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اعتمدهتا اللجنة دورهتا  27-2( 128آذار/مارس .)2020
شررارأ أع رراء اللجنررة التاليررة أدرراة م دراسررة ررملا الرربالغ :عيرراض بررن عاشررور ،وعررارف بلقرراد ،وأمحررد أمررح فررت ،
وكريسر ررتوف ينر ررز ،واب مر رررمي كويتر ررا ،ومارسر رريا ف .ج .كر رراد ،ودنكر رراد الكر رري مو ومر رروزا ،وفر رروتيي ابزارتر رزي  ،وفاسر رريلكا
سانسح ،و وسيه مانويل سانتوس ابيي  ،ويوفال شاين ،وإيلح تيغرودجا ،وجينتياد زبريي.
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 1-1صاحبة البالغ ي ألكسندرا ايكوفيتسكااي ،موا نة من بيالروس مولود عام  .1989وقد
قرردما الرربالغ ابسررم والررد ا ،غينررادي ايكوفيتسرركي ،و ررو مروا ن مررن برريالروس مولررود عررام ،1967
وكاد ذلك الوقا حمتجزاً جناح احملكوم عليهم ابإلعدام ينتار تنفيمل احلكم فيه ،بعد أد أصدرت
إحدى احملاكم حكماً عليه ابإلعدام .وتدعي صاحبة البالغ أد الدولة الطررف انتهكرا حقروا والرد ا
دوج ر امل رواد  )1(6و( ،)2و )4(-)1(9و )1(14و( )2و(( )3أ) و(ب) و(د) م ررن العهررد .وقررد د ررل
الربوتوكرول اال تيراري حيرز النفراذ ابلنسربة لبريالروس  30كرانود األول/ديسرمرب  .1992وميثلرل صراحبة
البالغ حمام.
 2-1و  19متوز/يولير رره  ، 2016قر ررررت اللجنر ررة ،و ر رري تتصر رررف عر ررن رير ررق مقرر ر ررا ا ر رراص املعر رري
ابلبالغررات ايديررد والترردابري املؤقتررة ،مررن الترردابري املؤقتررة دوجر املرراد  92مررن الناررام الرردا لي للجنررة
(املرراد  94حاليراً) ،فطلبررا إىل الدولررة الطرررف عرردم تنفيررمل حكررم اإلعرردام حررق السرريد ايكوفيتسرركي
ريثما تنار اللجنة ق يته.
 3-1و  29تشرين الثاين/نوفمرب  ، 2016تلقا اللجنة معلومات تفيد أبد والد صاحبة البالغ قد
أع رردم ابل رررغم م ررن ل ر الت رردابري املؤقت ررة .و الت رراريخ نفس رره ،لب ررا اللجن ررة إىل الدول ررة الط رررف تق رردمي
توض رري عاج ررل لتل ررك املس ررنلة ،ووجه ررا انتبا ه ررا إىل أد ع رردم احر رنام الت رردابري املؤقت ررة يش رركل انتهاكر راً
اللتزامات الدول األ راف ابلتعاود حبسن نية دوج الربوتوكول اال تياري .ومل تتلرق اللجنرة حرا اآلد
رد من الدولة الطرف.
أي ل

الوقائع لا رضاها صاحبة البالغ
 28متوز/يولير رره  ،2015قتر ررل والر ررد صر رراحبة الر رربالغ املر رردعو ت .أ .وارتُكبر ررا ايرمير ررة بعر ررد
1-2
اسررتهالأ والررد صرراحبة الرربالغ الكحررول ،وكرراد الرردافت الرتكرراب ايرميررة ررو الغررري  .وأثنرراء مشرراجر بر ح
اإلثن ررح ،ض رررب وال ررد ص رراحبة ال رربالغ ت .أ .ض ررابً مربح راً ،بق ررو ش ررديد موجه راً إليه ررا  46ض رربة عل ررى
أع اء حيوية من جسمها( .)1وعندما استيقظ وجد نفسه جبان جثة امد فاتصل ابلشر ة.
 2-2و اليوم نفسه ،ألقي القبض على والد صاحبة البالغ لالشتباه ابرتكابره جرميرة قترل واحتجرز
مكتر ر الشر ررؤود الدا لير ررة فيليكر ررا .وبعر ررد ذلر ررك بير ررومح ،أُودع والر ررد صر رراحبة الر رربالغ ردير راً ر ر ررن
االحتجر رراز السر ررابق للمحاكمر ررة أبمر ررر مر ررن املر رردعي العر ررام .ومل يتلر ررق أمر ررر املر رردعي العر ررام إال  31متر ر وز/
يوليرره  .2015ومل ميثررل أمررام قر و
راض أو مو ررل آ ررر ررول قررانو ً دمارسررة سررلطة ق ررائية ،ال  28مترروز/
يوليرره وال  31متوز/يوليرره  .2015ومل ميثررل أمررام القاضرري للمررر األوىل إال كررانود األول/ديسررمرب ،2015
كجزء من حماكمته اينائية.
 3-2و  5ك ررانود الثاين/ين رراير  ، 2016أدان ررا احملكم ررة اإلقليمي ررة مينس ررك وال ررد ص رراحبة ال رربالغ
بتهمة حرماد شخص آ ر عمداً من حياته بوحشية ابلغة ،مشري إىل أنه كاد قد ارتك ابلفعل جرمية
قتل وهترب من دفت النفقة ،وحكمرا عليره ابإلعردام .و  19كرانود الثاين/ينراير  ،2016رفعرا دعروى
إىل احملكم ررة العلي ررا ل ررنقض حكر م حمكم ررة مينس ررك اإلقليمي ررةرت و  8ش رربارب/فرباير  ،2016عُ ردل الطع ررن.
و  8نيسرراد/أبريل  ،2016رف ررا احملكمررة العليررا دعرروى الررنقض وأي ر لدت حكررم احملكمررة األد درجررة
الصرادر  5كرانود الثاين/ينرراير  .2016وتردفت صراحبة الرربالغ أبد حكرم احملكمرة اإلقليميررة د رل حيررز
النفاذ بعد ذلك مباشر .
__________

