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املوضوع:

االحججرراز وررروف نررن ان ررانية الوصرروىل اىل العدالررة
توفن سبيل انجصاف فعاىل

امل ائل اإلجرائية:

اسجلفا سبل االنجصاف احمللية عدم تعاون الدولة الطرف

امل ائل املوضوعية:

وروف االحججاز احلق

موا العهد:

()3(٢أ) و 7و)١(١٤

سبيل انجصاف فعاىل

موا الربوتوكوىل اال جياري ٢ :و()٢(٥ب)
__________

*
**

اعجمدته اللجلة ورهتا  ١٢( ١٢٢آذار/مارس  6 -ني ان/أبريل .)٢٠١٨
شررارأ أعءررال اللجلررة الجاليررة أدرراة ه راسررة ر ا الرربالغ :اتنيررا مررار عبرردو روتشرروىل وعيررا بررن عاشررور
وايل ر ي برانرردس كيه رري وسررار كليفالنررد وأوليفييرره ي فروفيررل وكري ررجوف يل ر وايفررا يليررج واب مرررمي
كويجررا و نكرران الك ر مو ومرروزا وفرروتيو ابزارت ر ي ومرراورو ب روليي و وسرريه مانويررل سررانجو ابيرري ويوفرراىل
شاين ومارنو واترفاىل.
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 -١صرراحب الرربالغ ررو ف .س .م روا ن بيالروس ر مولررو عررام  .١97٢و ررو يرردع أن
الدولررة الطرررف انجهكرره حقوبرره وجررب املروا ()3(٢أ) و 7و )١(١٤مررن العهررد .وبررد ررل
الربوتوكروىل اال جيراري حير اللفراذ ابلل ربة للدولررة الطررف  3٠كرانون األوىل /ي ررمرب .١99٢
وال ميثل صاحب البالغ ٍ
حمام.
َ
الوقائع ،ما ع ضها صاحا ال

