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مواد اله د:

 7و )5-1(9و )1(14و(()3ه)

مواد البروتوكول االجتياري:

 2و()2(5ب)

صاحب البالغ هو أ .ل ،.مواطن من االتحاد الروسي ،مولود في عام  .1971ويدعي أل الدولة

الطرف انت ك ذذق حقون ذذه المكفول ذذة جموج ذذب المواد  7و )5-1(9و )1(14و(()3ه) من اله ذذد .ون ذذد دج ذذل

*

اعتمدت ا الل نة في دورت ا  28( 132حزيرال/يونيه  23 -تموز/يوليه .)2021

**

شذار في د ارسذة البالغ أعءذال الل نة التالية أسذما هم :تانيا ماريا عبدت روتشذول ،وفال أشذرف محرم جسذيم ،عياض بن عاشذور ،عارف

بلقال ،المح وب ال يبة ،فورويا شذ ذذويتشذ ذذي ،كارلوس قوميس مارتينيس ،دنكال ال ي موهومو از ،فوتيني جا ازرتزيس ،هيرنال كيسذ ذذادا
ابري ار ،فاسيلكا سانسين ،جوسيه مانويل سانتوس جايس ،سوت تشانغرو  ،كو اويا تشامدجا كباتشا ،إيلين تيغرودجا ،جنتيال زيبيري.
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البروتوكول االجتياري حيز النفاذ جالنس ذ ذذبة للدولة الطرف في  1كانول الثاني/يناير  .1992ويمثل ص ذ ذذاحب

البالغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
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ويدعي ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أل الش ذ ذ ذ ذذرطة ألقق الفب

عليه في  12كانول األول/ديس ذ ذ ذ ذذمبر 2013

واحت زته في مركز احت از مؤنق حتى  20كانول األول/ديس ذ ذ ذ ذ ذذمبر  ،2013وهو التاريخ المي وج ق إليه
فيه ت مة القتل .وجالل همت الفتر  ،تهرض لءذ ذذغوط نفسذ ذذية و دنية إلجبارت على االعتراف جارتكاب جريمة.

ويوضذ ذ ذ ذ نائالا إنه كال جائف ا وإنه يخء ذ ذ ذذت ل لس ذ ذ ذذات االس ذ ذ ذذت واجات تتخلل ا ت ديدات وركالت على الرأس
وال سد .ولم يتمكن من إبالغ أنار ه أو أي شخص آجر جاألفهال قير المشروعة التي ارتكبت ا الشرطة في
التو يت على اعترافه ،وأل مكال وجودت ال

حقه .وند أنمرت ضذ ذ ذ ذذباط الشذ ذ ذ ذذرطة جانه سذ ذ ذ ذذوف عيقتل إذا ما رف
يهرفه أحد على أي حال .وت نبا للتهرض لمزيد من الءذ ذ ذ ذ ذذرب ،ونت صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ على اعترافه مكرها،
وهو يهلم أل النص قير صذ ذذحي  .وأوض ذ ذ هما األمر في المحكمة ولكن رئيس محكمة أمورس ذ ذ اإلنليمية

أدار جلسة المحا مة جطريقة االت ام وأيد مونف االدعال جالكامل.
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ويدعي صاحب البالغ أيء ا أل محكمة مدينة تيندا ،أمرت في  22كانول األول/ديسمبر ،2013

جإيداعه االحت از السذذابق للمحا مة .وفي  5أيار/مايو  ،2015أدانته محكمة أمورس ذ اإلنليمية جقتل أر هة

أش ذ ذذخام وحكمق عليه جالس ذ ذ ن مدي الحيا في مرفق إص ذ ذذالحي يخء ذ ذذت لنظام جام .ونيدت المحكمة

يوم  17كانول األول/ديسذذمبر  2013جاعتبارت تاريخ اعتقاله .واسذذتانف صذذاحب البالغ الحكم أمام المحكمة

الهلي ذذا في  13أي ذذار/م ذذايو و 18حزيرال/يوني ذذه  ،2015وادعى أل نرار المحكم ذذة االبت ذذدائي ذذة قير ن ذذانوني،

جاصذة وأل المحكمة احتفظق جاالعتراف المي انتزع منه جاإل رات أثنال احت ازت قير القانوني لدي الشذرطة،

جاعتبارت دليالا .وفي  11آب/أقسذ ذ ذ ذذطس  ،2015رفءذ ذ ذ ذذق المحكمة الهليا اسذ ذ ذ ذذتحنافه .وذكرت المحكمة ،في

سذيا ذل  ،أل صذاحب البالغ ونت على اعترافه جحءذور محام ،وأنه لم يقدم أي شذكوي ضذد الشذرطة أثنال

التحقيق ،وأل احت ازت منم  17كانول األول/ديسمبر  2013ند أجم في االعتبار عند حساب مد عقو ته.
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وندم صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ طهنا جالنق

إلى المحكمة الهليا في  28تموز/يوليه  ،2016ورف

هما

الطهن في  26تشذ ذ ذرين األول/أ تو ر  .2016وفي  23تشذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2016ندم صذ ذ ذذاحب البالغ
ورف
طلبا إلى المحكمة الهليا إلجرال مراجهة نءائية رنابية ،ع
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طلبه في  9كانول األول/ديسمبر .2016

وفي  25تش ذرين الثاني/نوفمبر  ،2016ندم ص ذذاحب البالغ طلب اس ذذتحناف إلى محكمة أمورس ذ

اإلنليمية ،وأش ذذار فيه إلى أل احت ازت فهليا ند بدأ في  12كانول األول/ديس ذذمبر  ،2013وليس في  17كانول

األول/ديسمبر  ،2013وعليه ،ينبغي إعاد النظر في الحكم الصادر جحقه .وردا على ذل  ،أوضحق المحكمة،
في تاريخ قير محدد ،أل الملف ال يتءمن شيحا يمكن أل يؤكد ادعالات صاحب البالغ جشال تاريخ اعتقاله.

5-2

ويدعي ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ كمل أنه رفت في  17ش ذ ذ ذ ذ ذ ذذباط/فبراير  2016دعوي مدنية إلى محكمة
عن احت ذازت جصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذور قير نذانونيذة وردال رروف االحت ذاز في مركز

مذدينذة تينذدا ،ملتمس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا التهوي
االحت از المؤنق .في  24أيار/مايو  ،2016نظرت محكمة مدينة تيندا في القءذ ذ ذ ذذية في رياب األطراف.

ورفءذذق طلب االسذذتحناف ،والحظق أل صذذاحب البالغ لم يقدم دليال على ادعالاته ،وأل ملف القءذذية ال

يتء ذ ذذمن ما يدعم مزاعم احت ازت جص ذ ذذور قير نانونية .وفي  8آب/أقس ذ ذذطس  ،2016ندم ص ذ ذذاحب البالغ

استحنافا آجر إلى محكمة أمورس اإلنليمية ،ورف
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ويدعي صذاحب البالغ أنه ند اسذتنفد جميت سذبل االنتصذاف المحلية المتاحة .ويطلب إلى الل نة

أل تقءي جحدوث انت ا لحقونه وأل تحدد التهوي

2

جسبب التقادم في  21أيلول/سبتمبر .2016
المناسب عن األضرار التي لحقق جه.
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الشكوى
1-3

يدعي ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ حدوث انت ا للماد  )5-1(9من اله د ألل الش ذ ذ ذ ذذرطة احت زته في 12

انول األول/ديسذمبر  2013في مرفق االحت از المؤنق جمدينة تيندا( ،)1من دول سذبب أو ذريهة ،ولم تسذ ل

وانهة االعتقال ولم يبلغ جالت م المنسذ ذ ذ ذ ذ ذذو ة إليه .وفي الوانت ،لم عيحرر االعتقال في السذ ذ ذ ذ ذ ذ الت إال في 20
انول األول/ديسذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  .2013وفي  22كانول األول/ديسذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  ،2013أمرت محكمة مدينة تيندا جح ز

ص ذ ذ ذذاحب البالغ .ويدعي ص ذ ذ ذذاحب البالغ أل المحكمة نء ذ ذ ذذق ،أثنال المحا مة ،جال الفب

عليه فهالا تم

في  17كانول األول/ديسذ ذذمبر وأل بدل حسذ ذذاب كال جمثاجة نقطة انطال لحسذ ذذاب مد حكم اإلدانة .وعليه،
فإل اعتقاله يهتبر قير نانوني ،ولم توض ذ ذ ذ له أسذ ذ ذذباب ذل  ،ولم يوجه إليه االت ام ،ولم يمثل س ذ ذ ذريه ا أمام
ناض لكي يبق في احت ازت.
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ويدعي صاحب البالغ كمل أل المحا مة جرت جطريقة االت ام ،مما يشكل انت ا ا للماد )1(14

من اله ذذد .وفي المحكمذذة ،احتج عبثذذا جذذال اعتقذذالذذه كذذال قير نذذانوني وأنذذه فرض عليذذه االعتراف ج ريمذذة

جطير جدا عن طريق اإل رات والء ذ ذ ذذغي النفس ذ ذ ذذي .ويفيد ص ذ ذ ذذاحب البالغ جال الحكم الص ذ ذ ذذادر في  5أيار/
مذايو  2015قير نذانوني وأل المحذا مذة لم تكن عذادلذة ،وال سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيمذا جذالنظر إلى أل المحكمذة نيذدت يوم 17
انول األول/ديسمبر جاعتبارت هو تاريخ الفب

عليه.