( )1
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اعنف والد صاحبة البالغ جزئياً بملنبه.
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 4-2و نيساد/أبريل  ،2016قدم والد صاحبة البالغ لباً للعفو من رئي بيالروس( )2واستننل
احلك ر ررم أم ر ررام امل ر رردعي الع ر ررام إ ر ررار إج ر رراء املراجع ر ررة الق ر ررائية الرقابي ر ررة .بي ر ررد أد لب ر رره رف ر ررض 25
ُ
حزيراد/يونيه .2016
 5-2و  7متوز/يوليرره  ،2016اسررتننل وال ررد صرراحبة ال رربالغ مررر أ رررى الق ررار ،م ررن ررالل إج رراء
املراجعررة الق ررائية الرقابيررة ،لرردى ئر رئرري احملكمررة العليررا .ومل يتلررق قرراراً ،ولكنرره أشررار إىل أد سرربيل
االنتصاف قد ال يعترب فعاالً وفقاً الجتهادات اللجنرة الراسرخة .وعرالو علرى ذلرك ،لرن يُبلصر الشرخص
املررداد ال ررو وال حماميرره وأقاربرره ابلق ررار حررا تنفيررمل حكررم اإلعرردام .وت ر لدعي صرراحبة الرربالغ أد والررد ا
استنفد مجيت سبل االنتصاف احمللية املتاحة.
 6-2وادعا صاحبة البالغ أي اً وقا تقدمي البالغ أد والد ا قد يعدم أي وقا من األوقات
ألد احلكم الصادر حبقره د رل حيرز النفراذ .ولرمللك لبرا منحره تردابري مؤقترة ،أي وقرل تنفيرمل عقوبرة
اإلعدام ،إىل حح االنتهاء من النار الربالغ .وعلرى الررغم مرن قررار اللجنرة املوافقرة علرى لر اختراذ
تدابري مؤقتة ،نف لمل احلكم تشرين الثاين/نوفمرب .2016

الشكوى
 1-3ت رردعي ص رراحبة الر رربالغ أد الدول ررة الطر رررف انتهك ررا حق رروا والر ررد ا املكفول ررة املر رواد )1(6
و( ،)2و )4(-)1(9و )1(14و( )2و(()3أ) و(ب) و(د) م ررن العه ررد .وعل ررى وج رره التحدي ررد ،انتهك ررا
الدولة الطرف حق والد ا احليا  ،دقت ى املاد  6من العهد .وتدعي أد حماكمته ،اليت كانا تفتقر
إىل ضررما ت احملاكمررة وفررق األصررول القانونيررة ،وانتهررا بصرردور حكررم ابإلعرردام ،تنتهررك حررد ذاهتررا
حقوا والد ا دوج املاد  )1(6و( )2من العهد.
 2-3وتدعي صاحبة البالغ كمللك أد حقوا والد ا دوج املاد  )4(-)1(9قد انتهكا ،حيث
إنه أثناء القبض عليه مل ميثل بسرعة أمام قاض بعد توقيفه أول مر  .ورأى والد ا قاضياً للمرر األوىل
كررانود األول/ديسررمرب  2015كجررزء مررن حماكمترره اينائيررة ،بعررد مرررور أكثررر مررن  150يومراً علررى توقيفرره.
ويشكل ملا التن ري انتهاكاً حلقوقه دوج املاد  )3(9من العهد.
 3-3وتدعي صاحبة البالغ انتهاأ حقوا والد ا املكفولة املاد  )1(14مرن العهرد .وتردعي أد
احملكمررة كانررا متحيررز أثنرراء إج رراءات احملاكمررة ومل ضررافظ علررى املوضرروعية .وترردفت أبد احملكمررة كانررا
متحيز أي اً أثناء احملاكمة االستئنافية ،ألهنا تساحما مت الررأي الشخصري للمردعي العرام الرملي أعررب
عنه فيما يتعلق ابلق ية وبشخصية والد صاحبة البالغ.
 4-3وتردعي صراحبة الرربالغ أي راً أد والررد ا أُودع جنراح احملكرروم علريهم ابإلعرردام حرا قبررل أد
يكتسر حكررم احملكمررة قررو األمررر املق رري برره .وعنرردما عرررض والررد ا علررى احملكمررة االبتدائيررة واحملكمررة
العليرا كرراد مكبررل اليرردين قفررص .وعقرردت جلسرات احملاكمررة االبتدائيررة عالنيررة بلررد فيليكررا ،وقررد
توحي الطريقة اليت هر فيها للجمهور أبنه جمرم طري .وأثنراء جلسرة احملكمرة ،ضردق القاضري بطريقرة
جعلررا امل رراقبح يسررتنتجود أنرره غررري حمايررد .وأثنرراء دعرروى نقررض احلكررم الرريت رفعهررا ،كرراد ملزم راً ابرتررداء
مالبر اصررة ابألشررخاص احملكرروم علرريهم ابإلعرردام ،وموسررومة أبحرررف روسررية تبررح بيعررة احلكررم(.)3
وابإلضررافة إىل ذلررك ،كانررا قافلررة مررن سررتة حرراس ض ررره إىل جلسررات احملكمررة وضررعية الررأس إىل
__________

( )2
( )3
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معا ته ورفت ضغط دمه وزاد من شعوره ابلدو ة والصداع .وجتا لا وسائط
الركبتح ( ، )4مما تسب
اإلعالم احلكومية افناض الررباء ونشررت معلومرات مغلو رة عرن والرد صراحبة الربالغ .وأعربرا وسرائط
اإلع ررالم ع ررن رأي ق ررا ت بش ررند إدان ررة وال ررد ص رراحبة ال رربالغ قب ررل أد يكتس ر حك ررم احملكم ررة ق ررو األم ررر
املق ي به .وابإلضافة إىل ذلرك ،تردعي صراحبة الربالغ أد احملكمرة االبتدائيرة بعرد أد أصردرت قرار را،
صررار مو فررو مركررز االحتجرراز رقررم  ،1و ررو املركررز الررملي أودع فيرره والررد ا ،يتعرراملود معرره بطريقررة مهينررة.
وتعرررض للسررخرية اللفايررة وال ررغط النفسرري .وترردعي صرراحبة الرربالغ أد ذلررك ينتهررك حررق والررد ا
افناض الرباء دوج املاد  )2(14من العهد.
 5-3وترردعي صرراحبة الرربالغ أي راً انتهرراأ حقرروا والررد ا دوجر املرراد ()3(14أ) مررن العهررد ألنرره
مل يبلصر س رريعاً بطبيعررة الررتهم املوجهررة إليرره وأبسررباصا .وترردفت صرراحبة الرربالغ أبد والررد ا احتُجررز 28
متوز/يوليه  2015الساعة  8/35مساء ،حرح أد احملقرق وضرت حم رر االحتجراز بعرد السراعة 2/45
صباحاً ( 29متوز/يوليه) ،أي بعد مرور أكثر من سا ساعات على توقيفه .وعالو على ذلك ،مل يبح
احمل ر ما أبل والد ا دحتوايته.
 6-3وترردعي صرراحبة الرربالغ كررمللك أد والررد ا مل ُمي رن الوقررا الكررا إلعررداد دفاعرره ،وأد اتصرراله
دحاميرره كرراد حمرردوداً ،ممررا يشرركل انتهاكراً حلقوقرره دوج ر املرراد ()3(14ب) و(د) مررن العهررد .ومل يُبل ر
فرروراً بعررد توقيفرره حبقوقرره ،دررا ذلررك حقرره االسررتعانة دحررام .ومل يُعررح لرره حمررام حبكررم املنصر إال
السر رراعة  2/05صر ررباحاً 29 ،متوز/يولير رره  ،2015أي بعر ررد مر رررور مر ررا يقر رررب مر ررن سر ررا سر رراعات علر ررى
توقيف رره( .)5و غ ررود ذل ررك ،اخت ررملت ابلفع ررل ع ررد ط روات إجرائي ررة .و ررت لالس ررتجواب وال ررغط
النفسي وحملاوالت إقناعه ابالعناف( .)6ومل يكن والد صاحبة البالغ على ما يرام أثناء االستجواب ألنه
مل يكرن صراحياً بعرد ،ومل يرتمكن مرن فهرم مرا هررري حولره .وعرالو علرى ذلرك ،مل يرُت لره الوقرا ملقابلر ة
حماميه على انفراد .و مرحلة الطعن ابلنقض ،مل يتمكن والد صاحبة البالغ أي اً من مقابلة حماميه
ر ررروف مر ررن السر ررية ،ألد إدار السر ررجن كانر ررا حاضر ررر دائمر راً .ونتيجر ررة لر ررمللك ،مل ير ررتمكن مر ررن تقر رردمي
معلومات إضافية تفيد عنه ابلنقض .وابإلضافة إىل ذلك ،فإد التوكيل الملي أرسله لينذد بتمثيله أمام
اللجنة مل يصل أبداً إىل ابنته وحماميه .وابلتايل ،مل يتمكن من ممارسة حقه الدفاع فعلياً(.)7

