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الترتق
ق ررار امتته ررل لجنررة مناهضررة التعررذيب بتو ررب التررا  22م ر ا فاق ررة
مناهضر ررة التعر ررذيب غر ر ر ر م ر ر ضر ررر ب التعام ر ررة أ العقوبر ررة القاس ر ر ة
أ الالإنسان ة أ الت نة (الدورة اخلامسة واخلمسون)
بشأن
البالغ رقم *2012/530

املقدم من:

س .وص .وبنتهما ع( .متلثهه ااحمامية تاسيانا تورغوت)

األشخاص املدَّعى أهن ضحايا :أصحاب الشكوى

الدولة الطرف:

السويد

تاريخ تقدمي الشكوى:

 9تشرين اللثاين/نوفمرب ( 2012تاريخ الرسالة األوىل)

إن جلنةةة منا اةةة التعةةذيب املنشةةأة بوجةةب املةةادة  17مةةن اتفاقيةةة منا اةةة التعةةذيب
وغريه من ضروب املعامهة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
وقد اجتمعت يوم  4آب/أغسطس 2015
وقةةد فرغةةت مةةن الن ةةر ش الشةةكوى رق ة  2012/530املقدمةةة إليهةةا م ةن السةةيد س.
والسيدة ص .وابنتهما ع .بوجب املادة  22من االتفاقية
وقد أخذت ش حسباهنا مجية املعهومةات الةت أتاحهةا صةا أصةحاب الشةكوى و ةاميته
والدولة الطرف
تعتمد ما يهي:

قرار ُمعتته بتو ب الفقر  7م التا  22م اال فاق ة
 1-1صة ةةاحبا الشة ةةكوى ة ة السة ةةيد س( .صة ةةاحب الشة ةةكوى األول) وزوجتة ةةس السة ةةيدة ص.
(صةةاحبة الشةةكوى اللثانيةةة) وكالمهةةا مةةن مةوارو بةةيالروس ومولةةودين ش  1978و 1973عهةةى
التةوايل .ويقةةدمان الشةةكوى باألصةةالة عةةن نفسةةيهما وبالنيابةةة عةةن ابنتهمةةا ع .و ةةي مةةن م ةوارو
ورف ة رهةةبهه و ة
بةةيالروس أيا ةاً ومولةةودة ش عةةام  .2011وقةةد رهب ةوا الهاةةوء ش السةةويد ه

__________

* شةةاريف ش الن ةةر ش ةةذا الةةبالا أعاةةاء الهانةةة التاليةةة أاةةاد  :السةةيدة السةةعدية بهمةةري والسةةيدة أليسةيو بةةروين
والسةةيدة ساتيابوسةةون غوبةةت دومةةاه والسةةيد فيهةةيس غةةاير والسةةيد عبةةد اي غةةا والسةةيد كالوديةةو غرواةةان
والسيد ينس مودفيغ والسيدة سابانا برادان  -ماال والسيد جورج توغوشي والسيد كينينغ زانغ.
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معرضة ةةون لهطة ةةرد إىل بة ةةيالروس .ويزعمة ةةون أن رة ةةرد السة ةةويد ص ة ة إىل بة ةةيالروس يشة ةةك انتهاك ة ةاً
لهمادة  3من اتفاقية مكافحة التعذيب .وأصحاب الشكوى مملثهون بحامية.
مقرر ةا اخلةاص املعةو
 2-1وش  26تشرين اللثاين/نوفمرب  2012رفات الهانة عةن رريةم ّ
بالشةةكاوى اجلديةةدة والتةةدابري امل قتةةة رهةةب أصةةحاب الشةةكوى االسةةتفادة مةةن التةةدابري امل قتةةة.
وش  8شةبا//فرباير  2013رهةةب أصةحاب الشةةكوى مةرة أخةةرى االسةتفادة مةةن التةدابري امل قتةةة
وق ة ّدموا حاا ةاً ووثةةائم جديةةدة .وش  14شةةبا//فرباير وبعةةد مراجعةةة القاةةية أ ّكةةدت الهانةةة
مقرر ةةا اخلةةاص املعةةو بالشةةكاوى اجلديةةدة والتةةدابري امل قت ةة قرار ةةا بعةةدم رهةةب ا ةةا
عةةن رريةةم ّ
تدابري م قتة خبصوص ذه القاية.
الوقائع كتا مرض ا أصحاب الشكوى
 1-2كةةان صةةاحبا الشةةكوى األول واللثةةاين مةةن الناشةةطق ش احلق ة السياسةةي ش بةةيالروس.
وكانةا يعمةةالن عهةةى توزية نشةرات ومعهومةةات وآراء شخصةةية عةةن الوضة السياسةةي ش بةةيالروس
بةةا ش لة عةن رريةةم اإلنرتنةةت .وش  17آ ار/مةةارس  2004رهةةب صةةاحب الشةةكوى األول
ورف رهبهس وأهعيد إىل بيالروس(.)1
الهاوء ش السويد باستخدام وية مزيفة .ه

