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إيغور بوبروف (ال ميثله حمام)
صاحب البالغ
بيالروس
 17تش ر ر ررين الثر ر ررا نو ر ( 2010اتري ر ررخ تقر ر رردمي
الرسالة األوىل)
القرار املتخذ مبوجب املادة  97مرن الظارام الردا ل
للجظ ررةا وا ررال إىل الدول ررة الط رررف يف  3متوز يولي رره
( 2012مل يصدر يف شكل وثيقة)
 27آذار مارس 2018
ظروف االحتجراز الالإنسرانية وإمكانيرة اللجروء إىل
القضاء وسبل االنتصاف الفعال
استظفاد سبل االنتصاف ا لية وعدم تعاون الدولرة
الطرف
ظروف االحتجاز وسبل االنتصاف الفعال
()3(2أ)ا و7ا و10ا و)1(14
1ا و2ا و()2(5ب)

اعت دهتا اللجظة يف دورهتا  12( 122آذار مارس  6 -نيسان أبريل .)2018
شرراريف يف دراسررة اررذا الرربالغ أعضرراء اللجظررة التاليررة أ ررا ا  :اتنيررا مررارد عبرردو روتشررولا وعيرراب بررن عاشررورا
وإلزي براندز كهريسا وسارة كليفالندا وأوليفييره دي رو يرلا وكريسرتوف ارايظزا وإيفرا يليرت ا وابمررمي كويتراا
ودنكرران الك ر مواوم رروزاا و رروتيو ابزارت رزيسا ومرراورو بررولييتا و وسرريه مانويررل سررانتو ابي رريسا ويو ررال شررا ا
ومارغو واتر ال.
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 -1صرراحب الرربالغ اررو إيغررور برروبروفا واررو م روا ن بيالروس ر مررن مواليررد عررام .1984
واو يدع أن الدولرة الطررف انتهكرق حقو ره املظصرو عليهرا يف الفقررة (3أ) مرن املرادة  2ويف
املادة  7ويف الفقررة  1مرن املرادة  14مرن العهرد .و رد د رل الروتوكرول اال تيراري حيرز الظفراذ ابلظسربة
إىل الدولة الطرف يف  30كانون األول ديس ر  .1992وال ميثل صاحب البالغ حمام.
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
 1-2يف  3كررانون األول ديسر ر 2009ا أديررن ص راحب الرربالغ ابرتكرراب خمالفرة إداريررة()1ا
وحكر عليرره اب رربس اإلداري ملرردة  15يومرا ..ويرردع أنرره احتجرز يف عردد مررن الزنرزا ت املختلفررة
ُ
يف مركز احتجاز املخرالفن يف ميظسر،ا ويشرتك مرن ظرروف االحتجراز يف عيرذ ارذو الزنرزا ت
اليت كانق ظرو ا .اسرية وال إنسرانية ومهيظرة .ومل يكرن يف الزنرزا ت املكتارة أي أسررة أو كراسر ا
بل كانق اظايف لوحة شبية واحدة قط كان يستخدمها للظوم حوايل عشرة حمتجزين يف الو ق
نفس رره .واض ررطر ص رراحب ال رربالغ إىل الظ رروم بكام ررل ثياب رره رروح ألر روا عاري ررة .ومل ُمي ررظأي أي ر ررا
أو بطانية أو وسادةا علرى الررغ مرن أن درجرة ا ررارة دا رل الزنرزا ت كانرق ترااو مرا برن 12
و 14درجررة ميويررة .وكانررق درجررة ا ررارة تررظخف إىل عشررر درجررات ميويررة أثظرراء الليررلا ولررذل،
كرران يشررعر ابلرررد دائ را .وكرران يعررا مررن صررعوابت يف الظرروم ومررن أوجرراع يف ال ررأس .وكانررق الزن رزا ت
جد صغريةا حيث مل يكن اظايف سوى  1.5ما قط بن اللرو وجردران الزنزانرةا ممرا يعرو أنره مل يكرن
يستطذ القيام أبي نشاط بد  .وأثظاء احتجازوا ُحررم مرن املشر اليروم وأُبقر دائ را .يف زنزانتره.
ويدع صاحب البالغ أيضا .أنه تعربا بسبب سوء التهويةا لد ان التبغ القوي الرذي كران لره
أثر سليب على صحته ألنه ال يد ن .وعالوة علرى ذلر،ا مل يكرن املرحراب مظفصرال .عرن املظطقرة
املشاكة للزنزانة وكان عليه أن يستخدمه على مررأى ومسر ذ مرن عيرذ ا تجرزين اآل ررينا األمرر
الذي يصل إىل حد املعاملة املهيظة .ك ا يشتك صراحب الربالغ مرن سروء نوعيرة الطعرام يف السرجنا
إذ يدع أن الطعام كان جد ماحل وتسبب له يف حرح على مسرتوى الشرسروف .ومل يُسر ي لره بتلقر
رود غذائية من عائلته .ونتيجة ظروف احتجازوا عا معا ة بدنية وذاظيرة تشركل مبج لهرا انتهاكرا.
لل ادة  7مرن العهرد والفقررات  1و 9و 10و 12و 14و 15و 19و )1(20و )1(21مرن القواعرد
الظ وذجية الدنيا ملعاملة السجظاء.
 2-2ويف  29كانون األول ديس ر 2009ا بعد إ الح سرا صاحب الربالغا ر رذ دعروى
مدنيررة يف حمك ررة مقا عررة موسكو سررك يف مديظررة ميظسرر ،بشر ن التجرراوزات غررري القانونيررة الرريت
ارتكبتها إدارة السجنا مدعيا .أن يف ظروف احتجازو انتهايف قو ه املظصو عليها يف املادة 7
م ررن العه ررد .ويف  11ك ررانون الثا يظ رراير 2010ا ر ض ررق ا ك ررة ب رردء إج رراءات بس رربب ع رردم
اال تصا ا مشررية إىل أن التشرريعات الو ظيرة ترظص علرى إجرراء رار نطراح ا ك رة للظارر يف
الشكاوى املتعلقة باروف االحتجاز(.)2
__________