ويدعي صذ ذ ذذاحب البالغ أيءذ ذ ذا حدوث انت ا لحقونه المكفولة جموجب الماد ()3(14ه) مقرول
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جاالنترال مت الماد  7من اله د .وطلب إلى محكمة مدينة تيندا تهويء ذذه عن األضذ ذرار التي لحقق جه من
جرال اعتقاله قير القانوني ،وتهمر ر ية أنار ه ،وعدم وجود كرسي أو طاولة في الزنزانة ،وضهف اإلضال

والت وية ،وعدم وجود فواصذ ذذل بين المراحي  .وطلب أيء ذ ذا أل تنظر المحكمة في الدعوي التي ندم ا في
حءذورت .ومت ذل  ،نررت المحكمة ،في  24أيار/مايو  ،2016رف اسذتحنافه في رياجه .ويدعي صذاحب
البالغ أل هما القرار لم يكن نانونيا .ويدعي صذ ذذاحب البالغ ،من دول أل يقدم إثباتات أجري ،أل المحكمة
لم تسذ ذ ذذت وب الشذ ذ ذ ود المباشذ ذ ذرين المين كال جإمكان م تا يد انت ا حقونه اإلجرائية ،وهو أمر يتهارض مت

الماد ()3(14ه) من اله د.

مالحظات الدولة الطرف بش ن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
1-4

ندمق الدولة الطرف ،في  27آب/أقس ذ ذ ذ ذ ذ ذذطس  ،2018مالحظات ا جش ذ ذ ذ ذ ذ ذذال المقبولية واألس ذ ذ ذ ذ ذ ذذس

الموضذ ذذوعية .وفيما يتهلق جاالنت ا المزعوم للماد  9من اله د ،تالحظ الدولة الطرف أل صذ ذذاحب البالغ
يدعي أنه احت ز جص ذ ذ ذ ذذور قير نانونية في الفتر من  12إلى  20كانول األول/ديس ذ ذ ذ ذذمبر  ،2013ولم يبلغ

جاسذذباب اعتقاله ولم توجه إليه أي ت مة ،ولم يمثل س ذريها أمام ناض للتحقق من سذذبب احت ازت ،ولم يتمكن
من الطهن في نرار االحت از أو الحصول على تهوي .
2-4

وتذدعي الذدولذة الطرف أل المذاد  )11(108من نذانول اإلجرالات ال نذائيذة ت يز اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتحنذاف حكم

المحكمذة المتهلق جذالتذدابير التقييذديذة (االحت ذاز) في قءذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول ثالثذة أيذام من اعتمذاد القرار .وي ذب على

( )1

ي ب التمييز بين مرفق االحت از المؤنق ومركز اال حت از الس ذ ذذابق للمحا مة .ويحت ز الش ذ ذذخص المهتقل عاد في مرفق احت از

مؤنق لسذ ذ ذذاعات فقي ،وناد ار ما يسذ ذ ذذتمر احت ازت أيام ا ،و هد ذل يمثل أمام ناض .و هد مثول الشذ ذ ذذخص المهتقل أمام ناض ،عينقل
في ونق الحق إلى أحد م ار ز االحت از الس ذ ذ ذ ذذابق للمحا مة (أو يطلق س ذ ذ ذ ذراحه ،وهو ما ال يحدث في كثير من األحيال) .ولمل ،

فإل مرافق االحت از المؤنتة ليسذذق مخصذصذذة لانامة الطويلةل وجالف ا لم ار ز االحت از السذذابق للمحا مة ،تفتقر م ار ز االحت از
المؤنق إلى المرافق الالزمة لتلبية االحتياجات األسذ ذذاسذ ذذية .فهلى سذ ذذبيل المثال ،ليسذ ذذق هنا أسذ ذ هذر مناسذ ذذبة وال يقدم في ا الطهام أو
المسذ ذذاعد الطبية وما إلى ذل  .إال أل م ار ز االحت از السذ ذذابق للمحا مة توفر الخدمات األسذ ذذاسذ ذذية للمهتقلين ،ورروف االحت از

في ا تشبه الظروف السائد في س ن عادي.
GE.22-03021
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المحكمة أل تبق في األمر في قءذ ذ ذ ذ ذ ذذول ثالثة أيام من تاريخ تلقي طلب االسذ ذ ذ ذ ذ ذذتحناف .ويدجل نرار إلغال

جموجذب المذاد 47

التذدبير التقييذدي حيز النفذاذ فو ار .والق اررات المتهلقذة بتذدابير التقييذد نذابلذة للطهن جذالنق
من نانول اإلجرالات ال نائية .ويظ ر من المواد الموجود في الملف أل صذ ذ ذذاحب البالغ لم يقدم اسذ ذ ذذتحنافا
أو طهنا جالنق

ضذذد نرار ح زت .وعليه ،فإل صذذاحب البالغ لم يسذذتنفد سذذبل االنتصذذاف المحلية المتاحة،

وينبغي اعتبار ادعالاته جشال الماد  9من اله د قير مقبولة.
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وفيما يتهلق جاالدعالات الوارد في الماد  )1(14من اله د ،تالحظ الدولة الطرف أل ص ذ ذ ذ ذذاحب

البالغ يزعم أل محا مته لم تكن محا مة عادلة ألنه ب

عليه في  12كانول األول/ديسذذمبر  ،2013ولم

تعس ذ ذ ذ ذ ل وانهة اعتقاله إال في  20كانول األول/ديس ذ ذ ذ ذذمبر  ،2013ولكن نص الحكم يش ذ ذ ذ ذذير إلى  17كانول

األول/ديسذ ذ ذذمبر جاعتبارت تاريخ االعتقال الفهلي .ويري صذ ذ ذذاحب البالغ أل الخطا في حسذ ذ ذذاب مد االعتقال
يظ ر أل المحا مة جرت جطريقة االت ام وأن ا لم تكن محا مة عادلة.
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وتالحظ الذدولذة الطرف أنذه ي وز لل نذة ،جموجذب المذاد  3من البروتوكول االجتيذاري ،أل تهتبر

البالغ منافيا ألحكام اله د ،وتشذ ذذير إلى تهليق الل نة الهام رنم  )2007(32جشذ ذذال الحق في المسذ ذذاوا أمام
المحا م وال يحات القءائية وفي محا مة عادلة(.)2
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وند أ دت المحكمة األورو ية لحقو اإلنسذ ذ ذ ذذال م ار ار وتك ار ار أل احترام متطلبات المحا مة الهادلة

ي ب أل يخء ذ ذ ذذت للتقييم في كل نء ذ ذ ذذية ،مت مراعا تطورات المحا مة برمت ا ،وليس جالتركيز على جانب

أو طور منفرد .ومت ذلذ  ،يمكن ،في الونذق نفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه ،أل يكول طور منفرد ذا أهميذة كبير جحيذي يمكن أل
يتي تقييم مذذدي عذذدالذذة المحذذا مذذة في م ارحذذل مبكر من اإلجرالات .وهذذما مبذذدأ منصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذف لتطبيق مف وم
المحذا مذة الهذادلذة في حذد ذات ذا ،على النحو المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوم عليذه في المذاد  )1(6من اتفذا يذة حمذايذة حقو

