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الموضوع:

االعتقال واالحت،از التعس و و و و و و و ووديانج التععيبج عدم ىجراء

تحقيق س ورسن ونزسهج التد إ التعس ووري وغير القانوني في
الحيا الخاصو و ووة والمنزلية واألسو و ورسةج وعدم توفير سو و ووبيإ

انتصاف فعال

المسألة اإلجرائية:

المقبولية  -استنراد سبإ االنتصاف المحلية

المسائإ الموضوعية:

حظر التععيب والمعاملة أو العقوبة القاس ووية أو الالىنس ووانيةج

وحق اإلنسوان في الحرسة وفي األمن على شوخصوهج واحترام

الكرامة األصوويلة في اإلنسووانج وحق الررد في عدم التعر

للتد إ التعس و و و ووري أو غير القانوني في حياته الخاص و و و ووة

واألسرسةج والحق في سبيإ انتصاف فعال
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*
**

اعتمدته الل،نة في دورتها الو  12( 130تشرسن األول/أكتوبر  6 -تشرسن الثاني/نوفمبر .)2020
ش وواري في د ارس ووة هعا البالغ أعل وواء الل،نة التالية أس ووما هم :عيا

وكرسسو ووتوف هينز وديريد مور وفوتيني با ازرتزس

وسوفال شاني وإيلين تيغرودجا وأندرسا
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زسمرمان.

بن عاش ووور وعارف بلقان وأحمد أمين فتي ش وفوروسا ش وووستش ووي

وهيرنان كيزادا كابرس ار وفاسو وويلكا سو ووانسو ووين و وسو وويه مانوسإ سو ووانتو

بايي
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مواد العهد:

الرقرت ووان ( )2و( )3من الم وواد  2والم وواد  7والرقرات

( )1و( )2و( )3و( )5من المو وواد  9والرقر ( )1من
الماد  10والماد 17

مواد البروتوكول اال تياري:

المواد  2و 3و()2(5ب)

صو و و وواحب البالغ هو هوم بهادور باغالي من موالني نيبال ُولد في  28نيسو و و ووان/أبرسإ .1970
-1
وسوودعي أن نيبووال انتهكووو الحقوف المكرولووة لووه بموجووب المووادتين  7و )1(10من العهوود مقروء بمرردهووا
وب وواالقتران من الم وواد  )3(2والم وواد  )2(2مقروء ب وواالقتران من الم وواد  7وبموج ووب الرقرات ( )1و()2

و( )3و( )5من المو وواد  9مقروء بمرردهو ووا وبو وواالقتران من المو وواد  )3(2والمو و اد  17مقروء بمرردهو ووا

وباالقتران من الماد  .)3(2وقد د إ البروتوكول اال تياري حيز النراذ بالنس و و و و ووبة للدولة الطرف بتارسخ 14

آب/أغسط

 .1991وسمثإ صاحب البالغ الرابطة السوسسرسة لمكافحة اإلفالت من العقاب.

الوقائع كما عرضها صاحب البالغ

أول حرمان تعسري من الحرسة وتعر

للتععيب في تشرسن الثاني/نوفمبر  -كانون األول/ديسمبر 2002

ابتداء من تارسخ  13شو ووباط/فبراير .1984
انخرط صو وواحب البالغ في صو ووروف الشو وورلة النيبالية
1-2
ب
متمركز في فوج الشو و و و و و وورلوة المركزسوة في مواهوا ارج كونج
وإبوان وقوع األحودام موضو و و و و و وووع هوعا البالغ كوان
اب
كتمندو النيبال .وفي  23تش ورسن الثاني/نوفمبر  2002للب نائب رئي

الشوورلة ىلى صوواحب البالغ أن

يعهب ىلى المطار لكي يأتي ببعض العهب العي أرس و و و و و ووله أقربا المريمون في الخارج .ورفض ص و و و و و وواحب

البالغ تلبية الطلب ألنه لم يكن جزءاب من واجباته الرسمية.
2-2

للب ىليه أن يعهب ىلى رتإ شو و و و و وورلة هانوماندوكا في
وفي  28تشو و و و و ورسن الثاني/نوفمبر ُ 2002

كتمندو حيث اسو و و ووت،وبه أحد المرتشو و و ووين بشو و و ووأن العهب العي كان ينبغي له أن يأتي به من المطار وقام

هو وأفراد ش وورلة آ رسن بلو وربه ضو ورباب مبرحاب وبلو وربه على أ مد قدميه وبص وورعه ولكمه وش ووتمه لكي
ص ورد ص وواحب
يعترف بأنه كان متورلاب في س ورقة العهب من رئيس ووه كما ادعوا .وبعد أن رفض االعتراف ُ
البالغ وألقي عليه الربض دون أن َّ
يبلغ بأسباب اعتقاله.
3-2

وبعود اعتقوالوه في  28تشو و و و و و ورسن الثواني/نوفمبر  2002أُبقي على صو و و و و و وواحوب البالغ رهن الحب

االنررادي في مخرر رتإ شوورلة هانوماندوكا في كتمندو وأودع في غرفة مظلمة ومتسووخة ملي ة بالحش ورات

واء لعود أيوام .و لو و و و و و وون لعود اسو و و و و و ووتنطواقوات
لي فيهوا مرحوا وبال فراأ أو غطواء .ولم ُيعع لعوامواب وال م ب
وألفعال تععيب ش و ووديد على يد مرتش و ووين وأفراد من الش و وورلة كان من جملتها الل و وورب المبر والركإ واللكم
ودحرجة عصي على فحعيه وصعقه بالكهرباء وو ز باإلبر في أصابن يديه وقدميه .كما أُجبر على التبول

وحلق شعر وتلقى تهديدات
وجرد من مالبسه ُ
على آلة تدف ة كهربائية لكي تصعق الكهرباء جهاز التناسليُ .
بالموت( .)1ورغم ىصوواباته ال،سوودية والنرسووية لم يتي له أن َّ
يتلقى أي عالج لبي .وليلة فتر االحت،از
ُ
لم ُيسمي له بالتواصإ من أي أحد وال حتى من عائلته ولم ُيتي له االتصال بمحامٍ.

4-2

وفي ليلة  29تش ورسن الثاني/نوفمبر  2002زج سووتة أو سووبعة من أفراد الشوورلة بصوواحب البالغ

في سويار اصوة وأ عو بالسويار ىلى منزله .وأُجبر صواحب البالغ على البقاء في ال وسيار أمام منزله ورأسه

ملروف بغطاء بينما قام أفراد الش وورلة بترتين منزله دون تقديم أي أمر بعلو أو ى بار أسو ورته بس ووبب الترتين.
__________
( )1

2

يقدم ص و وواحب البالغ ش و ووهاد من زميله الس و ووابق وهو ش و وورلي س و ووابق في نيبال يش و ووهد فيها على احت،از وتععيبه من  28تش و ورسن

الثاني/نوفمبر ىلى  5كانون األول/ديسوومبر  .2002وسقدم صوواحب البالغ أيلو اب شووهاد من محام يدكد فيها أن المحامي العي زار
محكمة االست ناف في باتان في  5كانون األول/ديسمبر  2015رأى ىصابات صاحب البالغ.
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وأثناء الترتين أسووا وا معاملة ابنته التي كانو تبلغ من العمر  14سوونة وتحرش ووا بها جنسووياب وهددوا أس ورته
بالموت ىذا لم يس وولموا العهب .وتمكن ص وواحب البالغ من ر سة ما كان يحص ووإ من فتحات في غطاء ال أر .

لكن لم يكن بإمكانه فعإ أي شويء حيث ىن مسودسواب كان مصووباب ىلى أرسوه لكي يلزم الصومو .وبعد انتهاء
الترتين أُ برت زوجة ص و وواحب البالغ بأن زوجها محت،ز لدى أص و وودقائه ولدى أ يها العي كان يعمإ في
قو الشورلة المسولحة في نيبال .وبعد عد محاوالت لر سة صواحب البالغ في مقر رتإ شورلة هانوماندوكا
استن،دت بأحد المحامين لكي يعرف مكان زوجها وسخلي سبيله(.)2

5-2

وفي  3كانون األول/ديس و و و وومبر  2002تقدمو زوجة ص و و و وواحب البالغ نيابة عن زوجها بطلب

ىحلو ووار أمام المحكمة ىلى محكمة االسو ووت ناف في باتان .وفي  5كانون األول/ديسو وومبر  2002واسو ووت،اب بة
ألمر فلائي بتقديم صاحب البالغ ىلى المحكمة أكد أحد المرتشين لمحكمة االست ناف أن صاحب البالغ

لم يكن محت ،ابز وكان يعمإ في مكتبه ألنه لم يكن قد اقترف أي جرسمة ولم يقدم أحد أي شو و و ووكوى رسو و و وومية
في حقه .وفي اليوم نرسووه أُ ع صوواحب البالغ ىلى مقر الشوورلة في نكسووال كتمندو حيث أ افه ر سووا
ليسوكو عما تعر

له من سووء معاملة .ثم أُ ع ىلى محكمة االسوت ناف في باتان حيث التقي محاميه للمر

األولى .وفي  11كانون األول/ديسو و وومبر  2002ردت محكمة االسو و ووت ناف للب اإلحلو و ووار أمام المحكمة

وأقرت بأنه كان يعمإ في المكتب منع  28تشو و و ورسن الثاني/نوفمبر  .2002وبعد صو و و وودور القرار أُجبر صو و و وواحب

البالغ على البقاء في مبنى فوج الشرلة المركزسة دون أن تُسند ىليه أي واجبات.
6-2

وفي  20كانون األول/ديس و وومبر  2002اس و ووتطاع ص و وواحب البالغ الررار من مبنى فوج الش و وورلة

المركزسة وذهب ىلى قسووم الطب الشوورعي في الحرم ال،امعي مهاراجاغونج في جامعة ترسبوفان في كتمندو.

أحد األلباء أن ىصاباته كانو نتي،ة التعر
ووجد ُ
التي أبلغ عنها صاحب البالغ(.)3
7-2

"للربات باستخدام القو الحاد " تتسق وأفعال التععيب

وفي  24كانون األول/ديسو وومبر  2002تقدم صو وواحب البالغ بشو ووكوى ىلى مقر الشو وورلة المركزي

ادعي فيها أن ما تعر

له من تععيب وسو وووء معاملة وترتين لمنزله بما ايه اال تالط بأسو ورته كان غير

قانوني .غير أن للبه لم ُيس،إ رسمياب ولم يسرر عن أي نتي،ة(.)4
8-2

وفي  10كانون الثاني/يناير  2003تقدم صو و و وواحب البالغ بشو و و ووكوى ىلى محكمة مقالعة كتمندو

للبواب للتعوسض عن اللو و و و و و وورر الوعي لحقوه ومطوالبواب بواتخواذ ىجراء ىداري في حق ال،نوا لبقواب ألحكوام قوانون
التعوسض عن التععيب لعام  .)5(1996وبعد تس و وو،يإ القل و ووية تلقى صو و احب البالغ تهديدات من عدد من
أفراد الشرلة ومورسو عليه ضغوط لكي يسحب دعوا .

9-2

وفي  5ش و و و ووباط/فبراير  2003أ ع زمال من مبنى فوج الش و و و وورلة المركزسة ىلى مقر الش و و و وورلة

الرئيس ووي حيث اس ووت،وبه ر س ووا و وفو إلجبار على س ووحب ش ووكوا  .وعندما رفض االمتثال لهم أُ ع ىلى

مقر الح ار لدى الكتيبة رقم ( )1في الش و و وورلة المس و و وولحة في كتمندو واحتُ،ز هناي ىلى غاية  21ش و و ووباط/
فبراير  .2003وأثناء فتر احت،از كلها بقي صاحب البالغ مقيداب بالسالسإ ورأسه ملروف بغطاء(.)6
__________
( )2

يقدم صاحب البالغ شهاد زوجته التي تصف عملية الترتين التي قامو بها الشرلة في  29تشرسن الثاني/نوفمبر .2002

( )3

يقدم صاحب البالغ الشهاد الطبية .ابعد أن عاد صاحب البالغ ىلى بيته والتقى بأسرته عاد ىلى مقر فرقة الشرلة المركزسة ألنه

( )4

يقدم صاحب البالغ نسخة من شكوا ىلى اإلدار القانونية في مقر الشرلة الرئيسي.