()1
()2

2

مل يقدم صاحب البالغ تفاصيل بش ن املخالفة اإلدارية اليت ارتكبها.
اس ررتظدت ا ك ررة يف راراررا إىل امل ررادة  56م ررن الظا ررام الرردا ل لل ؤسس ررات اةاصررة التابع ررة لوكرراالت الش ررؤون
الدا لي رة الرريت تظفررذ األحكررام اإلداريررة يف شرركل تو ي ر إداريا و ررد أُ ررر اررذا الظاررام مبوجررب الق ررار ر ر 194
الصرادر عرن وزارة الدا ليرة واملرؤر  8آب أغسرطس  .2007وترظص املرادة  56علرى ضررورة إد رال اال ااحرات
والطعررون والشرركاوى املوجهررة إىل رئرريس مؤسسررة مررن املؤسسررات اةاصررة يف صررحيفة تسررجيل شرركاوى ا تجرزين
اإلدارين و قا .لل ر ق  3للظاام الدا ل ا وإبالغ رئيس املؤسسة هبا.
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 3-2ويف  20ك ررانون الثا يظ رراير 2010ا رردم ص رراحب ال رربالغ عظر را .ابل ررظق إىل حمك ررة
مديظة ميظس،ا حيتج يره أبن التشرريعات الو ظيرة الريت أشرارت إليهرا حمك رة مقا عرة موسكو سرك
كانق ابلة للتطبيرق يف و رق احتجرازو قرطا وأن الفقررة  1مرن املرادة  60مرن دسرتور بريالروس
تكفر ررل محاير ررة حقر رروح الشر ررخص وحردتر رره م ر رن بر ررل حمك ر ررة خمتصر ررة ومسر ررتقلة ونزيه ر رة .ويف 11
شباط راير 2010ا أيدت حمك ة مديظة ميظس ،ررار حمك رة مقا عرة موسكو سرك ا ليصربي
بذل ،رار حمك ة مقا عة موسكو سك رارا .هنائيا..
 4-2ومل يقدم صاحب البالغ شكوى إىل رئيس حمك ة مديظة ميظسر ،أو إىل رئريس ا ك رة
العليررا يف برريالروس يف إ ررار إجرراء املراجعررة القضررائية الر ابيررةا ألن مثررل اررذو الطعررون االسررتثظائية
تتو ر علررى السررلطة التقديريررة للقاض ر وتقتصررر علررى املسررائل القانونيررة قررطا وعليرره ال ميكررن
اعتباراا وسرائل انتصراف حمليرة عالرة .ولرذل ،ير يدع صراحب الربالغ أنره اسرتظفد عيرذ سربل االنتصراف
ا لية املتاحة والفعالة.
الشكوى
 1-3يردع صراحب الربالغ حرردوه انتهرايف للفقررة (3أ) مرن املرادة  2مرن العهرد ألن الدولررة
الطرررف مل حتقررق يف ادعرراءات انتهررايف حقو رره املظصررو عليهررا يف املررادة  7مررن العهررد ومل ترروير لرره
سبل االنتصاف الفعال ابملعىن املقصود يف الفقرة (3أ) من املادة  2من العهد.
 2-3ويدع صاحب البالغ أن األوضاع الالإنسانية الحتجازو  -ال سي ا الزنزا ت املكتاة
والب راردةا وا رمرران مررن املش ر اليرروم ا وانعرردام اةصوصررية يف املرحررابا و لررة التهويررة واملالبررس
والغذاء  -تشكل مبج لها انتهاكا .لل ادة  7من العهد.