عليقات الو لة الطرف بشأن املقبولية األسس املوضو ية
مررملكر شررفوية مؤر ررة  19أيلول/سرربتمرب  ،2016قر لدما الدولررة الطرررف مالحاررات إضررافية
1-4
بشرند ا ملقبوليررة واألسر املوضرروعية .وتردعي أد الرربالغ غررري مقبرول ألد والررد صراحبة الرربالغ مل يسررتنفد
مجيررت سرربل االنتصرراف احملليررة املتاحررة لرره ،وال سرريما أنرره مل يقرردم لبراً إلجرراء مراجعررة ق ررائية رقابيررة إىل
املدعي العام ورئري احملكمرة العليرا .وقردم حمرامي الردفاع عنره ،السريد كرميكرو ،رملين الطلبرح إىل ئر
املدعي العام و ئ رئي احملكمة العليا نيساد/أبريل  2016و  7متوز/يوليه  ،2016فرف ا .وعمالً
ابملاد  175و )1(175من قانود اإلجراءات اينائية ،فإد تقردمي لر املراجعرة الق رائية الرقابيرة يوقرل
تنفيمل عقوبة اإلعدام إىل حح النار الطل .
__________

( )4
( )5
( )6
( )7
4

وضعية يتم فيها وضت رأس الشخص ضا مستوى الفخملين.
مل يُعح حمام من ا تيار والد صاحبة البالغ إال مرحلة الطعن ابلنقض.
تدعي صاحبة البالغ أد حم ر االستجواب الملي جرى  29متوز/يوليه  2015ال يعك سروى سراعتح مرن إجرراءات
التحقيق ،مما يشري إىل أد بعض اإلجراءات قد متا أثناء الليل بعد القبض على والد ا.
يفتقر االدعاء إىل مزيد من املعلومات املتعلقة صمله النقطة.
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 2-4وتدفت الدولة الطرف أبد والد صاحبة البالغ قردم لبراً أي راً للحصرول علرى عفرو مرن رئري
ايمهورية ،وأد الطل كاد ال يزال معلقاً وقا تقدمي البالغ .ووفقراً للمراد  175مرن القرانود اينرائي،
يُعلصق تنفيمل احلكم الصادر ضد احملكوم عليه ابإلعدام إىل حح النار ل العفو.

 3-4وفيما يتعلق ابألس املوضوعية ،توض الدولة الطرف أد حمكمة مينسرك اإلقليميرة لصرا
 5كانود الثاين/يناير  2016إىل أد والد صاحبة البالغ مملن وأدانته ابنتهاأ املادتح  )2(139و()6
و( )16و )3(174من القانود اينائي .وحكما عليه احملكمة االبتدائية ابإلعدام إب رالا النرار .و 8
نيساد/أبريل  ، 2016أيدت احملكمة العليا قررار حمكمرة مينسرك اإلقليميرة ورف را الطعرود ابلرنقض الريت
قدمها والد صاحبة البالغ وحماميه السيد البيتسكي.
 4-4وتؤكررد الدولررة الطرررف أد إدانررة والررد صرراحبة الرربالغ قررد ثبتررا وأد جممررل األدلررة الرريت درسررتها
احملكمة وقيلمتها تؤيد إدانته .وتؤكد الدولة الطرف أد احملكمة درسرا بطريقرة شراملة وكاملرة وموضروعية
مالبس ررات الق ررية ال رريت ت رردل عل ررى ا ط ررر الش ررديد ال ررملي يش رركله وال ررد ص رراحبة ال رربالغ عل ررى ا تم ررت.
ولمللك ،فإد عقوبة اإلعدام الصادر حقه كانرا معقولرة وعادلرة .وال تسرتند االدعراءات املرملكور
الرربالغ املق رردم ابس ررم وال ررد ص رراحبة ال رربالغ بشررند انته رراأ امل رواد  6و 9و 14م ررن العه ررد إىل م رواد الق ررية
اينائية .وقد نارت حمكمة تصة ومستقلة ونزيهة مله الق ية اينائية .ومل يقدم الطرفاد أي ل
لتنحية الق ا أثناء احملاكمة .وقدما إىل والد صاحبة البالغ مساعد قانونية وال فن اإلجراءات.
 5-4وفيما يتعلق ابالنتهاكات املزعومة دوجر املراد  9مرن العهرد ،توضر الدولرة الطررف أد والرد
صاحبة البالغ قد قبض عليره لالشرتباه ارتكابره جرميرة قترل وفقراً ألحكرام قرانود اإلجرراءات اينائيرة.
وأُبل حبقوقه والتزاماته كمشتبه فيه ،وكمللك إبمكانية الطعن احتجازه.
 6-4وتؤكد الدولة الطرف كمللك أد والد صاحبة البالغ مل ي رق دم أي شركاوى بشرند انتهاكرات حلقره
االتصال دحاميه سراً ،أو بشند أسالي التحقيق غري القانونية أو أي انتهاكات أ رى حلقوقه.
 7-4وتدعو الدولة الطرف اللجنة إىل أد أت مل االعتبار املاد  )2(6من العهد ،اليت ترنص علرى
أنه ال هروز البلرداد الريت مل تلر عقوبرة اإلعردام أد تفررض إال علرى أشرد ايررائم طرور وفقراً للقرانود
الساري وقرا ارتكراب ايرميرة وبردود أد يتعرارض ذلرك مرت أحكرام العهرد ،وترنص علرى أد رمله احلالرة
ال تتعارض مت األحكام.
 8-4وترردفت الدولررة الطرررف أبد الرربالغ ينبغرري أد يعترررب غررري مقبررول عمرالً ابملرراد  3مررن الربوتوكررول
اال تياري إذ ينبغي اعتباره إساء الستخدام احلق تقدمي البالغات.

