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شررارك راسررة ه ر ا الرربالغ أعنرراء اللجمررة التاليررة أرررابهم :اتنيررا مرراراي عبرردو روتشررو ا وعيررا بررن عاشررورا
و يلر ي برانرردس كيه رريسا وسررار كليفالنرردا وأوليفييرره ي وروويررلا وكريسررتوف هررايمسا و يفرراي يليررت ا وابمرررمي
كويترراا ومارسرريا ك ررانا و نكرران الكرري موهومرروزاا وورروتي ابزارت ر يسا ومرراورو ب رولييتا و وسرريه مانويررل سررانتوس
ابيسا ويووا شاينا ومارغو واتروا .
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اال تياري حي المفاذ ابلمسبة ىل بيالروس
البالغ احملامي سيجي غولوبوك.

 30كانون األو  /يسمرب  .1992وميثرل صراحبة

الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
مسراء يروم  19كررانون األو  /يسرمرب 2010ا كانرت صرراحبة الربالغ تعتر م املشرراركة
1-2
مررص أصرردقاء ررا التجمررص السررلمي ال ر ي ن ررم وس ر مديمررة ميمسررك عق ر عررالن نتررائ
االنتخاابت الرائسية بيالروس .وعق ه ا التجمصا وأثماء سي صاحبة البالغ وأصردقائها
الطريقا حدو الساعة  11/50مساءا استوقفتهم وجأ وحد اصة اتبعة لشررطة مكاوحرة
الشغ  .وعمردما حراو أوررا الشررطة القرب علرى بعر أصردقاء صراحبة الربالغا حاولرت هري
وآ ر رررون الف ر ررار .ووصر ررلوا ىل سر ررور مرك ر ر االحتجر رراز السر ررابق للمحاكمر ررة رقر ررم  1ميمسر رركا
وحوصروا هماك.
 2-2وبدأ أحرد النربايف ضررب صرديق صراحبة الربالغا أ .وعمردما طلبرت صراحبة الربالغ
مررن النرراب التوق ر ا ضررر ا بعصررا مطاطيررة رجلهررا اليسرررع وسررقطت علررى األر  .وضررر ا
ضاب الشرطة مر أ رع وأمرها ابلوقوف والسي ىل سيار الشرطة .وأ ركرت صراحبة الربالغ أن
رجله ررا أص رريبت بكس رررا وأ ررربت ض رراب الش رررطة بر ر لك .ولكم رره جره ررا واقتا ه ررا ىل الش رراحمة
الصررغي التابعررة للشرررطة .ومل ت ر صرراحبة الرربالغ ىل املستشررفى ال بعررد عررد سرراعاتا بعررد
ت ررد ل زمالئه ررا احملتجر ر ين معه ررا .وأجري ررت ررا جراح ررة وعوش ررت املستش ررفى الس ررا س ملديم ررة
ميمس ررك الف ررن م ررن  20ىل  27ك ررانون األو  /يس ررمرب  .2010وتب ررن أهن ررا مص ررابة بكس ررر
الرجلا وظلت عاج ج ئيا ملد ستة أسابيص بعد روجها من املستشفى.
مناع
 3-2واش ررتكت ص رراحبة ال رربالغ ىل مكتر ر المائر ر الع رراما و ررور وق رروع اق ررا تقريب رراا م ررن
