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شارك راسة ه ا البالغ أعضاء اللجمة التالية أمساؤهم :عياض بررن عاشررورا وعررارف بلقررانا وأتررد أمر فررت
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صاحب البالغ يُدعى فكتور فيليبوفيش اترانا وهو مواطن أوكراين مولو عام  .1970وهو
-1
ي ر يدعي أن الدولررة الطرررف انتهكررا حقولرره املك ولررة ابمل روا )3(2ا و7ا و9ا و()3(14ب) و(ز) و()5ا
و15ا و16ا و 26مررن العهررد .ولررد ررل الربوتوكررول اال تيرراري حي ر الم رراذ ابلمسرربة وىل الدولررة الطرررف
 25تشرين األول/أكتوبر  .1991وميثيل صاحب البالغ حمام.

الوقائع ما عرضها صاح البالغ
الساعة السابعة صباحاً من يوم  1آذار/مار 2002ا لام عد ضباط شرطة بت تريش شرقة
1-2
ص رراحب ال رربالغ مديم ررة أو يس رراا حي ررم ك رران يق رريم م ر زوجت رره .و أعق رراب ذل ررفا أول روا ص رراحب
البالغ والتا وه وىل مرك شرطة مقاطعة ايليشي سف الستجوابه( .)1وكان صاحب البالغ يتمتر بصرحة
جيد عمد تولي ه مم لها ومل يكن يشتكي من أي مشاكل طبية.
 2-2وي ر ر يدعي صر رراحب الر رربالغ أنر رره احتُج ر ر مرك ر ر شر رررطة ايليشي سر ررف ال ر ر م ر ررن  1وىل
آذار/مرار  .)2(2002ولرد تعر يررض همراك للتعر يب وسرروء املعاملرة علررى أيردي عرد مررن ضرباط الشرررطة.
وعل ررى وج رره التحدير رردا تع ر يررض للضر رررب مر رراراً هبر رراو مطاطي ررة وعصر ررا بيس رربول شر رربيةا وا م ررق بكر رريس
بالستيكيا والصعق ابلكهرابءا واحلرق كت ه .كما عُليق وىل عمو معدين .ونتيجة ذلفا فقد الوعي
رجل احمل يقرق احملضرر أن صراحب الربالغ احتُجر  4آذار/مرار 2002ا حر
عد مرات .ولد س ي
()3
أنه احتُج من  1آذار/مار وىل  3آذار/مار 2002ا وأُجرب على تولي اع اف  .غري أنه تراج عن
ألواله فور لقائه ملحاميه  4آذار/مار 2002ا مشرياً وىل أنه أ ىل هبا حتا اإلكراه.
3

 3-2وطالرب صراحب الرربالغا عمرد تولي رها اضررور حماميرها لكميرره كران يتعررض للضرررب كلمرا فعررل
ذلررف .ولررد أثبررا فحررص طررل أُجررر لرره  4آذار/مررار  2002أنرره كرران يعرراين مررن وصرراابت جسرردية
ط ر ررري عدي ر ررد ا وه ر ررو م ر ررا أ يكدت ر رره وح ر ررد الش ر ررها ات الطبي ر ررة( .)4و  20آذار/م ر ررار 2002ا أُ ر ررل
مربحع ولد ُ يون ذلف أيضاً شها طبية(.)5
املستش ى ُ
وش يخص لديه ن يف ا لي اجم عن ضرب ي
تعرض له من تع يب وسوء معاملة
ول يدم صاحب البالغا يوابن وجو ه املستش ىا شكو بشأن ما ي
وىل ائ ر ررب رئ ر رريس اإل ار اإللليمي ر ررة ألو يس ر ررا ب ر رروزار الدا لي ر ررةا لكم ر رره مل يتلق ر ررى أي ر عليه ر ررا .و 12
نيسرران/أبريل 2002ا ل ر يدم صرراحب الرربالغ شرركو جديررد وىل اإل ار اإللليميررة يشرررح فيهررا ابلت صرريل
أعمال التع يب اليت مارسها عليه ضباط الشرطةا لكمه جر جتاهلها(.)6
 4-2و  15نيس رران/أبريل 2002ا ل ر يدم حم ررامي ص رراحب ال رربالغ ش رركو أ ررر وىل وزار الدا لي ررة
بشأن التع يبا لكمه جر جتاهلهرا أيضراً .وأثمراء وجرو صراحب الربالغ احلربس االحتيراطيا حرمره
ض ررباط الش رررطة م ررن الرعاي ررة الطبي ررة الالزم ررة وم ررن االتص ررال ملحامي ررها وجت رراهلوا ش رركاواه العدي ررد بش ررأن
__________

()1
()2
()3
()4
()5
()6
2

ي ر يدعي ص رراحب ال رربالغ أن رره مل يبليررغ البداي ررة ابل ررتهم املوجه ررة ولي رره .و ول ررا الح ررقا ُو يجه ررا ولي رره م ر امل رردعى
علرريهم اآل ررين هتررم تتعلررق ابرتكرراب  30جرميررةا ملررا فيهررا الس ررلة والسرررلة املوصرروفة وحماولررة القتررل والقتررل وأفعررال
مرتبطة ابملخدراتا ويُ عم أن اجملموعة ارتكبتها عام  1995مث ال من عام  1999وىل عام .2002
أج اء أ ر من البالغا يشري صاحب البالغ وىل  4آذار/مار  2002بدالً من  3آذار/مار .2002
ي يدعي صاحب البالغ أن احتجازه بصور غري لانونية يبدو جلياً من السجالت اليت تتضررمن نسررخاً مررن األلروال
الر ر رريت أ ىل هبر ر ررا للمحقر ر ررق ا مر ر ررائيا السر ر رريد ت .أ .ر 1 .و 2و 3آذار/مر ر ررار 2002ا ومر ر ررن الشر ر ررها الطبير ر ررة
املؤر ة  4آذار/مار .2002
يقدم صاحب البالغ نسخة من الشها الطبية.
يق يدم صاحب البالغ نسخة ممها.
يقدم صاحب البالغ نسخة من الشكو .
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التع يب وسوء املعاملة .ولد أمل ضباط الشرطة لصاحب البالغ أبنه سيعامل بطريقة أفضل لو يع ف
ابرتكابره جرميررة لتررل .كمررا لر يدم حمررامي صرراحب الرربالغ شرركو وىل مكتررب املرردعي العررام إلللرريم أو يسررا
 19متوز/يوليه 2002ا وال ي أحاهلا وىل مكتب املدعي العرام ملديمرة أو يسرا .و  17أيلول/سربتمرب 2002ا
ري مكتب املدعي العام ملديمة أو يسا برفض شكو صاحب البالغ.