 3-3ويرردع صرراحب الرربالغ كررذل ،أن ر ر عرررب ضرريته علررى حمك ررة لكر تظاررر يهررا علررى
الظحرو الواجرب ارو مبثابررة إنكرار قره يف اللجرروء إىل ا راك ا ممرا يظتهرر ،الفقررة  1مرن املرادة 14
من العهد.
مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية

 1-4يف مررذكرتن شرفويتن مررؤر تن  13آب أغسررطس  2012و 4كررانون الثا يظرراير 2013ا
أشارت الدولة الطرف إىل عدم وجرود أسرس انونيرة للظارر يف الربالغ سرواء مرن حيرث املقبوليرة أو مرن
حيث األسس املوضوعية .وحتتج الدولة الطرف أبن صاحب البالغ مل يسرتظفد عيرذ سربل االنتصراف
ا ليررة املتاحررة ألنرره مل يقرردم عررو  .إىل رئرريس حمك ررة مديظررة ميظسرر ،أو إىل رئرريس ا ك ررة العليررا.
وعالوة على ذل،ا حيق لصاحب الربالغ تقردمي شركوى إىل املردع العرام بشر ن ررار ا ك رة يف
إ ررار إجرراء املراجعررة القضررائية الر ابيررةا لكظره مل يفعررل ذلرر .،واكررذاا قررد ُسرجلق شرركواو علررى
حنو يظته ،املادة  2من الروتوكول اال تياري.
 2-4وتفيد الدولة الطرف أيضا .أبهنا أو فق اإلجراءات املتعلقة ابلبالغ وأهنا سرتظ ى بظفسرها
عن أي آراء د تعت داا اللجظة.
تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية
 1-5علررق صرراحب الرربالغ علررى مالحاررات الدولررة الطرررف يف رسررالة مؤر ررة  17تش ررين األول
أكتوبر  .2012ويفيد أبن املرادة  432مرن رانون اإلجرراءات املدنيرة ترظص علرى أن ررار حمك رة
الررظق يررد ل حيررز الظفرراذ يف اتريررخ اعت ررادو .ولررذل،ا قررد د ررل ررار حمك ررة مديظررة ميظسرر،
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الصرادر يف  11شررباط راير  2010حيرز الظفرراذ يف اليروم نفسره .ويوضري صرراحب الربالغ أيضرا.
أن رسوم إيداع مل القضية يف ا ك ة د أعيدت إليها مما يعو أن اإلجراءات أُهنيق عليا.)3(.