األوعررا غرري القانونيررة الرريت ارتكبتهررا الشرررطة مديمررة ميمسررك .و  30كررانون األو  /يسررمرب 2010ا
أح ررا مكتر ر المائر ر الع ررام مديم ررة ميمس ررك ش رركواها ىل المائر ر الع ررام ملمطق ررة موس رركو
ميمسررك الر ي أحا ررا ىل مركر شرررطة مديمررة ميمسررك  3كررانون الثاين/يمرراير  .2011و 12
كررانون الثاين/يمرراير 2011ا أعررا ت شرررطة مديمررة ميمسررك شرركوع صرراحبة الرربالغ ىل المائ ر
العام ملمطقة موسكو ميمسك.
 4-2وبرردأت رريرراا  18نيسرران/أبريل 2011ا اإلج رراءات اشمائيررة ضررد ضرربايف الشرررطة
املشار ليهم شكوع صاحبة البالغ .وفي  19أاير/مايو 2011ا اسرتجوبت صراحبة الربالغ
أمام حمقق من مكت نيابة مديمرة ميمسرك .وقردمت صراحبة الربالغ تفاصريل عرن اقرا الر ي
وقص  19كانون األو  /يسمرب 2010ا وقدمت وصفا لناب الشرطة ال ي أساء معاملتها.
 5-2و أاير/مايو 2011ا سجل حمامي صاحبة البالغ شها كل من س .وص.ا الل ين
شر ررهدا األح ر رردا  .وطل ر ر حم ر ررامي ص ر رراحبة ال ر رربالغ أين ر ررا أن يس ر ررتجوب احملق ر ررق رري ر ررا ه ر ر ين
الشخص ررنا ولك ررن مل رر ه ر ا االس ررتجواب .وابس ررتثماء االس ررتجواب اإلض ررا لص رراحبة ال رربالغ
ومعايم ررة مس رررة اشرمي ررةا مل تمف ر أي ررة جر رراءات أ رررع ط ررار التحقي ررق ومل تب ر أي ررة حم رراوالت
لتحديررد هويررة ضرراب الشرررطة ال ر ي أسرراء معاملررة صرراحبة الرربالغا رغررم كيرردها أن مكاهنررا
التعرف عليه.
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 6-2و  2كانون األو  /يسمرب 2011ا أبلغ كبي حمققن من مكت نيابة مديمة ميمسرك
حمررامي صرراحبة الرربالغ أن التحقيررق علِّررق لتعر ر معروررة املسر ولن .و اليرروم نفسررها طلر احملررامي
رريررا أن ي ر و و احملقررق ابلررمص الكامررل لق ررار تعليررق التحقيررقا واحررت بنرررور وج رو نسررخة مررن
القرار لتقدمي طعن ويه .و  5كانون األو  /يسمرب 2011ا رو طل احملامي.
 7-2و  9ك ر ر ررانون الثاين/يم ر ر رراير 2012ا أبل ر ر ررغ احملق ر ر ررق احمل ر ر ررامي أبن التحقي ر ر ررق اس ر ر ررت ن .
واستجوبت صاحبة البالغ مر أ رع وكررت ا عاءاهتا .و  1شبايف/ورباير 2012ا أوا احملقق
أبن التحقي ر ررق علِّ ر ررق م ر ررر أ ر رررع اس ر ررتما ا ىل نف ر ررس األس ر ررباب ال ر رريت اس ر ررتمد ليه ر ررا  2ك ر ررانون