( )5

يستند االدعاء ىلى المواد  4و )1(5و )1(6و 7من قانون التعوسض عن التععيب لعام .1996

( )6

في الرتر من  5ىلى  8شو و ووباط/فبراير  2003أُبقي هناي وحد  .وفي وقو الحق احتُ،ز معه أفراد شو و وورلة آ رون لرتر وجيز
ثم ُنقلوا ىلى مكان آ ر.
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لم يكن يرسد أن يرقد وظيرته ومصدر د له وال حقه في الحصول على معاأ تقاعدي رغم أنه كان ائراب من العود ىلى هناي.
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 10-2وفي  21شو ووباط/فبراير  2003أُ ع ىلى القسو ووم القانوني في مقر الشو وورلة الرئيسو ووي و ُس و ولم رسو ووال بة
للب ىليه فيها أن يوضو ووي في غلو ووون  24سو وواعة ما ىن كان متورلاب في س و ورقة العهب .وعلم صو وواحب
ُ

للب اتخاذ ىجراءات تأديبية في حقه .وفي اليوم نرسو ووه تمكن من الررار
البالغ من تلو الرسو ووالة أيلو واب أنه ُ
من مقر الشرلة الرئيسي وذهب ىلى منزله.
11-2
متلم

وفي  24شو و ووباط/فبراير  2003آزر محاميان اثنان متخصو و وصو و ووان في حقوف اإلنسو و ووان في تقديم

ىص و و وودار أمر زجري أمام محكمة االس و و ووت ناف في باتان .وفي  25ش و و ووباط/فبراير  2003أص و و وودرت

محكمة االسووت ناف أم ابر مدقتاب بوقف التنريع ضوود مقر الشوورلة الرئيسووي أمرت ايه ىدار الشوورلة بعدم اتخاذ
أي ىجراء ىداري في حق صو و و و و و وواحوب البالغ .وقوالوو المحكموة ىن مثوإ ذلوو اإلجراء اإلداري لن يكون قوانونيواب
ألنه لم ُيعثر على العهب العي ُيدعى أنه ُسرف وال يوجد أي دليإ بتاتاب يثبو مسدولية صاحب البالغ.

12-2

غير أن محكمة االسو و و ووت ناف في باتان قد أصو و و وودرت في  25شو و و ووباط/فبراير  2003أم ابر بإرجاع

صو وواحب البالغ ىلى مقر ح ار

الكتيبة رقم  1في الشو وورلة المسو وولحة .وبقي صو وواحب البالغ محت ،ابز هناي

مقيداب بسو و و ووالسو و و ووإ و أرسو و و ووه ملروف بغطاء ىلى غاية  3نيسو و و ووان/أبرسإ  .2003وتلقى أثناء احت،از تهديدات
متكرر ل،عله يسحب شكوا وللبه التعوسض وهو ما داوم على رفض فعله(.)7
13-2

وفي  4نيسوان/أبرسإ  2003رفن صواحب البالغ شوكوى ىلى الل،نة الولنية لحقوف اإلنسوان وقدم

14-2

وفي  25نيس و و و ووان/أبرسإ  2003وبعد عد محاوالت باءت بالرش و و و ووإ تمكن ص و و و وواحب البالغ من

15-2

وفي  13تموز/يوليه  2004ردت محكمة مقالعة كتمندو ش و و و و و ووكوى ص و و و و و وواحب البالغ بح،ة أن

التماسواب ىلى رئي المقالعة في مكتب ىدار المقالعة في كتمندو للباب لحماية حياته من تهديدات الشوورلة
ولكن لم ُيتخع أي ىجراء است،ابة لطلباته.

وعين في المطعم حيث ظإ يعمإ هناي ىلى غاية آذار/مار  . 2006وتلقى ليلة تلو
العود ىلى عمله ُ
الرتر تهديدات متواصلة من ر سائه العين كانوا يحاولون ىجبار على سحب شكوا ىلى المحكمة.
()8

ادعاءاته لم تسووتند ىلى أسووا

صووحيي .و لصووو المحكمة ىلى أنه لم يتعر

للتععيب مشووير ىلى أنه لي

ثمة أي محلو وور يثبو أن صو وواحب البالغ كان محت ،ابز .وتمسو ووكو المحكمة بالقول أيل و واب ىن تقرسر فحد
اإلصوابات العي وضوعه قسوم الطب الشورعي في الحرم ال،امعي مهاراجاغونج ال ُيعتبر دليالب على التعر
للتععيب ألن صو وواحب البالغ لو وون للرحد بعد مد لوسلة من التعر

لما ادعا من تععيب .واسو ووتأنف

ص و و وواحب البالغ هعا القرار .وفي  3نيس و و ووان/أبرسإ  2007أيدت محكمة االس و و ووت ناف حكم محكمة مقالعة

كتمندو .واسووتأنف صوواحب البالغ ذلو الحكم أمام المحكمة العليا في نيبال التي أيدت الحكم الصووادر عن

المحاكم األدنى درجة في  1أيلول/سبتمبر .2014

الحرمان التعسري من الحرسة والتعر
16-2

للتععيب للمر الثانية آذار/مار 2006

في  13آذار/موار  2006للوب صو و و و و و وواحوب البالغ ىحوالتوه على التقواعود .وفي  20آذار/موار

 2006ذهب ىلى مقر الشورلة المركزي لمناقشوة مسوألة تقاعد  .وهناي قال له أحد كبار المرتشوين ىنه لن

تتم الموافقة على تقاعد ما لم يسووحب الشووكوى التي كان قد قدمها ىلى المحكمة بشووأن التععيب العي يدعي
__________
( )7

في ش ووهاد مدر ة  31تشو ورسن األول/أكتوبر  2015تش ووهد زوجة ص وواحبة البالغ على الل وورر البدني والعقلي الواقن على زوجها

( )8

في الرتر من  4ىلى  7نيسو ووان/أبرسإ  2003ذهب صو وواحب البالغ ىلى مقر الشو وورلة المركزي مرتدياب الزي الرسو وومي لكي يلو ووطلن
بمهامه كما أُمر بيد أنه لم تُس و و ووند ىليه أي واجبات .وفي  7نيس و و ووان/أبرسإ  2003قدم التماس و و واب ىلى محكمة االس و و ووت ناف في باتان

العي شهدته بعد أن تمكن من العود ىلى منزله في نيسان/أبرسإ .2003

للب ايه السما له بد ول مكتبه وأداء مهام ه .وعندما تلقى األمر المدقو من محكمة االست ناف تمكن من د ول المبنى ولكن
لم ُيسمي له بتس،يإ حلور في الرتر من  8ىلى  23نيسان/أبرسإ .2003

4
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له في عام  .)9(2002وبعد أن رفض االمتثال أُ ع ىلى مقر ح ار

أنه تعر

الكتيبة رقم  1في الشو و وورلة

المسو و و و و و وولحوة حيوث احتُ،ز ىلى غوايوة  21آذار/موار  .2006وأثنواء فتر االحت،واز هوع لم يقودَّم لوه لعوام
وال شوراب وُقيد بسوالسوإ ولُف أرسوه بغطاء .واحتُ،ز بمررد ولم يسومي له باالتصوال بأسورته .وتعر أيلواب
وحلق شووعر أرسووه بسووكين .وُقعف
ألفعال تععيب من بينها اللوورب المبر والركإ واللكم والتهديدات بالقتإ ُ
به في حرر كان فيها وحإ وقاذورات وضربه بعصي البامبو أحد المرتشين وبعض أفراد الشرلة.

وفي  21آذار/موار  2006عرفوو م،موعوة من محواميي حقوف اإلنسو و و و و و ووان مكوانوه ون،حوو في

17-2

ىلالف سراحه .غير أنه اعتُقإ م،دداب في اليوم نرسه دون أمر باالعتقال واحتُ،ز في مكتب شرلة الحراسة
في تنكون بانش و ووور ابتداء من ظهر يوم  21آذار/مار  2006ىلى غاية  22آذار/مار  .2006وأثناء

صو و و ورد ولم يقدَّم له لعام وال شو و و وراب .وفي  22آذار/مار ُ 2006نقإ ىلى هانوماندوكا حيث
تلو الرتر ُ
أُبقي هناي ىلى غاية  28آذار/مار  2006و لن لمزسد من العنف وسوء المعاملة(.)10
وفي  24آذار/موار  2006تقودم أحود محواميي حقوف اإلنس و و و و و و ووان بوالتموا

18-2

ىلى المحكموة العليوا

الس ووتص وودار أمر باإلحل ووار أمام المحكمة .وقدمو الش وورلة بالغاب مكتوباب ُيدعى ايه أن ص وواحب البالغ قد
ذهب بمحض ىرادته في  21آذار/مار  2006ىلى مقر الشو وورلة الرئيسو ووي وأسو وواء التصو وورف هناي وقال

كالماب س و و ووي اب في حق ال،هاز .غير أن المحكمة العليا في نيبال أص و و وودرت بتارسخ  28آذار/مار 2006
ق ار ابر يأمر بإلالف سو و ار ص وواحب البالغ وسقر بأن احت،از غير قانوني .وأُللق سو و ار ص وواحب البالغ في
اليوم نرسه.

وفي  26نيسو و و و و و ووان/أبرسوإ  2006أقوام دعوى على  12من أفراد الشو و و و و و وورلوة أموام محكموة مقوالعوة

19-2

كتمندو وللب الحص و و ووول على مبلغ  100 000روبية نيبالية( )11تعوسلو و و وبا له عما لحقه من ض و و وورر كما للب
اتخاذ ىجراء ىداري في حق أفراد الشو و و و وورلة المعنيين لبقاب لما يند عليه قانون التعوسض على التععيب في
نيبال(.)12

 20-2وبعد رفن الدعوى تلقى صوواحب البالغ وأس ورته مزسدبا من التهديدات وتعرض ووا لمزسد من الملووايقات.
وفي  12نيسو ووان/أبرسإ  2007قدَّم صو وواحب البالغ بالغاب بالتهديدات التي تلقاها ىلى مكتب ىدار المقالعة
والتم

21-2

الحماية لنرسه وألسرته وفاب على حياتهم لكن دون أي جدوى.

وفي  18أيلول/سووبتمبر  2008وجدت محكمة مقالعة كتمندو أن صوواحب البالغ تعر

في آذار/م ووار

 2006وأمرت الحكوم ووة ب وودفن مبلغ  21 000روبي ووة نيب ووالي ووة

()13

للتععيب

ل ووه كتعوسض .غير أن

المحكمة رفلووو للب صوواحب البالغ أن ُيتخع ىجراء ىداري في حق أفراد الشوورلة .وفي آب/أغسووط

2009

اسو ووتأنف صو وواحب البالغ القرار أمام محكمة االسو ووت ناف في باتان .واحتج بالقول ىن مبلغ التعوسض لم يكن

له من ضو و و وورر بدني

كااياب إلعاد االعتبار ىليه وإنه كان ينبغي أن يخلو و و وون للتحليإ والتمحيد ما تعر
وعقلي واجتماعي واقتصادي وكعلو أثر التععيب .وادعى أيلاب أنه كان ينبغي أن تُتخع ىجراءات ىدارسة في
حق ال،نا .

__________
( )9

في ذلو الوقو كانو محكمة االست ناف في باتان تنظر في القلية.

()10

يقدم ص وواحب البالغ التقرسر الطبي العي أكد أن ش ووعر ص وواحب البالغ قد ُحلق بأس وولوب غير عادي وأن لبيعة ىص وواباته كانو متوافقة

()11

يعادل ذلو نحو  1 000دوالر وقو تقديم صاحب البالغ شكوا األولى.

()12

يسو و ووتند االدعاء ىلى المواد  4و )1(5و )1(6و 7من قانون التعوسض عن التععيب في نيبال .وقدم صو و وواحب البالغ ىلى المحكمة تقرس ابر
لبياب عن فحصه البدني وشهادات تثبو وجود عالمات ىصابات وجرو في جسد وأن رأسه ُحلق بشكإ غير الئق.

()13
GE.21-01313

من اإلصابات الناجمة عن استخدام القو الحاد .