اإلنسذذال والحريات األسذذاسذذية (االتفا ية األورو ية لحقو اإلنسذذال) ،فء ذالا عن تطبيق الءذذمانات الخاصذذة
جموجب الماد  )3(6من تل االتفا ية.
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وتري الدولة الطرف أل ادعالات ص ذذاحب البالغ جش ذذال حس ذذاب تاريخ اعتقاله ر ما يطر مس ذذائل

تندرج في إطار الماد  9من اله د وليس الماد  .14و اإلض ذ ذ ذ ذذافة إلى ذل  ،فإل الخطا في حس ذ ذ ذ ذذاب المد

التي نءذ ذذاها صذ ذذاحب البالغ في االحت از السذ ذذابق للمحا مة ليس فيه جالءذ ذذرور ما ينم عن اعتماد طريقة

االت ام في سذيا النظر في الدعوي ال نائية المرفوعة ضذد صذاحب البالغ .وعليه ،فإل المزاعم التي اسذتند
في ا صاحب البالغ إلى الماد  )1(14هي مزاعم قير مثبتة جاألدلة وينبغي اعتبارها قير مقبولة.
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وتالحظ الدولة الطرف أل ص ذ ذ ذذاحب البالغ يدعي أيء ذ ذ ذا أل محا مته لم تكن محا مة عادلة ،جالنظر

إلى أس ذ ذذاليب التحقيق قير القانونية التي اس ذ ذذتخدمق ض ذ ذذدت (ممارس ذ ذذة الش ذ ذذرطة أعمال عنف أس ذ ذذفرت عن ت ريم

المات) .وتشدد الدولة الطرف على ضرور أل يستنفد أصحاب البالغ سبل االنتصاف المحلية المتاحة نبل تقديم

شكوي إلى الل نة .ويظ ر من الحكم الصادر عن محكمة أمورس اإلنليمية في  5أيار/مايو  2015أل صاحب
البالغ ند أنر جالمنب في ارتكاب ال ريمة المنصذ ذ ذ ذ ذ ذذوم علي ا في الماد  105من نانول الهقو ات (القتل) .وفي

المحكمة ،أ د جزلا من اإلفاد التي أدلى ب ا جالل التحقيق األولي ،ونال موضذ ذ ذذحا إنه عندما شذ ذ ذذرع في ارتكاب
ال ،و اإلضذافة إلى ذل  ،أ د أنه التقي الفاس – سذال القتل – من المكال القريب
ال ريمة ،أصذاب أ.م .ج رو أو ا

من المدجل وليس من الموند .وأ د صذ ذذاحب البالغ أيء ذ ذا اعترافه األولي في المحكمة .ولمل  ،يظ ر من الحكم

أل ص ذذاحب البالغ ،في البداية ،لم يتظلم من تهرض ذذه للء ذذغي على نحو قير مش ذذروع أثنال التحقيق األوليل بل

إنه على الهكس من ذل  ،أنر بمنبه في ارتكاب ال ريمة.

( )2
4

تشير الدولة الطرف أيءا إلى نءية ف . .ضد االتحاد الروسي (.)CCPR/C/126/D/2306/2013
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وتشذذير الوثائق الموجود في الملف إلى أل صذذاحب البالغ تظلم من الهنف المزعوم أول مر في

دعوي االسذتحناف .وت در اإلشذار إلى أل تل المزاعم لم ترد في االسذتحناف الرئيسذي بل في االسذتحناف التكميلي.

وند يمق المحكمة الهليا همت االدعالات تقييما كافيا (حكم االستحناف الصادر في  11آب/أقسطس .)2015
،

وال بد من التركيز أيء ذ ذ ذ ذ ذا على أل صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يمكر على اإلطال في الطهن جالنق
9-4
الذمي نذدمذه  28تموز/يوليذه  ،2016أل الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرطذة مذارسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أعمذال عنف .وعليذه ،تري الذدولذة الطرف أل
ص ذ ذذاحب البالغ لم يس ذ ذذتنفد س ذ ذذبل االنتص ذ ذذاف المحلية المتاحة فيما يتهلق جادعالاته التهرض لمحا مة قير

عذادلذة و ذاعمذال الهنف التي يزعم أل الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرطذة ارتكبت ذا إلجبذارت على االعتراف .و نذال على ذلذ  ،ينبغي

اعتبار هما البالغ قير مقبول.
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وي وز لل نذة ،جموجذب المذاد  3من البروتوكول االجتيذاري عذدم نبول أي بالغ تري أنذه يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذل

إسذ ذ ذ ذ ذذال السذ ذ ذ ذ ذذتهمال الحق في تقديم البالقات .وند أنر صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ جالمنب في البداية وأ د ذل أمام

المحكمة االبتدائيةل ثم ذكر االدعالات المتهلقة جهنف الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذرطة في دعوي االس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتحناف ،ولكنه في ن اية

المطذاف ،لم يسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنذد مطلقذا إلى تلذ االدعذالات في مرحلذة الطهن جذالنق

 .وكذل هذما يذدل ،في رأي الذدولة

الطرف ،على أل نء ذذية ص ذذاحب البالغ تش ذذكل إس ذذال الس ذذتخدام الحق في تقديم البالقات ،وينبغي اعتبار
البالغ قير مقبول جموجب الماد  3من البروتوكول االجتياري.
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وفيما يتهلق جاالدعالات التي تندرج في إطار الماد ()3(14ه) من اله د ،تالحظ الدولة الطرف

أل ص ذذاحب البالغ يزعم حدوث انت ا للماد  )1(14و(()3ه) ،ألنه لم يحء ذذر جلس ذذة الفص ذذل في دعوي

المطالبة جالتهوي

عن ضذ ذ ذ ذ ذ ذذرر مهنوي ناجم عن اعتقاله قير القانوني وسذ ذ ذ ذ ذ ذذول رروف احت ازت .وتالحظ

الدولة الطرف أل الءذ ذ ذ ذذمانات المنصذ ذ ذ ذذوم علي ا في الفقر (3ه) من الماد  14تنطبق على األشذ ذ ذ ذذخام

المت مين جموجب نانول الهقو ات .قير أل صذ ذ ذذاحب البالغ يحاول في همت القءذ ذ ذذية ،أل يتمرهع ب ما الحكم
في سذ ذ ذ ذذيا طلب التهوي

عن ضذ ذ ذ ذذرر مهنوي ،أي في سذ ذ ذ ذذيا دعوي مدنية في إطار اإلجرالات المدنية.

وعليذه ،يبذدو أل مطذالبذات صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ جموجذب المذاد ()3(14ه) من اله ذد تتهذارض مت أحكذام اله ذد
وينبغي اعتبارها قير مقبولة جموجب الماد  3من البروتوكول االجتياري.
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وتنص الماد  )1(376من نانول اإلجرالات المدنية ،على نابلية الق اررات القءذائية التي ا تسذبق

ح ية األمر المقءذ ذ ذذي جه ،جاسذ ذ ذذتثنال ن اررات المحكمة الهليا ،لالسذ ذ ذذتحناف جموجب إجرال النق

المحا مة أو قيرهم من األشخام المين تاثرت حقون م ومصالح م المشروعة جقرار المحكمة.
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من أطراف

و موجب الماد  )2(377من نانول اإلجرالات المدنية ،ي وز اسذ ذ ذذتحناف أحكام المحا م الهليا في

ال م وري ذذات أو مح ذذا م الكراي أو المح ذذا م اإلنليمي ذذة ،ومح ذذا م الم ذذدل ذات األهمي ذذة االتح ذذادي ذذة ،ومح ذذا م

المنذاطق المتمتهذة جذالحكم الذماتي ،ومحذا م المقذاطهذات المتمتهذة جذالحكم الذماتي ،وكذملذ الطهول في ن اررات

وأحكام محا م المقاطهات في المرحلة االبتدائية التي أصذذبحق تنفيمية ،ويكول االسذذتحناف أمام هيحة رئاسذذة
المحكمذذة الهليذذا المهنيذذة في ال م وريذذات أو محكمذذة الكراي أو المحكمذذة اإلنليميذذة أو محكمذذة المذذدينذذة ذات
األهميذة االتحذاديذة أو محكمذة المنطقذة المتمتهذة جذالحكم الذماتي أو محكمذة المقذاطهذة المتمتهذة جذالحكم الذماتي