األو  /يس ررمرب  .2011ومل يق رردم مطلق ررا ال ررمص الكام ررل لقر ررار تعلي ررق التحقي ررقا ال ىل ص رراحبة
البالغ وال ىل احملامي.
 8-2وترردعي صرراحبة الرربالغ أهنررا اسررتمفدت يررص سرربل االنتصرراف احملليررة املتاحررة .وترردعي
أينرا أن لرريس مررن املمطقرري أن يتوقررص ممهررا الطعرن قررارات احملقررق تعليررق التحقيررق ون أن تر و
بتلك القرارات .وقد رور طلر احملرامي ت ويردو بتلرك القرراراتا وهرو رور غري قابرل للمراجعرة
القنررائية ملوجر القررانون البيالروسرري .ولر لك اررت صرراحبة الرربالغ بعرردم وجررو سرربل انتصرراف
حملية أ رع متاحة ا.
 9-2وتطل صاحبة البالغ أن تروور را الدولرة الطررف سربل االنتصراف املماسربةا الريت ميكرن
أن تشررملا علررى سرربيل املثررا ال اقصررر :التعرروي المق ردي عمررا تكبدترره مررن مصرررووات طبيررة؛
س رراء املعامل ررة يفن رري ىل املقاض ررا العا ل ررة
وتعوين ررات غ رري نقدي ررة؛ و ج ر رراء اقي ررق وع ررا
للمس ولن ومعاقبتهم ابلعقوابت الواجبة؛ وتقدمي اعت ار رري.
الشكوى
 1-3ترردعي صرراحبة الرربالغ أن سرراء املعاملررة الرريت تعرضررت ررا علررى أيرردي الشرررطة الليلررة
الفاص ررلة ب ررن ي ررومي  19و 20ك ررانون األو  /يس ررمرب  2010ترق ررى ىل رج ررة انته رراك حقوقه ررا
ملوج ر املررا  7مررن العهررد .وقررد ترت ر علررى سرراء معاملته را كسررر رجلهررا و نرروعها شراحررة
ومكوثها املستشفى ملد أسربوعا مث ورن عرا هيرل طويلرة .وتشري صراحبة الربالغ ىل عردم
وجررو مررا ي رربر اسررتخدام الشرررطة للعم ر ا ذ كانررت تشررارك جتمررص سررلمي .وترردعي صرراحبة
البالغ أينا أهنا مل اصل وورا على املساعد الطبيةا وتشيا مرن واقرص السروابق القنرائية للجمرةا
ىل أن اق رر املرردريف املررا  7مررن العهررد يتعلررق ابألوعررا الرريت تسررب أملررا برردنيا و/أو معرراي
نفسررية للنررحية( .)1وترردعي أينررا أهنررا مل تتعررر لالعتررداء البرردين وحس ر ا و ررا تنررررت أينررا
نفسياا حيث أرا ت السلطات أن تشعرها ابليأس وأن ت ذيهرا .وهري تردعيا عرالو علرى ذلركا
أن رره يمبغ رري أن ي ر ر س ررمها ون رروع جمس ررها االعتب ررار عم ررد تقي رريم ط ررور س رراء املعامل ررة ال رريت
تعرضت ا.
 2-3وتالحررص صرراحبة الرربالغ أن مررن واج ر السررلطات املختصررةا ووقررا للس روابق القنررائية
للجمررةا جرراء اقيررق ورروري ون يرره شرركاوع سرراء املعاملررة( .)2وهرري ترردعي أن التحقيررق ال ر ي