يعادل ذلو نحو  210دوالرات وقو تقديم صاحب البالغ شكوا األولى.
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22-2

وفي  10حزسران/يونيه  2012أيدت محكمة االس و ووت ناف في باتان قرار محكمة مقالعة كتمندو

فقالو ىن ص وواحب البالغ لم يقدم أدلة على الل وورر العقلي العي يدعي أنه تعر

مور عليه .وقدم صو و وواحب البالغ ملتم

له نتي،ة التععيب العي

ىعاد نظر ىلى المحكمة العليا .وفي  1أيلول/سو و ووبتمبر 2014

رفلو المحكمة العليا ىعاد النظر في الق اررات السابقة وأيدتها.
23-2

ولم يتقدم صواحب البالغ بطلب للحصوول على التعوسض العي منحته المحكمة ىيا ألنه رأى أن

24-2

له من س و و وووء المعاملة

مبلغ  21 000روبية نيبالية لي

تعوسلاب مناسباب وال عادالب(.)14

وال يزال ص و و وواحب البالغ يعاني من العواقب النرس و و ووية الناجمة عما تعر

ومن بينها االكت اب وال،زع وجنون االضطهاد واضطرابات في الشخصية

.

()15

الشكوى
1-3

يودعي ص و و و و و وواحوب البالغ أن الودولوة الطرف قود انتهكوو حقوقوه بموجوب الموادتين  7و )1(10من العهود

مقروء بمرردهوا وبواالقتران من الرقرتين ( )3و( )2من المواد  2مقروء وبمرردهوا وبواالقتران من المواد 7

والرقرات ( )1و( )2و( )3و( )5من الموواد  9مقروء بمرردهووا وبوواالقتران من الموواد  )3(2والموواد 17

مقروء بمرردها وباالقتران من الماد .)3(2
2-3

وسوودفن ص و و و و و و وواحووب البالغ بووالقول ىن الوودولووة الطرف قوود انتهكووو المووادتين  7و )1(10من العهوود

مقروء بمرردهووا وبوواالقتران من الموواد  )3(2من العهوود ايمووا يتعلق بووالتعووعيووب وسو و و و و و وووء المعوواملووة وظروف

االحت،از الالىنسووانية التي لوون لها في الرتر ما بين تش ورسن الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسوومبر 2002

وفي آذار/مار  )16(2006ىلى جانب عدم ىجراء الس و وولطات النيبالية الحقاب أي تحقيق فعال في ادعاءاته
عما
وعدم مالحقة المس و وودولين عن ذلو قل و ووائياب وعدم معاقبتهم وعدم دفن تعوسض كامإ لص و وواحب البالغ َّ

لحقه من ضرر(.)17

__________
()14

عمالب بووالموواد  )3(9من قووانون التعوسض عن التعووع يووب ينبغي لللو و و و و و ووحيووة أن يتقوودم بطلووب ىلى مكتووب ىدار المقووالعووة المعني في
غلون سنة واحد من صدور القرار النهائي في قلية المطالبة بالتعوسض.

()15

يقدم صوواحب البالغ شووهاد لبية مدر ة  17تش ورسن الثاني/نوفمبر  2015تتعلق بحالته العقلية .وسدعي صوواحب البالغ أيل واب أنه
يعاني من م شو و وواكإ جسو و وودية من بينها ىصو و ووابته بالدو ة وأوجاع في ركبتيه في حين أن تقرسر الرحد الطبي المدر  15تشو و ورسن

()16

انظر تعليق الل،نة العام رقم  .)1992(20وسشووير صوواحب البالغ أيلواب ىلى الق اررات السووابقة التي صوودرت عن الل،نة والتي تند
على أنه ي،ب ىيالء االعتبار الواجب الدعاءات ص وواحب البالغ في قل ووايا مماثلة مثإ أدراكهيم أوس وواييد ض وود االتحاد الروس ووي

الثاني/نوفمبر  2015بشأن حالته البدنية يشير ىلى أن اإلصابات قد ُشريو دون أن تكون لها عواقب ملحوظة.

( )CCPR/C/99/D/1577/2007الرقر 3-9ج وبوسوتوفالوف ضود االتحاد الروسوي ( )CCPR/C/98/D/1232/2003الرقر

 .2-8وسش ووير ص وواحب البالغ أيلو واب ىلى آراء ص وودرت عن الل،نة تس وولم فيها بأن بعض التصو ورفات تعادل س وووء المعاملة بما فيها
آراء الل،نة المعنية بحقوف اإلنسوان بيرترستتشوي أكوسوتا ضود أوروغواي البالغ رقم  1983/162الرقر 11ج الل،نة المعنية بحقوف

اإلنس و و و و و و و و و ووان ت وي وران وي وخ ووون ض و و و و و و و و و وود ىك ووادور ال وب ووالغ رق ووم  1988/277ال ور وق وور 2-5ج ب وووت وي ور وي ون وك ووو ض و و و و و و و و و وود أوك و ارن وي و و ووا
( )CCPR/C/102/D/1412/2005الرقر 2-7ج الل،ن ووة المعني ووة بحقوف اإلنسو و و و و و و ووان غرس ووإ موت ووا ضو و و و و و و وود أوروغواي البالغ
رقم  1977/11الرقر 16ج شو ووانتا سو وويدهاي ضو وود نيبال ( )CCPR/C/108/D/1865/2009الرقر 3-8ج الل،نة المعنية بحقوف
اإلنس و و و و و و و و ووان قلو و و و و و وي و ووة المغرسسو و و و و و ووي ض و و و و و و و و وود ليبي و ووا البالغ رقم  1990/440الرقر 4-5ج كولوف ض و و و و و و و و وود قيرغيزسو و و و و و وت و ووان
( )CCPR/C/99/D/1369/2005الرقر  .2-8وم،نون ض و و و و و و و وود ال،زائر ( )CCPR/C/87/D/1297/2004الرقر 4-8ج

وغيري ضد نيبال ( CCPR/C/101/D/1761/2008و )Corr.1الرقرات  3-7و 6-7و.9-7
()17

6

انظر التعليق العووام لل،نووة رقم )2004(31ج البروتوكول اال تيوواري األول الملحق بووالعهوود الموواد )2(4ج زسكوف ض و و و و و و وود االتحوواد
الروس ووي ( )CCPR/C/86/D/889/1999الرقر 2-7ج زسوش ووكين ض وود االتحاد الروس ووي ()CCPR/C/102/D/1605/2007
الرقر 4-11ج غيري ضد نيبال الرقر 10-7ج ماهارجان وآ رون ضد نيبال ( )CCPR/C/105/D/1863/2009الرقر .8-8
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وسدعي ص و وواحب البالغ أيلو و واب أن عدم وجود تدابير تشو و ورسعية فعالة للحماية من التععيب وس و وووء
3-3
()18
المعوواملووة ُيشو و و و و و وكووإ انتهوواك واب للموواد  )2(2مقروء بمرردهووا وبوواالقتران من الموواد  7من العهوود  .وسالحظ
مدونبا في القانون باعتبار جناية قائمة بعاتها في نيبال
صو و و وواحب البالغ على وجه الخصو و و ووو أن التععيب لي
َّ
وأن قانون التعوسض عن التععيب ال يسوومي سوووى باتخاذ ىجراءات تأديبية ال جنائية وسحد من مرهوم جبر
اللرر لصالي ضحايا التععيب العين يحق لهم الحصول على تعوسض.

4-3

وسودعي صو و و و و و وواحوب البالغ كوعلوو انتهواي الرقرات ( )1و( )2و( )3و( )5من المواد  9من العهود

لالعتقال واالحت،از التعسو ووريين في

مقروء بمرردها وباالقتران من الماد  )3(2من العهد حيث ىنه تعر
الرتر ما بين تش ورسن الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديس وومبر  2002وكعلو في آذار/مار  .2006وفي كلتا

المرتين اعتُقإ دون أمر باالعتقالج ولم يخبر على الرور بأي تهم رس و وومية موجهة ىليهج ولم يس و و َّو،إ اعتقاله
وال احت،از في محل و وور رس و ووميج و ل و وون لالعتقال واالحت،از بمعزل عن العالم الخارجي دون أن ُيعترف
قليته بسرعة على محكمة قانونية

بعلو رسمياب ولم ُيتي له االتصال بمحا ٍم سرسعابج ولم تُعر
لصو و وواحب البالغ أبداب ىمكانية الطعن في قانونية اعتقاله واحت،از أمام المحاكم

()19

ولم تتي

 .وسحاج صو و وواحب البالغ

()20

بالقول أيل و و و واب ىن الدولة الطرف لم تقم بالتحقيق في هع االدعاءات وأنه لم يتلق أي تعوسض عن الحرمان
التعسري من الحرسة العي تعر له أكثر من مر .

وسدعي صوواحب البالغ أيلوبا انتهاي الماد  17من العهد مقروء بمرردها وباالقتران من الماد )3(2
5-3
()21
من العهد ألنه تعر للتد إ التعسو و ووري وغير القانوني في حياته الخاصو و ووة والمنزلية واألس و و ورسة  .وعلى
الخصووو

أثناء ترتين منزله في  29تش ورسن الثاني/نوفمبر  2002تعر

أفراد أس ورته ومن بينهم ابنته

البالغة من العمر  14س وونة لالعتداء والمل ووايقة والتهديد واإلذالل على يد أفراد الش وورلة العين اعتدوا على
ش ورفهم وسوومعتهم .وفي السوونوات التالية تلقى صوواحب البالغ وأس ورته تك ار ابر تهديدات وتعرض ووا لملووايقات
دون أن تتخووع الوودولووة الطرف أي ىجراءات وقووائيووة رغم البالغووات المتكرر عن تلووو االنتهوواكووات ودون أن
يتعر

6-3

أي من أفراد الشرلة المتورلين للمالحقة القلائية أو التأديب(.)22

وللب صواحب البالغ ىلى الدولة الطرف التحقيق في وقائن هع القلوية وتحديد هوسة المسودولين

عنها ومعاقبتهم ومنحه ال،بر الكامإ بما في ذلو دفن تعوسض سرسن وعادل ومناسب يتناسب من جسامة

ما لحقه من ض و وورر وسش و وومإ الل و وورر ال،س و وودي والعقلي وما س و وور من فر

في مس و ووار المهني ومزايا

التعليم والمزايا االجتماعية واللو وورر المعنوي والمصو ووارسد الناش و و ة عن مسو وواعد الخبراء وتكاليد األدوسة
والخدمات الطبية .وسطلب صوواحب البالغ كعلو أن تلوومن الدولة الطرف اتخاذ تدابير جبر للتعوسض عن

اللو و و و وورر المادي والمعنوي من ىدراج تدابير ترمي ىلى ىعاد ما ضو و و و وواع منه وإعاد االعتبار والترضو و و و ووية

بما في ذلو حرظ الكرامة والسمعة وضمانات عدم التكرار.
__________
()18

انظر التعليق العام لل،نة رقم )2004(31ج شوويهوب ضوود ال،زائر ( )CCPR/C/103/D/1811/2008رأي فردي (مدسد) لرابيان
سو و و و ووالريولي انلو و و و ووم ىليه كورنيلي فلينترمان الرقرات 7-5ج ودجبروني ضو و و و وود ال،زائر ( )CCPR/C/103/D/1781/2008رأي فردي
(مدسد) لرابان سالريولي انلم ىليه كورنيلي فلينترمان الرقرات .7-5

()19

يدعي صواحب البالغ أن ذلو يتعار
وقانون الشرلة.