 ٢3آذار/مررارس  ٢٠١٠احجج ر ا الشررر ة صرراحب الرربالغ واهترره ابرتكرراب جرميررة
١-٢
ا اريرة .و ال رراعة  ٢:٤٠مررن يرروم  ٢٤آذار/مررارس  ٢٠١٠ابجيررد اىل مركر احججرراز املخررالف
ميل ررل ال ر ي اس ررجبق في رره مررد س ررب س رراعاا بب ررل ابجيررا و اىل جل ررة حماكمج رره .ويش رركو
صراحب الربالغ مرن أن وررروف االحججراز زن انجره ركر احججرراز املخرالف كانره باسرية ونررن
ان ررانية ومهيلررة .ومل يكررن ال ن انررة أسررر أو كراسر بررل لوحررة شرربية واحررد فقر ي ررجخدمها
و ومعجقل آ ر لللوم .وأجرب على اللروم بكامرل ثيابره فرو ألروا شربية عاريرة .ومل ير و بفررا
أو بطانيررة أو وسررا رنرره أن رجررة احلررار الدا ليررة كانرره تر او ب ر  ١٠و ١٤رجررة ميويررة
ول ر لل كرران يشررعر ابلرررب ائم راً ويصررعب عليرره اىللررو اىل اللرروم .وعررالو علررى ذلررل مل يكررن
املرحررا ملفص رالً عررن الفءررال املش ر أ ال ن انررة وكرران يءررطر اىل اسررجخدامه علررى م ررأ مررن
احملجج اآل ر ما يربى اىل م جو املعاملة املهيلة .كما يشجك صاحب البالغ مرن سرول نوعيرة
الطعررام ال ررجن ويرردع أنرره كرران ماحل راً جررداً وت رربب لرره ربررة الشرسرروف .وت ررببه لرره
وروف احججازو عا بدنية ونف رية و ر ورروف تربرى ةجمعرة اىل م رجو املعاملرة القاسرية
والالان ررانية واملهيلررة مررا يشرركل انجهاك راً للمررا  7مررن العهررد والفق رراا  ١٠و ١٢و ١٥و١9
و )١(٢٠من القواعد اللموذجية الدنيا ملعاملة ال جلال.
 ٢-٢و  ٢ني رران/أبريل  ٢٠١٠برردأ صرراحب الرربالغ اج ررالاا مدنيررة حمكمررة مقا عررة
مديلرة ميل رل مرردعياً أن ورروف احججرازو انجهكرره حقوبره وجرب املررا 7
موسكوف رك
مررن العهررد .و  ١١أ ر/مررايو  ٢٠١٠رفءرره احملكمررة الشررروع اإلج ررالاا أمامهررا ب رربب
ع رردم اال جص ررا مش ررن اىل أن الجشر رري ال ررو و ي ررلص عل ررى اجر ررال ررار احملكم ررة لللد ررر
الشكاو املجعلقة بدروف االحججاز(.)١
 3-٢و  ٢٤أ ر/م ررايو  ٢٠١٠ب رردم ص رراحب ال رربالغ ع ررو بء ررائية ابل ررلق اىل حمكم ررة
مديلة ميل ل جة أن الجشري الرو و الر ي أشرارا اليره حمكمرة موسكوف رك اال ئيرة ال يرلص
علررى اج ررال يجرريق لرره تقرردمي شرركو بعررد ا ررال سرراحه وأن املررا  )١(6٠مررن سررجور بيالروسرريا
تءررمن ةايررة حقررو الش ررخص وحر ترره أمررام حمكمررة بانوني ررة مجصررة وم ررجقلة وحماي ررد  .و ٢6
آب/أن ط  ٢٠١٠أيدا حمكمة مديلة ميل ل برار حمكمة مقا عة موسكوف ك .
 ٤-٢ومل يجق رردم ص رراحب ال رربالغ بش رركو اىل رئ رري حمكم ررة مديل ررة ميل ررل أو اىل رئ رري
احملكمة العليا بيالروس وجرب اجررال املراجعرة القءرائية ألن ر و الطعرون االسرجثلائية تعجمرد

__________

()١

2

اسررجلدا احملكمررة برار ررا اىل املررا  ٥6مررن اللدررام الرردا ل املجعلررق ابملتس رراا املجخصصررة الجابعررة ألجه ر
الشررتون الدا ليررة الرري تلفر األحكررام اإل اريررة شرركل توبيررُ ا اري وال ر ي أبررر وجررب ب ررار وزار الدا ليررة
ربرره  ١9٤الصررا ر  ٨آب/أن ررط  .٢٠٠7وتررلص املررا  ٥6علررى وج روب ا را االب احرراا والطعررون
والشكاو املوجهة اىل رئي املتس ة املجخصصة يومية ت جيل شركاو احملججر ين اإل ارير وفقراً للمرفرق 3
لللدام الدا ل وابالغ رئي املتس ة هبا.
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علررى ال ررلطة الجقديريررة للقاض ر وتقجصررر علررى امل ررائل القانونيررة فق ر وعليرره ال ميكررن اعجبار ررا
وسائل انجصاف حملية فعالة .ول لل يدف صراحب الربالغ هنره اسرجلفد سير سربل االنجصراف
احمللية املجاحة والفعالة.
ال كوى
 ١-3يدع صاحب البالغ انجهاأ الدولة الطرف للمرا ()3(٢أ) مرن العهرد لجقاع رها عرن
الجحقي ررق االنجه رراأ امل ع رروم حلقوب رره املكفول ررة وج ررب امل ررا  7م ررن العه ررد وع ررن ت رروفن س رربيل
انجصاف فعاىل له ابملعىن املقصو املا ()3(٢أ) من العهد.
 ٢-3ويرردع صرراحب الرربالغ أن وررروف احججررازو ال متجثررل للقواعررد اللموذجيررة الرردنيا ملعاملررة
ال جلال وأهنا تشكل انجهاكاً للما  7من العهد.
 3-3ويرردع صرراحب الرربالغ ك ر لل أن رف ر عررر بءرريجه علررى حمكمررة لك ر تلدررر فيهررا
علررى اللحررو الواجررب يبلررم حررد حرمانرره مررن حقرره الوصرروىل اىل احملرراكه و ررو مررا يلطرروي علررى
انجهاأ للما  )١(١٤من العهد.
م حظات الدالة الط ف