__________

()1
()2
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أجري قنيتها ال يفي ملتطلبات املا  7من العهدا ألن مكت المائر العرام أحرا شركواها
اب ئ األمررر ىل الشرررطةا أي ىل اشهررة نفسررها الرريت يمتمرري ليهررا اشرراين املرردعى عليررها وألنرره
مل يتخ أي جراء حىت أاير/مايو  - 2011أي بعد ستة أشهر من األحدا  .و ظروف ه و
القنرريةا اوتقررد التحقيررق مرحلترره األوىل اقارررة االسررتقاللية املطلوبررة ومل رر بسرررعة .ومل دررد
التحقيقا عمردما أعيرد وتحرها املسر ولن عرن سراء معاملرة صراحبة الربالغ .ومل يسرتجوب احملقرق
شهو العيان ومل ِّر استعراضا للمشتبه ويهم للتعرف على اشاين.
إفادة الدولة الطرف
 -4طلبررت الدولررة الطرررف ىل صرراحبة الرربالغا م ر كر شررفوية م ر ررة  5كررانون الثرراين/
يمرراير 2013ا أن تقرردم الن ررة الروسررية لبالغهررا األوُ ال ر ي قر ِّردم ابإلنكلي يررة .وأشررارت الدولررة
الطرف ىل أهناا عمد ن رها بالغات مقدمة بلغات غي الروسية أو البيالروسريةا قرد ال يتسرىن
ررا التأكررد مررن قررة الن ررة ومررن التحقررق مررن اال عرراءات الروار هر و البالغرراتا ومررن مث قررد
ال تتمكن من اإلسهام الم ر املوضوعي البالغات .والدولة الطرف على استعدا للم رر
مقبولية البالغ ملجر اتحة الن ة الروسية أو البيالروسية للبالغ.
إفادة صاحبة البالغ
 11ك ررانون الثاين/يم رراير 2013ا ق رردمت ص رراحبة ال رربالغ الن ررة الروس ررية لبالغه ررا
-5
األوُ .وهي تالحص أن الدولة الطرف يمبغي را أن ترم م هيهتاهترا علرى ترو يتري را التعامرل مرص
البالغات املقدمة ىل اللجمة ابللغات الررية ولغات العمل اخلاصة ابللجمة.
مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية
 1-6قرردمت الدول ررة الطرررفا م ر كر شررفوية م ر ررة  17كررانون األو  /يس ررمرب 2014ا
مالح اهتا بشأن املقبولية وق  .ون را ىل أن البالغ وتر تره الروسرية قردمهما حمراما تعتررب الدولرة
الط رررف أن م ررااي أبرومتش رريك ليس ررت ص رراحبة ال رربالغا وم ررن مث ور ر ن ال رربالغ س ررجل مل ررا ررال
الربوتوك ررو اال تي رراري .وتن رري الدول ررة الط رررف أن التحقي ررق اإلص ررابة البدني ررة ال رريت قق ررت
بصرراحبة الرربالغ مل يغلررق و ررا علررق لتع ر ر اديررد األشررخاص املسر ولن .وميكررن لصرراحبة الرربالغ
الطعن قرار تعليق التحقيق أمام وكيل نيابة .وتستمت الدولة الطرف أن اللجمة ال يمبغي ا أن
تم ر البالغ من حيث أسسه املوضوعيةا ألنه قدم ملا ال املوا  1و 2و 5مرن الربوتوكرو
اال تيرراري .وتشرري الدولررة الطرررف ىل أهنرراا ظررل ه ر و ال ررروفا أوقف رت اإلج رراءات املتعلقررة
و القنية.
 2-6و م ر كر شررفوية م ر ررة  26آذار/مررارس 2015ا كررررت الدولررة الطرررف مالح اهتررا
السابقة.
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تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية
 30كانون الثاين/يماير 2015ا أشارت صاحبة البالغ ىل السروابق القنرائية للجمرة
1-7
()3
الرريت قنررت ويهررا أبن األمررر يعررو للجمررة أن تقرررر مررا ذا كرران يمبغرري تسررجيل بررالغ مررا أم ال .
وميث رل صرراحبة الرربالغ أمررام اللجمررة حمررام ميررارس عملرره االاررا الروسرريا وذلررك ملوج ر توكيررل
رررري ووقررا للم ررام الرردا لي للجمررة .وال وثررل أيررة شرركوع تقرردم ىل مكت ر المائ ر العررام سرربيل
انتصرراف وعرراالا ألن ذلررك ال ترري ج رراء مراجعررة حنررورية ومسررتقلة مماثل رة للمراجعررة القنررائية.
ول لك ال يمبغي أن يشرنيف اسرتمفا هر ا السربيل مرن سربل االنتصراف .وويمرا يتعلرق ابالنتصراف
القنائيا وهو غي متاةا قنية صاحبة البالغا طار القانون احمللي.
 2-7و  2أاير/م ر ررايو 2015ا وع ر ررت ص ر رراحبة ال ر رربالغ أبن مالح ر ررات الدول ر ررة الط ر رررف
امل ر ة  26آذار/مارس  2015كانرت واثرل مالح اهترا امل ر رة  17كرانون األو  /يسرمرب .2014
ول لك ايل صراحبة الربالغ ىل تعليقاهترا امل ر رة  30كرانون الثاين/يمراير  .2015وتررع صراحبة
الرربالغ أن الدولررة الطرررفا بتقرردميها مالح ررات مماثلررة غرري مدعومررة أب لررةا تكررون قررد أسرراءت
استعما حقها ملوج املا  )2(4من الربوتوكو اال تياري.
املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة

عدم التعاون من جان الدولة الطرف
 1-8ارري اللجمررة علم را بتأكيررد الدولررة الطرررف عرردم وجررو أسررس قانونيررة للم ررر الرربالغا
علررى اعتبررار أنرره سررجل ملررا ررال الربوتوكررو اال تيرراريا وال سرريما أن صرراحبة الرربالغ مل تقدمرره
بمفسها و ا قدمه حماما وألن سبل االنتصاف احمللية مل تستمفد .واري اللجمرة علمرا أينرا ببيران
الدولة الطرف ال ي قالت ويه هنا أوقفت جراءاهتا املتعلقة ا البالغ أمام اللجمة.
 2-8وتر كر اللجمررة ملمارسررتهاا علررى المحررو املرردريف املررا (96ب) مررن ن امهررا الرردا ليا
وه رري ج ر رواز أن ميث ر رل األو ر ررا بش ررخص مر ررن ا تي ررارهما بشر ررريف أن يك ررون مفوضر ررا عل ررى المحر ررو
الصررحي  .و رروز أينررا قبررو بررالغ مقرردم نيابررة عررن ضررحية م عومررة عمرردما يتن ر أن الشررخص
املعر غرري قررا ر علررى تقرردمي الرربالغ بمفسرره .واننررمام و ىل الربوتوكررو اال تيرراري يعر ضررمما
تعهرردها ابلتعرراون مررص اللجمررة نسررن نيررة للسررماة ررا ابلم ررر تلررك البالغررات؛ وبعررد الفرراغ مررن
الم ررر ويهرراا رسررا آرائهررا ىل الدولررة الطرررف املعميررة و ىل الشررخص املعر ا ولتمكيمهررا مررن ذلررك
(ان رر املرا  )1(5و( .)4())4وممرا يمرا تلرك االلت امررات أن تتخر الدولرة الطررف أي جرراء قررد
ميمص أو يثب ن ر اللجمة أي بالغ و راستها له و بداء آرائهرا بشرأنه( .)5ويعرو ىل اللجمرة أمرر
البت ويما ذا كان يمبغي تسجيل البالغ أم ال .وتالحص اللجمة أن الدولة الطرفا برونرها حرق

__________

()3
()4
()5

GE.18-09118

ان ر ستامربووسكي ضد بيالروس ()CCPR/C/112/D/1987/2010ا الفقر .2-5
ان را مص اعتبار الفروقا لوزيمكو ضد بيالروس ()CCPR/C/112/D/1929/2010ا الفقر .2-5
ان رررا مررثالا Padilla and Sunga v. Philippines (CCPR/C/70/D/869/1999), para. 5.1ا وتورشرريمياك
وآ رون ضد بيالروس ()CCPR/C/108/D/1948/2010ا الفقر .2-5
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الشخص أن ميثلا وبعدم قبو ا ا تصاص اللجمة البت ويما ذا كان يمبغري تسرجيل برالغ
ما أم الا تكون قد أ لت ابلت اماهتا ملوج املا  1من الربوتوكو اال تياري(.)6