من القوانين المحلية في الدولة الطرف بما فيها دسوتور نيبال المدقو وقانون قلوايا الدولة

()20

انظر التعليق العام لل،نة رقم  .) 2014(35وسشو و و و ووير صو و و و وواحب البالغ ىلى عد آراء صو و و و ووادر عن الل،نة بما فيها اآلراء في بالغ
وروشينكو ضد االتحاد الروسي (.)CCPR/C/101/D/1304/2004

()21

انظر التعليق العام لل،نة رقم  .)1988(16وسشو ووير صو وواحب البالغ ىلى ق اررات سو ووابقة صو وودرت عن الل،نة بما فيها ق ارراتها بشو ووأن
بالغ و و ووات فرعون ض و و و و و و و و و وود ال،زائر ( CCPR/C/109/D/1884/2009و )Corr.1الرقر 12-7ج وميزسن ض و و و و و و و و و وود ال،زائر
( )CCPR/C/106/D/1779/2008/Rev.1الرقر 10-8ج وبيرس ضو و و وود سو و و ووري النكا ()CCPR/C/103/D/1862/2009
الرقرتان  6-7و.7-7

()22

يدفن صو و و وواحب البالغ بالقول ىنه لم يتمكن من التمتن بحقه في الحصو و و ووول على معاأ تقاعدي بسو و و ووبب عدم االعتراف بتقاعد
رس وومياب وإن ذلو كان انتقاماب منه على الش ووكوى التي قدمها بش ووأن التععيب .وقد عانو األس وور من ظروف اقتص ووادية قاس ووية منع
تقاعد بسبب عدم حصوله على معاأ تقاعدي وألنه لم يهنأ بحيا أسرسة هادئة نتي،ة التهديدات والملايقات.
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وسدعي صواحب البالغ أيلواب أن بالغه مقبول من حيث اال تصواصوين الزمني والمحلي .وسدعي
7-3
أيلو واب أن قل وويته لم تعر قع على أي من ىجراءات التحقيق أو التس وووسة الدولية .وسحاج ص وواحب البالغ
بالقول ىنه قد اس و و و ووتنرد جمين س و و و ووبإ االنتص و و و وواف المحلية حيث قام ب،مين اإلجراءات المحلية وصو و و و ووالب ىلى

المحكمة العليا ولي من المعقول أن ُيتوقن منه اتخاذ أي طوات أ رى على الص و و و و ووعيد المحلي .فقد تبين
أن س و و و ووبإ االنتص و و و وواف التي توفرها التش و و و ورسعات النيبالية غير فعالة وهو لم يحص و و و ووإ قع على أي تعوسض

وال على غير من أشو ووكال االنتصو وواف( .)23وسلو وويد صو وواحب البالغ أيل و واب أنه ال يمكن اعتبار هعا البالغ
ىساء الستخدام الحق في تقديم البالغات(.)24
مالحظات الدولة الطرف على مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
1-4

في  13تشو ورسن األول/أكتوبر  2016دفعو الدولة الطرف بالقول ىن البالغ العي قدمه ص وواحب

البالغ غير مقبول أو ال يس ووتند ىلى أسو و

موض وووعية مدعية أن ادعاءات ص وواحب البالغ ال تس ووتند ىلى

وقائن أو ىلى واقن الحال وأنه قد ُب َّو في القلية بالرعإ على الصعيد الدا لي.
2-4

وتقول الدولة الطرف ىن أحد أفراد الشوورلة قدم شووكوى في حق صوواحب البالغ في كانون األول/

ديس و و وومبر  2002يدعي فيها أن هعا األ ير س و و وورف ذنباب كان في المطار .وفي  21ش و و ووباط/فبراير 2003
للبو سولطات مقر الشورلة الرئيسوي ىلى صواحب البالغ أن ي،يب على التهم الموجهة ىليه فطلب صواحب

البالغ ىلى محكمة االسووت ناف في باتان ىصوودار أمر امتثال متواصووإ في حق مقر الشوورلة الرئيسووي لالباب
ىص و و و وودار أمر مدقو لترادي أي ىجراء ىداري ممكن في حقه .وأص و و و وودرت المحكمة األمر المدقو نزوالب عند
للب صو و و و وواحب البالغ لكنها ردت التما

الصادر في  25شباط/فبراير .2003
3-4

أمر االمتثال المتواصو و و و ووإ بما ايه األمر المدقو في حكمها النهائي

وتدعي الدولة الطرف أن عناصو وور الشو وورلة حاولوا بعد نطق محكمة االسو ووت ناف بالحكم تسو ووليم

للب ىليه فيها تقديم توضوويحات بشووأن المسووألة .غير أن صوواحب البالغ رفض
رسووالة ىلى صوواحب البالغ ُ

وال به .وحرر مسوة من أفراد الشورلة
اسوتالم الرسوالة وتخلى عن أداء الواجبات المسوند ىليه وتععر االتص ُ
تقرس ابر بينوا ايوه الظروف وللبوا اتخواذ ىجراءات ىضو و و و و و وواايوة في حق صو و و و و و وواحوب البالغ لبقواب لموا تند عليوه

اء
قواعد الشو و وورلة.
وبناء عليه اتخعت سو و وولطات مقر الشو و وورلة الرئيسو و ووي في  19آذار/مار  2006ىجر ب
ب
اء إلقالته من وظيرته وفقاب لما تند عليه قواعد الشورلة .ولعن صواحب البالغ
ىدارساب في حقه واتخعت ىجر ب
في قرار وزار الشو و وودون الدا لية ولكن وزسر الدا لية اعتبر لعنه الوياب .وتقدم صو و وواحب البالغ بطلب ىلى

المحكمة العليا الس و ووتص و وودار أمر بتحوسإ الدعوى بقص و وود ىبطال اإلجراء اإلداري المتخع في حقه .وفي  1أيلول/

سووبتمبر  2014قررت المحكمة العليا أنه ال يوجد سووبب إللغاء القرار المتعلق بإجراء اإلداري ألنه أتيحو
لصاحب البالغ ىمكانية االستماع ىليه بشأن ذلو الموضوع مرات عديد ولكنه رفض استالم الرسالة.

4-4

وتل وويد الدولة الطرف أنه تم ُّ
رد أمر ىحل ووار بموجب للب قدمته زوجة ص وواحب البالغ في 3

كانون األول/ديسوومبر  2002ألن صوواحب البالغ كان يتبن نظام عمله العادي في المكتب ولعلو السووبب
لم يكن من اللروري ىصدار األمر نزوالب عند للب صاحبة االلتما .

__________

8

()23

كاتوال ضوود نيبال ( )CCPR/C/113/D/2000/2010الرقر 4-6ج وسوووبهراج ضوود نيبال ()CCPR/C/99/D/1870/2009
الرقر 3-6ج غيري ضود نيبال الرقر 3-6ج ماهارجان وآ رون ضود نيبال الرقر 4-7ج انظر أيلواب زدينيو وميالدا أوندرراكا ضود
ال،مهورسة التشو و و و وويكية ( )CCPR/C/91/D/1533/2006الرقر 3-6ج الل،نة المعنية بحقوف اإلنسو و و و ووان بابوسرام وآ رون ضو و و و وود
سووورسنام البالغات رقم  1983/146و 1983/154-148الرقر 2-9ج ب .ل .ضوود ألمانيا ()CCPR/C/79/D/1003/2001
الرقر 5-6ج الل،نة المعنية بحقوف اإلنسووان قلووية أ .ب .أ .ضوود ىسووبانيا البالغ رقم  1989/433الرقر 2-6ج وبن عزسز ضوود
ال،زائر ()CCPR/C/99/D/1588/2007ج الرقر .3-8

()24

 CCPR/C/3/Rev.11القاعد (99ج).
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5-4

أما ايما يتعلق بادعاء تعر

صاحب البالغ للتععيب في الرتر ما بين  28تشرسن الثاني/نوفمبر

و 5كانون األول/ديسو و و وومبر  2002فتشو و و وودد الدولة الطرف على أن محكمة المقالعة قد رفلو و و ووو ادعاءاته

في  13تموز/يوليه  2004حيث ىن ادعاء ص و و و وواحب البالغ لم يكن مدعوماب بأدلة فلم يعرَّف من ُيدعى أنه
مار عليه التع عيب وال يوجد محل و و و وور باالحت،از يثبو حرمان ص و و و وواحب البالغ من حرسته والتقرسر عن
ىص و ووابته ب،رو الص و ووادر عن ىدار الطب الش و وورعي في جامعة مهاراجاغونج ال أهمية له ألن الرحد تم
في وقو جد متأ ر ومن ثم ال يثبو ممارسو و و و ووة ما يدعى من تععيب .وقد أيدت المحاكم األعلى درجة ذلو

الق ارر القلائي.
6-4

وايموا يتعلق بادعاء اعتقوال صو و و و و و وواحب البالغ دون أمر باالعتقوال تدفن الدولة الطرف بالقول ىن

تخول للش و و وورلة س و و وولطة
اعتقال ص و و وواحب البالغ جرى وفقاب للقانون .ابموجب قانون والعقوبات لعام َّ 1970
اعتقوال األشو و و و و و وخوا دون أمر بواالعتقوال في حوال ارتكواب جرائم بعينهوا .واعتُقوإ صو و و و و و وواحوب البالغ في 20

ض وبع وهو يقوم بأنش ووطة تقو
آذار/مار  2006دون أمر باالعتقال ألنه ُ
ما يند عليه القانون المعكور .وسند ذلو القانون على تقديم الشو و و و ووخد المعتقإ للمثول أمام السو و و و وولطات
النظام والس ووالم العامين وفق

المختصووة وعلى عدم ىبقائه تحو الح ارسووة دون أمر بإ لوواعه لتلو الح ارسووةج وسند فلوالب عن ذلو على
ىبقاء الشو ووخد تحو الح ارسو ووة ألغ ار

التحقيق لمد أقصو وواها سو ووبعة أيام .وعليه فإن صو وواحب البالغ قد

أُبقي تحو الح ارسووة بإذن من السوولطة المختصووة وأللق س وراحه في  28آذار/مار  2006بناء على األمر

الصادر عن المحكمة العليا.

وتدفن الدولة الطرف بالقول أيل واب ىن دس ووتور نيبال يل وومن الحقوف األس وواس ووية بما فيها الحق في
7-4
()25
الحماية من التععيب والحرمان التعسووري من الحرسة  .وتحتج الدولة الطرف بالقول ىن السوولطة القلووائية

عمالب بالماد  126من الدس و و و ووتور تمارس و و و ووها محاكم مس و و و ووتقلة وهي ات مس و و و ووتقلة أ رى وفقاب لما يند عليه
الدس و و و و و ووتور وقوانين الدولة الطرف ومبادت القل و و و و و وواء المعترف بها .ومن بينها ما تند عليه الماد  9من

قانون المعاهدات في نيبال الصادر لعام  1999العي ينشئ وجوب احترام الصكوي الدولية لحقوف اإلنسان

وسكروإ عودم ترسو و و و و و ووير أي قوانين أو ىجراءات على نحو يخوالف معيوار القل و و و و و و وواء النزسوه والمختد .ولبقواب
للدسووتور وللقوانين السووائد ومعيار القلوواء النزسه والمختد تمو ىقامة العدل في قلووية صوواحب البالغ.

وايما يتعلق بالدعوى التي رفعها ص وواحب البالغ لدى محكمة مقالعة كتمندو في  26نيس ووان/أبرسإ 2006
لهما على أيديهم

على  12فرداب من أفراد الش و وورلة بش و ووأن التععيب وس و وووء المعاملة العي يدعي أنه تعر
أمرت المحكموة بوأن ُيودفن لوه مبلغ  21 000روبيوة نيبواليوة وأمرت بعودم اتخواذ أي ىجراء ىداري في حق أفراد
الشرلة المدعى عليهمج وهو األمر العي أيدته المحاكم األعلى درجة.

8-4
ورغم تأكيد ص و و وواحب البالغ مبلغ التعوسض العي يعادل  21 000روبية نيبالية لي تعوسلو و و واب
مناسوباب وال عادالب مقارنة باللورر العي تعر له تقول الدولة الطرف ىن المبلغ حددته محكمة ولنية وفق
األحكام الوارد في القوانين السوائد وباالسوتناد ىلى مدى طور القلوية واللورر العي تعر له اللوحية
واء عليووه وجووب على ال،مين احترام القرار الووعي اتخووعتووه الهي ووة
وغير ذلووو من الوقووائن ذات الصو و و و و و ولووة .وبنو ب
القلائية المستقلة.

9-4

وفي الختووام توودفن الوودولووة الطرف بووالقول ىن البالغ غير مقبول أو ىنووه في حووال كووان مقبوالب

ال يسووتند ىلى أس و

موضوووعية ألن القلووية قد بتو فيها الهي ة القلووائية المسووتقلة والنزسهة والمختصووة بما

يتماشووى من الدسووتور والقوانين السووائد ووفقاب إلجراءات المحاكمة العادلة ومعايير المحاكمة العادلة المقبولة
دولياب في جمين المحاكم بدرجاتها الثالم.

__________
()25
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تكرر الدولة الطرف قولها ىن الدستور يند على أن التععيب ُيعتبر جناية وعلى وجوب مني تعوسض للحايا التععيب.
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تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية واألسس الموضوعية
1-5

في  21تشرسن األول/أكتوبر  2016قدَّم صاحب البالغ تعليقات على مالحظات الدولة الطرف.