عليقات صاحبة البالغ لى مالحظات الو لة الطرف
 1-5تش ر ررري ص ر رراحبة ال ر رربالغ املعلوم ر ررات ال ر رريت ق ر رردمتها  20تش ر ررين الث ر رراين/نوفمرب  2016إىل أد
أصحاب البالغ الملين ،يقدمود شكوى إىل اللجنة ال حيتاجود إىل استنفاد مجيت سبل االنتصاف احمللية،
وإمنا سبل االنتصاف اليت ميكن اعتبار ا فعالة .وتشري صاحبة البالغ إىل أد للجنة اجتهادات قدمية العهد
جاء فيها أد إجراء املراجعرة الق رائية الرقابيرة يعتررب غرري فعرال( .)8وتكررر صراحبة الربالغ أتكيرد ا أي راً أد
حمررامي والررد ا قرردم لب راً إلج رراء مراجعررة ق ررائية رقابيررة رف رره ئ ر املرردعي العررام و ئ ر رئرري احملكمررة
العليا .وعالو على ذلك ،فإد تقدمي ملا الطل ال ميكن إال أد يؤ ر تنفيرمل عقوبرة اإلعردام ،ألنره يوقرل
تنفيمل عقوبة اإلعدام أثناء النار الطل  ،ولكنه ال يشكل سبيل انتصاف فعاالً جوان أ رى.
__________

( )8
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 2-5وتشري صاحبة البالغ إىل أد الفقر ()2(5ب) من الربوتوكول اال تياري ترنص علرى أال تنارر
اللجنة أي بالغ قبرل أد تتنكرد مرن أد مقدمره اسرتنفد مجيرت سربل االنتصراف املتاحرة حمليراً .غرري أد
اجتهادات اللجنة تدل على أد قاعد االستنفاد ال تنطبق إال إذا كانا احلماية القانونية فعلية ومتاحة.
وتمل لكر صاحبة البالغ ابجتهادات اللجنة اليت جاء فيها أد إجرراء املراجعرة الق رائية الرقابيرة فيمرا يتعلرق
بقرارات احملاكم اليت د لا حيز النفاذ يشركل سربيل انتصراف اسرتثنائياً ذا رابت تقرديري و رو مقصرور
عل ررى املس ررائل القانوني ررة ،وابلت ررايل فإن رره ال يش رركل س رربيل انتص رراف فع رراالً ألغ رراض امل رراد ()2(5ب) م ررن
الربوتوكر ررول اال تير رراري( .)9وتر ررملكر صر رراحبة الر رربالغ كر ررمللك أبد نار ررام املراجعر ررة الق ر ررائية الرقابير ررة الر ررملي
ال ينطبررق إال علررى األحكررام الرريت برردأ تنفيررمل ا ابلفعررل ال يسررتو شرررورب املرراد  ،)5(14وذلررك بصرررف
النا ررر عم ررا إذا كان ررا ررمله املراجع ررة ق ررد لب ررا م ررن الش ررخص امل ررداد أو كان ررا متوقف ررة عل ررى الس ررلطة
التقديرية للقاضي أو املدعي(.)10
 3-5وت ررملكر ص رراحبة ال رربالغ أد الش ررخص احملك رروم علي رره ابإلع رردام ب رريالروس يعل ررم ع رراد ب رررفض
املوافقة على ل املراجعة الق ائية الرقابية قبل تنفيرمل احلكرم بب رت دقرائق .وتردعي أد عقوبرة اإلعردام
بيالروس تنفرمل رل رروف سررية .وقبرل تنفيرمل احلكرم ،ال يبلر الشرخص املرداد ال رو وال حماميره
وأس ررته بنتيجررة ل ر املراجعررة .ولررمللك ،فررإد الش ررخص احملكرروم عليرره بعقوبررة اإلعرردام ال ميلررك الوق ررا
لتقدمي استئناف إىل اللجنة املعنية حبقوا اإلنساد عند رفض الطعود الدا لية.
 4-5وفيما يتعلق حبجة الدولة الطرف أبد إجراء ل العفو من رئي بيالروس مل يستنفد بوصفه
سبيل انتصاف حمليراً متاحراً ،تشرري صراحبة الربالغ إىل أنره لري إجرراء هر اسرتنفاده قبرل تقردمي لر
إىل اللجنة وأنه يشكل إجراء قانونياً ذا ابت إنساين ولي سبيالً قانونياً يتعلق ابنتهاأ احلقوا .وتشرري
صاحبة البالغ إىل أد ملا اإلجراء ،وفقاً الجتهادات اللجنرة الراسرخة ،ال يشركل سربيل انتصراف حمليراً
فعاالً ألغراض االستنفاد( .)11وترملكر صراحبة الربالغ أد اللروائ املتعلقرة إبجرراء تنفيرمل قررارات العفرو عرن
األشررخاص املرردانح ب رريالروس( ،)12تررنص عل ررى أد يُعل رق تنفيررمل احلك ررم الصررادر ض ررد شررخص حمك رروم
علي رره ابإلع رردام أثن رراء النا ررر ل ر العف ررو وإىل ح ررح رف ررض ل ر العف ررو .وت ررملكر ص رراحبة ال رربالغ أد
الشررخص احملكرروم عليرره ابإلعرردام برريالروس يعلررم عرراد برررفض املوافقررة علررى ل ر العفررو قبررل تنفيررمل
احلكم بب ت دقائق.

وم عا ن الو لة الطرف
 1-6تالحظ اللجنة أد الدولة الطرف مل ضنم ل اللجنة اختاذ تدابري مؤقترة ،حيرث إهنرا أقردما
على إعدام والد صاحبة البالغ قبل أد تفرغ اللجنة من النار البالغ.
__________

( )9

()10
()11
()12
6

انار ر ررر ،علر ر ررى سر ر رربيل املثر ر ررال ،تر ر رروري رامريير ر ررز ضر ر ررد أوروغر ر رواي ،الر ر رربالغ رقر ر ررم 1977/4رت وجيالزاوسر ر ررك ضر ر ررد ليتوانير ر ررا
()CCPR/C/77/D/836/1998رت وابنداجيفسر ر ر ر ر رركي ضر ر ر ر ر ررد بر ر ر ر ر رريالروسرت وكورولكر ر ر ر ر ررو ضر ر ر ر ر ررد االضر ر ر ر ر رراد الروسر ر ر ر ر ر رري
()CCPR/C/100/D/1344/2005رت وعمررروف ضررد أوزبكسررتاد ()CCPR/C/100/D/1449/2006رت وغرياشررينكو ضررد
بيالروس ()CCPR/C/97/D/1537/2006رت وب .ل .ضرد بريالروس ()CCPR/C/102/D/1814/2008رت وتولز ينكوفرا
ضد بيالروس (.)CCPR/C/103/D/1838/2008
املسراوا أمرام احملراكم وا يئرات الق رائية و