الم ر املقبولية
 1-9قبررل الم ررر أي ا ع رراء ي ررر بررالغ م رراا ر عل ررى اللجمررةا ووق ررا للم ررا  93م ررن
ن امها الدا ليا أن تبت ما ذا كان البالغ مقبوال أم ال ملوج الربوتوكو اال تياري.
 2-9وقد تيقمت اللجمةا ووقا ملا تقتنيه الفقرر (2أ) مرن املرا  5مرن الربوتوكرو اال تيراري
من أن املسرألة نفسرها ليسرت قيرد البحرث طرار جرراء آ رر مرن جرراءات التحقيرق الردوُ أو
التسوية الدولية.
 3-9وويمررا يتعلررق ابلشررريف املرردريف الفقررر (2ب) مررن املررا  5مررن الربوتوكررو اال تيرراريا
تالح ررص اللجم ررة أن الدول ررة الط رررف طعم ررت مقبولي ررة ال رربالغ عل ررى أس رراس ع رردم اس ررتمفا س رربل
االنتص رراف احمللي ررةا ذ مل تطع ررن ص رراحبة ال رربالغ أم ررام وكي ررل نياب ررة ق ر ررارات تعلي ررق التحقي ررق.
وتالحص اللجمة أن الدولة الطرف مل تبن من هو مكت الميابة ال ي كان يمبغي لصاحبة الربالغ
تقدمي الطعرن ليره .واري اللجمرة علمرا أينرا اب عراء صراحبة الربالغ الر ي مل يردح ومر او أن
رو طل حماميها اقصو على نسخة من ذلك القرار ممعها من تقدمي طعن .وتالحص اللجمة
ك لك حجة صاحبة البالغ أن تقدمي طعن ىل وكيل الميابة األعلى رجة ال يتي جراء مراجعرة
عا لررة وحنررورية ومسررتقلة علررى المحررو الواج ر ا ومررن مث ال يشرركل ه ر ا الطعررن سرربيل انتصرراف
وعرراال .وقررد أكرردت صرراحبة الرربالغ أينررا أن القررانون احمللرري ال يررمص علررى جرراء مراجعررة قنررائية
لق ررار احملقررق تعليررق التحقيررق .وتشرري اللجمررة ىل س روابقها القنررائية الرريت قنررت ويهررا أبن تقرردمي
التمراس إلجرراء مراجعررة رقابيرة ىل مكتر الميابررة ال يشركل سربيل انتصرراف وعراال ر اسررتمفا و
ألغ ررا الفق ررر (2ب) م ررن امل ررا  5م ررن الربوتوك ررو اال تي رراري( .)7وتالح ررص اللجم ررة أين ررا أن
الدولة الطرف مل تقدم أية معلومات عرن سربل االنتصراف القنرائية الريت كانرت أو ال تر ا متاحرة
لصر رراحبة الر رربالغ( .)8و ظر ررل ه ر ر و ال ر ررروفا تر رررع اللجمر ررة عر رردم وجر ررو مر ررا ميمعهر رراا ملوج ر ر
املا  )2(5من الربوتوكو اال تياريا من الم ر البالغ.
 4-9وتالح ررص اللجم ررة ا ع رراءات ص رراحبة ال رربالغا ملوجر ر امل ررا  7م ررن العه رردا أن س رراء
املعاملة اليت تعرضت ا على أيدي الشرطة ترقى ىل رجة التع ي ا وأن السلطات احمللية مل جتر
أي اقيق وعا ه ا الشأن .وترع اللجمة أن ه ا اش ء من البالغ يطرة أينرا مسرائل ترد ل
طار املا  )3(2من العهد.
 5-9وت رررع اللجم ررة أن ص رراحبة ال رربالغ عم ررت ا عاءاهت رراا ألغر ررا املقبولي ررةا أب ل ررة كاوي ررة
ملوجر املررا  7مررن العهرردا مقررروء ممفررر وابالقرنان مررص املررا  )3(2ممررها وبر لك ونرري ىل
الم ر البالغ من حيث أسسه املوضوعية.
__________