 5-2وير ر رردف ص ر ر رراحب الر ر رربالغ أبن التحقي ر ر ررق السر ر ر ابق للمحاكم ر ر ررة انتهر ر ررى  29تش ر ر ررين األول/
أكتوبر  2002وأبنه طلب االطيالع على ملرف لضريته ا مائيرة بردون ليرو ا لكمره مل ُميرم سرو سراعت
األسبوع إلعدا فاعه .ول يدم صاحب البالغ وحماميه السريد ب .أ .ب .عرد شركاو لكمره مل يرر
عليهررا ومل توضر امللررف( .)7وأعلررن صرراحب الرربالغ مررن جديرردا عمررد راسررة ملررف لضرريتها أن بعررض
ألواله انتُ عا ممه حتا التع يبا وأنه يمبغي عدم األ ابع افاته.

 6-2وت ررمص امل ررا  156م ررن ل ررانون اإلجر رراءات ا مائي ررة أوكراني ررا عل ررى أال تتج رراوز م ررد احلر رربس
االحتياطي شهرين .وميكرن لقراض أن ميرد ها ألربعرة أشرهر وضرافية .أمرا متديردها ل ر أ رر تصرل وىل
تسررعة أشررهر فيكررون بق ررار مررن لرراض ملحكمررة االسررتئمافا ومتديرردها بعررد ذلررف ل ر ات وضررافية يكررون
بقرار من لاض ابحملكمة العليا .وي يدعي صاحب البالغ ك لف أنره احتُجر بصرور غرري لانونيرة ال ر
م ررن  4متوز/يولي رره  2002وىل  1أيلول/س رربتمرب 2003ا وذل ررف لب ررل مثول رره أم ررام احملكم ررة .وملقتض ررى ل ررانون
اإلجراءات ا مائيةا يصدر ال يص ابحلبس االحتياطي ملد  18شرهراً عرن لراض ابحملكمرة العليراا وهرو
ما ا يعى صاحب البالغ عدم حدوثه لضيته.
 7-2وي رردف ص رراحب ال رربالغ أيض راً أبن ا يعاءات رره التع رررض للتع ر يب وس رروء املعامل ررةا وك ر ا انته رراك
حقوله اإلجرائية ملوجب لانون اإلجراءات ا مائيةا مل تؤ ر بعر االعتبرار أثمراء حماكمتره .وعرالو علرى
ذلفا جتاهلا احملكمة مسألة احتجازه بصور غري لانونية من  1وىل  4آذار/مار .2002

 8-2و  10تشرين األول/أكتوبر 2005ا ُحكم على صاحب البالغ ابلسجن مد احليا لتورطره
 30جرميررة تترروزع بر السرررلة والقتررل( .)8وممر ذلررف احلر ا لر يدم صرراحب الرربالغ وحمرراموه العديررد مررن
الطعونا ملا ذلف وىل احملكمرة العليراا وبرملران أوكران ري ا (فر وفمرا را ا)ا ومكترب املردعي العرام .و  4أيلرول/
سربتمرب 2007ا رفضررا احملكمررة العليرا طعررن صرراحب الرربالغ .ورفضرا شرركواين أ رراين كر لف 13
و 28أيلول/سر رربتمرب  .)9(2010وهك ر ر اا ي ر ر يدعي صر رراحب ال ر رربالغ أنر رره اسر ررتم د ي ر ر سر رربل االنتص ر رراف
احمللية املتاحة.

الشكوى
 1-3ير يدعي صرراحب الربالغ أنرره تع يررض للتعر يب وسرروء املعاملرةا ومررن مث انتُهكرا حقولرره ملوجررب
املررا  7مررن العهرردا وأنرره مل شق ررق شرركاواه ه ر ا الصررد عل ررى المحررو الواجرربا ومررن مث انتُهك ررا
حقوله ملوجب املرا  )3(2مرن العهرد .وألنره تع يررض للتعر يب مرن أجرل االعر اف ابلرتيهم املوجهرة وليرها
فإن حقوله ملوجب املا ()3(14ز) من العهد انتُهكا أيضاً.
2-3

سو

وي ر يدعي ص رراحب ال رربالغ أن رره أول ررف  1آذار/م ررار 2002ا لك ررن احتج ررازه مل يص ررب رمسير اً
 4آذار/مار  .2002و انتهاك حلقوله اإلجرائيةا أو ع احلبس االحتياطي بصور غري لانونية

__________

()7
()8
()9
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مل تُقدم أي ت اصيل أ ر .
وجه ررا وىل ص رراحب الر رربالغ واملر ر يدعى عل رريهم معر رره هت ررم ابرتكر رراب ع ررد جر ررائم .ويرجر ررى الرج رروع وىل احلاشر ررية 1
ُ
لالطالع على الت اصيل.
ي يدعي صاحب البالغ أن هات الشكوي لُدمتا وىل احملكمة العليا ملوجب ما يسمى اإلجراء "االستثمائي".
3
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املوجه ررة ولي رره ومل يُع رررض عل ررى أح ررد
ون أم ررر لض ررائي .ومل يُبل ررغ ص رراحب ال رربالغا عم ررد تولي ررها ابل ررتيهم ي
القضا بسرعةا ملا يشكل انتهاكاً حلقوله ملوجب املا  9من العهد.
 3-3وعررالو علررى ذلررفا يرردف صرراحب الرربالغ أبنرره مل يررت لرره مررا يك رري مررن الولررا والتسررهيالت
إلعدا فاعه واالتصال ملحاميها ملا يشكل انتهاكاً للما ()3(14ب) من العهد.
 4-3وي يدعي صاحب البالغ أيضاً أن احملكمة العليا ن رت استئمافه غيابها رغم طلبه حضور
ا لسة وفقاً ألحكام املا  391من لانون اإلجراءات ا مائية .وعالو على ذلفا مل يكن ممثيالً ه ه
ا لس ررةا واس ررتمدت احملكم ررة لراره ررا وىل م ر كر اس ررتئماف طل ررب ص رراحب ال رربالغ جتاهله ررا .وير ر يدعي
صاحب البالغ أن ه ا األمر يشكل انتهاكاً حلقه ملوجب املا  )5(14من العهد.
 5-3وي يدعي صاحب البالغ أيضاً أن حتويل العقوبة احملكوم عليه هبا من اإلعدام وىل السجن مد
احليررا يشرركل انتهاك راً حلقولرره ملوجررب املررا  15مررن العهررد .وألغررا احملكمررة الدسررتورية عقوبررة اإلعرردام
 29ك ررانون األول /يس ررمرب  .1999والق ررانون ال ر ي ص رردر  22ش ررباط/فرباير  2000واعتم ررد عقوب ررة
السجن مد احليا ال يمص على حتويل عقوبة اإلعدام ابلضرور وىل السجن مد احليا .
ج اً وضررافيةا انتهرراك حقولرره ملوجررب املررا ت
 6-3وير يدعي صرراحب الرربالغ كر لفا ون تقدميرره حج ر
و 26من العهد.