 2-5ويفيد صاحب البالغ كذل ،أبنه مل يستخدم إجراء املراجعة القضائية الر ابية عن ريرق
تقرردمي شرركاوى إىل رئرريس حمك ررة مديظررة ميظسرر ،وإىل رئرريس ا ك ررة العليررا ألن اررذا اإلج رراء مل يكررن
سيؤدي إىل إعادة الظار يف ضيته .ويدع صاحب البالغ أن الظار يف لرب املراجعرة القضرائية
الر ابيررة يعت ررد علررى السررلطة التقديريررة ملوظر واحررد وأن اررذو املراجعررة ال ميكررن أن تعتررر وسرريلة
انتصاف عالة لألسباب التالية:
(أ)

لن تؤدي إىل إعادة الظار يف القضية

(ب)

سيظار يها موظ واحد

( )

لن يُطلب تقدمي مل القضية للظار يه إال و قا .لتقدير ذل ،املوظ

(د) سيُظار يف القضية يف غياب األ رافا لرذل ،لرن تترا لصراحب الربالغ رصرة
لتقدمي أي حجج أو الت اسات أو لبات.
 3-5وابإلشررارة إىل امل ارسررة املتبعررة يف اللجظررةا يشررري صرراحب الرربالغ إىل أن وسررائل االنتصرراف
ا لية املتاحة والفعالة يف آن واحد ا وحداا اليت جيب استظفاداا .و رد اعتررت اللجظرة ابسرت رار يف
آرائهررا السررابقة أن إجرراءات املراجعررة القضررائية الر ابيررة لقررارات صرردرت عررن حمرراك وبرردأ نفاذاررا
ال تشرركل سرربيل انتصرراف يتعررن اسررتظفادو ألغ رراب الفقرررة (2ب) مررن املررادة  5مررن الروتوكررول
اال تيراري( .)4ويررد ذ صرراحب الرربالغ أيضرا .أبن تقرردمي عررن إىل مكتررب املرردع العررام يف إ ررار إجرراء
املراجعة القضائية الر ابية ال يشكل سبيل انتصاف عالا نارا .لألسباب املذكورة أعالو.
عدم تعاون الدولة الطرف
 1-6تالحررل اللجظررة لكيررد الدولررة الطرررف عرردم وجررود أي أسررس انونيررة للظاررر يف الرربالغ
املقدم من صاحبها مبا أنه ُس يجل علرى حنرو يظتهر ،أحكرام الروتوكرول اال تيراريا ولكيرداا أهنرا
سوف تظ ى بظفسها عن آراء اللجظة إذا اختذت اللجظة رارا .بش ن اذا البالغ.
 2-6وتشررري اللجظررة إىل أن أي دولررة رررف يف العهرردا ابنضر امها إىل الروتوكررول اال تيرراريا
تعاف اب تصا اللجظة يف تلق ودراسة البالغات اليت ترد من أ راد يدعون أهن و عروا ضرحاد
النتهررايف أي مررن ا قرروح املظصررو عليهررا يف العهررد (الديباجررة واملررادة  1مررن الروتوكررول اال تيرراري).
ويعررو انضر ام دولررة مررا إىل الروتوكررول اال تيرراري ضر ظا .تعهررداا ابلتعرراون مررذ اللجظررة سررن نيررة
يث تس ي هلا أبن تظارر يف تلر ،البالغرات ومت يكظهرا مرن ذلر ،ومرن أن حتيرل آراءارا إىل الدولرة
الطرف والفرد املعو بعد دارسة البالغ (الفقراتن  1و 4من املادة  .(5ويتظاىف مذ اذو االلتزامات
اخترراذ دولررة رررف أي إجرراء مررن شر نه أن ميظررذ أو حيرربط اللجظررة يف الظاررر يف الرربالغ ودراسررته ويف
اإل صررا عررن آراءاررا( .)5ويعررود إىل اللجظررة أن تقرررر مررا إذا كرران يظبغ ر تسررجيل بررالغ مررا أم ال.