()6
()7
()8
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ان را مثالا .م .يف .ضد بيالروس ()CCPR/C/121/D/2471/2014ا الفقر .4-8
ان را مثالا بولياكوف ضد بيالروس ()CCPR/C/111/D/2030/2011ا الفقر .3-7
ان را مثالا يكليمووا ضد تركمانستان ()CCPR/C/96/D/1460/2006ا الفقر .2-6
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الم ر األسس املوضوعية
 1-10ن رررت اللجم ررة ال رربالغ ض رروء ي ررص املعلوم ررات ال رريت أاتحته ررا ررا األطر ررافا ووق ررا
للما  )1(5من الربوتوكو اال تياري.
 2-10وتالح ررص اللجم ررة ا ع رراءات ص رراحبة ال رربالغا ملوج ر امل ررا  7م ررن العه رردا أهن ررا عق ر
مشر رراركتها جتم ر ررص س ر ررلمي وس ر ر مديم ر ررة ميمس ر ررك  19ك ر ررانون األو  /يس ر ررمرب 2010
رجلهررا ومكوثهررا
تعرضررت للنرررب علررى يررد ضرراب شرررطةا ممررا أ ع ىل كسررر منرراع
املستشررفى ملررد سرربعة أايم و صررابتها بعجر ج ئرري مطررو ( .)9و وعررت صرراحبة الرربالغ أينررا أبهنررا
مل تتلررق املسرراعد الطبيررة الوقررت املماس ر  .وتالحررص اللجمررة أن صرراحبة الرربالغ قرردمت روايررة
مفصررلة ملررا تعرضررت لرره مررن سرراء معاملررةا و لرريال طبيررا اعمررا لروايتهرراا ورواايت لشررهو عيرران.
وتالحررص اللجمررة أن الدولررة الطرررف مل تفمررد ا عرراءات صرراحبة الرربالغ .ون ررا ىل عرردم تقرردمي أي
معلومررات مررن الدولررة الطرررفا ترررع اللجمررة أن الوقررائص املعروضررة عليهررا ترقررى ىل رجررة انتهرراك
حقوق صاحبة البالغ ملوج املا  7من العهد.
 3-10وتالحررص اللجمررة أينررا ا عرراء صرراحبة الرربالغ أن التحقيررق سرراء معاملتهررا مل يكررن
وع رراالا حي ررث مل ررر و ررورا ومل يتس ررم ابلم اه ررة .و رراإلجراءات اشمائي ررةا ادي ررداا مل جت ررر ال 18
نيسرران/أبريل 2011ا أي بعررد أربعررة أشررهر مررن بررالغ مكت ر الميابررة ابقررا ا وعلقررت ه ر و
اإلج ر ر رراءات  2كر ر ررانون األو  /يس ر ر ررمرب  2011و  1شر ر رربايف/ورباير  2012لعر ر رردم ادي ر ر ررد
السلطات هوية اشاين.
 4-10و هر ا الصررد ا تالحررص اللجمررة حجررة صرراحبة الرربالغ أن التحقيررق مل يكررن يسررتهدف
حقررا اديررد اشرراينا وأن طلباهتررا املتعلقررة ابسررتجواب احملققررن لشررهو العيرران وتقرردمي املشررتبه ورريهم
حملاولررة التعرررف علررى اشرراين رونررت رغررم ذكررر صرراحبة الرربالغ أن مكاهنررا التعرررف علررى النرراب
املس ر و  .وتالحررص اللجمررة أينررا ا عرراء صرراحبة الرربالغ أن التحقيررق اوتقررد الم اهررةا حيررث عهررد
جرائه اب ئ األمر ىل شرطة مديمة ميمسكا اليت يمتمي ليها اشاين .وتالحص اللجمة أن الدولة
الطرف مل تدح ه و اال عراءات .وتر كر اللجمرة أبنره يتعرن علرى أيرة ولرة طررفا لردع تقردمي
شكوع بشأن ساء املعاملرة ملرا رال املرا 7ا أن جترري اقيقرا وروراي ون يهرا الشركوع(.)10
و ه ر و القنرريةا مررر أكثررر مررن سرربص سررموات علررى الواقعررة ون اديررد اشمررا و ون حمرراكمتهم.
ون ررا ىل عرردم تقرردمي أيررة معلومررات املوضرروع مررن الدولررة الطرررفا و اصررة ويمررا يتعلررق جرراء
اقيق وعا للبت على تو سريص ومستقل وواف ا عراءات صراحبة الربالغ()11ا ويجر يرالء
االعتبررار الواج ر ال عرراءات صرراحبة الرربالغ .و ظررروف ه ر و القنرريةا ترررع اللجمررة أن الوقررائص
املعروضررة عليهررا تكش ر أن الدولررة الطرررف مل ت ر بواجبهررا ج رراء اقيررق واف ا عرراءات
صاحبة البالغ .وبمراء علرى ذلركا تسرتمت اللجمرة أن هر ا اشر ء مرن الربالغ يكشر عرن انتهراك
حقوق صاحبة البالغ ملوج املا  7من العهدا مقروء ابالقنان مص املا  )3(2ممه(.)12
__________