16

وعليقات ال كلة الطرف بشأن املقبولية كاألسس املوضوعية
 1-4لر يدما الدولررة الطرررف مالح اهتررا بشررأن مقبوليررة الرربالغ وأسسرره املوضرروعية مر كر شر وية
مؤر ة  22كانون األول /يسمرب  .2014وحتيط الدولة الطررف علمر اً اب عراء صراحب الربالغ أنره تعررض
للتعر يب مررن  1وىل  4آذار/مرار  2002إلجبرراره علرى االعر افا وهرو مررا تسربيب لرره معراا معمويررة
وجسدية شديد  .وتالحظ الدولة الطرف أن الشرطة احتج ت صاحب البالغ  4آذار/مار 2002
لالشتباه ارتكابه جرمية ملوجب املا  )4(187من القانون ا مائي تتمثل السرلة .و اليوم ن سها
استجوبه ضابط حتقيق كبريا يُدعى أو .ل.ا لكمه رفض ت ويده أبي معلومات(.)10
 2-4و  6آذار/م ررار 2002ا ُو يجه ررا وىل ص رراحب ال رربالغ هتم ررة الس رررلة رمسي راً .وأم رررت حمكم ررة
زوفتمي ي إللليم أو يسا بوضعه احلبس االحتياطي .و  12نيسان/أبريل 2002ا ل يدم صاحب البالغ
شكو وىل مكتب املدعي العام بشأن الضرب ال ي تعرض له .ورفض مكتب املدعي العام فت لضية
جمائية على ه ا األسا ا لكمه ألام عو جمائية بشأن م اعم وساء استعمال ضباط الشرطة للسلطة
"ضد أشخاص آ رين" وطلب وىل صاحب البالغ أن يكون شاهداً فيها(.)11

 3-4ولر ررد أو ع صر رراحب الر رربالغ مركر ر لالحتجر رراز املؤلر ررا (سر رري و)  18آذار/مر ررار .2002
ومؤر ررة  4آذار/م ررار  .2002وتتض ر يرمن هر ر ه
ووض ررعا مل ي رره رس ررالة ص ررا ر ع ررن مستشر ر ى حمل رري ي
الرسالة تشخيصاً لكردمات متعرد علرى مسرتو األر اف وع رام ال خر  .وتشرري رسرالة أ رر صرا ر
عرن أحرد املستشر يات  5آذار/مررار وىل وصرابته برضروض عيمره اليسررر ا لكمهرا دلرص وىل عرردم
احتياجرره وىل تل يقرري العررال  .و اليرروم ن سررها ض ر صرراحب الرربالغ لتصرروير ابلصررد لررص وىل أن
حالته الصحية "طبيعية".
__________