ن املق ولية

مر ر كر ش ررفوية متر ررة  ١3آب/أن ررط  ٢٠١٢الحد رره الدول ررة الط رررف ع رردم
١-٤
وجر ررو أي أسر رراس بر ررانوين لللدر ررر الر رربالغ س ر روال مر ررن جهر ررة مقبوليجر رره أو مر ررن حير ررة أس ر رره
املوضرروعية .وحتررج الدولررة الطرررف هن صرراحب الرربالغ مل ي ررجلفد سي ر سرربل االنجصرراف احملليررة
املجاحة ألنه مل يقدم عو ً اىل رئي حمكمة مديلة ميل ل أو رئي احملكمة العليا .وعرالو علرى
ذلل حيق لصراحب الربالغ تقردمي شركو اىل املردع العرام ضرد القررار القءرائ وجرب اجررال
املراجعة القءائية و و ما مل يفعله .ومن مث فقد سجله شركواو علرى رو فرالُ املرا  ٢مرن
الربوتوكوىل اال جياري.
 ٢-٤وتشررن الدولررة الطرررف كر لل اىل أهنررا أوبفرره اإلجررالاا املجعلقررة ابلرربالغ وأهنررا سررجل
بلف ها عن اآلرال الي بد تعجمد ا اللجلة.
تعليقات صاحا ال

على م حظات الدالة الط ف

ن املق ولية

 ١-٥ب رردم ص رراحب ال رربالغ رس ررالة متر ررة  ١٥ك ررانون الثاين/يل رراير  ٢٠١3تعليقات رره عل ررى
مالحدرراا الدولررة الطرررف .ويرردف صرراحب الرربالغ هن ب ررار حمكمررة الررلق يررد ل حي ر اللفرراذ
اتريررخ اعجمررا و وذلررل وفق راً للمررا  ٤3٢مررن بررانون اإلج ررالاا املدنيررة .وعليرره ررل ب ررار حمكمررة
مديلرة ميل رل الصرا ر  ٢6آب/أن رط  ٢٠١٠حير الجلفير اليروم نف ره .ويوضرق صرراحب
البالغ أيءاً أن رسوم اإليداع احملكمة أعيدا اليه ما يعو أن اإلجرالاا أهنيه فعلياً(.)٢
 ٢-٥وي ر كر صرراحب ال رربالغ ك ر لل أن رره مل ي ررجخدم اج ررال املراجعررة القء ررائية املجمثررل تق رردمي
شكاو اىل رئي حمكمة مديلة ميل ل ورئي احملكمة العليا ألن ر ا اإلجررال مرا كران سيفءر اىل
اعررا اللدررر القءررية .ويرردع أن اللدررر لررب املراجعررة القءررائية يعجمررد علررى ال ررلطة الجقديريررة
مل توىل واحد وأن املراجعة القءائية ال ميكن اعجبار ا وسيلة انجصاف فعالة لألسباب الجالية:

__________

()٢
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وفقراً للمرا  ٢٥9مرن برانون الءررائب تعرا الرسروم القءرائية الري تردف اىل احملكمرة لرفر عرو بءررائية اىل
املدع اذا أنلقه القءية ب بب عدم ا جصا احملكمة.
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(أ)

لن تت ي اىل مراجعة القءية

(ب)

سيلدر فيها م توىل واحد

( )

