفقرة .)٤-٤
 -٤حااى أ مفقااف األيلبقااة يثااغ درجااة أكاارب ماان االسااتغراب ابلنظاار إىل أ الدولااة الطاار،
أاثر ص اراحةا االع ا اض املتصاال بعاادم االسااتنفند بشااأ اثنااني ماان االدعاانءا واثوقهماان يتعلااق
ابالحتج اانز االحتق اانطي .م ا ل اا .ودو إج اراء أي مننقش ااة رأ األيلبق ااة أ االدع اانء الث اانين
مقباافل وللص ا بعااد لاا .عاان حااق إىل اسااتنتن حاادو اوتهاانك وتقج اةا الحتجاانز الشااققق
ماادة  ٤٥٠يفمانا قباال إحضاانره أماانم قاانض .وواار أ هااذا الاانه يفتقاار إىل االتساان وظارا إىل أ
اخللفقااة اإلجرائقااة املتعلقااة بكااال االدعاانءين (مبفج ا املااندتني  9و )١٤للفقااة واحاادة فااإ ا كاان
أحد االدعنءين مقبفالا ينبغي أ يكف الثنين مقبفالا كذل..
 -٥ويف النهنية مل يتضح سبقل االوتصن ،احمللي الذي كان متنحانا للشاققق ويُعتارب فعانالا يف
تل .الظرو .،وكن تغقغ احملنمقَني وحرمن املعاي مان االتصانل مبحنمقا ،يف إطانر مان اخلصفصاقة
من وتانئ القارارا الايت اختاذهتن السالطن احمللقاة وهاي وقانئ لاقس لاد شاققق صانح الابالغ
سااقطرة علقهاان .ومل تُاادح هااذه االدعاانءا باال إ الدولااة الطاار ،زعم ا ببساانطة أواا ،مل ياات
تقاادمي أي شااكف وماان دو أ حتاادد منهقااة اإلجاراءا احمللقااة الااي كنوا متنحااة لتااففغ اجلاارب.
ويف احلاانال الاايت أُثااغ فقهاان مسااألة عاادم اسااتنفند ساابل االوتصاان ،يف املنضااي كثااغا ماان طلبا
هذه اللجنة إىل الدولة الطر ،أ تبني من هي اإلجراءا اليت كنو متنحة فضالا عن االحتمانل
املعقاافل الااذي ميكاان أ يشااكل وسااقلة اوتصاان ،فعنلااة يف ظاال الظاارو ،الساانئدة( .)٤ولكاال هااذه
األساابنب جنااد أ االع ا اض املتعلااق بعاادم االسااتنفند ال يسااتند إىل أساانس وأ ادعاانء صاانح
البالغ مبفج املندة (١٤ب) و(د) مقبفل.
 -٦ويشااكل احلااق يف االسااتعنوة مبحاانم أحااد اجلفاو ا الاايت ال يااىن عنهاان يف إج اراء حمنكمااة
عندلااة وهااف حااق مع ا  ،باا ،يف الكثااغ ماان الاانظ احمللقااة ويف الس افابق القضاانئقة الطفيلااة العهااد
والثنبتااة للجنااة .ويف تعلقااق اللجنااة العاانم رق ا  )٢٠٠7(3٢بشااأ احلااق يف املساانواة أماانم احملاانك
واهلقئن القضنئقة ويف حمنكمة عندلاة ُوصاف هاذا احلاق أبوا” ،تطبقاق ملبادأ تكانفؤ الفسانئل“(.)٥
ويف القض اانا ال اايت تنط اافي عل ااى عقفب ااة اإلع اادام يكتس ااي التمثق اال الق اانوفين أمهق ااة حبقا ا أو اا ،يف
حاانال اوعاادام متثقاال ماان هااذا القبقاال ألي سااب ماان األساابنب يصاابح ماان املسااتحقل تاادارك
التالل التفاز الننشئ حى من جنو قنض يق يف إطنر حمنكمة عندلة .وعلى حنف من كر
اللجنااة ساانبقنا ”ماان البااديهي أ تتاان املساانعدة القنوفوقااة يف القضاانا الاايت تنطاافي علااى عقفبااة
اإلعاادام  ...ح ااى إ ا كاان ع اادم ت افافر مستش اانر ق اانوفين لاان يُع ااي إىل حااد م اان إىل ص اانح
الا اابالغ وفسا اا ،وحا ااى إ ا كا اان تا ااففغ املسا اانعدة القنوفوقا ااة سا ااقنطفي علا ااى أتجقا اال اإلج ا اراءا .