2-5

فديما يتعلق بمقبولية البالغ يالحظ ص وواحب البالغ أن األس ووباب التي تدعي الدولة الطرف على

أسواسوها أن البالغ غير مقبول غير واضوحة .وسرى صواحب البالغ أن ادعاء الدولة الطرف أن البالغ غير

مقبول يشوير ىلى شورط اسوتنراد سوبإ االنتصواف المحلية عمالب بالماد ()2(5ب) من العهد .وسكرر صواحب
البالغ القول ىنه اتخع جمين الخطوات القانونية المتاحة على الصو و و و ووعيد المحلي والتي تبيَّن أنها غير فعالة
ال عن ذلو
حيث لم يتم ىجراء أي تحقيق فعال ولم تتم مالحقة ال،نا قل و ووائيبا ولم يقدَّم له جبر مناس و ووب .وفلو و و ب

يدفن صو وواحب البالغ بالقول ىن الدولة الطرف نرسو ووها تدكد أن صو وواحب البالغ قد اسو ووتنرد سو ووبإ االنتصو وواف

المتاحة محلياب عندما قالو ىن قل ووية ص وواحب البالغ قد ُبو فيها بالرعإ حيث نظرت فيها المحاكم المحلية
بودرجواتهوا ال ثالم جميعهوا .وسحواج صو و و و و و وواحوب البالغ بوالقول ىن البالغ يلبي المعوايير ايموا يتعلق بوأسو و و و و و وبواب

المقبولية األ رى المنصو
3-5

عليها في الماد  )2(5ومن ثم ينبغي اعتبار مقبوالب.

أما ايما يتعلق باألسو و و و

الموضو و و وووعية للبالغ فرغم أن الدولة الطرف تلي في القول ىن قلو و و ووية

ص وواحب البالغ قد ُبو فيها في ىلار ىجراءات قل ووائية محلية يكرر ص وواحب البالغ قوله ىنه لم يتم ىجراء
أي تحقيق فعال في س و و ووياف الدعاوى القانونية ولم تتم مالحقة المس و و وودولين قل و و ووائياب وال معاقبتهم .ورغم أن
الدولة الطرف أشارت ىلى القرار القلائي المدر  13تموز/يوليه  2004العي رفض ادعاء صاحب البالغ

ومطالبته بسو و ووبب أنه لم يعرَّف من ُيدَّعى أنه مار عليه التععيب فإنه يدفن بالقول ىنه لطالما عرف هوسة
مرتكبي األفعوال اإلجراميوة في حقوه وأنوه أعلن هوستهم مرات عود  .وسشو و و و و و ووير ىلى أن بعض ال،نوا في قوات
عليهم الترقية حسب ادعائه األمر العي يدكد في نظر عدم ىجراء أي تحقيق

الشرلة قد ُرقي أو ُعر
في ادعاء صاحب البالغ وأن اإلفالت من العقاب ال يزال سيد الموقف.

وسطعن ص و و وواحب البالغ أيل و و واب في ادعاء الدولة الطرف أنه كان يعمإ في مكتبه في الرتر التي
4-5
()26
وسحاج
ُيدَّعى أنه حص و و و و ووإ فيها التععيب في تشو و و و و ورسن الثاني/نوفمبر  -كانون األول/ديس و و و و وومبر ُ . 2002
صو و و و و وواحب البالغ بالقول ىن عدم وجود محاضو و و و و وور سو و و و و وو،ن توثق احت،از ال يكري لدحض ادعاء التعر
للتععيب .وسكرر صو و وواحب البالغ قوله ىن كون واقعة اعتقاله واحت،از ليسو و ووو مدونة في أي تقرسر ح ارسو و ووة
أدانتها عد هي ات دولية معنية بحقوف اإلنسو و و و و و ووان بما فيها الل،نة
يدل على اتباع ممارسو و و و و و ووة منه،ية د

()27

وسعادل في حد ذاته انتهاكاب للماد  9من العهد.
5-5

وايما يتعلق بإغرال الدولة الطرف التقرسر الطبي عن ال،رو التي أصو و و وويب بها صو و و وواحب البالغ

باعتبار ال يقدم دليالب قالعاب على تعرضو و ووه للتععيب يدفن صو و وواحب البالغ بالقول ىن ذلو يبرهن على عدم
ىجراء تحقيق مسو و و و ووتديض وفعال في ادعاءاته .وسحتج بالقول أيلو و و و واب ىن كون المحاكم المحلية قررت منحه

تعوسلاب ُيشكإ اعترافاب بأنه تعر

بالرعإ للتععيب وسوء المعاملة.

وسكرر صو و و و و وواحب البالغ قوله ىن قرار منحه تعوسل و و و و و واب ال يمكن بأي حال من األحوال اعتبار
6-5
س و و ووبيإ انتص و و وواف فعاالب .ورغم ادعاء الدولة الطرف أن مبلغ التعوسض قد ُحدد باالس و و ووتناد ىلى مدى طور

القلية وما تعر له من ضرر فإن صاحب البالغ يدفن بالقول ىن المبلغ المالي العي ُمني له كتعوسض
لبقاب لقرار محكمة مقالعة كتمندو ال يتناسوب من جسوامة تعرضوه لالعتقال واالحت،از التعسوريين ولظروف

االحت،از الالىنس ووانية وللعوائق التي ُوض ووعو أمام حقوقه وحقوف أسو ورته في احترام الحيا الخاص ووة .وسحتج
__________

10

()26

وسعكر الش ووهادات الطبية التي قدمها كدليإ على اعتقاله التعس ووري واإلص ووابات التي لحقو به وهي ش ووهادات لم
يكرر ش ووهاد زميله ُ

()27
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صو و و و و و وواحوب البالغ بوالقول ىن مبلغ التعوسض وقودر  21 000روبيوة نيبواليوة رغم كونوه المبلغ المقرر دفعوه

عاد ب للو ووحايا التععيب في نيبال لي متناسو ووباب من جسو ووامة ال،رسمة التي ارتكبو في حق صو وواحب البالغ
وهو بوعلوو ينوافي المعوايير الودوليوة( .)28وسودفن ص و و و و و و وواحوب البالغ بوالقول ىنوه في حوالوة ادعواءات التعوعيوب

ال ي،وز أبداب اعتبار التعوسض النقدي وحد كااياب لتوفير ال،بر المناسو ووب لللو ووحايا .وسكرر القول ىنه لبقاب
للقانون الدولي ي،ب أن يكون من ضو وومن تدابير ال،بر التي تقدم للو ووحايا التععيب ىعاد ما ضو وواع منهم
وإعاد االعتبار لهم وترضيتهم وتقديم ضمانات بعدم التكرار.

وبا تصار يدعي صاحب البالغ أن الدولة الطرف لم تقدم ح،،با قانونية متينة للطعن في مقبولية
7-5
البالغ وفي أس و وس و ووه الموض و وووعية بالش و ووكإ الكافي .وسكرر ص و وواحب البالغ القول ىن الدولة الطرف قد انتهكو

لووه

المووادتين  7و )1(10مقروءتين بمرردهمووا وبوواالقتران من الموواد  )3(2من العهوود نظ بار لمووا التي تعر
صو وواحب البالغ من تععيب وسو وووء معاملة ومعاملة الىنسو ووانية أثناء فترات االحت،از التعسو ووري وما تال ذلو من
عدم ىجراء الدولة الطرف بمبادر منها أي تحقيق سو و و ورسن وفعال ومسو و و ووتقإ ونزسه ومسو و و ووتديض وعدم مالحقتها

المسدولين عن ذلو قلائياب وعدم معاقبتهم وعدم توفير سبيإ انتصاف فعال لصاحب البالغ.

وسدعي ص وواحب البالغ أيلو واب انتهاي الماد  7مقروء باالقتران من الماد  )2(2من العهد نتي،ة
8-5
عودم اتخواذ الودولوة الطرف ىجراءات قوانونيوة فعوالوة لترعيوإ الحقوف المكرسو و و و و و ووة في العهود وإل ازلوة العوائق التي
ينطوي عليهووا اإللووار القووانوني القووائم ايمووا يتعلق بووالتعووعيووب والتي تخووالف االلت ازمووات الوودوليووة التي أ ووعتهووا

على عاتقها .ورغم ادعاء الدولة الطرف أن الحق في عدم التعر

للتععيب حق معترف به في الدسو و و و ووتور

النيبالي لعام  2015فإن صوواحب البالغ يدفن بالقول ىن االعتراف بهعا الحق األسوواسووي في الدسووتور لي

كااياب ما لم تصو وواحبه تشو ورسعات جنائية ممكنة تتيي المقاضو ووا ال،نائية على مثإ تلو األفعال وإنزال العقوبة
المناسبة بال،نا وهو ما ال ينطبق على الدولة الطرف بعد.

9-5

وسكرر صو و و وواحب البالغ القول كعلو ىن الدولة الطرف قد انتهكو الرقرات ( )1و( )2و( )3و()5

من الماد  9مقروء بمرردها وباالقتران من الماد  )3(2من العهد ألن ص و و وواحب البالغ تعر

لالعتقال

واالحت،از التعسووريينج ولم ُيخبر بأسووباب االعتقال لحظة اعتقاله .وعالو على ذلو انتهكو الدولة الطرف
الماد  17مقروء بمرردها وباالقتران من الماد  )3(2من العهد ألن صو و و وواحب البالغ وأسو و و ورته تعرضو و و ووا
للتد إ التعسري وغير القانوني في حياتهم الخاصة وحياتهم المنزلية واألسرسة.
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
قبووإ النظر في أي ادعوواء يرد في أي بالغ ي،ووب على الل،نووة أن تقرر لبق واب للموواد  97من
1-6
نظامها الدا لي ما ىذا كان البالغ مقبوالب بموجب البروتوكول اال تياري.
وقد تحققو الل،نة لبقاب للماد ()2(5أ) من البروتوكول اال تياري أن المسووألة نرسووها ليسووو قيد
2-6
نظر أي ىجراء آ ر من ىجراءات التحقيق أو التسوسة الدوليين.
3-6

تالحظ الل،ن ووة أن الم وواد ()2(5ب) من البروتوكول اال تي وواري تمنعه ووا من النظر في أي بالغ

ما لم تتأكد من استنراد سبإ االنتصاف المحلية .وإذ تلن في االعتبار ح،ج صاحب البالغ أنه قد استنرد
__________
()28

يحاج ص و و و وواحب البالغ بالقول ىن التعوسض عن االنتهاي ال،س و و و وويم لحقوف اإلنس و و و ووان ينبغي أن يأ ع في االعتبار الل و و و وورر البدني
والعقلي والرر

اللو و ووائعة من حيث العمإ والتعليم والمزايا االجتماعية واألضو و ورار المعنوسة والمصو و ووارسد الالزمة للحصو و ووول على

مساعد الخبراء وتكاليد األدوسة والخدمات الطبية.
GE.21-01313
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جمين سبإ االنتصاف المحلية وبالنظر ىلى عدم ورود أي اعت ار
الل،نوة تعتبر أن لي

من الدولة الطرف في هعا الشأن فإن

في أحكوام المواد ()2(5ب) من البروتوكول اال تيواري موا يمنعهوا من النظر في هوعا

البالغ .وفي هعا الشو ووأن تالحظ الل،نة أن صو وواحب البالغ يرى أن قول الدولة الطرف بعدم مقبولية بالغه

يحيإ على شورط اسوتنراد سوبإ االنتصواف المحلية بموجب الماد ()2(5ب) غير أن الدولة الطرف تقر في

مالحظاتها أن القلية كانو محإ نظر المحاكم بدرجاتها الثالم في نظامها القلائي.
4-6

وتالحظ الل،نة قول ص و و وواحب البالغ ىن الدولة الطرف قد انتهكو التزاماتها بموجب الماد )2(2

من العهد مقروء باالقتران من الماد  7ألنها لم تتخع تدابير تشرسعية فعالة ألجإ ترعيإ الحقوف المكرسة

في الماد  7من العهد وإلزالة العوائق في اإللار القانوني القائم ايما يتعلق بالتععيب .وتش و و و و و ووير الل،نة ىلى

ق ارراتها الس و و ووابقة التي قالو فيها ىن أحكام الماد  2من العهد تند على التزام عام من جانب الدول األلراف

وال ي،وز ىذا ما اعتُد بها لوحدها أن تكون أساساب لمطلب يرد في بالغ بموجب البروتوكول اال تياري(.)29
وترى الل،نة أيلو و و و و و واب أنه ال ي،وز االعتداد بأحكام الماد  2كأس و و و و و ووا لمطالبة ترد في بالغ من البالغات

بموجوب البروتوكول اال تيواري بواالقتران من أحكوام أ رى من العهود موا عودا في حوال كوان عودم وفواء الودولوة
ٍ
انتهاي قائم بعاته للعهد يم مباشور الشوخد العي
الطرف بالتزاماتها بموجب الماد  )2(2سوبباب وشويكاب في

يدعي أنه ض و ووحية .وتحيع الل،نة علماب من ذلو بأن ص و وواحب البالغ ادعى بالرعإ انتهاي حقوقه بموجب
الماد  7اسو و ووتناداب ىلى ترسو و ووير وتطبيق القوانين القائمة في الدولة الطرف وال ترى الل،نة أن النظر ايما ىذا
كانو الدولة الطرف قد انتهكو أيلاب التزاماتها العامة بموجب الماد  )2(2من العهد مقروء باالقتران من
الماد  7منرص و و و ووإ عن نظرها في انتهاي حقوف ص و و و وواحب البالغ بموجب الماد  7من العهد .لعلو ترى

الل،نة أن مطالبات ص و وواحب البالغ في هعا الش و ووأن تتنافى من الماد  )2(2من العهد وغير مقبولة بموجب

الماد  3من البروتوكول اال تياري.