أو أمام الم لس المهني جالقء ذ ذذايا المدنية في المحكمة الهليا .ولكن لم يرد حتى  12ش ذ ذذباط/فبراير ،2018
طهن جالنق

من ص ذ ذ ذذاحب البالغ إلى الم لس المهني جالقء ذ ذ ذذايا المدنية في المحكمة الهليا جش ذ ذ ذذال القرار

الصذ ذ ذ ذذادر عن محكمة مقاطهة تيندا في منطقة آمور ،في  24أيار/مايو  ،2016وهو لم يطهن أيء ذ ذ ذ ذا في
حكم االسذذتحناف الصذذادر عن محكمة أمورس ذ اإلنليمية في  28نيسذذال/أبريل  .2017وعليه ،فإل صذذاحب

البالغ لم يسذذتنفد سذذبل االنتصذذاف المحلية المتاحة فيما يخص االدعالات ،التي اسذذتند في ا إلى الماد )1(14

من اله د ،جشذ ذ ذذال النظر في مطالبته جالتهوي
رروف احت ازت.
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وتقدم الدولة الطرف بيانات إحص ذ ذ ذذائية تثبق فهالية س ذ ذ ذذبل االنتص ذ ذ ذذاف التي تس ذ ذ ذذتش ذ ذ ذ د ب ا .وفي

عام  ،2017نظرت المحكمة الهليا في ما م موعه  1 679نءذ ذ ذذية في إطار إجرالات النق

 .وأصذ ذ ذذدرت

المحكمة أحكام ا في  935نء ذ ذ ذ ذذية ( 55,7في المائة) ،لكي ينظر في ا الم لس المهني جالقء ذ ذ ذ ذذايا المدنية.
وأمرت المحكمة في  52نءذ ذ ذ ذ ذ ذذية من تل القءذ ذ ذ ذ ذ ذذايا ،جال ينظر م لس نواب ر سذ ذ ذ ذ ذ ذذال المحكمة الهليا في
القءذذية .وفي  874من تل القءذذايا ( 98,3في المائة) ،عكسذذبق دعاوي النق

 .وت در اإلشذذار على وجه

الخصوم ،إلى إلغال  314ن ار ار صادر عن محا م ابتدائية ( 35,9في المائة) وإلغال  471حكما استحنافيا
( 53,9في المذذائذذة) من دول تهذذديذذل نرار المحكمذذة االبتذذدائيذذة .وفي  44نءذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة ،تم تذذا يذذد نرار المحكمذذة

االبتدائية ،وأحيلق  426نءية للفصل في ا من جديد ،وصدر نرار جديد فو ار في نءية واحد .
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وفيما يتهلق جاألسذ ذذس الموضذ ذذوعية ،تالحظ الدولة الطرف أل صذ ذذاحب البالغ ند انتيد إلى مركز

شذذرطة تيندا الرتكاجه جريمة ،أي أنه لم يمتثل ألمر نانوني صذذادر عن مورف شذذرطة أثنال تادية واجبه(.)3
وسذ ذ ل اعتقال ص ذذاحب البالغ في  17كانول األول/ديس ذذمبر  .2013واعترف ص ذذاحب البالغ جمس ذذؤوليته.

وفي يوم  17كانول األول/ديس ذذمبر  2013نفس ذذه ،أمرت محكمة مقاطهة تيندا في منطقة أمورسذ ذ جالفب

على صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ وإيذذداعذذه االحت ذذاز اإلداري لم ذذد  10أيذذام جموجذذب الم ذذاد  )1()3(19من نذذانول

اإلجرالات اإلدارية .فنقل ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ إلى مركز لالحت از المؤنق ،على نحو ما يؤكدت س ذ ذ ذ ذ ل مركز

االحت از والسذ ل الخام جاألشذخام المين يخءذهول لالعتقال واالحت از اإلداري .ولم يسذتانف صذاحب
البالغ الحكم المي يقءي جاعتقاله واحت ازت.
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وتء ذ ذ ذ ذ ذذيط الدولة الطرف أنه س ذ ذ ذ ذ ذ ل محء ذ ذ ذ ذ ذذر في  20كانول األول/ديس ذ ذ ذ ذ ذذمبر  2013جموجب

المادتين  91و 92من نانول اإلجرالات ال نائية جشذذال اعتقال صذذاحب البالغ لالشذذتبات في ارتكاجه جريمة.
ولم يبد صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أو محاميه ،إ .ل .أي مالحظات .وفي  22كانول األول/ديسذ ذ ذ ذذمبر  ،2013أمرت

محكمة مقاطهة تيندا في منطقة أمورسذ ذ جح ز صذ ذذاحب البالغ .ولم يسذ ذذتانف صذ ذذاحب البالغ وال محاميه

هما الحكم .وت دد نرار االحت از عد مرات .وعند تحديد مد سذ ذ ذ ذ ن صذ ذ ذ ذذاحب البالغ ،حسذ ذ ذ ذذبق المحكمة

الفتر الزمنية ابتدال من  17كانول األول/ديسمبر .2013
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ولم ينكر صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ ذنبذه في جرائم القتذل أثنذال التحقيق األولي ،وأ ذد أنذه ال ينكر ذلذ في
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ولم يتسذ ذذن التا د من ادعالات صذ ذذاحب البالغ جشذ ذذال اسذ ذذتخدام الهنف البدني والءذ ذذغي النفسذ ذذي

المحكم ذذة .ولم يق ذذدم أي ادع ذذال على اإلطال فيم ذذا يتهلق بتقيي ذذد لحقون ذذه .ولم عيمنت مح ذذامي ال ذذدف ذذاع من
است واب الش ود في المحكمة.
ضذ ذذدت إلجبارت على االعتراف جالمنب .ولم يقدم صذ ذذاحب البالغ مهلومات محدد عن ارتكاب الشذ ذذرطة ألي

أعمال قير نانونية عند االعتراف جالمنب وعند تسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يل إفادته ،سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوال في مرحلة التحقيق أو في مرحلة
المحا مة .كما أنه لم يمكر همت الهناصذ ذ ذ ذذر في رسذ ذ ذ ذذالته إلى الل نة .ولم ي ر أي تحقق إجرائي ،نظ ار لهدم

وجود أسباب تستدعي ذل .
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وتدعي الدولة الطرف أل شذ ذ ذ ذذاهدا يدعى ي ،.أ د في المحكمة أل صذ ذ ذ ذذاحب البالغ اعترف بمنبه

في جريمة القتل أثنال اعتقاله اإلداري .وش ذ د ش ذذاهد آجر ،يدعى ب ،.أثنال التحقيق الس ذذابق للمحا مة جانه
ال محت از مت صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ المي اعترف في  20كانول األول/ديسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  ،2013أثنذال محذادثة مت

ضباط الشرطة ،جانه ممنب في جريمة نتل أر هة أشخام .ولم يش صاحب البالغ إ راهه على االعتراف

( )3
6

تختلف همت الدعوي اإلدارية عن ت م القتل التي جالت فيما جهد (انظر الفقر  24-4أدنات).
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جالميب أو تهرضه للءغي .ولم ير الشاهد أي إصاجات على جسد صاحب البالغ ولم يش صاحب البالغ

استخدام أساليب قير نانونية في التحقيق مهه.
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وأ د صذ ذذاحب البالغ في االعترافات التي أدلى ب ا في  20كانول األول/ديسذ ذذمبر  2013أنه نتل

أر هة أشذخام .وتتءذمن االعترافات أيءذا إن اررت جال الشذرطة لم تنتزع ا من ا تحق الءذغي .وأ د صذاحب
البالغ ،أمام محكمة أمورسذ اإلنليمية ،أنوال الشذذاهد ب .وكمل االعترافات التي أدلى ب ا هو في  20انول
األول/ديسمبر  .2013وأ د أيء ا أنه نتل أر هة أشخام ،ورف

الش اد جموجب الماد  51من الدستور،

قير أنذه أ ذد اإلفذاد التي أدلى ب ذذا جالل التحقيق األولي مهذذه جصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفتذذه مت مذذا في  16تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/

أ تو ر  ،2014عندما شذ ذذر مالجسذ ذذات ارتكاجه لل رائم .وندم مهلومات إضذ ذذافية عن مالجسذ ذذات جرائم القتل
أثنال التحقق المي جري في مسر ال ريمة ،في  22كانول األول/ديسمبر  2013و 27أيار/مايو .2014
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وعند تقييم المنب ،نظرت المحكمة في اإلفاد التي أدلى ب ا ص ذذاحب البالغ جص ذذفته مش ذذتب ا فيه

بتاريخ  16تشذ ذ ذرين األول/أ تو ر  ،2014وفي التحقق من اإلفاد في مسذ ذ ذذر ال ريمة ،وسذ ذ ذذلمق جان ا دليل

مقبول يثبق إدانته جموجب الماد  105من نانول الهقو ات جالنظر إلى أن ا ندمق وفقا للقانول ،وال سذ ذ ذ ذ ذذيما
في ضذذول شذذر حق صذذاحب البالغ في عدم الشذ اد ضذذد نفسذذه ،وكال المحامي حاضذ ار أثنال اإلدالل ب ا.