اللجنة املعنية حبقروا اإلنسراد ،التعليرق العرام رقرم  )2007(32بشرند احلرق
حماكمة عادلة ،الفقر .50
انار ر ررر ،علر ر ررى سر ر رربيل املثر ر ررال ،سينغاراسر ر ررا ضر ر ررد سر ر ررري النكر ر ررا ( )CCPR/C/81/D/1033/2001وشيسر ر ررنغا ضر ر ررد زامبير ر ررا
(.)CCPR/C/85/D/1132/2002
أقرت دوج مرسوم صادر عن رئي بيالروس بتاريخ  3كانود األول/ديسمرب .1994
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 2-6وتررملكر اللجنررة أبهنررا ولررة ،دوج ر املرراد  )2(39مررن العهررد ،بوضررت ناامهررا الرردا لي الررملي
اتفقررا الرردول األ رراف علررى االع رناف برره .وتشررري اللجنررة كررمللك إىل أد الرردول األ رراف العه ررد،
ابن مامها إىل الربوتوكول اال تياري ،تعنف اب تصاص اللجنة تلقي ودراسة البالغات اليت ترد من
أفرراد خي ررعود لواليتهررا ويردصعود أهنررم وقعروا ضررحااي انتهرراأ حررق مررن احلقرروا املنصرروص عليهررا العهررد
(الديباجة واملاد  1من الربوتوكول اال تياري) .ويعي ان مام دولة مرا إىل الربوتوكرول اال تيراري ضرمناً
تعهد ا ابلتعاود مت اللجنة حبسرن نيرة حرا تتري را ومتكنهرا مرن أد تنارر رمله البالغرات ،ضيرل
ل
آراء ا إىل الدولة الطرف والفرد املعي بعد دارسة البالغ (املاد  )1(5و( .))4وأي إجراء تتخمله الدولرة
الطرف يُعطل أو مينرت اللجنرة مرن النارر الربالغ ،ودراسرته ،والتعبرري عرن آرائهرا بشرننه إجرراء يتعرارض
مت التزامات الدولة الطرف دوج املاد  1من الربوتوكول اال تياري(.)13
 3-6و ررمله الق ررية ،تالح ررظ اللجن ررة أد ص رراحبة ال رربالغ عن رردما ق رردما ال رربالغ 15 ،مت رروز/
يوليه  ،2016أبلغا اللجنة أبد حكماً ابإلعدام صدر حق والد ا وأد احلكم قد ينفمل أي وقا.
و  19متوز/يوليه  ،2016أحالا اللجنة إىل الدولة الطرف لباً بعدم تنفيمل حكرم اإلعردام ريثمرا تنارر
اللجنر ر ررة الق ر ر ررية .و تش ر ر ررين الثر ر رراين/نوفمرب  ،2016تلقر ر ررا اللجنر ر ررة معلومر ر ررات تفير ر ررد أبد السر ر رريد
ايكوفيتسكي قد أعدم ،ابلرغم من ل التدابري املؤقتة للحمايرة .وتالحرظ اللجنرة أنره ال جردال أ لد
حكررم اإلعرردام املررملكور قررد نفررمل ررل جتا ررل اتم لطلر اخترراذ الترردابري املؤقتررة للحمايررة الررملي وجرره إىل
الدولة الطرف.
 4-6وتكرر اللجنة أتكيد ا أنه إىل جان التثبا من ادعاء انتهاأ دولة رف العهد بالغ ما،
فإد الدولة الطرف ختل إ الالً جسيماً ابلتزاماهتا دوج الربوتوكرول اال تيراري إذا أترا تصررفاً مينرت أو
يعطررل ناررر اللجنررة بررالغ يرردعي انتهرراأ الدولررة الطرررف العهررد أو هعررل دراسررة اللجنررة لرره حمررل جرردل
وهع ررل إفص رراحها ع ررن آرائه ررا فيم ررا يتعل ررق بتنفي ررمل التزام ررات الدول ررة الط رررف دوج ر العه ررد ع رردمي األث ررر
وايدوى( .)14و رمله الق رية ،لادعرا صراحبة الربالغ أد حقروا والرد ا الريت تكفلهرا عرد أحكرام
العهد قد انتُهكا على حنو ينعك بصور مباشر على مشروعية حكم اإلعدام الملي صدر حقره.
وبعررد أد أُ طرررت الدولررة الطرررف ابلرربالغ وبطل ر اللجنررة اخترراذ ترردابري مؤقتررة للحمايررة ،أ لررا الدولررة
الطرررف إ ررالالً جسرريماً ابلتزاماهتررا دوج ر الربوتوكررول اال تيرراري إذ أعرردما ال ررحية املزعومررة قبررل أد
تفرغ اللجنة من النار ملا البالغ.
 5-6وتر ررمل لكلر اللجنر ررة أبد التر رردابري املؤقتر ررة دوجر ر املر رراد  94مر ررن ناامهر ررا الر رردا لي ،املعتمر ررد وفقر راً
للماد  39من العهد أساسرية لردور اللجنرة دوجر الربوتوكرول اال تيراري ،مرن أجرل ترال إحلراا ضررر
ال ميكن إصالحه ب رحية االنتهراأ املزعروم .وانتهراأ تلرك املراد  ،وال سريما ابختراذ تردابري ال رجعرة فيهرا
كمررا ررو احلررال ق ررية إع رردام السرريد ايكوفيتس رركي ،إمنررا يق رروض محاي ررة احلقرروا املنص رروص عليهر ا
()15
العهد من الل الربوتوكول اال تياري .

__________

()13

()14
()15
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اناررر ،مررن بررح ق ررااي أ رررى ،بيانررديون وآ رررود ضررد الفلبررح ( CCPR/C/70/D/869/1999و ،)Corr.1الفقررر 1-5رت
ومقص ر ررودوف ض ر ررد قريغيزس ر ررتاد ( CCPR/C/93/D/1461و 1462و 1476و ،)1477/2006الفق ر ررات 3-10-1-10رت
ويوزيبشوأ ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/112/D/1906/2009الفقر .2-6
انار ،من بح ق ااي أ رى ،إديفا ضد اجيكستاد ) ،(CCPR/C/95/D/1276/2004الفقر  ،3-7وكوفاليفا وكوزاير
ضد بيالروس ) ،(CCPR/C/106/D/2120/2011الفقر .4-9
انار ،من بح ق ااي أ رى ،سايدوفا ضد اجيكستاد ( ،)CCPR/C/81/D/964/2001الفقر 4-4رت وتوليبخوجرايل
ضد أوزبكستاد ( )CCPR/C/96/D/1280/2004الفقر 4-6رت وكوفاليفا وكوزاير ضد بيالروس ،الفقر .5-9
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املسائل اإل راءات املعر ضة لى اللجنة