ه ر ا الص ررد ا وفيم ررا يتعل ررق ابل رردفوعات املش ررار وليه ررا الحقر اً الرس ررالةا تش ررري الدول ررة الط رررف وىل "مرفقاهت ررا"
()10
كدليلا لكمها ال تقدم أي واثئق أ ر عدا الرسالة ن سها املتكونة من  12ص حة.
( )11مل تُقدم أي معلومات أ ر .
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رخص لديره ن يرف عمرره
 4-4وعمد وصول صاحب البالغ وىل مرك االحتجاز املؤلا "سي و"ا ُ
"ش ي
مخسررة أايم عم ررد أس ر ل ال ه ررر م ررن ا ررانب ا وك ر لف ح رررق مس رراحته  4س ررمتيم ات مربع ررة" .و ال ر
مر ررن  20وىل  21آذار/مر ررار  2002ا أُ ر ررل صر رراحب الر رربالغ وىل املستشر ر ى أو يسر ررا لالشر ررتباه "
وصرابته برضروض مغلقرة الربطن"ا و"وصرابته كبرده وعمرد أسر ل ال هرر" .و رر مرن املستشر ى مر
"التوصية أبن تواصل الوحد الطبية ملرك سي و اإلشراف على حالته".
 5-4و  31آذار/مار 2004ا طلبا حمكمة االستئماف أو يسا وىل مكتب امل يدعي العام فت
حتقيررق شرركاو صرراحب الرربالغ املتعلقررة لضرروعه "ألسرراليب حتقيررق غررري لانونيررة" .و  12نيسرران/
أبرير ررل 2005ا أُول ر ررا اإلجر رراءات ا مائير ررة املرفوعر ررة ضر ررد ضر ررباط الشر رررطة .و  9ح يران/يونير رره 2005ا
طلبا حمكمة االستئماف من جديد فت حتقيق شكاو صاحب البالغ(.)12
 6-4واش ررتكى ص رراحب ال رربالغ أيضر ر اً م ررن احتج ررازه بص ررور غ ررري لانوني ررة وع رردم اس ررتطاعته الطع ررن
احتجرازها ملررا يشركل انتهاكراً حلقولرره ملوجرب املررا  9مرن العهررد .وتؤكررد الدولرة الطرررف أن صرراحب
الر ر رربالغ احتُجر ر ر  4آذار/مر ر ررار  2002وأن احملكمر ر ررة أمر ر رررت ضر ر رراعه إلجر ر رراء ولر ر ررائي  6آذار/
مررار  .2002و  26نيس رران/أبريل 2002ا ُم ر يد ت ف ر حبسرره االحتي رراطي ملررد أربع ررة أشررهر وض ررافيةا
ح ر  4متوز/يولي رره  .2002ووض ررعا احملكم ررة اعتباره ررا أن ص رراحب ال رربالغ م ررتيهم ابرتك رراب "جر ررائم
متعمد طري و طري جداً ضرمن اعرة وجراميرة مم مرة"ا وأن همراك سربباً كافيراً لالعتقرا أنره سروف
"يواصررل نشرراطه اإلجرامرري" و"يهرررب مررن التحقيررق" ويعرلررل "وثبررات احلقيقررة" حررال وطررالق سرراحه.
ومر يد احتجراز صراحب
كما ا ههتم صراحب الربالغ اررائم تتجراوز عقوبتهرا السرجن ملرد مخرس سرمواتُ .
البالغ مرت وضافيت ع  19ح يران/يونيه  2002ل متتد وىل  4أيلول/سربتمرب 2002ع و  23آب/
أغسطس  2002ل متتد تسعة أشهر وضافية.
وحكرم عليره ابلسرجن مرد احليرا
 7-4و  10تشرين األول/أكتوبر 2005ا أ ين صاحب البالغ ُ
وملصا ر ي ممتلكاته.
 8-4وحتيط الدولرة الطررف علمر اً اب يعراء صراحب الربالغ انتهراك حقره املسراعد القانونيرة وعردم
لدرته الطعن حكمه أمام حمكمرة أعلرى .وتالحرظ أن حمققر اً كبررياًا يردعى السريد ب.ا أبلرغ صراحب
الرربالغ  12نيسرران/أبريل  2002اقرره االسررتعانة ملحرراما وأن صرراحب الرربالغ ر عليرره أبن حمرراميا
السيد ت. .ا ال ي عُّي الحقراًا هرو الر ي سريمثله .و  28كرانون الثاين/يمراير 2004ا ُمسر حملرامي
أو يس ررا .ول ررد رف ررض
الس رريد ك .بتمثي ررل ص رراحب ال رربالغ اس ررتجابة لطلب رره املق ر يدم وىل نقاب ررة احمل ررام
ص ر ر رراحب ال ر ر رربالغ ر ر رردمات حم ر ر ررامي الس ر ر رريد ك 4 .آذار/م ر ر ررار  2004وحم ر ر ررامي الس ر ر رريد 14 .
نيسرران/أبريل  .2004و  22نيس رران/أبريلا عُ ر ي حم ررام آ رررا يرردعى الس رريد ب.ا للرردفاع ع ررن ص رراحب
البالغ .وهك اا فإن صاحب البالغ كان ممثالً ملحام أثماء حماكمته.
 9-4وفيما يتعليق بشكاو صاحب البالغ بشأن انتهاك حقه االستئمافا تدف الدولة الطرف
أبن صرراحب الرربالغ متكررن مررن تقرردمي شرركو وىل احملكمررة العليررا الرريت طلبررا مررن مكتررب املرردعي العررام
 21ك ررانون األول /يس ررمرب  2006وج رراء حتقي ررق وض ررا  .و  4أيلول/س رربتمرب 2007ا أييرردت احملكم ررة
العليا احلكم الصا ر.
 10-4وحتيط الدولة الطرف علماً ك لف اب يعاء صاحب البالغ املق يدم ملوجرب املرا  15مرن العهرد علرى
أسا أن احلكم ابلسرجن مرد احليرا غرري لرانوين ابلمسربة للجررائم املرتكبرة لبرل  4نيسران/أبريل  2000املوافرق
__________

( )12مل تُقدم أي ت اصيل أ ر .
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لتر رراريخ اعتمر ررا هر ر ه العقوبر ررة .و  29كر ررانون الثاين /يسر ررمرب 1999ا أعلمر ررا احملكمر ررة الدسر ررتورية عر رردم
س ر ررتورية عقوب ر ررة اإلع ر رردام .ومم ر ر ذل ر ررف الت ر رراريخا مل يع ر ررد ابإلمك ر رران احلك ر ررم بعقوب ر ررة اإلع ر رردام .و 22
شر ررباط/فرباير 2000ا اس ر ررتبدل برملر رران أوكراني ر ررا عقوب ر ررة السر ررجن م ر ررد احلير ررا بعقوب ر ررة اإلع ر رردام .و 29
آذار/مار 2000ا بدأت سلطات الدولة الطرف تطبيق العقوابت ا ديد املمصوص عليها املرا  93مرن
الق ررانون ا م ررائي وامل اوح ررة ب ر الس ررجن م ررد احلي ررا أو الس ررجن م ررن  8س ررموات وىل  15س ررمة .وتعت رررب
رف مررن عقوبررة اإلعرردام .وبمرراء عليررها اعتررربت حمكمررة االسررتئماف  10مترروز/
عقوبررة السررجن مررد احليررا أ ر ي
يوليه  2009أن السجن مد احليا ال يمتهف حقوق صاحب البالغ عدم تطبيق العقوبة األشد.