 2-2وش ع ةةام  2006ش ةةاريف ص ةةاحبا الش ةةكوى األول واللث ةةاين ش م ةةا رة احتااجة ةاً عه ةةى
الن ةةام القةةائ  .وأهلقةةي القةةب عهيهمةةا وتعرضةةت صةةاحبة الشةةكوى اللثانيةةة لهتعةةذيب عهةةى أيةةد
الشررة .واستعمهت الشررة معها مكواة إلرغامهةا عهةى االعةرتاف بأهنةا تهقةت أمةواالً مةن املرشة
الرئاس ة ةةي الس ة ةةيد ك ة ةةوزولق لهمش ة ةةاركة ش امل ة ةةا رة .ونتيا ة ةةة لهمعامه ة ةةة ال ة ةةت لقيته ة ةةا نهقه ة ةةت إىل
املستشةفى .واهة صةاحب الشةةكوى األول بزعزعةة الن ةةام العةام و هغة.رم .وتهقةى صةةاحب الشةةكوى
األول ش الفةةرتة مةةن  2006إىل  2009هديةةدات عةةرب اصةةاتر مةةن شةةررة مينس ة  .عهةةى أن
ص ةةاحبة الش ةةكوى اللثاني ةةة ش ةةاركت ش ع ةةدد م ةةن امل ةةا رات حة ة بع ةةد لة ة و تق ةةب عهيه ةةا
الش ةةررة .وش الفة ةةرتة مة ةةن تش ة ةرين اللث ةةاين/نوفمرب  2009إىل شة ةةبا//فرباير  2010قة ةةام صة ةةاحبا
الشةةكوى األول واللثةةاين بأنشةةطة تن يميةةة لرتتيةةب م ةةا رة ش تشةرين اللثةةاين/نوفمرب  2010قبي ة
االنتخابات الرئاسية الت جرت ش  19كانون األول/ديسمرب .2010
 3-2وش آ ار/مارس  2010غادر صاحبا الشكوى بيالروس برفقة بنتهما .ودخهوا السويد
بتأش ةةرية س ةةياحية ص ةةاحلة مل ةةدة س ةةنة واح ةةدة .ورهبة ةوا الها ةةوء ش ع ةةام  2011أ بع ةةد دخ ةةوص
السويد بعام واحد تقريباً .وش تشرين اللثاين/نوفمرب  2010وش أثناء قدوم أم صاحب الشكوى
األول وزوجه ة ةةا لزي ة ةةارة األس ة ةةرة ش الس ة ةةويد س ة ةةهمهما رهبة ة ةاً مكتوبة ة ةاً خبص ة ةةوص تن ة ةةي م ة ةةا رة