__________

()3
()4
()5

4

و قرا .لل ررادة  259مررن ررانون الضررائبا تُعرراد إىل املر يدع رسرروم ا ك ررةا املد وعررة ك ررة مررن أجررل ر ررذ دعرروى
ضائيةا يف حال أُغلق مل القضية بسبب عدم ا تصا ا ك ة.
انار شوميلن ضد بيالروس )(CCPR/C/105/D/1784/2008ا الفقرة .3-8
انار ليفيظروف ضرد بريالروس )(CCPR/C/105/D/1867/2009, 1936, 1975, 1977-1981, 2010/2010ا الفقررة 2-8
وبوبال و ضد بيالروس )(CCPR/C/115/D/2019/2010ا الفقرة .2-6
GE.18-19102

CCPR/C/122/D/2181/2012

والدولررة الطرررفا ابمتظاعهررا عررن بررول ا تصررا اللجظررة املت ثررل يف حتديررد مررا إذا كرران يظبغ ر تسررجيل
بالغ ما أم الا وإبعالهنا سلفا .أهنا لن تقبرل القررار الرذي تتخرذو اللجظرة ي را يتعلرق مبقبوليرة الربالغ
أو أبسسه املوضوعيةا تكون د أ لق ابلتزاماهتا مبوجب املادة  1من الروتوكول اال تياري(.)6
املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة

الظار يف املقبولية
 1-7برل الظاررر يف أي ادعرراء يرررد يف بررالغ مرراا جيررب علررى اللجظررة أن تقررررا و قرا .ملررا تقتضرريه
املادة  93من ناامها الدا ل ا ما إذا كان البالغ مقبوال .أم ال مبوجب الروتوكول اال تياري.

 2-7و د لكدت اللجظةا و قا .ملا تقتضيه الفقرة (2أ) مرن املرادة  5مرن الروتوكرول اال تيراريا
م ررن أن املسر ر لة نفس ررها ليس ررق ي ررد الظا ررر يف إ ررار إجر رراء آ ررر م ررن إج ر رراءات التحقي ررق ال رردويل
أو التسوية الدولية.
 3-7وحترريط اللجظررة عل را .بت كيررد الدولررة الطرررف أن صرراحب الرربالغ مل يطلررب مررن رئرريس حمك ررة
مديظة ميظس،ا أو رئيس ا ك ة العليا أو مكتب املدع العام الشروع يف مراجعرة ضرائية ر ابيرة
لقرارات ا اك ا لية .وتذ يكر اللجظة بقراراهتا السابقة اليت رأت يها أن تقدمي الت اس إىل مكتب
املرردع العررام لطلررب مراجعررة أحكررام ا ك ررة الرريت أصرربحق ررذة ال يشرركل سرربيل انتصرراف يظبغ ر
استظفادو ألغراب الفقرة (2ب) من املادة  5من الروتوكول اال تياري( .)7وترى اللجظرة أيضرا .أن
تقدمي لبات إىل رئيس إحدى ا اك إلجراء مراجعة ضائية ر ابية لقرارات ا راك الريت د لرق
حيز الظفاذ وختضذ للسلطة التقديريرة للقاضر يشركل سربيل انتصراف اسرتثظائ ا وأن علرى الدولرة
الطرف أن تثبق وجود احت ال معقول يف أن تتيي اذو الطلبات انتصا ا .عاال .يف سياح ظروف
القضررية( .)8ومبررا أن الدولررة الطرررف مل تفعررل ذلرر،ا ترررى اللجظررة أن الفقرررة (2ب) مررن املررادة  5مررن
الروتوكول اال تياري ال متظعها من الظار يف اذا البالغ.
 4-7وحتيط اللجظة عل را .ابدعراء صراحب الربالغ أن الدولرة الطررف رد انتهكرق التزاماهترا املظصرو
عليها يف الفقرة (3أ) من املادة  2من العهردا ألهنرا مل حتقرق يف ادعراءات انتهرايف حقو ره املكفولرة
مبوج ررب امل ررادة  7م ررن العه ررد .وتش ررري اللجظ ررة إىل آرائه ررا الس ررابقة ال رريت مفادا ررا أن األ رراد ل رريس بوس ررعه
االحتجررا ابلفقرررة  3مررن املررادة  2إال إذا كانررق مقانررة مب رواد موضرروعية أ رررى مررن م رواد العهرردا
ولذل ،ترى أن ادعاءات صاحب البالغ مبوجرب الفقررة  3مرن املرادة  2غرري مقبولرة مبوجرب املرادة 3
مررن الروتوكررول اال تيرراري .وتشررري اللجظررة كررذل ،إىل الفقرررة  14مررن تعليقهررا العررام ر ر )1992(20
بشر ن حاررر التعررذيب أو غررريو مررن ضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو املهيظررةا
الررذي تبررن يرره أن املررادة  7مررن العهررد يظبغر أن تُقررأ ابال راان مررذ الفقرررة  3مررن املررادة  2مرن العهررد.
ولررذل،ا تقرررر اللجظررة الظاررر يف ادعرراء صرراحب الرربالغ حرردوه انتهررايفا مبوجرب الفقرررة (3أ) مررن
املادة  2من العهد ابال اان مذ املادة .7