النار املقبولية
 1-7قبررل الناررر أي ادعرراء يرررد بررالغ مررا ،ه ر علررى اللجنررة أد تقرررر ،وفق راً للمرراد  97مررن
ناامها الدا لي ،ما إذا كاد البالغ مقبوالً أم ال دوج الربوتوكول اال تياري.
 2-7وقد أتكدت اللجنة ،وفقاً ملا تقت يه املاد ()2(5أ) من الربوتوكول اال تياري ،من أد املسنلة
نفسها ليسا قيد البحث إ ار إجراء آ ر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية.
 3-7وتالحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أد والد صاحبة البالغ مل يستنفد مجيت سبل االنتصاف
احمللية املتاحة له ألنه مل يقدم لباً إلجراء مراجعة ق ائية رقابية إىل املدعي العام ورئي احملكمرة العليرا.
وتالحظ اللجنة أد حماميه ،السيد كرميكو ،قدم ملا الطل الملي ُرفض قرارات وقعها ئ املدعي
العام و ئ رئي احملكمة العليا .وتملكر اللجنرة ابجتهاداهترا الريت جراء فيهرا أد التمراس مراجعرة ق رائية
رقابي ررة مر ن مكت ر امل رردعي الع ررام د ررا يس ررم دراجع ررة حك ررم ل رره ق ررو األم ررر املق رري ب رره ال يش رركل س رربيل
انتصاف فعاالً ال بد من استنفاده ألغراض املاد ()2(5ب) من الربوتوكول اال تياري( .)16وترى اللجنة
أي اً أد تقدمي لبات إىل رئي حمكمة إلجراء مراجعة ق ائية رقابية لقرارات احملاكم اليت د لا حيرز
النفراذ وكانرا تتوقرل علرى سرلطة القاضري التقديريررة يشركل سربيل انتصراف اسرتثنائياً ،وأد علرى الدولررة
الطررف أد تثبرا وجرود احتمرال معقرول أد تتري رمله الطلبرات سربيل انتصراف فعراالً مالبسررات
الق ررية( .)17بيررد أد الدولررة الطرررف مل تثبررا مررا إذا كانررا االلتماسررات املقدمررة إلج رراء مراجعررة ق ررائية
رقابيررة إىل رئرري احملكمررة العليررا قررد تكللررا ابلنجرراح أم ال ،ق ررااي احلررق حماكمررة عادلررة ،ومل تبررح
عرردد ا .و ررمله الا ررروف ،ترررى اللجن ررة أد املرراد ()2(5ب) م ررن الربوتوكررول اال تي رراري ال متنعهررا م ررن
النار ملا البالغ(.)18
 4-7وفيمرا يتعلررق ابلشررورب املنصرروص عليهرا املرراد ()2(5ب) مرن الربوتوكررول اال تيراري ،ضرريط
اللجن ررة علم راً أي راً د ررا دفع ررا ب رره الدول ررة الط رررف م ررن أد الس رريد ايكوفيتس رركي مل يس ررتنفد مجي ررت س رربل
االنتصاف احملليرة املتاحرة وقرا تقردمي الربالغ ،وال سريما ابلنارر إىل أنره كراد قرد تقردم بطلر للحصر ول
را فيرره .و ررملا الصرردد ،و ضرروء املعلومررات املتعلقررة إبعرردام السرريد
علررى عفررو ركسرري كرراد يُنتاررر البر ل
ايكوفيتس رركي ،تك رررر اللجن ررة أتكي ررد اجتهاداهت ررا الس ررابقة ال رريت ج رراء فيه ررا أد العف ررو الركس رري ررو س رربيل
استثنائي و ارج نطاا الق اء( .)19ومن فإنه ال يشكل ،حد ذاته ،سبيل انتصاف فعاالً ألغراض
املرراد ()2(5ب) مررن الربوتوكررول اال تيرراري .وع ررالو علررى ذلررك ،فررإد العف ررو ررمله الق ررية مررا ك رراد
ليش رركل وح ررده س رربيل انتص رراف كافي راً م ررن االنتهاك ررات امل رردعى ح رردوثها .ول ررمللك ف ررإد اللجن ررة ت رررى أد
مقت يات املاد ()2(5ب) من الربوتوكول اال تياري ال متنعها من النار البالغ.
__________

()16
()17

()18
()19

8

ألكسييل ضد االضاد الروسي ) ،(CCPR/C/109/D/1873/2009الفقر 4-8رت
جيالزاوسرك ضررد ليتوانيرا ،الفقررر 4-7رت وسرركريكو ضرد برريالروس ) ،(CCPR/C/109/DR/1851/2008الفقررر 3-8رت
وبروتسرركو وتولش ررح ضررد ب رريالروس ) ،(CCPR/C/109/D/1919-1920/2009الفق ررر 5-6رت وشرروميلح ض ررد ب رريالروس
) ،(CCPR/C/105/D/1784/2008الفقر 3-8رت وب .ل .ضد بيالروس ،الفقر .2-6
انا ر ررر م ر ررن ب ر ررح ق ر ررااي أ ر رررى ،كوس ر ررتينكو ض ر ررد االض ر رراد الروس ر رري ( ،)CCPR/C/115/D/2141/2012الفق ر ررر 3-6رت
ودوروفيل ضد االضاد الروسي ( ،)CCPR/C/111/D/2041/2011الفقر .6-9
اناررر سينغاراسررا ضررد سررري النكررا ،الفقررر 4-6رت وشيسررنغا ضررد زامبيررا ،الفقررر 3-6رت وكوفاليفررا وكرروزاير ضررد برريالروس،
الفقر 4-10رت وسيليود ضد بيالروس ) ،(CCPR/C/115/D/2289/2013الفقر .3-6
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 5-7وضرريط اللجنررة علم راً كررمللك ابدعرراء صرراحبة الرربالغ أد ح ررور احملققررح أو سررلطات السررجن
مل يسم إبجراء اجتماعات سرية بح احملامي وموكله أي بح والد ا وحماميه .و ملا الصدد ،تالحظ
اللجنة اعناض الدولة الطررف علرى أد والرد صراحبة الربالغ مل يقردم أي شركوى بشرند انتهاكرات حقره
االتصال دحاميه إ ار السرية .و غياب مزيد من املعلومات ملا الشند ،ال ميكن للجنة أد
ض رردد مر ررا إذا كانر ررا سر رربل االنتصر رراف احمللير ررة قر ررد اس ررتنفدت فيمر ررا يتعلر ررق صر ررملا االدعر رراء احملر رردد دوجر ر
امل رراد ()3(14ب) و(د) م ررن العه ررد ،وت رررى أد مقت رريات امل رراد ()2(5ب) م ررن الربوتوك ررول اال تي رراري
متنعها من النار ملا ايزء من البالغ.
 6-7وضيط اللجنة علماً ابالدعاءات اليت تفيد أبد حقوا والد صاحبة البالغ دوج املاد )1(9
و( )2و( )4واملراد  )1(14و( )2قررد انتهكررا فيمرا يتعلررق ابملالبر ا اصرة ابألشررخاص احملكرروم علرريهم
ابإلع رردام ،واملر اد ()3(14أ) و(ب) و(د) م ررن العه ررد .وتالح ررظ أد الدول ررة الط رررف ذك رررت أد ص رراحبة
الرربالغ مل تق رردم أي ش رركوى بش ررند انتهاك ررات أ رررى حلقوقرره .و غي رراب مزي ررد م ررن املعلوم ررات ررملا
الشررند ،ال ميكررن للجنررة أد ضرردد مررا إذا كانررا سرربل االنتصرراف احملليررة قررد اسررتنفدت فيمررا يتعلررق صررمله
االدع رراءات احملر دد دوج ر امل رراد )1(9و( )2و( )4وامل رراد  )1(14و( )2فيم ررا يتعل ررق ابملالب ر ا اص ررة
ابألش ررخاص احملك رروم عل رريهم ابإلع رردام وامل رراد ()3(14أ) و(ب) و(د) م ررن العه ررد ،وت رررى أد مقت رريات
املاد ()2(5ب) من الربوتوكول اال تياري متنعها من النار ملا ايزء من البالغ.
 7-7وترى اللجنة أد االدعاءات املتبقية لصاحبة البالغ اليت تثري ق ااي إ ار املواد  )1(6و(،)2
و )3(9و )2(14مرن العهررد ،جراءت مدعمررة أبدلررة كافيرة ألغرراض املقبوليررة ،وتنتقرل مررن إىل الناررر
أسسها املوضوعية.