لن تطلب موا القءية للمراجعة اال وفقاً لجقدير ذلل امل توىل

( ) سيلدر القءية نياب األ راف لر لل لرن تجرا لصراحب الربالغ فرصرة
تقدمي أي حج أو اب احاا أو لباا.
 3-٥ويشن صاحب البالغ أيءاً اىل أن حمكمة مديلة ميل ل اسجمعه اىل عله بعد ثالثة
أشررهر ونصررُ رنرره أن القررانون يررلص علررى وجرروب أن تلدررر حمكمررة االسررجيلاف اسررجيلافه
مهلررة ال تججرراوز  ١٥يومراً مررن تقدميرره .وأوضررحه احملكمررة أن ذلررل يرجر اىل العررد الكبررن مررن
احلرراالا الرري عررن فيهررا .وير عه صرراحب الرربالغ أن تقرردمي عررن آ ررر أمررام رئرري حمكمررة مديلررة
ميل ل ورئي احملكمة العليا كان سيت ي اىل م يد من الج ن بءيجه.
 ٤-٥يشن صاحب البالغ ك لل اىل بءية فال ي الف كوفاليُ ال ي أعدم ببرل أن يلدرر
رئرري احملكمررة العليررا لبرره اجررال مراجعررة بءررائية لقءرريجه مررا يبر أنرره ال ميكررن اعجبررار اجررال
املراجعة القءائية بيالروس وسيلة انجصاف فعالة(.)3
 ٥-٥و اش ر ررار اىل ارس ر ررة اللجل ر ررة املعم ر رروىل هب ر ررا يش ر ررن ص ر رراحب ال ر رربالغ اىل أن وس ر ررائل
االنجصرراف احملليررة املجاحررة والفعالررة ر وحررد ا الرري وررب اسررجلفا ا .واعجررربا اللجلررة الكثررن
من اججها اهترا ال رابقة أن اجررالاا املراجعرة القءرائية لقرراراا صردرا عرن احملراكه وبردأ نفاذ را
ال تشرركل سرربيل انجصرراف يجع ر اسررجلفا و ألن ررا الفقررر (٢ب) مررن املررا  ٥مررن الربوتوكرروىل
اال جيرراري( .)٤ويقرروىل صرراحب الرربالغ أيءراً ان تقرردمي لررب مراجعررة بءررائية اىل مكجررب املرردع
العام ال يشكل وسيلة انجصاف فعالة لألسباب امل كور أعالو.
املسائل ااإلو اءات املع اضة على اللجنة

عدم الجعاون من جانب الدولة الطرف
 ١-6حترري اللجلررة علم راً بج كيررد الدولررة الطرررف عرردم وجررو أس ر بانونيررة لللدررر الرربالغ
املقرردم مررن صرراحبه كونرره سررجل علررى ررو يلجهررل أحكررام الربوتوكرروىل اال جيرراري ب رربب عرردم
اسررجلفا سرربل االنجصرراف احملليررة وأهنررا سرروف اتلر ا بلف ررها عررن آرال اللجلررة حرراىل ا ر ا
براراً بش ن ا البالغ.
 ٢-6وتشررن اللجلررة اىل أن أيررة ولررة رررف العهررد ابنءررمامها اىل الربوتوكرروىل اال جيرراري
تع ف اب جصا اللجلة تلق و راسة البالناا الي تر من أفرا يدعون أهنه وبعروا ضرحا
النجه ر رراأ أي م ر ررن احلق ر ررو امللص ر ررو عليه ر ررا العه ر ررد (الديباج ر ررة وامل ر ررا  ١م ر ررن الربوتوك ر رروىل
اال جياري) .ويلطوي انءمام الدولة الطرف للربوتوكوىل اال جياري ضملاً على الج ام ابلجعراون مر
اللجلررة ررن نيررة لل ررما ررا ابللدررر ر و البالنرراا ومتكيلهررا مررن ذلررل ومررن أن تقرردم بعررد
اللدر آرال ا اىل الدولرة الطررف والفرر املعرو (املرا اتن  )١(٥و( .))٤وأي اجررال تجخر و الدولرة
__________