وتحيع الل،نة علمبا بادعاء الدولة الطرف أنه تم النظر في قلوية صواحب البالغ على نحو مناسوب
5-6
بالرعإ وتمو تس و وووستها في المحاكم المحلية حيث ص و وودر فيها حكم يند على مني ص و وواحب البالغ تعوسلو و واب

بموجب قانون التعوسض عن التععيب .غير أن الل،نة تحيع علمبا بقول صو و و و وواحب البالغ ىن المبلغ العي ُمني
ىيا كتعوسض لبقبا لقرار المحكمة المحلية ال يتناس ووب من ش وود التععيب العي تعر له في آذار/مار .2006

وتحيع الل،نة علمبا أيل و و وبا بادعاء ص و و وواحب البالغ أنه ال ي،وز أبدا اعتبار التعوسض النقدي وحد بأي حال
من األحوال كااياب لتقديم ال،بر المناسو و و ووب للو و و ووحية من ضو و و و حايا التععيب كما تحيع علماب بادعائه أنه لم يتم
تعرسد أي من األش ووخا

المش ووتبه في أنهم مارسو ووا عليه التععيب ولم تتم محاكمتهم وال معاقبتهم رغم عدد

من الشوكاوى التي قدمها صواحب البالغ بشوأن التععيب العي تعر

له في عام  .2006وفي هعا الصودد تشوير

الل،نة ىلى أن ال،بر ي،ب أن يكون متناسو و و و ووببا من جسو و و و ووامة االنتهاكات المرتكبة  .وترى الل،نة أن سو و و و ووبيإ
االنتص وواف المنص ووو عليه في قانون التعوسض عن التععيب لي كااياب مقارن بة من س ووبيإ االنتص وواف الرعال
()30

العادي العي حددته الل،نة ال سو وويما بالنظر ىلى المعلومات المعروضو ووة على الل،نة والتي تدل على أن الدولة
له ص وواحب البالغ في آذار/مار  .2006وباإلض ووافة

الطرف لم ت،ر تحريقاب كاايبا في التععيب العي تعر
ىلى ذلو لم يكن المقصو و ووود بالتعوسض المعكور أعال سو و وووى التغطية على التععيب العي تعر
البالغ في آذار/موار  2006ولي

له صو و وواحب

فعوإ التعوعيوب في حود ذاتوه واعتقوالوه واحت،واز التعس و و و و و ووريين في ظروف

ال ىنس ووانية وانتهاي حقوقه وحقوف أس ورته في حرمة الحيا الخاص ووة العي يدعي ص وواحب البالغ أنه تعر

له

في تشو و و و و و ورسن الثواني/نوفمبر  -كوانون األول/ديس و و و و و وومبر  2002وهي االدعواءات التي لم تقودم الودولوة الطرف

__________
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()29

انظر قلو و و و ووية كاسو و و و ووتانييدا ضو و و و وود المكسو و و و وويو ( )CCPR/C/108/D/2202/2012الرقر 8-6ج وقلو و و و ووية أ .ب .ضو و و و وود أوكرانيا
( )CCPR/C/105/D/1834/2008الرقر 5-8ج وبيرانو باسو ضد أوروغواي ( )CCPR/C/100/D/1887/2009الرقر .4-9

()30

 A/RES/60/147المرفق الرقر .15
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أي معلومات تريد بأنها أجرت فيها تحريقبا كاايبا .وعليه فإن الل،نة ترى أن صو وواحب البالغ قد دعم ادعاء بإثباتات
كااية وفق ما تقتل و و و و و وويه الماد  7والرقرات ( )1و( )2و( )3و( )5من الماد  9والماد  )1(10والماد 17

مقروء بمرردها وباالقتران من الماد  )3(2ايما يتعلق باالدعاءات المبينة أعال ألغ ار

المقبولية.

وحيووث لم تقوودَّم أي لعون أ رى في مقبوليووة البالغ تعلن الل،نووة أن البالغ مقبول ايمووا يتعلق

6-6

بادعاءات ص و وواحب البالغ بموجب الماد  7والرقرات ( )1و( )2و( )3و( )5من الماد  9والماد )1(10

والمواد  17جميعهوا مقروء بمرردهوا وبواالقتران من المواد  )3(2من العهود .ومن ثم تشو و و و و و وورع في النظر في
أس

البالغ الموضوعية.

النظر في األس
1-7

الموضوعية

نظرت الل،نوة في البالغ في ضو و و و و و وووء جمين المعلوموات التي قودمهوا الطرفوان وفق موا تقتلو و و و و و ويوه

الماد  )1(5من البروتوكول اال تياري.

فديموا يتعلق بوادعواء ص و و و و و و وواحوب البالغ بموجوب المواد  7من العهود تحيع الل،نوة علمواب بمختلف
2-7
اسو ووتنتاجات الهي ات الدولية لحقوف اإلنسو ووان وتقارسر منظمات غير حكومية تسو وولع اللو وووء على اسو ووتش و وراء
ممارسو و ووة التععيب وسو و وووء المعاملة في نيبال( .)31وتعكر الل،نة بأنه ال ي،وز اسو و ووتثناء أحد من الماد  7من

العهد حتى في حالة الطوارت العامة

()32

كما تعكر بأنه ي،ب على كإ دولة لرف التحقيق بس و و وورعة ونزاهة

حالما تقدَّم شوكوى بشوأن التعر للتععيب وسووء المعاملة الفاب لما تقتلويه الماد  .7وتدكد الل،نة موقرها
من أن عبء اإلثبات ال ي،وز أن يقن على عاتق ص وواحب البالغ بمررد اص ووة بالنظر ىلى أن ص وواحب
البالغ والدولة الطرف ال يتمتعان بنر

القدر من المسوواوا في الحصووول على األدلة وأن الدولة الطرف في

كثير من األحيان تكون لديها ىمكانية الوصو ووول ىلى المعلومات ذات الصو وولة

 .وفي القلو ووايا التي تسو ووتند

()33

فيها االدعاءات ىلى أدلة ذات ص و و و و و وودقية يقدمها ص و و و و و وواحب البالغ وعندما يكون مزسد من التوض و و و و و وويي رهناب
بالمعلومات المتوفر لدى الدولة الطرف حصو و ابر اي،وز لل،نة أن تعتبر ادعاءات ص وواحب البالغ مثبتة في
حال لم تقدم الدولة الطرف أدلة أو توضو و و و و و وويحات مقنعة تثبو عك تلو االدعاءات .وتعكر الدولة الطرف

كعلو بأنه ينبغي ىيالء االعتبار الواجب الدعاءات صو و و و و و وواحب البالغ في حال كانو مثبتة بالقدر الكافي

ما لم تقدم الدولة الطرف أي توضيحات مقنعة(.)34
3-7
تعر

وفي القلو و و ووية قيد النظر ايما يتعلق بالتععيب وسو و و وووء المعاملة التي يدعي صو و و وواحب البالغ أنه

لهما في الرتر من  28تشو و و و و ورسن الثاني/نوفمبر ىلى  5كانون األول/ديس و و و و وومبر  2002تحيع الل،نة

علماب بأن الدولة الطرف تحتج بالقول ىنه ال يمكن ىثبات ادعاء التععيب وس وووء المعاملة بس ووبب عدم تعرسد
من ُيدعى أنهم ال،نا وعدم توفر أي محاضو وور احت،از أو تقرسر صو ووحيي باإلصو ووابات .وتحيع الل،نة علماب
__________
()31

 CCPR/C/NPL/CO/2الرقر 10ج  CAT/C/NPL/CO/2الرقر 13ج  E/CN.4/2006/6/Add.5الرقرات 19-17ج

 A/HRC/16/52/Add.2الرقرات 79-77ج A/HRC/10/53ج  A/67/44المرفق الثالث عشو وور الرقرات  .108-100انظر
أيلاب باندي ضد نيبال ( )CCPR/C/124/D/2413/2014وغيري ضد نيبال وكاتوال ضد نيبال.

()32

التعليق العام رقم  )1992(20الرقر .3

()33

وروش ووينكو ض وود االتحاد الروس ووي الرقر  .5-9انظر أيلو واب كانديإ ومن معه ض وود نيبال ()CCPR/C/126/D/2560/2015
الرقر 4-7ج باندي ض و و و و وود نيبال الرقر 3-8ج وش و و و و ووارما وش و و و و ووارما ض و و و و وود نيبال ( )CCPR/C/94/D/1469/2006الرقر 5-7ج

()34

غيري ضد نيبال الرقر 4-7ج والعواني ضد ال،ماهيرسة العربية الليبية الرقر .5-6

شو و و و و و و و ووارمو ووا وآ رون ضو و و و و و و و وود نيبو ووال ( )CCPR/C/122/D/2364/2014الرقر 3-5ج ونو وواكو ووارمي ونو وواكو ووارمي ضو و و و و و و و وود نيبو ووال
( )CCPR/C/119/D/2184/2012الرقر 4-11ج داكووال وآ رون ض و و و و و و وود نيبووال ( )CCPR/C/119/D/2185/2012الرقر
4-11ج وموايوا ضو و و و و و وود نيبوال ( )CCPR/C/119/D/2245/2013الرقر 2-12ج مواهوارجوان وآ رون ضو و و و و و وود نيبوال الرقر 3-8ج
ترسباثي وآ رون ضد نيبال ( )CCPR/C/112/D/2111/2011الرقر 2-7ج وكاتوال ضد نيبال الرقر .6-3
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أيلو و و واب بأن ص و و وواحب البالغ يدفن بالقول ىنه عرف من يدعي أنهم ال،نا وإن عدم وجود محل و و وور احت،از
لي دليالب على أن االحت،از لم يقن .وباإلض ووافة ىلى ذلو يقدم ص وواحب البالغ ش ووهادات تثبو أنه لم يكن

يعمإ في المكتب في تلو الرتر  .وتحيع الل،نة علماب كعلو بأن صاحب البالغ يدفن بالقول ىن هناي شهاد
لبية إلثبات أنه تعر لإلصوابة في  20كانون األول/ديسومبر  2002وأنه لم يتمكن من الخلووع لرحد

لبي في أي وقو س ووابق ألنه كان م،ب ابر على البقاء في المكتب .وسش ووير ص وواحب البالغ أيلو واب ىلى ىجراء
للوب األمر بواإلحلو و و و و و ووار الوعي قودمتوه زوجتوه أثنواء تلوو الرتر وهو موا يودعم ادعواءاتوه أكثر .وتوأ وع الل،نوة

تعكر ىجراء
بعين االعتبار أيلو واب كون الدولة الطرف لم تطعن في الش ووهاد التي قدمها ص وواحب البالغ ولم ُ
أي تحقيق آ ر في الوقائن .وترى الل،نة أنه ينبغي ىيالء االعتبار الواجب الدعاءات صو و و وواحب البالغ ألن
الدولة الطرف لم تقدم توضو و وويحات مقنعة بشو و ووأن ادعاءات صو و وواحب البالغ ذات الصو و وولة بما تعر

له من

تععيب وضوروب أ رى من المعاملة أو العقوبة القاسوية والالىنسوانية والمهينة الل الرتر ما بين  28تشورسن

الثاني/نوفمبر و 5كانون األول/ديسمبر .2002

وتحيع الل،نووة علمواب بووادعوواءات ص و و و و و و وواحووب البالغ أن ظروف االحت،وواز في مقر رتووإ شو و و و و و وورلووة
4-7
هانوماندوكا في كتمندو في الرتر من  28تش ورسن الثاني/نوفمبر ىلى  5كانون األول/ديسوومبر  2002كانو
على العموم تعادل التععيب وغير من ضو و ووروب المعاملة القاسو و ووية والالىنسو و ووانية والمهينة فقد اشو و ووتملو على
االحت،از بمعزل عن العالم الخارجي والحب