__________

( )1ش مراسةةهة الحقةةة بتةةاريخ  8شةةبا//فرباير  2013أوض ة ص ةةحبا الشةةكوى أن صةةاحب الشةةكوى األول كةةان
فيما ماى يعم ش احلق التاار مقاوالً ش بيالروس لكن سهطات بيالروس أغهقت شةركتس ولوحةم بةدعوى
عدم دف الارائب .عهى أنس ليس لديس أية ديون ملصهحة الارائب ش وقت مغادرتس بةيالروس .ويةزع أصةحاب
الش ةةكوى أن لة ة يلثب ةةت أن ص ةةاحب الش ةةكوى األول مع ةةرض خلط ةةر ق ةةم باملالحق ةةة راية ةاً بس ةةبب نش ةةارس
التاار السابم ولكن ش الواق بسبب نشارس السياسي.
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ش بة ةةيالروس ش كة ةةانون األول/ديسة ةةمرب  .2010ولة ةةدى عودهمة ةةا إىل بة ةةيالروس س ة ةهّمت ّأمة ةةس
وزوجها ومها عاوين ش احلزب املدين الوحدو رهبس إىل سهطات بيالروس .وبعد ل شاركا
ش م ةا رة  19كةةانون األول/ديسةةمرب  2010وألقةت سةةهطات بةةيالروس القةب عهيهمةةا .وأثنةةاء
استاواهبما ضغط ااحمقم الذ كان عهى عه بأنشطة صاحب الشكوى األول السةابقة عهةى
أم صةةاحب الشةةكوى األول وزوجهةةا لمبقةرار بكةةان وجةةود أصةةحاب الشةةكوى وأعطيةةا ااحمقةةم رقة
اتر صاحب الشكوى األول ش السويد .و كةر صمةا ااحمقةم أن دعةوى جنائيةة قةد فهتحةت ضةد
صةةاحبا الشةةكوى األول واللثةةاين لتن ةةي اولةةة زعزعةةة الن ةةام العةةام وسةةوف يهقةةى القةةب عهيهمةةا
لةةدى عودهمةةا إىل بةةيالروس .ومنةةذ ل ة الوقةةت بةةدأ صةةاحبا الشةةكوى يتهقيةةان هديةةدات عةةرب
اصاتر من شررة منس (.)2
 4-2وقة ّدم أصةةحاب الشةةكوى رهةةبه لهاةةوء إىل ايهةةس السةةويد لههاةةرة ش  16حزيةران/
يونيةةس  .2011وأثنةةاء االسةةتاواب كةةرت صةةاحبة الشةةكوى اللثانيةةة أهنةةا تعرضةةت لهتعةةذيب ش
ةا ش ااحماةر
عام  2006وكشفت عةن العالمةات الباديةة عهةى جسةد ا إلثبةات لة  .وقةد هس ّ
أن صةةاحبة الشةةكوى اللثانيةةة تعرضةةت لتاةةاوزات عهةةى أيةةد الشةةررة .وأشةةارت أياةاً إىل شةةهادة
ربية صادرة عن خبري عالج ش السويد كةر فيهةا ش مجهةة أمةور أخةرى أن جروحهةا قةد تكةون
هةةس اصاةةرة
حصةةهت ربق ةاً لهوصةةر الةةذ قدمتةةس ةةي .وش  9أيهول/سةةبتمرب  2011رف ة
رهب الهاوء وأمر برتحي أصحاب الشةكوى .و كةر ايهةس أن املعهومةات املغهورةة بشةأن اصويةة
الت قدمها صاحب الشكوى األول عند رهب الهاوء ش عام  2004أثرت عهى مصةداقيتس ةو
ومص ةةداقية ص ةةاحبة الش ةةكوى اللثاني ةةة .وفا ةالً ع ةةن ل ة ف ةةان املعهوم ةةات ال ةةت ق ةةدمها ص ةةاحب
الشةةكوى األول بشةةأن أنشةةطتس السياسةةية غاماةةة ويصةةعب تفسةةري ا .فقةةد بةةدى غريب ةاً أال يةةذكر
شيئاً عن أنشةطتس السياسةية أثنةاء سةري اإلجةراءات خبصةوص رهةب الهاةوء األول .وكانةت األسةرة
تسةةافر يريةةة و تبةةد السةةهطات أ ا تمةةام بتوقيفهةةا .فهة يكةةن لصةةاح الشةةكوى األول واللثةةاين
نش ةةا /سياس ةةي ب ةةال يي ةةا يس ةةتدعي ا تم ةةام الس ةةهطات هبم ةةا .ون ةةراً لع ةةدم وج ةةود وث ةةائم
مكتوبة ةةة وا ت ة ةزاز املصة ةةداقية وكوهنمة ةةا كانة ةةا موجة ةةودين ش السة ةةويد أثنة ةةاء م ة ةةا رات الكبة ةةرية ش
عام ( 2010ش سياق االنتخابات الرئاسةية) كة لة يعةو أن صةاح الشةكوى األول واللثةاين
يبيّن ةةا أهنم ةةا رب ةةا كان ةةا ش حاج ةةة إىل احلماي ةةة .وفيم ةةا يتعه ةةم باملعامه ةةة ال ةةت يهة ة ّدعى أن ص ةةاحبة
الشكوى اللثانية تعرضت صا عهى أيد شةررة منسة ش عةام  2006فقةد أشةار هةس اصاةرة
إىل ل عهى أنس اعتداء من قب الشررة و يستخدم ايهس كهمة ‘تعذيب‘.
 5-2وش ت ةةاريخ هد ةةدد اس ةةته نار عه ةةى ق ةرار ه ةةس اصا ةةرة أم ةةام كم ةةة اصا ةةرة .وش 20
ا
مالح ةةً ش مجهةةة
نيسةةان/أبري  2012رفاةةت كمةةة اصاةةرة اسةةتئناف أصةةحاب الشةةكوى
__________