ولم ترد أي شذكاوي جشذال ممارسذة الءذغي قير المشذروع .وندمق المحكمة أيءذا تقييما العترافات صذاحب
البالغ وأش ذ ذ ذ ذ ذ ذذارت إلى أن ا ند أعثبتق عن طريق الفحص رنم  211المي أجرات الخبير اإلض ذ ذ ذ ذ ذ ذذافي والبيانات
الوارد في الس ل المتهلق جفحص مسر ال ريمة في  8كانول األول/ديسمبر .2013
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وعند حسذ ذذاب مد الهقو ة المفروضذ ذذة على صذ ذذاحب البالغ ،اعتبرت المحكمة تاريخ بداية اعتقاله

في  17كانول األول/ديسذ ذذمبر  .2013وحين اسذ ذذتانف صذ ذذاحب البالغ حكم اإلدانة المي أصذ ذذدرته في حقه

محكمة أمورس ذ ذ ذ ذ ذ اإلنليمية في  5أيار/مايو  ،2015أ د أنه اعتقل في  17كانول األول/ديسذ ذ ذ ذ ذذمبر 2013
وشذ ذ ذ ذذكا تاجر إعداد محءذ ذ ذ ذذر اعتقاله حتى يوم  20كانول األول/ديسذ ذ ذ ذذمبر 2013ل وادعى أيءذ ذ ذ ذا أنه أدلى

جاعترافاته تحق الءغي النفسي والبدني المي مارسته الشرطة.
23-4

وفي  11آب/أقس ذ ذ ذ ذ ذ ذذطس  ،2015نظر الم لس المهني جذالقءذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذايذا ال نذائيذة في المحكمذة الهليذا في

ادعالات المستانف ورأي أل إدانة صاحب البالغ ند أثبتت ا أدلة عديد جءهق للفحص أثنال المحا مة ،وع ِّيمق

تقييما كافيا عند إصذ ذ ذذدار الحكم .واعتبرت الردود التي ندم ا صذ ذ ذذاحب البالغ لدي اسذ ذ ذذت واجه أثنال التحقيق ردودا
صذ ذذادنة ،إذ ندم وصذ ذذف ا مفص ذ ذالا للطريقة التي نتل ب ا أر هة أشذ ذذخام .وأ د صذ ذذاحب البالغ ش ذ ذ ادته أثنال
التحقق في مسر ال ريمة وفي المحكمة أيءا ،حين بين سيا القتل والمكال المي أجم منه الفاس.

24-4

ما احتفظق المحكمة كما ينبغي ،جشذ اد الشذاهد ب ،.المي أ د أل صذاحب البالغ  -زميله في

الزنزانة أثنال اعتقاله اإلداري  -وص ذذف له كيط نتل أر هة أش ذذخام وأنه أبلغ الش ذذرطة بمل  .ولم يشذ ذ له
ص ذ ذ ذذاحب البالغ أنه أع رت على ذل  .وفي المحكمة ،أ د ص ذ ذ ذذاحب البالغ ما جال في إفاد ب .وأ د ش ذ ذ ذذاهد

آجر ،يدعى د ،.أل الشاهد ب .سال صاحب البالغ عمن نتل األشخام األر هة فاجاب جانه هو.
25-4

ونظرت المحكمة على النحو الواجب في ادعالات صذ ذذاحب البالغ جشذ ذذال اعترافاته التي نال إن ا

انتزعق منه جاإل رات ،ولكن ا رفءق همت االدعالات جاعتبارها ال تستند إلى أساس .وأحاطق المحكمة علما
على وجه الخصذذوم جال اإلدالل جاالعترافات ند تم في حءذذور محام ،و هد إبالغ صذذاحب البالغ جحقونه

اإلجرائية ،جما في ذل حقه في عدم الشذ اد ضذد نفسذه ،ولم يشذ سذلو الشذرطة أثنال التحقيق ،وتبين من
إفادات الش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ود أنه اعترف جالمنب جمح

اجتيارت .وتبين من الحكم أل إدانة ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم تثبت ا

إفاداته فحس ذذب ،بل أيءذ ذا جالهديد من األدلة الداعمة األجري ،مما س ذذم جالخروج جاس ذذتنتاج مبرر مفادت أنه
ممنب .وادعى صذذاحب البالغ في االسذذتحنافين اللمين ندم ما ضذذد نرار محكمة أمورسذ اإلنليمية ،الصذذادر
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في  5أيار/مايو  ،2015وض ذ ذ ذ ذذد حكم المحكمة الهليا الص ذ ذ ذ ذذادر في  11آب/أقس ذ ذ ذ ذذطس  ،2015أنه اعتقل

في  12كانول األول/ديسذ ذذمبر وليس في  17كانول األول/ديسذ ذذمبر  ،2013ولكنه لم يقدم أي ادعال جشذ ذذال
استخدام أساليب قير نانونية في التحقيق أو اإلدالل جاالعترافات تحق اإل رات.

 26-4وتظلم صذذاحب البالغ إلى المحكمة أيء ذا من وزار المالية ومركز االحت از المؤنق التاجت لوزار
الداجلية ،وطالب جالتهوي عن الءذرر المهنوي الناجم عن احت ازت قير القانوني .ودعما لح ه ،ادعى
أنه احت ز جصذ ذذور قير نانونية في مركز االحت از المؤنق في  12كانول األول/ديسذ ذذمبر  ،2013جالنظر
إلى عدم إعداد محءذذر اعتقاله جصذذفته مشذذتب ا فيه .و اإلضذذافة إلى ذل  ،لم يبلغ جحقونه اإلجرائية ولم تت

له الفرصذ ذذة لهقد اتفا مت محام لتمثيله .ولم تكن رروف االحت از تسذ ذذتوفي المهايير الصذ ذذحية وقيرها من
المهايير .وتسذ ذذببق همت الظروف لصذ ذذاحب البالغ في مهانا جسذ ذذدية ومهنوية .وطلب صذ ذذاحب البالغ إلى

المحكمة أل تقءي جهدم مشروعية احت ازت وأل تامر جمنحه تهويءا يهادل  10 000 000رو ل.
27-4

وتذدفت الذدولذة الطرف جذال محكمذة مقذاطهذة تينذدا نبلذق الذدعوي في  9آذار/مذارس  2016وحذددت

يوم  12نيسذ ذ ذ ذذال/أبريل  2016موعدا للفصذ ذ ذ ذذل في ال وأبلغ صذ ذ ذ ذذاحب البالغ بمل  .وفي ونق الحق ،تاجلق

المحا مة إلى  24أيار/مايو  2016وأبلغ ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ على النحو الواجب( )4بتغيير الموعد .ونظر في

القء ذذية في  24أيار/مايو  .2016ولم يكن ص ذذاحب البالغ حاضذ ذ ار ،ولم يرس ذذل ممثله ولم يقدم أي طلبات
أو شذكاوي .ونررت المحكمة ،اسذتنادا إلى الماد  167من نانول اإلجرالات المدنية ،الشذروع في النظر في
القءذ ذذية في رياب المدعي ،المي كال ند أجطر حسذ ذذب األصذ ذذول ج لسذ ذذة المحا مة .ونظرت المحكمة في

الح ج التي سذذان ا صذذاحب البالغ جشذذال مالجسذذات احت ازت ،جاالنترال مت جفية األدلة الموجود في الملف،