) (9ان
( )10ان
( )11ان
( )12ان
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ر الفقر  2-2أعالو.
ر تعليق اللجمة العام رقم 20ا الفقر .14
را مثالا أالبر يي ضد أوزبكستان )(CCPR/C/119/D/2555/2015ا الفقر .3-8
را مثالا أميوف ضد االاا الروسي )(CCPR/C/95/D/1447/2006ا الفقر .6-11
7

CCPR/C/122/D/2228/2012

 -11واللجمررةا ذ تتصرررف ملوج ر املررا  )4(5مررن الربوتوكررو اال تيرراريا ترررع أن الوقررائص
املعروض ررة عليهر را تكشر ر ع ررن انته رراك ب رريالروس للم ررا  7م ررن العه رردا مق ررروء ممف ررر ومقنن ررة
ابملررا  )3(2ممرره .وتكرررر اللجمررة اسررتمتاجها أن الدولررة الطرررف انتهكررت أينررا الت امهررا ملوج ر
املا  1من الربوتوكو اال تياري.
 -12ويقص على عاتق الدولرة الطررفا ملوجر املرا ()3(2أ) مرن العهردا التر ام بترووي سربيل
انتصرراف وعررا لصرراحبة الرربالغ .ويقتنرري ذلررك تقرردمي جرررب كامررل لتشررخاص ال ر ين انتهكررت
حقرروقهم الرريت يكفلهررا العه ررد .و ه ر و القنرريةا يق ررص علررى عرراتق الدول ررة الطرررف الت ر ام يش ررمل
مررا يلرري( :أ) ج رراء اقيررق كامررل ووعررا ا عرراءات صرراحبة الرربالغ املتعلقررة سرراء املعاملررةا
ومقاض ر ر ا اشم ررا ومع رراقبتهم بعق رروابت مماس رربة؛ (ب) تق رردمي التع رروي الك ررا وت رردابي النض ررية
املماسرربةا ويشررمل ذلررك سرردا أي تكررالي قانونيررة ومصرررووات طبيررة تكبرردهتا صرراحبة الرربالغا
ضاوة ىل اخلسائر غي املالية؛ (يف) تقدمي اعت ار رري لصاحبة البالغ .ويقرص علرى عراتق الدولرة
الطرف الت ام أينا أبن تتخ يص اخلطوات النرورية ملمص حدو انتهاكات مماثلة املسرتقبلا
وأبن تتعاون بمية حسمة مص اللجمة ضوء الت اماهتا ملوج الربوتوكو اال تياري(.)13
 -13واللجمةا ذ تنص اعتبارها أن الدولة الطررفا ابننرمامها ىل الربوتوكرو اال تيراريا
قد اعنوت اب تصاص اللجمة اديد ما ذا كان قد وقرص انتهراك للعهرد أم الا وأهنرا تعهردتا
عمال ابملا  2من العهردا أبن تكفرل شميرص األوررا املوجرو ين قليمهرا أو اخلاضرعن لواليتهرا
اققرروق املعررنف ررا العهرردا و هنررا تررو أن تتلقررى مررن الدولررة الطرررف غنررون  180يومررا
معلومات عن التدابي اليت اخت هتا لوضص آراء اللجمة موضص التمفي  .والدولة الطرف مردعو أينرا
ىل نشر ه و اآلراء وتعميمها على نطاق واسص ابللغات الررية للدولة الطرف.

__________

( )13ان را مثالا سيليون ضد بيالروس )(CCPR/C/115/D/2289/2013ا الفقر .9
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