النار األس املوضوعية
 1-8نارت اللجنة
من الربوتوكول اال تياري.

الق ية

ضوء مجيت املعلومات اليت أاتحها ا الطرفاد ،وفقراً للمراد )1(5

 2-8وفيما يتعلق ابالدعاء أبد والد صاحبة الربالغ مل ُميرن حقوقره دوجر املراد  )3(9مرن العهرد،
تشري اللجنة إىل أد مله املاد تنص على أد يقدم املوقروف أو املعتقرل بتهمرة جزائيرة ،سرريعاً ،إىل أحرد
الق ررا أو أحررد املررو فح املخررولح قررانو ً مباشررر و ررائل ق ررائية .وتررمل لكلر اللجنررة أي راً أبنرره ،وإد كرراد
املعررا الرردقيق لكلمررة س رريعاً قررد خيتلررل حبس ر الاررروف املوضرروعية ،فررإد التررن ري ينبغر ي أال يتجرراوز
ب عة أايم من وقا التوقيل .وترى اللجنة أد مد  48ساعة تكفي عاد لنقل الفرد والتح ري يلسرة
ق ررائيةرت وأي أت ررري يتجرراوز  48سرراعة ه ر أد ياررل اسررتثناءً قطعي راً ويكررود لرره مررا يررربره ررل ررمله
الاروف( .)20وضيط اللجنرة علمراً ابدعراءات السريد ايكوفيتسركي الريت مل يُعرنض عليهرا أبنره قربض عليره
 28متوز/يوليه  ،2015وأ طر ردياً إبيداعه ر ن االحتجاز السابق للمحاكمة أبمر من املدعي العام
 31متوز/يوليرره  ،2015لكنرره مل ميثررل أمررام قرراض إال كررانود األول/ديسررمرب  .2015وتررملكر اللجنررة،
أبهنررا بينررا تعليقهررا العررام رقررم  )2014(35بشررند حررق الفرررد احلريررة و األمرراد علررى شخصرره ،أد
الشرريء الطبيعرري املمارسررات السررليمة للسررلطة الق ررائية ررو أد متررارس تلررك السررلطة علررى يررد يئر ة
تصة مستقلة وموضوعية وغري متحيز فيما يتعلق ابلق رااي الريت تعايهرا وأبنره ال ميكرن اعتبرار املردعي
العام مو فاً والً ممارسة السلطة الق رائية ابملعرا املقصرود املراد  .)21()3(9و رل رمله الارروف،
ترى اللجنة أد الوقائت املعروضة عليها تبح أد والد صاحبة البالغ مل ميثل بسرعة أمام قاض أو مو رل
__________

()20
()21
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انار تعليق اللجنة العام رقم  )2014(35بشند حق الفرد
املرجت نفسه ،الفقر .32

احلرية و األماد على شخصه ،الفقر .33
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آ ر خيوله القانود ممارسة السلطة الق ائية ،على النحو املطلوب دوج املاد  )3(9مرن العهرد .وبنراءً
عليه ،تستنتج اللجنة أد الوقائت اململكور أعاله تكشل عن حدوق انتهاأ حلقوا السيد ايكوفيتسكي
املكفولة دوج املاد  )3(9من العهد.
 3-8وتالحررظ اللجنررة أي راً االدعرراءات الرريت تفيررد أبد مبرردأ اف رناض ال ررباء مل حيررنم ق ررية والررد
ووضرت قفرص رالل جلسرات االسرتماع احملكمرة قبررل أد
صراحبة الربالغ ألنره كراد مكبرل اليردين ُ
يررد ل احلكررم حيررز النفرراذ .و ررملا الصرردد ،تشررري اللجنررة إىل اجتهاداهتررا ،علررى النحررو املبررح أي راً
الفقر  30من تعليقها العام رقرم  )2007(32بشرند احلرق املسراوا أمرام احملراكم وا يئرات الق رائية و
حماكمررة عادلررة ،الرريت تررنص علررى أد افرناض الررباء  ،و ررو أساسرري حلمايررة حقرروا اإلنسرراد ،يفرررض علررى
االدعاء ع ء إثبات االهتام ،ويكفل عدم افناض اإلدانة إىل أد يثبا االهتام دا ال يدع جمراالً للشرك،
وي من استفاد املتهم من قرينة الشك ،ويقت ي معاملة املتهمح جبرائم جنائية وفقاً ملا املبدأ .وتر لملكر
اللجنة التعليرق العرام نفسره أي راً ،أبنره ال ينبغري عراد تكبيرل املتهمرح أو وضرعهم أقفراص رالل
احملاكمات أو تقدميهم إىل احملكمة أبي ريقة أ رى توحي أبهنم جمرمود طريود ،وأبنه ينبغي لوسائط
اإلعالم أد تتجن التغطية اإل بارية اليت تنال من افناض الرباء ( .)22وعلى أساس املعلومات املعروضرة
علررى اللجنررة ،و غيرراب أي معلومررات أو حجررج أ رررى ذات صررلة مررن الدولررة الطرررف بشررند انتشررار
ممارسة تكبيل أيدي املتهمح ابرتكاب جرائم جنائية ووضعهم أقفاص ،وتطبيقها مله الق ية ،دا
ذلررك ضرررور إبقرراء والررد صرراحبة الرربالغ مكبررل اليرردين و قفررص روال احملاكمررة أمررام احملكمررة ،ترررى
اللجنة أد الوقرائت املعروضرة تثبرا انتهراأ حرق والرد صراحبة الربالغ افرناض براءتره ،كمرا رو مكفرول
دوج املاد  )2(14من العهد.
 4-8وضرريط اللجنررة علمر اً دررا أعلنترره الدولررة الطرررف مررن أد عقوبررة اإلعرردام ال تكررود حماررور عنرردما
تفرررض علررى أشررد اي ررائم طررور (اناررر الفقررر  7-4أعرراله) ،و ررو مررا يرررد املرراد  )2(6مررن العهررد.
وتملكر اللجنة بتعليقها العام رقم  )2018(36بشند احلرق احليرا  ،الرملي تعلرن فيره اللجنرة أد مصرطل
أشد ايرائم طور يشري إىل القتل العمد .وقرد ُحكرم علرى والرد صراحبة الربالغ ابإلعردام بعرد إدانتره
ابلقتل ،الملي يعترب أشد ايرائم طور  .غري أد العهد ينص أي اً علرى وجروب اسرتيفاء شررورب صرارمة
جمال احملاكمة العادلة قبل فرض عقوبة اإلعدام ،امتثاالً للماد  6من العهد(.)23
 5-8وتدعي صاحبة البالغ كمللك أد حق والد ا احليا دوج املاد  6من العهد قد انتُهك،
ألد احلكررم عليرره ابإلعرردام قررد صرردر أعقرراب حماكمررة غررري عادلررة .و السررياا نفسرره ،تر ملكر اللجنررة
ابجتهاداهتا اليت تفيد أبد إصدار عقوبرة اإلعردام بعرد انتهراء حماكمرة مل ضرنم فيهرا أحكرام املراد  14مرن
العهد ،يشكل انتهاكاً للماد  6من العهد( .)24وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم  ،32فتمل لكر دا للتقيد
التام ب رما ت احملاكمرة العادلرة مرن أخيرة اصرة حراالت احملاكمرات الريت تف ري إىل صردور عقوبرة
اإلعدام( .)25وإضافة إىل ذلرك ،أشرارت اللجنرة أي راً تعليقهرا العرام رقرم  36إىل أد انتهراأ ضرما ت
__________