االنررادي واإل لوواع لالسووتنطاف تحو اإلك ار من اسووتخدام

الصو ووعقات الكهربائية وغير ذلو من اإلجراءات القاسو ووية وعدم تقديم الغعاء والماء لعد أيام .وتشو ووير الل،نة

ىلى تعليقها العام رقم  )1990(20العي الحظو ايه الل،نة أن الحب

االنررادي المطول في حق شو و و ووخد

محت،ز أو مسوو،ون قد يعادل التععيب( .)35وتسوولم الل،نة أيل واب بأن درجة المعانا المرتبطة باالحت،از دون
ىمكانية االتصو و و و ووال بالعالم الخارجي تعادل التععيب( .)36وفل و و و و والب عن ذلو تعكر الل،نة بأن الحرمان من
فض الودولوة الطرف االعتراف بوالحرموان من الحرسوة ُيخرج الشو و و و و و ووخد فعليواب من حموايوة
الحرسوة الوعي يليوه ر ُ
()37
القانون وسعر حياته لخطر ش و و و ووديد ودائم وهو األمر العي يعر الدولة للمس و و و وواءلة  .وفي وياب أي
معلومات من الدولة الطرف عن المعاملة التي تلقاها صواحب البالغ أثناء وجود رهن االحت،از الل تلو
الرتر فوإن الل،نوة تولي االعتبوار الواجوب الدعواءات صو و و و و و وواحوب البالغ أن ظروف احت،واز تعوادل التعوعيوب

أو غير من المعاملة القاس و و و ووية والالىنس و و و ووانية والمهينة

()38

وتخلد ىلى أن معاملته أثناء االحت،از تش و و و ووكإ

انتهاكاب للماد  7من العهد .وفي ضو و و وووء ما تقدم ترى الل،نة أن ال ضو و و وورور للنظر في االدعاءات بموجب
الماد  )1(10ايما يخد نر الوقائن.
وتالحظ الل،نة أن س و و و و وولطات الدولة الطرف لم ت،ر تحريقاب فعاالب بعد أن قدم ص و و و و وواحب البالغ
5-7
شو و ووكوى بشو و ووأن تعرضو و ووه للتععيب وسو و وووء المعاملة في الرتر من  28تش و و ورسن الثاني/نوفمبر ىلى  5كانون
األول/ديس و و و و و وومبر  .2002وترى الل،نة أن الدولة الطرف لم تبرهن في ظروف هع القل و و و و و ووية على أن

س و وولطاتها تعاملو من ادعاءات التععيب التي قدمها ص و وواحب البالغ بس و وورعة وبص و ووور مناس و ووبة( .)39بينما

برهن على ص و و وواحب البالغ أنه حاول جاهداب م ار ابر وتك ار ابر ىبالغ الس و و وولطات في بلد بادعاءاته عد مرات
عندما قدم ش و و و و ووكاوى ىلى الل،نة الولنية لحقوف اإلنس و و و و ووان وإلى رئي ىدار المقالعة وإلى المحكمة العليا.
__________
()35

التعليق العام رقم  )1992(20الرقر .6

()36

داكال وآ رون ضد نيبال الرقر .7-11

()37

أبو شو و و وواال وآ رون ضو و و وود ليبيا ( )CCPR/C/107/D/1913/2009الرقر 2-6ج ناكارمي وناكارمي ضو و و وود نيبال الرقر 6-11ج

()38

ماهارجان ضد نيبال الرقر 7-8ج وغورجي  -دينكا ضد الكاميرون ( )CCPR/C/83/D/1134/2002الرقر .2-5

()39
14

داكال وآ رون ضد نيبال الرقر  .6-11انظر أيلاب تعليق الل،نة العام رقم  )2018(36الرقر .58
وروشينكو ضد االتحاد الروسي الرقر .5-9
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وترى الل،نة أنه ينبغي ىيالء االعتبار الواجب الدعاءات صوواحب البالغ ال سوويما في ظإ عدم تقديم الدولة

وبناء عليه
الطرف أي توضويحات مقنعة بشوأن ادعاءات صواحب البالغ المدعومة بما قدمه من شوهادات.
ب
تخلد الل،نة في ظروف هع القلو ووية ىلى أن الوقائن المعروضو ووة عليها تكشو ووف عن انتهاي حقوف صو وواحب
البالغ المكرولة له بموجب المواد  7مقروء بمرردها وباالقتران من المواد  )3(2من العهود ايموا تعر

من سوء المعاملة في تشرسن الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر .2002
6-7

وايما يتعلق بالتععيب العي تعر

له

له صو و و وواحب البالغ في آذار/مار  2006يعتد هعا األ ير

أيلو و و وبا بانتهاي الماد  7مقروء بمرردها وباالقتران من الماد  )3(2من العهد .ولكي يكون سو و و ووبيإ االنتصو و و وواف
فعواالب مثلموا تند على ذلوو المواد  )3(2من العهود فوإن من واجوب الودولوة الطرف التحقيق ايموا ُيودعى من
انتهاكات حقوف اإلنسو و ووان بسو و وورعة ونزاهة واسو و ووتراضو و ووة بأية مقاضو و ووا من ُيشو و ووتبه في أنهم ال،نا ومعاقبة
المسو وودولين منهم عن تلو االنتهاكات( )40وتقديم أشو ووكال أ رى من ال،بر لللو ووحايا بما فيها التعوسض(.)41
وتنشو ووأ تلو االلتزامات بالتحديد ايما يتعلق باالنتهاكات المعترف بأنها ذات لبيعة جنائية بموجب القانون الدولي

مثووإ انتهوواي الحقوف المحميووة بموجووب الموواد  7من العهوود( .)42وتووعكر الل،نووة كووعلووو بووأن الحقوف المحميووة
بموجب الماد  7من العهد تشمإ األلم العقلي أيلاب وال تقتصر على األلم ال،سدي(.)43

7-7

وفي هع القل و و و ووية تالحظ الل،نة ادعاء الدولة الطرف أن المحاكم المحلية قد نظرت بالرعإ في

ادعاء صو و و وواحب البالغ بشو و و ووأن التععيب العي تعر

له في آذار/مار  2006حيث أصو و و وودرت ق ار ابر بدفن

تعوسض ىلى ص وواحب البالغ .وتحيع الل،نة علماب بأن ص وواحب البالغ يحتج بالقول ىن مبلغ التعوسض غير
كواف بوالنظر ىلى شو و و و و و وود التعوعيوب الوعي تعر لوه في آذار/موار  2006وبوالمقوارنوة من موا عوانوا من ألم

جسودي وعقلي نتي،ة ذلو التععيب وأن التعوسض لم يأ ع بعين االعتبار عدم توفير الدولة الطرف الحماية

لوه وعودم الترواعوإ بوالشو و و و و و وكوإ الالئق من التعوعيوب الوعي عوانى منوه .وتودعي الودولوة الطرف أن مبلغ التعوسض
العي حددته المحكمة باالس ووتناد ىلى مدى طور القل ووية والل وورر العي وقن على ص وواحب البالغ بيد أن

الل،نة تحيع علماب بادعاء ص و و وواحب البالغ أن مبلغ التعوسض لم يأ ع بعين االعتبار الل و و وورر العقلي العي
وقن عليه ولم يأ ع بعين االعتبار حالته االقتصادية واالجتماعية وال حاجته ىلى ىعاد االعتبار له كما أنه

لم يتم التحقيق بالشوكإ المناسوب في قلويته ولم تتم مقاضوا من ُيدعى أنهم ال،نا  .وتحيع الل،نة علماب بأن
الدولة الطرف لم تقدم أي توضو و وويحات مقنعة بشو و ووأن ما ىذا كان قد أجري تحقيق كاف في التععيب الشو و ووديد
العي تعر

له وال سويما المعانا العقلية التي عاشوها نتي،ة لعلو وهو ما كان ينبغي أن يددي ب المحاكم

ىلى تحديد مبلغ تعوسض عادل على هعا األسو ووا ج أو ايما يخد سو ووبب عدم قلو ووا من ُيدعى أنهم ال،نا
العي عرفهم ص وواحب البالغ وعدم معاقبتهم ىذا ما ثبتو ىدانتهم .وبالنظر ىلى ما تقدم ترى الدولة الطرف
أنه ينبغي ىيالء االعتبار الواجب الدعاءات ص وواحب البالغ وأن المواد المل وومنة في الملف ال تس وومي بالخلو

ىلى أن تحريقبا كاايبا قد أجري في ادعاءات التععيب وايما عانا من ألم جسو و و وودي وعقلي رغم ما قدمه صو و و وواحب

البالغ من أدلة(.)44
__________
()40

راجاباك ض و وود س و ووري النكا ( )CCPR/C/87/D/1250/2004الرقر  .3-9انظر أيلو و واب تعليق الل،نة العام رقم )1992(20
الرقر  .14-13وتعليقها العام رقم  )2004(31الرقر .18
وآ رون ضد سري النكا الرقر .9

()41

ال ىيشونوف ضد أوزبكستان ( )CCPR/C/98/D/1589/2007الرقر 10ج وبيرس
انظر مث ب

()42

التعليق العام رقم  )2004(31الرقر .18

()43

انظر على سوبيإ المثال ي .ن .ل .ه .ضود بيرو ( )CCPR/C/85/D/1153/2003الرقر 3-6ج ول .م .ر .ضود األرجنتين

()44

المبادت األسو و وواسو و ووية والمبادت التوجيهية بشو و ووأن الحق في االنتصو و وواف وال،بر للو و ووحايا االنتهاكات ال،سو و وويمة للقانون الدولي لحقوف
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اإلنسان واالنتهاكات الخطير للقانون اإلنساني الدولي المرفق الرقر .15
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وبناء عليه ال ي،وز للدولة الطرف أن تتهرب من مسو و و و و و وودولياتها الناشو و و و و و و ة عن العهد بالقول ىن

8-7

المحاكم المحلية قد نظرت بالرعإ في المسو و ووألة حيث يتلو و ووي أن وسو و ووائإ االنتصو و وواف الممنوحة غير فعالة

على ما يبدو .لعلو تس ووتنتج الل،نة في ض وووء عدم ىجراء تحقيق سو ورسن ونزسه ومس ووتديض وعدم مقاض ووا

مرتكبي التععيب أو معاقبتهم وعدم تقديم جبر مناسو و ووب لصو و وواحب البالغ أن المعلومات المعروضو و ووة عليها

تكشو و و و و و ووف عن انتهوواي الودولوة الطرف للموواد  7مقروء بمرردهوا وبواالقتران من الموواد  )3(2من العهوود ايمووا
له صاحب البالغ من تععيب في آذار/مار .2006

تعر

9-7

وايمووا يتعلق بو االنتهوواي الموودعى للرقرات ( )1و( )2و( )3و( )5من الموواد  9مقروء بمررده ووا

وبواالقتران من المواد  )3(2من العهود تحيع الل،نوة علموبا بوادعواءات ص و و و و و وواحوب البالغ أنوه عنودموا احت،ز من 28
تشو و و و ورسن الثاني/نوفمبر ىلى  5كانون األول/ديس و و و وومبر  2002ومن  20آذار/مار ىلى  28آذار/مار 2006
كان معتقالب دون أمر باالعتقال ودون أن ُيطلن على أسو و ووباب اعتقاله وال على التهم الموجهة ىليه ودون أن
حرر محلور رسومي باالحت،از .وتحيع الل،نة علماب بادعاء الدولة الطرف أن اعتقال صواحب البالغ دون
ُي َّ

أمر باالعتقال في  20آذار/مار  2006وما تال من احت،از قد جرى وفق اإلجراء المنصووو
القانون حيث ىن ص و وواحب البالغ كان يقوم بأعمال تقو

الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن هعا االدعاء.
10-7

عليه في

الس و وولم والنظام العام (انظر الرقر  )6-4بيد أن

وفي هعا الش و ووأن تعكر الل،نة بمرهوم "التعس و ووف" كما ورد في الماد  9العي ي،ب عدم مس و وواواته

بعبار "مخالف للقانون" وإنما ي،ب ترسير بصور أعم لكي يتلمن عناصر عدم المالئمة والتناسب والظلم
وعدم القابلية للتنبد وعدم مراعا األص و و و و ووول القانونية الواجبة( .)45وتش و و و و ووير الل،نة أيلو و و و و واب ىلى تعليقها العام

رقم  )2014(35الوعي حظرت ايوه الحرموان التعسو و و و و و ووري وغير القوانوني من الحرسوة أي الحرموان من الحرسوة