وأشذ ذذارت إلى أل صذ ذذاحب البالغ احت ز في  20كانول األول/ديسذ ذذمبر  2013لالشذ ذذتبات في ارتكاجه جريمة

محظور جموجذب المذاد  )2(105من نذانول الهقو ذات .ونذد تلقى صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ إجطذا ار جذاالعتقذال ونبلذه،
ويؤكذد ذلذ بيذال مكتوب جخي اليذد ومونت .و موجذب المذاد  46من نذانول اإلجرالات ال نذائيذة ،شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرحذق

لص ذ ذذاحب البالغ حقونه اإلجرائية كمش ذ ذذتبه فيه ،وهو ما يؤكدت تو يهه .وأر ر المحء ذ ذذر أيءذ ذ ذا أل ش ذ ذذقيق
ص ذ ذ ذذاحب البالغ ند أبلغ جاالعتقال .ونء ذ ذ ذذق المحكمة جال محء ذ ذ ذذر اعتقال ص ذ ذ ذذاحب البالغ كمش ذ ذ ذذتبه فيه

نانوني ،ألنه حرر على يد شذذخص مهتمد حسذذب األصذذول ،وفي حءذذور محامي صذذاحب البالغ ،المدعو

ل .وفي  22كانول األول/ديسمبر  ،2013أمرت محكمة مقاطهة تيندا جح ز صاحب البالغ.
28-4

و اإلضافة إلى ذل  ،تحققق المحكمة ،أثنال المحا مة ،من مالجسات احت از صاحب البالغ في

مرفق االحت از المؤنق جصذ ذ ذ ذذفته مشذ ذ ذ ذذتب ا فيه ومت م ا .ونررت المحكمة أل صذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يقدم ،أثنال
وجودت في الح ز ،أي ادعالات تفيد جال احت ازت مخالف للقانول وأل أفهال الشرطة ال تهتبر قير نانونية.
واسذ ذذتنادا إلى المواد  151و 1068و 1071و 1100من نانول اإلجرالات ال نائية ،اسذ ذذتنت ق المحكمة أل
األدلة ال تدعم ادعالات صاحب البالغ ورفءت ا .وأرسل نرار المحكمة إلى صاحب البالغ.
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وفي  29آب/أقسذذطس  ،2016ندم صذذاحب البالغ طلب اسذذتحناف القرار الصذذادر في  24أيار/

مايو  ،2016مشذ ذ ذذفوع ا جطلب تمديد األجل المحدد لالسذ ذ ذذتحناف .وفي  21أيلول/سذ ذ ذذبتمبر  ،2016رفءذ ذ ذذق
محكمة مقاطهة تيندا طلب ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ تمديد هما األجل .وعند النظر في االس ذ ذ ذ ذذتحناف ،ألغق محكمة

أمورسذ ذ ذ ذ ذ ذ اإلنليمية ،في  30كانول الثاني/يناير  ،2017القرار الص ذ ذ ذ ذ ذذادر في  21أيلول/س ذ ذ ذ ذ ذذبتمبر 2016

ومددت األجل المحدد لالستحناف.
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وفي قء ذ ذ ذذول ذل  ،وص ذ ذ ذذل في  21آذار/مارس  ،2016طلب االس ذ ذ ذذتحناف المي ندمه ص ذ ذ ذذاحب

البالغ ضذ ذ ذ ذ ذذد وزار المالية ومرفق االحت از المؤنق إلى محكمة أمورسذ ذ ذ ذ ذ اإلنليمية .وحددت المحكمة 28

( )4
8

يتءمن ملف القءية نسخا من اإلجطارات التي سلمق إلى صاحب البالغ.
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نيسذ ذ ذذال/أبريل  2017موعدا للمحا مة ،وأبلغ صذ ذ ذذاحب البالغ بمل  .ولم يقدم صذ ذ ذذاحب البالغ أي توضذ ذ ذذي
جش ذذال اس ذذتحنافه ولم يقدم أي طلب لحء ذذور المحا مة عن طريق التداول جالفيديو .فقررت المحكمة في 28

نيسال/أبريل  2017الشروع في النظر في االستحناف في رياب صاحب البالغ.
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وطلب ص ذذاحب البالغ في اس ذذتحنافه إلغال نرار المحكمة ،جاعتبار أنه نظر فيه في رياجه .وأش ذذار

أيء ذا إلى أل المحكمة لم تفيم مالجس ذذات احت ازت في الفتر من  12إلى  20كانول األول/ديس ذذمبر ،2013
وادعى أل هنذا عذددا من الوثذائق التي لم تطلب ذا المحكمذة من مركز االحت ذاز المؤنذق .وادعى أل االلتزام
بتقديم أدلة جش ذ ذ ذذال رروف االحت از تتحمله وزار الش ذ ذ ذذؤول الداجلية .ولم يتغير حكم االس ذ ذ ذذتحناف الص ذ ذ ذذادر

في  28نيسذ ذ ذذال/أبريل  2017عن محكمة أمورس ذ ذ ذ اإلنليمية ونرار محكمة مقاطهة تيندا الصذ ذ ذذادر في 24

أيار/مايو  ،2016ورف

استحناف صاحب البالغ .ورفءق المحكمة الح ج التي دفت ب ا صاحب البالغ

جش ذذال عدم تقييم محكمة االس ذذتحناف لمالجس ذذات اعتقاله في الفتر من  12إلى  20كانول األول/ديس ذذمبر ،2013

ورأت أن ا ال تسذذتند إلى أسذذاس وأ دت اسذذتنتاجات المحكمة .ورف أيء ذا ادعال صذذاحب البالغ أل القرار
اتخم في رياجه ،واعتبر هما االدعال بال أسذ ذ ذذاس .وأشذ ذ ذذارت المحكمة إلى أل القانول يلزم ا جإجطار أطراف

المحا مة دول قيرهم ،وأل ذل ند حدث فيما يتهلق جصاحب البالغ ،كما تش د على ذل اإلجطارات ذات

الصذ ذذلة .وكال جإمكال صذ ذذاحب البالغ أل يرسذ ذذل شذ ذذخص ذ ذا يمثله ،ولكنه لم يفهل ولم يطلب أيء ذ ذا حءذ ذذور
ال لس ذ ذذة عن طريق التداول جالفيديو .و اإلض ذ ذذافة إلى ذل  ،الحظق المحكمة أل القانول ينص جالفهل على
حءور الس ين المي يقءي حكم ا جالس ن في القءايا المدنية.
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وفي  28تموز/يوليه  ،2017ندم صذ ذذاحب البالغ طلبا إلى محكمة أمورسذ ذ اإلنليمية السذ ذذتحناف

نرار ال يحة القء ذ ذذائية الس ذ ذذاجقة جش ذ ذذال النظر في الدعوي في رياجه جاعتبار أنه اعتعمد على نحو فيه انت ا
للقانول الموضذ ذذوعي .وأشذ ذذار أيءذ ذا إلى عدم إجرال تقييم لظروف احت ازت في الفتر من  12إلى  20كانول
األول/ديسذ ذ ذذمبر  ،2013واشذ ذ ذذتكى من أل المحكمة لم تطلب عددا من الوثائق من مرفق االحت از المؤنق.
في  28آب/أقسذ ذذطس  ، 2017نظرت محكمة أمورس ذ ذ اإلنليمية في طلب اسذ ذذتحناف نرار محكمة مقاطهة
تينذدا المؤر  24أيذار/مذايو  2016ونرار محكمذة أمورس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ اإلنليميذة المؤر  28نيسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال/أبريذل .2017

ورفءذق إعطال األمر جال تنظر هيحة رئاسذة محكمة أمورسذ اإلنليمية في االسذتحناف .وت يز الماد 387

من نذانول اإلجرالات المذدنيذة إلغذال ن اررات المحذا م أو تهذديل ذا جسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذب انت ذا ذات ملحورذة لقواعذد القذانول

الموض ذ ذ ذذوعي أو اإلجرائي أثرت على نتي ة الدعوي ،إذا لم تكن هنا س ذ ذ ذذبل أجري تء ذ ذ ذذمن احترام الحقو

والحريات المنت كة ،وإذا كانق الشذواقل الهامة تسذتدعي ذل  .ولم تكشذف محكمة أمورسذ اإلنليمية ارتكاب
المحكمة االبتدائية ومحكمة االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتحناف ألي انت ا ات من هما القبيل .والحظق المحكمة أل الح ج التي