وعليقات صاح البالغ بشأن املقبولية كاألسس املوضوعية
 24شررباط/فرباير 2015ا كر يررر صرراحب الرربالغ تعليقاترره علررى مالح ررات الدولررة الطرررف
1-5
أن رره أولر ررف  1آذار/مر ررار 2002ا واحتُجر ر بصر ررور غ ررري لانونير ررة حر ر  3آذار/مر ررار  2002وعُر ر ي ب
وأُجرررب علررى االع ر اف بتورطرره ج ررائم مل يرتكبهررا .ويرردف صرراحب الرربالغ أبن الدولررة الطرررف حترراول
و رراء ذل ررف عم ررداً .ول ررد اش ررتكى ص رراحب ال رربالغا عم ررد مقابل ررة حمامي ررها م ررن التع رررض للتع ر يب عل ررى
أيدي  .أو .ر .و ت .أ .ر - .ومها ضابطان بوحد التحقيقات ا مائية .وعالو على ذلفا أوض
صاحب البالغ للمح يقق  4آذار/مار  2002أن ألواله السابقة انتُ عا ممه حتا اإلكراه.
 2-5وعلررى ررو مررا أ يكدترره الدولررة الطرررفا لر يدم صرراحب الرربالغ شرركو وىل مكتررب املرردعي العررام
ملديمة أو يساا لكمه مل يتلق "ر اً مماسباً" .وونه ملن العبم أن تردف الدولرة الطررف أبن صراحب الربالغ
مل يكررن سررو شرراهداً علررى تع ر يب أشررخاص آ ررينا ح ر أنرره اشررتكى ن ُسرره مررن التع ر يب .و
الول ررا ذات ررها مل تُبلي ررغ الدول ررة الط رررف اللجم ررة أبن أشخاص راً آ ررين تعرض روا ب رردورهم للتع ر يبا رغ ررم أن
احملكمررة األوروبيررة حلقرروق اإلنسرران أ يكرردت أنرره ثبررا تع رهرض السرريد غريغورييررف()13ا امل ر يدعي القضررية
يدل على ارت اع احتمال تعرض صراحب
رلم 07/51671ا واملتهم م صاحب البالغا للتع يب .وه ا ي
البالغ للتع يب أيضاًا ألن ه ه األحداث ولعا ن س ال .
وو يجها التيهم رمسياً وىل صاحب الربالغ  6آذار/مرار 2002ا وكران يمبغري ويداعره احلربس
3-5
ُ
18
االحتياطي مم ذلف الولا مرك لالحتجاز املؤلا (سي و) .غري أنه مل يُمقل وىل هماك سو
آذار/مار 2002ا وكان حمتج اً لبل ذلف مرفق لالحتجاز املؤلا ( .)IVSولد كران ذلرف متعمرداًا
ألنرره تعر يررض للضرررب املر يرربح وكرران موظ ررو ون رراذ القررانون يريرردون و رراء وصرراابته .و  18آذار/مررار 2002ا
التيد صاحب البالغ وىل مرك لالحتجاز املؤلرا (سري و)ا غرري أن و ار املركر رفضرا اسرتقباله بسربب
وصاابته .وكان صراحب الربالغ حالرة سريئة لدرجرة أنره فقرد وعيره  20آذار/مرار  2002ونُقرل
سيار وسعاف وىل مستش ى مديمة أو يساا حيم ُش يخصا لديه وصابة برضروض الربطن ا ر ة عرن
آلررة حررا ا ورضرروض الكليررة اليمرر ،و الكبرردا ووصرراابت ال هررر .ولررد ُ يونررا هر ه املعايمررات
الشها الطبية رلم .)14(376/2314
 4-5وعلى الرغم من وشار الدولة الطرف وىل بعض وصاابت صاحب البالغا مثل أمارات احلرقا
فإهنا تتعمد عدم توضي أسباهبا .ولد كان صاحب البالغ صرحة جيرد عمرد تولي رها لكمره كرا أن ميروت
أثمرراء االحتج رراز .ول ررد ن رررت حمكم ررة االس ررتئماف إللل رريم أو يس ررا ش رركو ص رراحب ال رربالغا لكمه ررا مل ت ررر
عليها لط .وهك ا تكون الدولة الطرف لد انتهكا حقوق صاحب البالغ ملقتضى املا  7من العهد.

__________

( )13يش ررري ص رراحب ال رربالغ وىل لض ررية غريغوريي ررف ض ررد أوكراني رراا الطل ررب رل ررم 07/51671ا الق ررار المه ررائي امل ررؤر
آب/أغسطس .2012
( )14يشري صاحب البالغ وىل نسخة لدمها م شكواه األوىل.
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ط عل ررى ل رراضا رغ ررم أن
 5-5وال تش ررري الدول ررة الط رررف ك ر لف وىل أن ص رراحب ال رربالغ مل يُع رررض ل ر ي
حبس رره االحتي رراطي ُم ر يد م رراراً .وك رران يمبغ رري أن يُس ررم لص رراحب ال رربالغ ابلطع ررن احتج ررازه وتق رردمي
االلتماسات والطلبات وتقدمي األ لة الل ه ه ا لسات.
 6-5وش رريط ص رراحب ال رربالغ ك ر لف علمر اً ابع ر اض الدول ررة الط رررف ال ر ي ي ي ررد أبن رره أُبل ررغ
1
نيس رران/أبريل  2002اق رره ال رردفاع .ويش ررري وىل أن الدول ررة الط رررف جتاهل ررا ا ع رراءه أبن رره احتُج ر
ط ردمات حماميررها
آذار/مرار  2002وعُر ي ب ومل يسرت د مرن مسراعد حمرام .وهرو يؤيكرد أنيره مل يررفض لر ي
ط حمامياً جديرداً .وابإلضرافة وىل ذلرفا حرصرا سرلطات الدولرة الطررف علرى
ب .أ .ب .ومل يطلب ل ي
ممر حماميرره مرن التحرردث ولير ه ال ر مررن  25كرانون األول /يسررمرب  2003وىل  3شررباط/فرباير .2004
ولد فعلا ذلف لضمان عدم تقدمي صاحب البالغ أي شكاو بشأن سري التحقيق.
12

 7-5وفيمررا يتعلررق ابعر اض الدولررة الطرررف الر ي ي يررد أبن حقرروق صرراحب الرربالغ االسررتئماف
اح ُ ماا يشري صاحب البالغ وىل أنه طلب أن ُميثل ملحام جديدا  .ب .ويا وجراءات الطعرن
أمام احملكمة العليا .كما طلب حضور جلسات االستماع .و  28نيسان/أبريل 2007ا أصدر القاضي
كروروتكيخ لرراراً يرررفض ملوجبرره حضررور صراحب الرربالغ ا لسررات .و  4آب/أغسررطس 2007ا أيريردت
احملكمة العليا احلكم والعقوبة الصا رين حق صاحب البالغ ون أن يكون حاضراً.
 8-5ومل تراع احملكمة العليا مسألة استما و انة صاحب الربالغ وىل شرها متهمر آ ررين تراجعروا
فيم ررا بع ررد ع ررن ش ررها اهتم وأ يك رردوا انت اعه ررا م ررمهم حت ررا اإلك رراه .فعل ررى س رربيل املث ررالا ل ررال امل ررتهم الس رريد
غريغوريي ررف ون رره تع ر يررض للتع ر يب وأُج رررب عل ررى الش ررها ض ررد ص رراحب ال رربالغا لك ررن احملكم ررة جتاهل ررا
ألواله .وكان يتع على الدولة الطرف حيمها أن تولف الدعو ضد صاحب البالغا وأن حتيل القضية
بغرض وجراء حتقيق جديد.
 9-5ويرردف صرراحب الرربالغ أبن احملكمررة الدسررتورية أوكرانيررا ألغررا عقوبررة اإلعرردام فعلير اً
كانون األول /يسمرب  .1999و ح اعتمد لانون مؤر  22شباط/فرباير  2000عقوبة السجن مرد
احليا فإنه مل يمص على أن حتول عقوبة اإلعدام ابلضررور وىل السرجن مرد احليرا  .و غضرون ذلرفا
كانررا ألصررى عقوبررة ميكررن تطبيقهررا هرري السررجن ملررد  15سررمةا وهررو مررا يعرري أنرره ال يمبغرري أن تتجرراوز
العقوبررة القصررو السررجن ملررد  15سررمة ابلمسرربة للجررائم املرتكبررة لبررل  29كررانون األول /يسررمرب .1999
ويمبغي أال تتجاوز العقوبة القصو ابلمسبة للجرائم املرتكبة لبل ه ا التاريخ السجن ملرد  15سرمة رغرم
اعتما العقوبة ا ديد املتمثلة السجن مد احليا .
29