( )2ش املراسهة الالحقة امل رخةة  8شةبا//فرباير  2013جةادل صةاحبا الشةكوى أن سةبب املالحقةة تفصة عنةس
الشةررة ش مكاملاهةا اصاتفيةة لكةةن ملثة ةذه الةدعوات لزيةةارة مركةز شةررة لهحةديا معهةةا أمةر معتةاد ش بةةيالروس
وينتهي األمر بالشخص ش الغالب إىل السان.
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أمور أخرى أن صاح الشكوى األول واللثاين تهقيا مةن الشةررة اسةتدعاءين بةامللثول أمةام شةررة
مينسة لالسةةتاواب جةةاء فيهمةةا أن عةةدم امللثةةول ش املوعةةد ااحمةةدد يعرضةةهما لهغرامةةة أو لهسةةان.
وق ةةد فس ةةرت ااحمكم ةةة ع ةةدم ك ةةر س ةةبب االس ةةتدعاء عه ةةى أن ةةس دلية ة عه ةةى ع ةةدم حاج ةةة ص ةةاح
الشكوى لهحماية .وأشةارت كمةة اصاةرة أياةاً إىل املعامهةة الةت تعرضةت صةا صةاحبة الشةكوى
اللثانية ش عام  2006عهى أنس اعتداء من قب الشررة وليس تعذيباً .ورهةب أصةحاب الشةكوى
متكينهما من االستئناف أمام كمة االستئناف ش قاايا اصاةرة .وش  8حزيران/يونيةس 2012
رأت كمة االستئناف ش قاايا اصارة أن ذه القاية ال تستدعي ك ذا اال تمام ورفاةت
رهب اإل ن ص باالستئناف.
 6-2وش تةةاريخ هد ةدد رهةةب أصةةحاب الشةةكوى إىل هةةس اصاةةرة الن ةةر ش قاةةيته عهةةى
أسةةاس حيلثي ةةات جدي ةةدة .و ك ةةرت ص ةةاحبة الش ةةكوى اللثاني ةةة أن ص ةةهبها لها ةةوء ق ةةد نه ةةر في ةةس عه ةةى
أساس التااوزات املزعومة الت تعرضةت صةا ولةيس عهةى أسةاس االدعةاء بأهنةا تعرضةت لهتعةذيب.
إهنةةا تكةةن قةةادرة عهةةى ق ةراءة اةةر االسةتاواب ألنةةس كةةان مكتوب ةاً بالهغةةة السةةويدية .وقةةد منحةةت
ثقتها لهسهطات السويدية واعتقدت أن السهطات السويدية أخةذت ش االعتبةار ادعاءاهةا بةالتعرض
لهتعذيب .وادعى صاحبا الشكوى األول واللثاين أياةاً أهنمةا تهقيةا عةدداً مةن املكاملةات اجلديةدة مةن
شةةررة مينس ة ش أثنةةاء ل ة وأشةةارا إىل الوض ة العةةام ش بةةيالروس مةةن حيةةا انتهاكةةات حقةةوق
هةةس اصاةةرة الطهةةب عهةةى
اإلنسةةان الةةت ترتكبهةةا الشةةررة .وش  8أيهول/سةةبتمرب  2012رف ة
أسةةاس أن احليلثيةةات اجلديةةدة ةةي وحةةد ا الةةت ت خةةذ ش االعتبةةار .ورأى ايهةةس أن العناصةةر الةةت