()3
()٤
4

اندر كوفاليُ وكوز ر ضد بيالروس ).(CCPR/C/106/D/2120/2011
اندر شوميل ضد بيالروس ) (CCPR/C/105/D/1784/2008الفقر .3-٨
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الطرف ويكون من ش نه أن ميلر اللجلرة مرن اللدرر الربالغ أو يعربرل تعبن را عرن آرائهرا بشر نه
اج ررال يجعررار م ر الج امرراا الدولررة الطرررف( .)٥ويعررو اىل اللجلررة أن تقرررر مررا اذا كرران يلب ر
ت جيل بالغ ما أم ال .والدولة الطرف بعدم ببو ا ا جصا اللجلة أن تقرر ت جيل بالغ
من عدمه وإبعالهنا ال ابق أهنا لن تقبل برار اللجلة بش ن مقبولية البالغ أو أس ه املوضوعية
بد انجهكه الج امها وجب املا  ١من الربوتوكوىل اال جياري(.)6

اللدر مقبولية البالغ
 ١-7ببرل اللدررر أي ا عررال يررر بررالغ مررا وررب علررى اللجلررة أن تقرررر وفقراً ملررا تقجءرريه
املا  93من ندامها الدا ل ما اذا كان البالغ مقبوالً أم ال وجب الربوتوكوىل اال جياري.
 ٢-7وبررد تكرردا اللجلررة وفررق مررا تقجءرريه املررا ()٢(٥أ) مررن الربوتوكرروىل اال جيرراري مررن أن
امل لة نف ها لي ه بيد البحث ا ار أي اجرال آ ر من اجرالاا الجحقيق أو الج وية الدولية.
 3-7وحت رري اللجل ررة علمر راً بج كي ررد الدول ررة الط رررف أن ص رراحب ال رربالغ مل يطل ررب اىل رئ رري
حمكمررة مديلررة ميل ررل أو رئرري احملكمررة العليررا أو مكجررب اللائررب العررام اجررال مراجعررة بءررائية
لقرراراا احملرراكه احملليررة .وتر كةر اللجلررة ابججها را القءررائ الر ي رأا فيرره أن تقرردمي الجمرراس اىل
مكج ررب اللائ ررب الع ررام إلجر ررال مراجع ررة بء ررائية لقر رراراا احملكم ررة ال رري نفر ر ا ال يش رركل س رربيل
( )
انجصاف يلب ر اسرجلفا و ألنررا املرا  )٢(٥مرن الربوتوكروىل اال جيراري  . 7وترر اللجلرة أيءراً
أن تقرردمي الجماسرراا اىل رئرري حمكمررة إلج ررال مراجعررة بء رائية لق رراراا احملكمررة الرري أصرربحه
فر ر و ءر ر لل ررلطة الجقديري ررة للقاضر ر يش رركل س رربيل انجص رراف اس ررجثلائياً وأن عل ررى الدول ررة
الط رررف أن تثب رره وج ررو احجم رراىل معق رروىل أن تج رريق ر ر و الطلب رراا س رربيل انجص رراف فع رراالً
وروف القءية( .)٨وابللدر اىل أن الدولة الطرف مل تفعل ذلل تر اللجلة أن املا ()٢(٥ب)
ا البالغ.
من الربوتوكوىل اال جياري ال متلعها من اللدر
 ٤-7وتالحظ اللجلة ا عالاا صراحب الربالغ ومفا را أنره احججر لريالً ملرد سرب سراعاا
زن انرة ال حتجرروي علررى أسررر أو كراسر بررل حتجرروي فقر علررى لررو شر واحررد ي ررجخدمه مر
حمجج آ ر لللوم وأن رجة حرار ال ن انة كانه ت او ب  ١٠و ١٤رجة ميوية ول لل كان
يشررعر ابلرررب ائمراً ويصررعب عليرره اىللررو اىل اللرروم .وأنرره ال يوجررد مرحررا ملفصررل وأن الطعررام
كان ماحلاً .وي عه أن وروف احججازو ت ببه لره عرا بدنيرة ونف رية وأن ر و املعاملرة ككرل