املسائل كاإلدراءات املعركضة على اللجنة

الم ر املقبولية
 1-6لبررل الم ررر أي ا عرراء يررر بررالغ مرراا ةررب علررى اللجمررة أن تقررررا وفق راً للمررا  97مررن
ن امها الدا ليا ما وذا كان البالغ مقبوالً أم ال ملوجب الربوتوكول اال تياري.
 2-6ولد أتكدت اللجمةا وفقاً ملا تقتضيه املا ()2(5أ) من الربوتوكول اال تياريا من أن املسألة
ن سها ليسا ليد البحم وطار وجراء آ ر من وجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية.
 3-6وحترريط اللجمررة علمراً اب عرراء صرراحب الرربالغ أنرره اسررتم د ير سرربل االنتصرراف احملليررة ال عالررة
املتاح ررة .ون ررراً وىل ع رردم ورو أي اع ر اض م ررن الدول ررة الط رررف ه ر ا الص ررد ا ف ررإن اللجم ررة ت ررر أن
مقتضيات املا ()2(5ب) من الربوتوكول اال تياري لد استوفيا.
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 4-6وأحاطررا اللجمررة علم راً اب عرراءات صرراحب الرربالغ ملوجررب امل روا  16و 26مررن العهرردا وهرري
ا عرراءات عامررة وىل ح ررد مررا .و ظررل ع رردم تضررم املل ررف معلومررات وضررافية وجيه ررةا تررر اللجم ررة أن
صاحب البالغ مل يدعم ا عاءاته ملا يك ي من األ لة ألغراض املقبولية .وبماءً على ذلرفا تعلرن اللجمرة
عدم مقبولية ه ا ا ء من البالغ ملوجب املا  2من الربوتوكول اال تياري.
 5-6وأ ر ت اللجم ررة االعتب ررار فوع ررات ص رراحب ال رربالغ أبن حقول رره ملوج ررب امل ررا  15م ررن العه ررد
انتُهكررا أيضراً عمرردما ألغررا سررلطات الدولررة الطرررف عقوبررة اإلعرردام وفرضررا عليرره برردالً مررن ذلررف حكم راً
ابلسجن مد احليا  .واللجمةا ظرل عردم تضرم امللرف معلومرات وضرافية وجيهرة وابلم رر وىل اجتها اهترا
السررابقة هر ا الصررد ا تررر أن صرراحب الرربالغ مل يرردعم ا عاءاترره ابأل لررة ألغرراض املقبوليررة()15ا وبمرراء علررى
ذلفا تعلن اللجمة عدم مقبولية ه ا ا ء من البالغ ملوجب املا  2من الربوتوكول اال تياري.
 6-6وتر اللجمة أن صاحب البالغ ل يدما ألغراض املقبوليةا أ لة كافيرة لردعم ا عاءاتره الريت تشرري
وىل انته رراك حقول رره املك ول ررة ملوج ررب امل ررا 7ا مق ررروء مل ر ه ررا وابالل ر ان م ر امل ررا  )3(2م ررن العه رردا
واملا  9واملا ()3(14ب) و(ز) و( .)5وبماء على ذلفا تعلن مقبولية ه ه اال عاءات وتباشر الم ر
أسسها املوضوعية.

الم ر األسس املوضوعية
 1-7ن رت اللجمة
من الربوتوكول اال تياري.

البالغ

ضوء ي املعلومات اليت أاتحهرا هلرا الطرفرانا وفقراً للمرا )1(5

 2-7وحت رريط اللجم ررة علم ر اً بداي ررة اب يع رراء ص رراحب ال رربالغ أن رره تع ر يررض  1آذار/م ررار 2002ا
أعق رراب التي ررا ه وىل مركر ر شر رررطة ايليشي س ررفا للض ررربا مل ررا ذلر ررف هبر رراو مطاطي ررة وعص ررا بيسر رربول
رعق ابلكهررابءا واحلر ّ
شرربيةا وا مر ّرق بكرريس بالسررتيكيا والصر ّ
ررق أجر اء مررن جسررمها وأنرره عُليررق علررى
وتوجررب نقلرره وىل املستش ر ىا كمررا
عمررو معرردين .ونتيجررة ل ر لفا أصرريب اررروح متعررد وفقررد الرروعي ي
أكدت ذلف الشها ات الطبيرة الريت لردمها .ويبردو أن الدولرة الطررف تعر ف ر هرا صرابة صراحب
البالغ اروحا لكمها ال تق يدم أي ت سريات ليقرة عرن ال رروف احملرد لتصراابت املبلرغ عمهرا .وحتريط
اللجمة أيضاً اب يعاءات صاحب الربالغ التعررض لالحتجراز بصرور غرري لانونيرة والتعر يب إلجبراره علرى
االع اف ارائم مل يرتكبهاا واستخدام اع افاته ضده بعد ذلف احملكمةا على الرغم من تراجعه عمها
مراراً وتقدميه شكاو بشأن التع يبا ملرا ذلرف أثمراء حماكمتره و وطرار وجرراء االسرتئماف .وابلم رر
صررلة للمعاملررة الرريت
وىل ظررروف هر ه القضرريةا و اصررة ضرروء عرردم تقرردمي الدولررة الطرررف ت سرريات م ي
ضر هلررا صرراحب الرربالغ مراحررل االحتجرراز األوىل وأثمرراء اسررتجوابها تررر اللجمررة أنرره يمبغرري ويررالء
االعتبار الواجب ال عاءات صاحب البالغ.
 3-7وفيما يتعلق ابلت ام الدولة الطرف ابلتحقيق على المحو الواجب ا يعاءات صراحب الربالغ
أن رره تع رررض للتع ر يبا ت ر يكر اللجم ررة ابجتها اهت ررا الس ررابقة ال رريت ت ي ررد أبن التحقي ررق ا م ررائي وم ررا ي ت ررب
علير رره مر ررن مقاضر ررا سر رربيل ضر ررروري لالنتصر رراف مر ررن انتهاكر ررات حقر رروق اإلنسر ررانا مثر ررل احلقر رروق الر رريت
حتميها املا  7من العهد( .)16وتالحظ اللجمة أن الواثئق اليت يتضممها امللف ال تسم ابالستمتا أنره
__________