اح ةةتا هب ةةا أص ةةحاب الش ةةكوى ق ةةد س ةةبم أخ ةةذ ا ش االعتب ةةار أثن ةةاء س ةةري اإلج ةراءات الس ةةابقة .وش
الوقةةت نفسةةس الحةةر هةةس اصاةةرة عةةدم تقةةدمي أيةةة معهومةةات أثنةةاء اجلةةزء األوىل مةةن اإلج ةراءات
فيمةةا يتعهةةم بادعةةاء صةةاحب الشةةكوى األول بةةالتعرض لهتعةةذيب .وخهةةص ايهةةس أنةةس لةةيس نةةايف
ما يدعو إىل إعادة الن ر ش رهب الهاوء لعدم تقدمي أية حيلثيات جديدة.
 7-2وش تاريخ هددد ق ّدم أصحاب الشكوى رهباً جديداً إىل هس اصارة إلعةادة الن ةر
ش قايته بسبب وجود حيلثيات جديدة عهى أساس تقرير لهطةب الشةرعي صةادر ش  8تشةرين
األول/أكتوبر  .2012ووفقاً صذا التقرير الذ أصدره الطبيب إ .إ .و و خبري الطب الشرعي
ش مركةةز  Crisis and Trauma Centreفةةان مةةا اكتهشةةر أثنةةاء الفحةةص البةةدين لصةةاحبة الشةةكوى
اللثانيةةة يةةدل عهةةى أهنةةا تعرضةةت لتعةةذيب عهةةى النحةةو الةةذ وصةةفتس .وأكةةدت صةةاحبة الشةةكوى
اللثانية أهنا أهرغمت من قبة الشةررة ش عةام  2006عهةى التوقية عهةى بيةان تطعةن فيةس ش مرشة
الرئاسةيات السةةابم السةةيد كةةوزولق ويةةذكر أهنةةا تهقةةت أمةواالً لهت ةةا ر ضةةد الن ةةام القةةائ  .وعنةةدما
رفاةت التوقية عهةى االعةرتاف نهقهةت إىل املستشةةفى ألن ربيعةة اجلةةرو الةت أهصةةيبت هبةا كانةةت
هس اصارة الطهب ش  1تشرين اللثاين/نوفمرب  .2012واعترب أنس يقةدم
هدد حياها .ورف
أيةةة حيلثيةةات جديةةدة .وفيمةةا يتعهةةم بتقريةةر الطةةب الشةةرعي كةةر ايهةةس أنةةس يةةأت ديةةد ألن
صةةاح الشةةكوى سةةبم صمةةا أن قةةدما ش عةةام  2011تقريةةراً ربي ةاً آخةةر يتاةةمن املةزاع نفسةةها.
وفاةالً عةةن لة قيَّمةةت كمةة اصاةةرة أقةوال صةةاحبا الشةكوى عهةةى أهنةةا تفتقةةر إىل املصةةداقية.
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فقةةد رأت ااحمكمةةة أن صةةاح الشةةكوى يكونةةا ناشةةطق سياسةةيق بالقةةدر الةةذ يةةربر ا تمةةام
السهطات املزعوم هبما .و يبينا أيااً أن مثة احتماالً ألن يكونا مطهةوبق لةدى السةهطات وأهنمةا
بالتايل ش خطر التعرض لهمالحقة أو العقاب.