__________

()6
()7
()8
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انار كورنيظكو ضد بيالروس )(CCPR/C/105/D/1226/2003ا الفقرة
اناررر أليكسرريي ضررد االحترراد الروس ر )(CCPR/C/109/D/1873/2009ا الفقرررة  4-8ولوزنكررو ضررد برريالروس
)(CCPR/C/112/D/1929/2010ا الفق رررة  3-6وس رروداليظكو ض ررد ب رريالروس )(CCPR/C/115/D/2016/2010ا
الفقرة .3-7
انا ر ررر غيالزاوس ر رركاس ض ر ررد ليتواني ر ررا )(CCPR/C/77/D/836/1998ا الفق ر رررة  4-7وس ر رركريكو ض ر ررد ب ر رريالروس
)(CCPR/C/109/D/1851/2008ا الفق ر رررة  3-8وش ر رروميلن ض ر ررد ب ر رريالروس )(CCPR/C/105/D/1784/2008ا
الفقرة .3-8
.2-8
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 5-7وترى اللجظة أن البالغ مقبول ألنه يثري مسائل تظدر يف إ ار املادة 7ا مقروءة مبفرداا
وابال راان مررذ الفقرررة (3أ) مررن املررادة  2والفقرررة  1مررن املررادة  14مررن العهررد .وبظرراء علررى ذلرر،ا
تعلن اللجظة أن اذا اجلزء من البالغ مقبول وتشرع يف الظار يف أسسه املوضوعية.