العي ال ُيرر ألس ووباب منص ووو عليها في القانون وال وفقاب إلجراءات محدد في القانون .وهعان النوعان
من الحظر يتودا الن ألن حواالت االعتقوال أو االحت،واز قود تكون مخوالروة للقوانون السو و و و و و وواري دون أن تكون

تعسو و و و وودية أو تكون جائز قانوناب ولكنها تعسو و و و وودية أو ربما تكون تعسو و و و وودية وغير قانونية في آن .فاالعتقال
أو االحت،از المرتقر ىلى أي أسو و ووا قانوني يكون تعسو و وودياب أيل و و واب( .)46وتقتلو و ووي الماد  9أيل و و واب االمتثال
للقوانين المحلية التي تحدد متى ي،ب الحصو و ووول على اإلذن بمواصو و وولة االحت،از من قا

آ ر

()47

عندما يتعر

أفراد ما لالحت،از

()48

وعندما يتعين عر

أو من موظف

الشو ووخد المحت،ز على المحكمة

وكعلو القيود القانونية المرروضو و ووة على مد االحت،از( .)50وس،ب تقديم المسو و وواعد لاشو و ووخا

()49

المحرومين

من حرستهم في الحصو و ووول على سو و ووبإ االنتصو و وواف الرعالة للدفاع عن حقوقهم بما فيها المراجعة القلو و ووائية

األولية والدورسة لمدى قانونية االحت،از ومنن ظروف االحت،از المنااية للعهد(.)51

 11-7وفي هع القل و و ووية وباالس و و ووتناد ىلى المعلومات المقدمة تحيع الل،نة علماب بأن اعتقال ص و و وواحب
البالغ في  28تش ورسن الثاني/نوفمبر واحت،از في الرتر من  28تش ورسن الثاني/نوفمبر ىلى  5كانون األول/
ديسو وومبر  2002كان تعسو وودياب وغير قانوني معاب في آن حيث لم ُيخبر بأسو ووباب اعتقاله ولم يعر

سو ورسعاب

__________
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انظر مثالب غورجي  -دينكا ضود الكاميرون الرقر 1-5ج انظر مثالب فان ألرن ضود هولندا ()CCPR/C/39/D/305/1988
الرقر .8-5

()46

التعليق العام رقم  )2014(35الرقر .11

()47

غرسدين ضد االتحاد الروسي ( CCPR/C/69/D/770/1997و )Corr.1الرقر .1-8

()48

عمروف ضد أوزبكستان ( )CCPR/C/100/D/1449/2006الرقر .4-8

()49

غوميز كاسافرانكا ضد بيرو ( )CCPR/C/78/D/981/2001الرقر .2-7

()50

ىسرائيإ ضد كا از ستان ( )CCPR/C/103/D/2024/2011الرقر .2-9

()51

ايالكوفسووكا ضوود بولندا ( )CCPR/C/84/D/1061/2002الرقرتان  3-8و4-8ج وأ .ضوود نيوزسلندا ()CCPR/C/66/D/754/1997
الرقر 3-7ج والتعليق العام رقم  )2004(31الرقر .15

GE.21-01313

CCPR/C/130/D/2777/2016

حرر محل وور باعتقال
على قا ٍ ولم تتي له أي وس ووائإ انتص وواف لحقوقه المنتهكة .وعالو على ذلو لم ُي َّ
صو و و و و و وواحب البالغ بتارسخ  28تشو و و و و و ورسن الثاني/نوفمبر  2002وال باحت،از الحقاب ىلى غاية  5كانون األول/
ديسو و و و وومبر  2002في انتهاي للمبادت التوجيهية الدولية بشو و و و ووأن اللو و و و وومانات المقدمة لاشو و و و ووخا

المحت،زسن.

وايما يتعلق باعتقال صو و و وواحب البالغ بتارسخ  20آذار/مار  2006وباحت،از في الرتر من  20ىلى 28

آذار/مار  2006تحيع الل،نة علماب أيلواب بأنه كان ينبغي ضومان حق صواحب البالغ في معرفة السوبب
وراء اعتقاله والتهم الموجهة ىليه منع بدء احت،از وحقه في اسو ووتشو ووار محا ٍم من ا تيار حتى لو أن اعتقاله
واحت،واز تم لبقواب لقوانون عوام  1970المتعلق بوال،رائم والعقوبوات .وتحيع الل،نوة علمواب أيل و و و و و و واب بوأن ق اررات
المحكمة المتعلقة بالتعوسض عن التععيب العي تعر له ص و وواحب البالغ أثناء احت،از في الرتر ما بين 20

و 28آذار/مار  2006ال تتلو و وومن أي ىشو و ووار ىلى الطابن التعسو و ووري العتقاله واحت،از ج ومن ثم لي
الواضو و و ووي ما ىذا كانو المحاكم الولنية قد نظرت في تلو المطالبات ولي

من

من الواضو و و ووي أنها أ عتها بعين

االعتبار عند تحديد مبلغ التعوسض العي منحته لصو وواحب البالغ .وفي ظإ عدم وجود رد من الدولة الطرف في
هعا الش ووأن تعتبر الل،نة أن اعتقال ص وواحب البالغ واحت،از وعدم وجود أي محل وور رس وومي يثبو اعتقاله

واحت،از يشكالن انتهاكاب لحقوقه بموجب الرقرات ( )1و( )2و( )3و( )5من الماد  9من العهد.
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وايما يتعلق بالماد  17من العهد تشو و و و و ووير الل،نة ىلى تعليقها العام رقم  )1988(16العي يدكد

أنه ي،ب ضو و وومان الحق المنصو و ووو

عليه في الماد  17حماية له من جمين هع التد الت واالعتداءات

ما ينبغي حصوورها في الترتين بغر

الحصووول على أدلة ضوورورسة وال ي،وز السووما بأن تعادل شووكال من

س وواء صوودرت عن سوولطات الدولة أو عن أشووخا

لبيعيين أو قانونيين وبأن عمليات ترتين منزل شووخد

أش ووكال المل ووايقة( .)52وتحيع الل،نة علماب بأن الش وورلة فتش ووو منزل ص وواحب البالغ في  29تش ورسن الثاني
نوفمبر  2002دون أن تقدم أم بار بعلو وبأن زوجة صو وواحب البالغ وابنته البالغة من العمر  14سو وونة قد تعرضو ووتا

للمل و و ووايقة بالكالم وللتحرأ ال،نس و و ووي ولتهديدات بالقتإ على يد عناص و و وور الش و و وورلة العين اعتدوا على شو و و ورفهما
وس و وومعتهما .وفي وياب أي توض و وويي من الدولة الطرف في هعا الش و ووأن ي،ب ىيالء االعتبار الواجب الدعاءات

صوواحب البالغ( .)53وتسووتنتج الل،نة أن د ول أفراد الشوورلة ىلى منزل صوواحب البالغ وأس ورته في ظإ هع

ال غير مشروع في حياتهم الخاصة واألسرسة والمنزلية في انتهاي للماد  17من العهد.
الظروف يشكإ تد ب

ىلى

 13-7وفي هع القلووية تحيع الل،نة علماب بأن المواد الملوومنة في الملف ال تسوومي لها بالخلو
أن التحقيق قد أُجري على نحو سورسن أو فعال في ادعاءات االعتقال واالحت،از التعسوري والتد إ التعسوري
وغير القانوني في الحيا الخاصو و ووة والحيا المنزلية واألس و و ورسة أو ىلى أنه تم تعرسد أي من المشو و ووتبه فيهم

ومحاكمته ومعاقبته رغم عدد من الشووكاوى وال،هود التي قام بها صوواحب البالغ العي عرَّف بشووكإ محدد

بعل و واب ممن ُيدَّعى أنهم ال،نا  .ولم توض و ووي الدولة الطرف لماذا لم يتم التحقيق حتى اآلن أو لماذا كإ هعا
التوأ ير في ىجراء التحقيق .وعليوه ترى الل،نوة أن الودولوة الطرف لم تقم بوالتحقيق السو و و و و و ورسن والمسو و و و و و ووتديض
والرعوال في ظروف اعتقوال صو و و و و و وواحب البالغ واحت،واز وال في التود إ التعسو و و و و و ووري وغير القوانوني في حيواته

الخاص و ووة وحياته المنزلية واألسو و ورسة .ومن ثم تس و ووتنتج الل،نة أن الوقائن المعروض و ووة عليها تكش و ووف انتهاي

الماد  )3(2مقروء باالقتران من المادتين  9و 17من العهد.
-8

والل،ن ووة ىذ تتصو و و و و و وورف بموج ووب الم وواد  )4(5من البروتوكول اال تي وواري ترى أن المعلوم ووات

المعروض و و ووة عليها تكش و و ووف عن انتهاكات الدولة الطرف المواد  7و 9و 17مقروء بمرردها وباالقتران من

الماد  )3(2من العهد.
__________
()52

التعليق العام رقم  )1998(16الرقر .8

()53

غيري ض و و و و و و وود نيبوال الرقر 4-7ج و العلواني ض و و و و و و وود ال،مواهيرسوة العربيوة الليبيوة ( )CCPR/C/90/D/1295/2004الرقر 5-6ج
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و يراني ضود ال،زائر ( CCPR/C/104/D/1905/2009و )Corr.1الرقر  .3-7انظر البالغ المقدَّم من فرعون ضود ال،زائر
الرقر 12-7ج ومزسن ضد ال،زائر الرقر 10-8ج وبيرس ضد سري النكا الرقرات  6-7و.7-7
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وعمالب بالماد ()3(2أ) من العهد يقن على عاتق الدولة الطرف التزام بإتاحة س و و و ووبيإ انتص و و و وواف
-9
فعال لصو و و و وواحب البالغ .وهو ما يسو و و و ووتلزم مني جبر تام لاشو و و و ووخا العين تكون حقوقهم بموجب العهد قد

انتُهكوو .وبنواء عليوه ي،وب على الودولوة الطرف الريوام بوأمور منهوا( :أ) ىجراء تحقيق سو و و و و و ورسن يكون فعواالب
ال وشوورافبا في الوقائن المحيطة باعتقال صوواحب البالغ واحت،از وتععيبه وبالمعاملة
ومسووتديلوبا ونزسهبا ومسووتق ب
التي عوانى منهوا أثنواء االحت،واز في عوامي  2002و 2006معواب ىلى جوانوب التود وإ في حيواتوه الخواصو و و و و و ووة
وحياته المنزلية واألس ورسة وتقديم المعلومات المرص وولة لص وواحب البالغ بش ووأن نتائج التحقيقج (ب) مقاض ووا

ومعاقبة من تثبو مسودوليته عن االنتهاكات المرتكبةج (ج) كرالة ىعاد التأهيإ النرسوي اللورورسة والمناسوبة
والكااية والعالج الطبي لصو وواحب البالغج (د) مني التعوسض الكافي بما في ذلو تدابير الترضو ووية المناسو ووبة
بما يزسد على التعوسض ال،زئي المقدم لصاحب البالغ بالرعإ على االنتهاكات التي تعر

لها .وسقن على

عاتق الدولة الطرف أيلو اب واجب اتخاذ طوات لمنن حدوم انتهاكات مماثلة في المسووتقبإ .وسنبغي للدولة
الطرف على الخص ووو كرالة أن ت،رم تشو ورسعاتها التععيب فعلياب وأن تند على عقوبات مناس ووبة ووس ووائإ
انتصاف تتناسب و طور ال،رائم.

-10

وإذ تلو و و وون الل،نة نصو و و ووب عينيها أن الدولة الطرف بانلو و و وومامها ىلى البروتوكول اال تياري قد

اعترفو با تصو و و و و ووا

الل،نة في تقرسر ما ىذا كان قد حدم انتهاي للعهد وأن الدولة الطرف بمقتلو و و و و ووى

الموواد  2من العهوود قوود تعهوودت بكرووالووة الحقوف المعترف بهووا في العهوود ل،مين األفراد الموجودين دا ووإ

ىقليمها والخاضوعين لواليتها القانونية وبتوفير سبيإ انتصاف فعال وقابإ للتنريع عندما يتأكد حدوم انتهاي ما

فإن الل،نة تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غلو ووون  180يوماب معلومات عما سو ووتكون قد اتخعته من
تدابير إلنراذ آراء الل،نة .وتطلب ىلى الدولة الطرف أيلو واب أن تنشو وور هع اآلراء وتوزعها على نطاف واسو وون

باللغة الرسمية للدولة الطرف.
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