()22
()23
()24

()25
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انار أي اً بوستوفويا ضد أوكرانيا ( ،)CCPR/C/110/D/1405/2005الفقر .2-9
التعليق العام رقم  ،36الفقراتد  35و.41

التعلير ررق العر ررام رقر ررم  ،32الفقر ررر  .59وانار ررر أي ر راً ليفر رري ضر ررد جامايكر ررا ( ،)CCPR/C/64/D/719/1996الفقر ررر 3-7رت
وكورابنوفر ر ر ر ر ررا ضر ر ر ر ر ررد اجيكسر ر ر ر ر ررتاد ( ،)CCPR/C/79/D/1096/2002الفق ر ر ر ر ر ررر 7-7رت وشر ر ر ر ر رروكوروفا ضر ر ر ر ر ررد اجيكسر ر ر ر ر ررتاد
( ،)CCPR/C/86/D/1044/2002الفق ررر 6-8رت وإديف ررا ض ررد اجيكس ررتاد ،الفق ررر 7-9رت و وروش ررينكو ض ررد االض رراد الروس رري
( ،)CCPR/C/101/D/1304/2004الفقر 11-9رت وغو د ضرد قريغيزسرتاد ( ،)CCPR/C/102/D/1545/2007الفقرر 5-6رت
وغرونوف وغرونوفا ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/123/D/2375/2014-CCPR/C/123/D/2690/2015الفقر .6-8
التعليق العام رقم  ،32الفقر .59
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CCPR/C/128/D/2789/2016

احملاكمة العادلة املنصوص عليها املاد  14من العهد إجراءات تف ي إىل صدور عقوبة اإلعردام،
من شننه أد هعل رملا احلكرم تعسرفياً ابعره ومنافيراً للمراد  6مرن العهرد .وقرد تنطروي االنتهاكرات
عل ررى ع رردم اح رنام اف رناض ال ررباء  ،ال ررملي ق ررد يتجل ررى إي ررداع امل ررتهم قف ررص أو تكبي ررل يدي رره أثن رراء
احملاكمررة()26رت و ضرروء النتررائج الرريت توصررلا إليهررا اللجنررة بشررند انتهرراأ املرراد  )2(14مررن العهررد ،فيمررا
يتعلق بعدم احنام افناض الرباء  ،فإهنا ختلص إىل أد إصدار احلكم النهائي إبعدام السيد ايكوفيتسكي
ومن تنفيمل احلُكم فيره مل يسرتوفيا الشررورب املنصروص عليهرا املراد  ،14ونتيجرة لرمللك فرإد حقره
احليا دوج املاد  6من العهد قد انتُهك أي اً.
وترى اللجنة ،و ي تتصرف وفقاً للماد  )4(5من الربوتوكول اال تياري ،أد الوقائت املعروضة
-9
عليها تكشل عن انتهاأ الدولة الطرف حلقوا والرد صراحبة الربالغ املكفولرة دوجر املرواد  ،6و)3(9
و )2(14م ررن العه ررد .وختل ررص اللجن ررة أي راً إىل أد الدول ررة الط رررف ،بع رردم احنامه ررا ل ر اخت رراذ ت رردابري
مؤقتة ،قد انتهكا التزاماهتا دوج املاد  1من الربوتوكول اال تياري.
 -10وعمرالً أبحكررام املرراد ()3(2أ) مررن العهررد ،يقررت علررى عرراتق الدولررة الطرررف الترزام بترروفري سرربيل
انتصرراف فعررال لصرراحبة الرربالغ .ويقت رري منهررا ذلررك جرررب ضرررر األشررخاص الررملين انتُهكررا حقرروقهم
املكفولة دوج العهد جرباً كامالً .والدولة الطرف ملزمة أي اً ،ضمن مجلة أمور ،ابختراذ مجيرت التردابري
الالزمة ملنت حدوق انتهاكات مماثلة املستقبل.
 -11واللجنررة ،إذ ت ررت اعتبار ررا أد الدولررة الطرررف ،ابن ررمامها إىل الربوتوكررول اال تيرراري ،قررد
اعنف ررا اب تص رراص اللجن ررة ضدي ررد م ررا إذا ك رراد ق ررد ح رردق انته رراأ للعه ررد أم ال ،وتعه رردت ،عم رالً
ابملاد  2من العهرد ،أبد تكفرل متترت مجيرت األفرراد املوجرودين إقليمهرا أو ا اضرعح لواليتهرا ابحلقروا
املعنف صا العهد وأبد تتي سربيل انتصراف فعراالً وقرابالً لذنفراذ إذا ثبرا حردوق انتهراأ ،ترود أد
تتلقر ررى مر ررن الدولر ررة الطر رررف ،غ ر ررود  180يومر راً ،معلومر ررات عر ررن التر رردابري الر رريت اختر ررملهتا لوضر ررت آراء
اللجنررة موضررت النفرراذ .ويُطل ر إىل الدولررة الطرررف أي راً نشررر ررمله اآلراء وتعميمهررا علررى نطرراا واسررت
بلغاهتا الردية.

__________

()26
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