الظار يف األسس املوضوعية
 1-8ناررت اللجظررة يف الربالغ يف ضرروء عيرذ املعلومررات الريت رردمها إليهرا الطر ررانا و قرا .للفقرررة 1
من املادة  5من الروتوكول اال تياري.
 2-8وحت ريط اللجظررة عل را .ابدعرراء صرراحب الرربالغ أنرره ُس رجن يف عرردد مررن الزن رزا ت املكتاررة
والصغرية دون أسرة أو كراس أو تد يةا يف ظرروف مرن الررداءة الشرديدة للصررف الصرح والظاا رة
الصحية .و روال مردة احتجرازوا اضرطر إىل الظروم علرى لوحرة شربية كران يسرتخدمها حروايل عشررة
أشررخا يف الو ررق نفسررها ومل يكررن مسر وحا .لرره مبغررادرة زنزانترره .وتراوحررق درجررة ا ررارة الدا ليررة
بن  10و 14درجة ميويةا ولذل ،كان يعا من ابلرد ومن صرعوابت يف الظروم .ويردع صراحب
البالغ أيضرا .أن املرحراب مل يكرن مظفصرال .عرن املظطقرة املشراكة للزنزانرة وكران عليره أن يسرتخدمه علرى
مرأى ومس ذ من عيذ ا تجزين اآل رين .وأثظاء احتجازوا ُحرم صاحب البالغ من املش اليروم
وأُبق ر دائ را .يف زنزانترره .ويرردع صرراحب الرربالغ أن ظررروف احتجررازو تسررببق لرره يف معررا ة بدنيررة
وذاظيررة .وتالحررل اللجظررة أن اررذو االدعرراءات تتفررق مررذ الظتررائج الرريت توصررلق إليهررا جلظررة مظااضررة
التعررذيب يف مالحااهتررا اةتاميررة بش ر ن الدولررة الطرررفا املعت رردة يف تش ررين الثررا نو ر 2011ا
واليت الق يهرا إهنرا ال ترزال تشرعر بقلرق ع يرق إزاء اسرت رار اإلبرالغ عرن سروء األوضراع يف أمراكن
سلب ا ريةا مبا يش ل مشراكل االكتارا ا وسروء التغذيرةا وعردم إمكانيرة الوصرول إىل مرا رق الظاا رة
الصحية األساسيةا و لة الرعاية الصحية( .)9وتذ يكر اللجظة أبنه ال جيوز تعرري األشرخا مسرلوي
ا رية ألي مشقة أو يود غري تل ،الظاعة عن سلبه حريته وأنه جيب معراملته بطريقرة إنسرانية
و قرا .للقواعررد الظ وذجيررة الرردنيا ملعاملررة السررجظاء( .)10وتالحررل اللجظررة أن الدولررة الطرررف مل تعرراب
على املعلومات اليت دمها صاحب البالغ بش ن ظروف احتجازوا ك را أهنرا مل تقردم أي معلومرات
يف اذا الصدد .ويف ظل اذو الاروفا جيب إيالء االعتبار الواجب الدعاءات صاحب البالغ بقدر
مرا تكرون مدعومرة ابألدلرة .وتررى اللجظرةا مثل را رأت مررارا .يف ادعراءات مماثلرة مدعومرة ابألدلررة()11ا أن
الاررروف الرريت احتُجررز يهررا صرراحب الرربالغا ك ررا ورد وصررفهاا تشرركل انتهاك را .قرره يف أن يعامررل
معاملررة إنسررانية حتررام الكرامررة األصرريلة يف الشررخص اإلنسررا ا وتتعررارب ابلتررايل مررذ الفقرررة  1مررن
املادة  10أيضرا.ا الريت ار حكر مرن أحكرام العهرد يتظراول حتديردا .حالرة األشرخا مسرلوي ا ريرة
ويش ل ي ا يتعلق هبرؤالء األشرخا العظاصرر املظصرو عليهرا ع ومرا .يف املرادة  .7وهلرذو األسربابا
ترى اللجظة أن ظروف احتجاز صاحب البالغا ك ا وصفهاا تشركل انتهاكرا .لل رادة  7وللفقررة 1
من املادة  10من العهد.
__________