__________

()٤
()٥
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ويظل هذا الشرف ضروراا مبافازاة اجلهافد الايت قاد يباذهلن القنضاي بطريقاة ألار ملسانعدة صانح
البالغ على االضطالع بدفنع ،يف يقنب حمنم“(.)٦
 -7وعااالوة علااى لاا .يتمثاال حااق املااته يف االسااتعنوة مبحاانم ماان التقاانره هااف علااى حنااف
م اان ج اار أتكق ااده حتدي اادا يف امل ااندة ()3(١٤ب) و(د) .وه ااذا الش اارف يؤك ااد ل ااقس فقا ا الققم ااة
املفضفعقة للتمثقل القنوفين إمنن ضارورة ُّ
متكان املاته مان أ خيتانر حمنمقا ،ويضا ثقتا ،فقا ،لتمثقلا.،
وعلااى حنااف ماان كاار اللجنااة ساانبقنا يسااتتب هااذا احلااق ”حريااة املااته لااقس فق ا يف االلتقاانر
باال أيض انا يف االستعنضااة عاان احملاانمي .وينبغااي أال تُفض ا ققاافد علااى هااذا احلااق ماان مل يكاان لاا.
بداعي الضرورة القصف إلقنمة العدل  .)7(“...وتعكس األبعند املتعددة هلذا احلق أمهقت ،املطلقة
ودوره البنرز على حنف متيايد يف القضنا اليت تنطفي على عقفبة اإلعدام.
 -٨وإزاء هااذه اخللفقااة القنوفوقااة والح ا اإللااالال اخلطااغة للغنيااة الاايت ياادَّعي صاانح
البالغ وقفعهن لالل حمنكمة شققق .،وعلى وج ،اخلصف لقد تغغ احملانمي يف عادة مننسابن
ألسبنب لنرجة عان إرادة الشاققق ومل يبادأ حمانم اثلا بتمثقلا ،إال عناد الشاروع يف إعاداد طلا
إضاانيف للطعاان ابلاانق  .وهااذه عفائااق كبااغة ابلفعاال وقااد تفنقم ا وتقج اةا حلرماان الشااققق ماان
الفقا الااالزم لالتصاانل مبحنمقاا ،يف إطاانر ماان اخلصفصااقة .وال ميكنناان القاافل البتااة إ هااذا التمثقاال
الااذي يباادو متقطع انا وعش افائقنا ومنقفص انا والااذي مل يكاان لااد الشااققق أي سااقطرة علقاا ،مل يااؤثر
أتثااغا س االبقنا علااى احملنكم ااة واالسااتنتن النه اانئي ابإلداو ااة .وابلنظاار إىل ع اادم ققاانم الدول ااة الط اار،
باادح هااذه االدعاانءا جي ا إيااالء االهتماانم الفاج ا هلاان .ويف هااذه الظاارو ،جنااد أ هااذه
الفقنئ على حنف من عرضهن صانح الابالغ تكشاف حادو اوتهانك حلقاف ساغيي إيفانوف،
مبفج املندة ()3(١٤ب) و(د) من العهد.

__________

()٦
()7
16

قضقة روبقنسف ضد جنمنيكن ( )CCPR/C/35/D/223/1987الفقرة .3-١٠
قضقة إ .م .ضد االحتند الروسي ( )CCPR/C/116/D/2059/2011الفقرة .٤-9
GE.19-16728