تعجرررب ثابررة معاملررة باسررية وال ان ررانية ومهيلررة تلجهررل املررا  7مررن العهررد .واذ تتكررد اللجلررة أن
بع وروف االحججاز الي تعرر احملججر ين ملعاملرة ال ان رانية ومهيلرة ميكرن أن تلجهرل املرا 7
__________
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اندر ليفيلوف ضد بريالروس ( )CCPR/C/105/D/1867/2009, 1936, 1975, 1977-1981, 2010/2010الفقرر
 ٢-٨وبوبالفو ضد بيالروس ) (CCPR/C/115/D/2019/2010الفقر .٢-6
اندر كورنيلكو ضد بيالروس ) (CCPR/C/105/D/1226/2003الفقر .٢-٨
اندررر أليك ررييُ ضررد االحتررا الروس ر ) (CCPR/C/109/D/1873/2009الفقررر  ٤-٨ولوزنكررو ضررد برريالروس
) (CCPR/C/112/D/1929/2010الفق ررر  3-6وس ررو اليلكو ضررد برريالروس )(CCPR/C/115/D/2016/2010
الفقر .3-7
اندررر بءررية نيالزاوسرركاس ضررد ليجوانيررا ) (CCPR/C/77/D/836/1998الفقررر  ٤-7وسرركنكو ضررد برريالروس
) (CCPR/C/109/D/1851/2008الفق ر ررر  3-٨وش ر رروميل ض ر ررد ب ر رريالروس )(CCPR/C/105/D/1784/2008
الفقر .3-٨
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فإهنررا تشررن اىل الفقررر  ٤مررن تعليقهررا العررام ربرره  )١99٢(٢٠بش ر ن حدررر الجع ر يب ونررنو مررن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالان انية أو املهيلة الي تلص على مرا يلر  :اال يجءرمن
العه ررد أي تعري ررُ للمف ررا يه املش ررمولة ابمل ررا  7كم ررا أن اللجل ررة ال ت ررر ض رررور لوضر ر بائم ررة
ابألفعاىل احملدرور أو للجفريرق بوضرو بر األنرواع املخجلفرة للعقوبرة أو املعاملرة وا را تجوبرُ أوجره
الجفري ررق عل ررى بيع ررة املعامل ررة املطبق ررة ونرض ررها وش رردهتاا .و ر و القء ررية تالح ررظ اللجل ررة أن
صرراحب الرربالغ بررد أحءررر اىل مرفررق االحججرراز ال رراعة  ٢:٤٠الرتكابرره جرميررة ا اريررة نررن
حمررد وأفررر علرره بعررد سررب سرراعاا .وتررر اللجلررة أن اال عررالاا الرري أاثر ررا صرراحب الرربالغ
بش ن وروف االحججاز رالىل فر ابامجره الري اسرجمرا سرب سراعاا نرن كافيرة إلبامرة عرو
وجب املا  7من العهد .و لص اللجلة ابلجايل اىل أن صاحب البالغ أ فق تقدمي األ لة
الالزمة إلثباا ا عالاته وجب املا  7مقرول لوحد ا وابالب ان م املا ()3(٢أ) من العهد
ألنرا املقبولية وتعجرب أن اال عال نن مقبوىل وجرب املرا  ٢مرن الربوتوكروىل اال جيراري .و
ر و الدررروف تررر اللجلررة أيءراً أن شرركو صرراحب الرربالغ وجررب املررا  )١(١٤مررن العهررد
نن مقبولة وجب املا  ٢من الربوتوكوىل اال جياري.
-٨
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وبلال على ذلل تقرر اللجلة:
(أ)

عدم ببوىل البالغ وجب املا  ٢من الربوتوكوىل اال جياري

(ب)

احالة ا القرار اىل الدولة الطرف واىل صاحب البالغ.
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