( )9انار CAT/C/BLR/CO/4ا الفقرة .19
( )10انار أميظوف ضد ترك ظستان )(CCPR/C/117/D/2220/2012ا الفقرة .3-9
( )11اناررر ويراوانسررا ضررد سررري النكررا )(CCPR/C/95/D/1406/2005ا الفقرررة  4-7وإيفررانس ضررد تريظيررداد وتوابغررو
)(CCPR/C/77/D/908/2000ا الفقرة .4-6
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 3-8وتالحل اللجظة ادعاءات صاحب البالغ أنه عظدما ر ذ دعروى مدنيرة يف حمك رة مقا عرة
موسكو سررك يف مديظررة ميظسرر ،بش ر ن التقرراعس غررري القررانو إلدارة مر ررق االحتجررازا مرردعيا .أن
ظررروف احتجررازو تشرركل انتهاكرا .قو رره املظصررو عليهررا يف املررادة  7مررن العهرردا ر ضررق ا ك ررة
الشرروع يف إجرراءات بسربب عردم ا تصاصرهاا مشررية إىل أن التشرريعات الو ظيرة ترظص علرى إجرراء
ار نطاح ا ك ة للظار يف الشكاوى املتعلقة باروف االحتجرازا أي مرن رالل تقردمي شركوى
إىل رئيس مر ق االحتجاز الذي ضى يه صاحب البالغ عقوبته اإلدارية.
 4-8وتؤكد اللجظة من جديد األمهية اليت تعلقها على إنشاء الردول األ رراف آلليرات ضرائية
وإداريررة مظاسرربة ملعاجلررة الرردعاوى املتصررلة ابنتهاكررات ا قرروح يف إ ررار القررانون ا لر  .وتشررري إىل
الفقرة  15من تعليقها العام ر  )2004(31بش ن بيعرة االلترزام القرانو العرام املفرروب علرى
الرردول األ رراف يف العهرردا والررذي تبررن ي رره أن عرردم يررام دولررة رررف ابلتحقيررق يف ادع رراءات
حرردوه انتهاكررات ميكررن أن يررؤديا يف حررد ذاتررها إىل رررح مسررتقل للعهررد .ويف اررذو القضرريةا
تشري املعلومات املعروضرة علرى اللجظرة إىل أن اإلجرراء (اإلداري) اةرار عرن نطراح ا ك رة لريس
سبيل انتصاف عال وأن ا اك الو ظية ر ضق الشرروع يف إجرراءات بسربب عردم اال تصرا .
ويف غياب أي معلومات من الدولة الطرف بش ن األسس املوضروعية هلرذا الربالغا ختلرص اللجظرة
إىل حدوه انتهايف قوح صاحب البالغ املكفولة مبوجب املادة  7والفقرة  1من املادة  10من
العهدا مقروءتن بشكل مظفرد وابال اان مذ الفقرة (3أ) من املادة  2من العهد.
 5-8ويف ضوء اذا االستظتا ا تقرر اللجظة عدم الظار علرى حنرو مظفصرل يف ادعراءات صراحب
البالغ املتبقية مبوجب الفقرة  1من املادة  14من العهد.
 -9وت رررى اللجظ ررةا تظفي ررذا .للفق رررة  4م ررن امل ررادة  5م ررن الروتوك ررول اال تي رراريا أن الو ررائذ
املعروضة عليها تكش عن انتهرايف قروح صراحب الربالغ املكفولرة مبوجرب املرادة  7والفقررة 1
مررن املررادة  10مررن العهرردا مقررروءتن بشرركل مظفرررد وابال راان مررذ الفقرررة (3أ) مررن املررادة  2مررن
العهررد .وتؤكررد اللجظررة مرررة أ رررى اسررتظتاجها أن الدولررة الطرررف انتهكررق أيض را .التزاماهت را مبوجررب
املادة  1من الروتوكول اال تياري.
 -10وو ق را .للفق رررة (3أ) م ررن امل ررادة  2م ررن العه رردا رران الدول ررة الط رررف ملزم ررة بت ررو ري س رربيل
انتصاف عال لصاحب البالغ .ويقتض مظهرا ذلر ،ترو ري اجلرر الكامرل لأل رراد الرذين انتهكرق
حقو ه املكفولة مبوجب العهد .ويف ارذو القضريةا يقرذ علرى عراتق الدولرة الطررف الترز لام يشر لا
مررن بررن أمررور أ رررىا تقرردمي تعروي كر ب
راف لصرراحب الرربالغا مبررا يف ذلرر ،سررداد أي تكررالي انونيررة
تكبدااا واختاذ تدابري الاضية املظاسربة .والدولرة الطررف ملزمرة أيضرا .ابختراذ طروات ملظرذ حردوه
انتهاكات مماثلة يف املستقبلا بسبل مظها تعرديل الظارام ا رايل لتقردمي الشركاوى املتعلقرة بارروف
االحتجاز لض ان حصول أصحاب الشكاوى على سبل انتصاف عالة.
 -11وإذ ل ذ اللجظة يف اعتبارارا أن الدولرة الطررفا ابنضر امها إىل الروتوكرول اال تيراريا
رد اعا ررق اب تصررا اللجظررة يف حتديرد مررا إذا كرران ررد حرده انتهررايف للعهرردا والتزمررقا ع رال.
ابملادة  2من العهدا أبن تكفل جل يذ األ رراد املوجرودين يف إ لي يهرا واةاضرعن لواليتهرا ا قروح
املعرراف هبررا يف العهرردا وأن تررو ر سرربيل انتصرراف عررال و ابررل لإلنفرراذ إذا ثبررق حرردوه انتهررايفا اهنررا
تررود أن تتلقررى مررن الدولررة الطرررفا يف غضررون  180يوم را.ا معلومررات عررن الترردابري الريت اختررذهتا لوضررذ
آراء اللجظة موضذ التظفيذ .ك ا يرجى من الدولة الطرف نشرر ارذو اآلراء وتع ي هرا علرى نطراح واسرذ
جب يذ اللغات الر ية للدولة الطرف.
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