دفت ب ا صذ ذ ذ ذذاحب البالغ ند نظرت في ا محكمة االسذ ذ ذ ذذتحناف جالفهل وأصذ ذ ذ ذذدرت في ا ن ار ار سذ ذ ذ ذذليما جالرف
وعليه ،انتفق الحاجة إلى مزيد من التحقق.
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ل

وال ي وز االس ذ ذ ذ ذ ذذتناد إلى اعتراض ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ على اس ذ ذ ذ ذ ذذتنتاجات المحكمة ومس ذ ذ ذ ذ ذذالة تحديد

المالجسذ ذ ذ ذ ذذات ألقراض الماد  387من نانول اإلجرالات المدنية كاسذ ذ ذ ذ ذذاس إلعاد النظر في نرار المحكمة

المي حاز نو األمر المقءذ ذ ذ ذذي جه ألل إلغال القرار أو تصذ ذ ذ ذذحيحه في إطار دعوي النق

ال ي وز إال في

حالة حدوث انت ا جطير لقواعد القانول الموضذ ذذوعي أو اإلجرائي في سذ ذذيا حكم نءذ ذذائي سذ ذذابق والتاثير

على نتي ة الدعوي .وت يز الماد  327من نانول اإلجرالات المدنية لمحكمة االسذذتحناف ،عند االسذذتحناف،
تقييم األدلة الموجود في الملف وأي أدلة إضافية ،ولكن ال ي وز لمحكمة النق

أل تفيم عناصر اإلثبات

الصذذادر عن محكمة أمورس ذ اإلنليمية في  28آب/أقسذذطس  2017جشذذال رف

إعطال األمر جالنظر في

أو تحدد مالجس ذ ذ ذذات جديد  .وفي  20أيلول/س ذ ذ ذذبتمبر  ،2017أعرس ذ ذ ذذلق لص ذ ذ ذذاحب البالغ نس ذ ذ ذذخة من القرار
الطهن جالنق
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وتءذيط الدولة الطرف أل مكتب المدعي الهام لمدينة تيندا أثبق ،في سذيا صذالحياته الرنابية،

في عذام  2016أل مرفق االحت ذاز المؤنذق يمكن أل يسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتوعذب  18محت از .وأل الزن ازنذات تحتوي على
ارس ذ ذذي ومقاعد ورفوف وأنبوب ميات وأج ز االس ذ ذذتفبال الالس ذ ذذلكي لبي جميت القنوات الحكومية واإلض ذ ذذال
والت وية .وتوفر في ا األطبا وأدوات المائد  .والزنزانات م ز جالمراحي

 ،مما يكفل احترام الخصوصية.

وال درال م ص ذص ذذة ومطلية واألرض ذذيات من الخش ذذب .ويمكن للمحت زين زيار الغرفة المخص ذص ذذة لمقابلة

األنارب والتنزت في الفنال .وكشذ ذ ذ ذذف مكتب المدعي الهام عن حدوث انت ا للوائ المتهلقة جءذ ذ ذ ذذول الن ار،

وفي  29آذار/مذذارس  ،2016طلذذب إلى محكمذذة مقذذاطهذذة تينذذدا اإلنرار جذذال أفهذذال مكتذذب وزار الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذؤول
الداجلية في أمورس ذ ذ ذ ذ كراي ومرفق االحت از المؤنق تشذ ذ ذ ذذكل تقاعسذ ذ ذ ذذا قير نانوني يؤدي إلى عدم احترام

التشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريهذات المتهلقذة جءذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول الن ذار في الزن ازنذات والمبذاني الخذدميذة في مركز االحت ذاز .ونتي ذة لذملذ ،

اضذ ذ ذذطرت إدار أمورس ذ ذ ذ التاجهة لوزار الشذ ذ ذذؤول الداجلية ومرفق االحت از المؤنق إلى تنفيم أشذ ذ ذذغال إعاد

البنال أو بنال مركز احت از جديد عوض ا عن ذل .
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و اإلض ذ ذ ذذافة إلى ذل  ،وفي ض ذ ذ ذذول متطلبات القانول االتحادي المتهلق جاحت از المش ذ ذ ذذتبه فيه أو

المت م ،ي وز نقل المشذ ذ ذ ذ ذ ذذتبه في م والمت مين من م ار ز االحت از السذ ذ ذ ذ ذ ذذابق للمحا مة إلى م ار ز االحت از
المؤنق عند االنتء ذ ذ ذذال ألقراض التحقيق أو للنظر في القء ذ ذ ذذايا المهروض ذ ذ ذذة على المحا م جارج المنطقة

عندما تتهمر إمكانية نقل م يوميا .قير أل ذل ال ي وز أل يمتد أل ثر من  10أيام في الشذ ذ ذ ذ ذ ر .وند تبين
أل ص ذذاحب البالغ احت ز جص ذذور قير نانونية في مرفق االحت از المؤنق كمش ذذتبه فيه وكمت م ،في الفتر

من  20كذانول األول/ديسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  2013إلى  15كذانول الثذاني/ينذاير  .)5(2014ولذملذ  ،وجذه نذائذب المذدعي

الهام في منطقة أمورسذ ذ ذ جطاجا إلى رئيس مكتب أمورسذ ذ ذ التاجت لوزار الداجلية للتنبيه إلى ضذ ذ ذذرور عدم
انت ذا القذانول .وعليذه ،فذإل مكتذب المذدعي الهذام نذد اتخذم التذدابير الالزمذة لتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحي الخر القذانوني في
إطار م امه المتهلقة جالرصد.
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وفي ض ذ ذ ذ ذ ذ ذذول ما تقدم ،تري الدولة الطرف أل حقو ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ المكفولة جموجب اله د لم

تتهرض ألي انت ا .

تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش ن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
1-5

ندم صذاحب البالغ تهليقاته على مالحظات الدولة الطرف في  13كانول األول/ديسذمبر .2018

هو ويؤكد من جديد أنه اعتعقل واحتع ز في مرفق االحت از المؤنق في  12كانول األول/ديسذ ذ ذ ذذمبر ،2013
ولكن الدولة الطرف لم ت ر تقييم ا ب ما الشذ ذ ذ ذذال وأل ردها نانص ويشذ ذ ذ ذذكل إن ار ار جانه احت ز جالفهل في 12
انول األول/ديسذ ذ ذذمبر .ولم تعس ذ ذ ذ ل وانهة اعتقاله في قءذ ذ ذذول ثالث سذ ذ ذذاعات ،حسذ ذ ذذبما يقتءذ ذ ذذيه القانول،

ولم يوجه إليه االت ام .و نال على ذل  ،ف و يري أل احت ازت قير نانوني مما يستوجب استبهاد األدلة التي
أسفرت عن ا عن جميت أعمال التحقيق التي تلق.

ويءذيط صذاحب البالغ أل ضذباط الشذرطة مارسذوا عليه ضذغوط ا بدنية ونفسذية .ولم يتحدث إليه
2-5
محامي الدفاع على انفراد ولم يقدم له المسذ ذذاعد القءذ ذذائية الالزمة ،ولم يسذ ذذتانف نرار االحت از واسذ ذذتخدام
الءغي البدني أو النفسي .وصاحب البالغ ليس محاميا ،ولم يكن يمل في حينه ورنة أو نلما إلعداد االستحناف.

3-5

ويؤكد صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أل ادعال الدولة الطرف أنه أودع مرفق االحت از المؤنق في  17كانول

األول/ديسذذمبر  2013في سذذيا دعوي إدارية هو ادعال قير صذذحي وقير عمثبق .وطبقا للحكم الصذذادر،
حس ذذب تاريخ بدل الهقو ة اعتبا ار من  17كانول األول/ديس ذذمبر  2013من دول اإلش ذذار إلى أنه اعتقل بنال

( )5
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انظر الحاشية  1أعالت ،جشال الفر بين م ار ز االحت از المؤنق وم ار ز االحت از السابق للمحا مة.
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على دعوي إدارية .ويؤكد صذاحب البالغ من جديد أنه اعتقل في  12كانول األول/ديسذمبرل ويوضذ نائالا
إل حس ذ ذ ذ ذذاب مد عقو ته لم يبدأ إال في  17كانول األول/ديس ذ ذ ذ ذذمبر ألل ذل التاريخ هو اليوم المي ازرت فيه
محققول جنائيول من مدينة بالقوفيشذذتشذذينسذ وسذ لق همت الزيار حسذذب األصذذول في سذ ل المركز .ومن

المحتمل أل تكول كاميرات الم ار بة جالفيديو ند س ذ ذ لت ال وطلب صذ ذذاحب البالغ إضذ ذذافة تس ذ ذ يالت الفيديو
إلى ملف طلب االستحناف المي ندمه إلى محكمة مدينة تيندا ،ولكن من قير جدوي.