( )15ان ر آراء اللجمة لضية توفانيوك ضد أوكرانيا ()CCPR/C/100/D/1346/2005ا ال قر .3-11
( )16ان ررر تعليررق اللجمررة العررام رلررم  )1992(20بشررأن ح ررر التع ر يب وغررريه مررن ضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية
أو الالونسانية أو املهيمةا ال قر 14ع وتعليقهررا العررام رلررم  )2004(31بشررأن طبيعررة االلتر ام القررانوين العررام امل ررروض
على الدول األطراف العهدا ال قر .18
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أج ررري حتقي ررق ف رروري أو فع ررال ا ع رراءات التع ر يب أو ُح ر يد ت هوي ررة املش ررتبه ف رريهما رغ ررم املعلوم ررات
رجلة.
امل ي
صررلة لصرراحب الرربالغ ورواايت الشررهو والتقريررر الطررل الكامررل ال ر ي يتضر يرمن اإلصرراابت املسر ي
وتالحررظ اللجمر ة أيضراً أن احملكمررة اسررتخدما اع افر ات صرراحب الرربالغا ضررمن أ لررة أ ررر ا إل انتررها
على الرغم من أتكيده أثماء جلسات احملاكمة تعرضه للتع يب .وبماء عليها دلص اللجمةا ظل ه ه
ال روفا وىل أن الولائ املعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للحقوق املك ولة لصاحب البالغ
ملوجب املا  7من العهدا مقروء مل ر ها وابالل ان م املا  )3(2واملا ()3(14ز) من العهد.
 4-7وحترريط اللجمررة علمر اً بعررد ذلررف اب عرراء صرراحب الرربالغ أنرره احتُجر بصررور غررري لانونيررة مررن
وىل  4آذار/مار  2002وأن ضباط شررطة عر ي بوه وانت عروا ممره اع افاتره حترا اإلكرراه .وتالحرظ اللجمرة
أيضر راً ا عر رراءات صر رراحب الر رربالغ أنر رره مل يُبلر ررغا عمر ررد تولي ر رره بصر ررور لانونير ررةا أبسر ررباب هر ر ا التولير ررفا
ومل يُعرض على القاضي بسرعة .وتالحظ اللجمرة هر ا الصرد أن الدولرة الطررف ال تقر يدم أي ت سرري
عل ررى اإلط ررالق فيم ررا يتعل ررق ابألح ررداث ال رريت ولع ررا ررالل ه ر ه ال ر ا مكت ي ررة ابلتأكي ررد أن ص رراحب
وو يجها وليه هتمة السرلة ملوجب القانون ا مائي.
البالغ أولف  4آذار/مار ُ 2002
1

 5-7وتشررري اللجمررة وىل تعليقهررا العررام رلررم  )2014(35بشررأن احلريررة واألمررن الشخصرريا الر ي يررمص
تعس ي وغرري مشرروعا أي سرلب احلريرة غرري امل رروض ألسرباب يرمص
على ح ر سلب احلرية على و ي
عليها القانون وطبقاً إلجراءات مقرر فيه .ومثة تدا ل ب احل رينا من حيم أن حاالت االعتقال أو
االحتجرراز لررد تشرركل انتهاكراً للقررانون السرراري ون أن تكررون تعسر يةا أو لررد يكررون مسررموحاً هبررا مررن
الماحي ررة القانوني ررة رغ ررم كوهن ررا تعس ر يةا أو ل ررد تك ررون تعس ر ية وغ ررري مش ررروعة الول ررا ن س رره .ويُعت رررب
17
االعتقر ررال أو االحتجر رراز تعسر ر ياً أيضر راً وذا مل يكر ررن لر رره أي أسر ررا لر ررانوين( ) .وتقتضر رري املر ررا  9أيضر راً
االمتثال وىل القواعد احمللية اليت حت يد م يتع احلصول على وذن من لاض أو موظف آ ر( )18ملواصلة
االحتجازا وحت يد األماكن اليت ةوز فيها احتجاز األفرا ()19ا وم ةب أن ميثل الشخص احملتج أمام
حمكم ررة()20ا وتوض ر احل رردو القانوني ررة ل ر االحتج رراز( .)21وال ب ررد م ررن مس رراعد األش ررخاص املس ررلوبة
حريتهم احلصول على سبل انتصاف فعالة إلن اذ حقولهما ملرا ذلرف وجرراء مراجعرة لضرائية أوليرة
و ورية ملشروعية االحتجازا وملم ظروف االحتجاز املتعارضة م أحكام العهد(.)22
 6-7و هر ه القضرريةا ير يدعي صرراحب الرربالغ أن احتجررازه األويل كرران تعسر ياً وغررري لر انوين علررى
حد سواءا ألنه مل يُبلغا عمد تولي رها أبسرباب هر ا التوليرف أو أبي هتمرة موجهرة وليرها ومل يُعررض علرى
أحد القضا بسرعة .و ظل ه ه ال رروف وعردم تروافر معلومرات وتوضريحات وضرافية ذات صرلة مرن
جانب الدولة الطرفا دلص اللجمة وىل انتهاك حقوق صاحب البالغ املك ولة ملوجب املا  9من العهد.
 7-7وحتيط اللجمة علماً ك لف اب عاء صاحب البالغ أنه مل يتم يكن من وعدا فاعها كونه طلب
األسرربوع (ان ررر ال قررر  5-2أعرراله)ا
ولت راً غررري حمرردو ملقابلررة حماميرره لكررن مل يُسررم لرره وال بسرراعت
ومم ر مررن احلررديم وىل حماميرره ال ر مررن  25كررانون األول /يسررمرب  2003وىل  3شررباط/فرباير 2004
ُ

__________

()17
()18
()19
()20
()21
()22
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ان ر تعليق اللجمة العام رلم  )2014(35بشأن حق ال ر احلرية و األمان على شخصها ال قر .11
لضية غريدين ضد االحتا الروسي )(CCPR/C/69/D/770/1997ا ال قر .1-8
لضية عمروف ضد أوزبكستان )(CCPR/C/100/D/1449/2006ا ال قر .4-8
لضية غومي كاسافرانكا ضد بريو )(CCPR/C/78/D/981/2001ا ال قر .2-7
لضية وسرائيل ضد كازا ستان )(CCPR/C/103/D/2024/2011ا ال قر .2-9
لضررية فيالكوفس رركا ض ررد بولم رردا )(CCPR/C/84/D/1061/2002ا ال ق رراتن  3-8و4-8ع لض ررية أ .ض ررد نيوزيلم رردا
)(CCPR/C/66/D/754/1997ا ال قر 3-7ع والتعليق العام رلم 31ا ال قر .15
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(ان ررر ال ق ررر  6-5أع رراله) .وال تُض ر يرمن الدول ررة الط رررف مالح اهت ررا تعليق ررات حم ررد عل ررى ع رردم ت وي ررد
صاحب البالغ ملا يك ي من الولا والتسهيالت من أجل وعدا فاعه .وتشري اللجمرة وىل اجتها اهترا
السابقة اليت تمص على أن واجب توفري الولا الكا يع هد من العماصر املهمرة لضرمان احملاكمرة العا لرة
وتطبيق مبدأ تكافؤ الوسائل( .)23وحتيط اللجمة علماً ابال عاء غري املطعون فيه لصاحب الربالغ والر ي
األسرربوع إلعرردا حماكمترره الرريت ا ههتررم فيهررا ابرتكرراب ج ررائم متعررد
ي يررد أبنرره مل ميررم سررو سرراعت
وأفضا وىل احلكم عليه ابلسجن مد احليا  .و ظل ال روف اليت عرضها صاحب البالغا و ظل
غياب شروح وجيهة من الدولة الطرفا دلص اللجمة وىل انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البالغ
املك ولة ملوجب املا ()3(14ب) من العهد.
 8-7وأ ررياًا حتريط اللجمرة علمراً اب عراء صراحب الربالغ أنره مل يكرن حاضرراً عمردما ن ررت احملكمرة
العليا الطعن ال ي لدمها ومل يكن ممثالً ملحاما رغم طلباته الصرشة ه ا الصد  .ومل تقدم الدولرة
الطرف أي توضيحات بشأن ه ا ا ء من بالغ صاحب البالغ .وتالحظ اللجمة أنره علرى الررغم مرن
أن لانون اإلجراءات ا مائية يمص على أن مشاركة املتهم جلسة االستئماف تقررهرا احملكمرة ن سرهاا
فإن الدولة ا لطرف مل توض أسباب عردم مساحهرا ملشراركة صراحب الربالغ وحماميره اإلجرراءات أمرام
احملكمة العليرا .و ظرل هر ه ال رروفا وابلم رر وىل عردم تضرم امللرف أي معلومرات وضرافية وجيهرةا
تر اللجمة أنه انتُهكا املا  )5(14من العهد.
وون اللجمر ررةا وذ تتصر رررف ملوجر ررب املر ررا  )4(5مر ررن الربوتوكر ررول اال تير رراريا تر ررر أن الولر ررائ
-8
املعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البالغ ملوجب املا  7من العهردا مقرروء مل ر هرا
وابالل ان م املا  )3(2واملا  9واملا ()3(14ب) و(ز) و( )5من العهد.
وعمرالً أبحكررام املررا ()3(2أ) مررن العهرردا يقر علررى عرراتق الدولررة الطرررف التر ام ترروفري سرربيل
-9
انتصرراف فعررال لصرراحب الرربالغ .ويقتضرري ممهررا ذلررف جرررب ضرررر األشررخاص الر ين انتُهكررا حقررولهم
لرة أمرورا ابدراذ ا طروات
املك ولة ملوجرب العهرد جررباً كرامالً .وعليرها فرإن الدولرة الطررف مل مرةا
املماس رربة لتحقي ررق م ررا يل رري( :أ) وبط ررال و ان ررة ص رراحب ال رربالغا والقي رراما وذا ل ر م األم رررا ج رراء حماكم ررة
جدي ررد ا وفقر اً ملب ررا حمل احملاكم ررة العا ل ررة ولغريه ررا م ررن الض ررماات اإلجرائي ررةع و(ب) وج رراء حتقي ررق ش ررامل
وسري ون يه ا عاءات صاحب الربالغ تعرضره للتعر يبع و( ) متكر صراحب الربالغ مرن تعرويض
مماسررب وادرراذ اإلج رراءات األ ررر الك يلررة ب ضرريته علررى االنتهاكررات الرريت حصررلا .والدولررة الطرررف
مل مةٌ أيضاً ابداذ ي ا طوات الالزمة ملم ولوع انتهاكات مماثلة املستقبل.
 -10وون اللجمرةا وذ تضر اعتبارهررا أن الدولرة الطررف ابنضررمامها وىل الربوتوكرول اال تيراري لررد
را مسررألة ولرروع انتهرراك ألحكررام العهررد مررن عدمررها وأهنررا تعهرردتا
اع فررا اب تصرراص اللجمررة ابلبر ي
ولليمه ررا وا اض ررع لواليته ررا ابحلق رروق
عم رالً ابمل ررا  2مم ررها أبن تض ررمن متت ر ي ر األف ررا املقيم ر
املع ف هبا العهد وتوفر هلم سبل انتصاف فعالة حال ثبوت ولوع انتهراك هلراا تروي أن تتلقرى مرن
الدولة الطرفا غضون  180يوماًا معلومات عن التدابري املتخ إلن اذ آراء اللجمة .كما يُطلب وىل
الدولة الطرف نشر ه ه اآلراء وتعميمها على نطاق واس بلغاهتا الرمسية.

__________

( )23ان ررر التعلي ررق الع ررام رل ررم  )2007(32للجم ررة بش ررأن احل ررق
عا لةا ال قر .32
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