4-5

وهو يري أل األحكام الص ذ ذ ذ ذ ذذادر قير نانونية ألن ا ص ذ ذ ذ ذ ذذدرت جطريقة مخالفة للقانول .ولم يرتكب

صذ ذ ذذاحب البالغ تل ال رائمل وند جرم نفسذ ذ ذذه جفهل الءذ ذ ذذغي المي مورس عليه عقب اعتقاله واحت ازت قير

القانونيين .وعالو على ذل  ،ال ي وز األجم جش ذ ذ ذ اد الش ذ ذ ذذاهد ب .التي ورد في ا أل ص ذ ذ ذذاحب البالغ كال

زميلذه في الزن ازنذة وأنذه اعترف لذه جذارتكذاب جرائم القتذل ،جذاعتبذارهذا دليالا نذانونيذا .ف ذما الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاهذد كذال مهتقال
أيء ا وتهرض لءغوط من الشرطة .وال يمكن أل يهترف صاحب البالغ ج رائم القتل ألنه لم يرتكب ا.

وند انتع كق الماد ()3(14ه) من اله د إذ عقدت جلسة المحا مة في رياب صاحب البالغ ولم
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تعت لذذه إمكذذانيذذة تذذا يذذد انت ذذا حقونذذه أثنذذال اعتقذذالذذه واحت ذذازت في مرفق االحت ذذاز المؤنذذق .وفيمذذا يتهلق
جصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ ،نذدم أحذد المذدعين الهذامين في مذدينذة تينذدا ،في  29آذار/مذارس  ،2016مطذالبذة إداريذة
جشذ ذذال انهدام الءذ ذذول الطبيهي في مرفق االحت از المؤنق .ورفءذ ذذق همت المطالبة في ن اية المطاف ،ولم

تاجم المحكمة حتى جاسذذتنتاجات المدعي الهام جشذذال انهدام الءذذول ولم تهتبرها دليالا ،وهو ما يدل على أل

إجرالات المحكمة ال تشذكل سذبيل انتصذاف فهاالا .و اإلضذافة إلى ذل  ،ت اهلق المحا م اسذتنتاجات مكتب
المدعي الهام جش ذ ذذال احت ازت قير القانوني في مركز االحت از المؤنق من  20كانول األول/ديس ذ ذذمبر 2013

إلى  15كانول الثاني/يناير .2014

المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
نب ذذل النظر في أي ادع ذذال يرد في بالغ م ذذا ،ي ذذب على الل ن ذذة أل تقرر ،وفق ذا للم ذذاد  97من
1-6
نظام ا الداجلي ،ما إذا كال البالغ مقبوالا جموجب البروتوكول االجتياري.
ونذد تذا ذدت الل نذة ،وفقذا لمذا تنص عليذه الفقر (2أ) من المذاد  5من البروتوكول االجتيذاري ،من
2-6
أل المسالة نفس ا ليسق نيد البحي في إطار أي إجرال آجر من إجرالات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
3-6

وتالحظ الل نة أل الدولة الطرف تطهن في أجزال من البالغ لهدم اسذ ذ ذ ذ ذذتنفاد سذ ذ ذ ذ ذذبل االنتصذ ذ ذ ذ ذذاف

المحلية .أوالا ،عدم استحناف صاحب البالغ لقرار احت ازت في  22كانول األول/ديسمبر  .2013ثانيا ،عدم
اس ذذتنفاد ص ذذاحب البالغ لس ذذبل االنتص ذذاف المحلية المتاحة جش ذذال ما زعمه عن اس ذذتخدام الش ذذرطة للء ذذرب
(التهميب) أو ممارس ذ ذذة الء ذ ذذغي النفس ذ ذذي إلجبارت على االعتراف جالمنب في جريمة نتل متهدد .وعدم تناول

همت االدعالات في إطار محا مة ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أو في إطار االس ذ ذ ذ ذ ذذتحناف األول ،وتقديم ا في االس ذ ذ ذ ذ ذذتحناف

التكميلي فقي .وعدم احت اج صذذاحب البالغ فيما جهد في االسذذتحناف جالنق

المقدم في  28تموز/يوليه ،2016

وفقا للوثائق الموجود في الملف ،جاي ادعال يشير إلى استخدام الشرطة للهنف أو الءغي النفسي.

اعت ارض ذ ذ ذ ذ ذذات الدولة الطرف ولم يقدم أي

وتالحظ الل نة أيء ذ ذ ذ ذ ذا أل ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يدح
4-6
توضذ ذذيحات أو مهلومات ردا على ذل  .فهلى سذ ذذبيل المثال ،لم يوض ذ ذ األسذ ذذباب التي منهته من أل يقدم،
اسذ ذذتحنافه األول أو في الطهن جالنق

 ،ادعالات هامة مثل تهرضذ ذذه للتهميب أو الءذ ذذغي النفسذ ذذي .وتحيي

الل نة علما كمل جإفاد الدولة الطرف التي ذكرت أل صاحب البالغ احت ز جسبب ت م إدارية نبل الدعوي
ال نذائيذة (انظر الفقر  15-4أعالت) .وفي ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول هذمت الظروف ،ونظ ار جلو الملف من أي مهلومذات أو
GE.22-03021
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إيءذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذات أجري ،تهتبر الل نذة هذما ال زل من البالغ ،الذمي يثير مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائذل تنذدرج في إطذار المذادتين 7
و ،)5-1(9قير مقبول جموجب المادتين  2و()2(5ب) من البروتوكول االجتياري.

وتحيي الل نذة علمذا جذادعذالات صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ المتهلقذة جذاالنت ذا ذات المزعومذة للمذاد ،)1(14
5-6
وتتمثذل في محذا متذه محذا مذة عقير عذادلذةع عجطريقذة االت ذامع وععذدم نذانونيذة الحكم الص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادر في  5أيذار/

مايو 2015ع .ويزعم صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أنه لم يتمكن من اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتدعال شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ود كال يمكن أل يؤكدوا روايته

لألحداث ،وهو ما يشذ ذذكل انت ا ا لحقونه المكفولة جموجب الماد ()3(14ه) .ويدفت صذ ذذاحب البالغ جال المحا م
ت ذذاهلذذق عذذدم نذذانونيذذة احت ذذازت في مركز لالحت ذذاز المؤنذذق في الفتر من  20كذذانول األول/ديسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمبر 2013

إلى  15كذذانول الثذذاني/ينذذاير  .2014وردت الذذدولذذة الطرف جذذالقول إل أحذذد نواب المذذدعي الهذذام في منطقذذة
أمورسذ ذ ذ وجه جطاجا إلى رئيس مكتب أمورسذ ذ ذ التاجت لوزار الداجلية جش ذ ذذال ض ذ ذذرور عدم انت ا القانول،
وإنذه اتخذم بنذال على ذلذ  ،التذدابير الالزمذة لمهذال ذة انت ذا القذانول في إطذار م ذام الم ار بذة الموكولذة إليذه.

وتالحظ الل نة أل الدولة الطرف ندمق ردودا وإيءذذاحات مفصذذلة جشذذال ادعالات صذذاحب البالغ (الفقرات
من  7-4إلى  13-4ومن  17-4إلى  25-4أعالت) .وفي رذ ذذل جلو الملف من مهلومذ ذذات أجري ذات
نال على ذل ،
صذلة ،تري الل نة أل صذاحب البالغ لم يدعم ادعالاته جاألدلة الكافية ألقراض المقبولية .و ا
تهتبر هما ال زل من البالغ قير مقبول جموجب الماد  2من البروتوكول االجتياري.
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و نال عليه ،تقرر الل نة ما يلي:
(أ)

عدم نبول البالغ جموجب المادتين  2و()2(5ب) من البروتوكول االجتياريل

(ب)

إحالة هما القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البالغ.
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