الشكوى
 -3ي ة ة ّدعي أصة ةةحاب الشة ةةكوى أن السة ةةويد بابعة ةةاد إىل بة ةةيالروس سة ةةتنته حقة ةةوقه
بوجب املادة  3من اتفاقية مكافحة التعذيب .وادعى صاحبا الشكوى األول واللثةاين أهنمةا وزعةا
معهومةةات عةةن الوضة السياسةةي ش بةةيالروس عةةن رريةةم النشةرات واإلنرتنةةت وشةةفهياً .وشةةاركا ش
العديد من امل ا رات الت ن متها املعارضة وأنس أهلقي القب عهيهما ش إحدى ذه امل ةا رات
وأن صاحبة الشكوى اللثانية هع ّذبت .ودعةا صةاحبا الشةكوى إىل احتااجةات ضةد احلكومةة قبة
االنتخابةةات الرئاسةةية الةةت جةةرت ش عةةام  2010ورهبةةا اإل ن باملشةةاركة ش ةةذه االحتااجةةات.
ودفعا فاالً عن ل بأن شررة بيالروس تاايقهما باستمرار بتفتيش منزصما وباالتصةال هبمةا
اتفي ة ةاً لتهدي ةةدمها وباس ةةتدعائهما ل ةةدى ش ةةررة مينس ة ة  .وب ةةالن ر إىل وج ةةود هن ةةا ثاب ةةت م ةةن
انتهاكةةات حقةةوق اإلنسةةان اجلسةةيمة والصةةارخة واجلماعيةةة ش بةةيالروس يةةدعي صةةاحبا الشةةكوى
أن مثة خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً لتعرضهما لهتعذيب إن أعيدا إىل بيالروس(.)3
مالحظات اله لة الطرف بشأن مقبول ة البالغ أسسل التوضوم ة
ةدمت الدول ةةة الط ةةرف مالح اه ةةا بش ةةأن مقبولي ةةة ال ةةبالا
 1-4ش  24أيار/م ةةايو  2013ق ة ّ
وأسسةةس املوضةةوعية .وتهةةذ ّكر الدولةةة الطةةرف فيهةةا بوقةةائ القاةةية وتشةةري إىل أن صةةاحب الشةةكوى
األول قة اةدم إىل السةةويد ش املةةرة األوىل ش آ ار/مةةارس  2004وقة َّةدم رهب ةاً لهحصةةول عهةةى الهاةةوء
بعةةد أن أمسةةكت بةةس الشةةررة .و تكةةن يوزتةةس أيةةة وثةةائم ويةةة فقة ّدم معهومةةات مزيّفةةة عةةن ااةةس
وع ةةن وحيات ةةس الشخص ةةية وع ةةن أس ةةباب تق ةةدمي ره ةةب الها ةةوء و ةةي املعهوم ةةات ال ةةت تب ة ّةق أثن ةةاء
إجةراءات الهاةةوء أهنةةا مغهورةةة( .)4ووفق ةاً لهدولةةة الطةةرف فقةةد كةةر ش مجهةةة مةةا كةةر أن عمةةره
هةس
دون  18عاماً وأنس يكن ينشط ش احلق السياسي ش بيالروس عهى اإلرالق .ورفة
اصا ة ةةرة ره ة ةةب الها ة ةةوء ال ة ةةذ ق ّدم ة ةةس وأم ة ةةر برتحيه ة ةةس إىل ب ة ةةيالروس و ة ةةو م ة ةةا ش  14أي ة ةةار/
م ةةايو  .2005وش وق ةةت الح ةةم زار ص ةةاحبا الش ةةكوى األول واللث ةةاين الس ةةويد ش ع ةةام 2009
بتأش ةةرية ص ةةاحلة م ةةن  20آب/أغس ةةطس  2009إىل  20ش ةةبا//فرباير  .2010وغ ةةادرا الس ةةويد

__________

( )3أشةةار صةةاحبا الشةةكوى أياةاً سةةعياً منهمةةا لةةدع ادعائهمةةا إىل تقةةارير دوليةةة شة منهةةا تقريةةر مفوضةةية األمة
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالةة حقةوق اإلنسةان ش بةيالروس املة ر  10نيسةان/أبري  2012وتقريةر
اجلمعية الربملانية يهس أوروبا عن الوض ش بيالروس امل ر  9كةانون اللثاين/ينةاير  2012حيةا كةر أن حالةة
حقوق اإلنسان ش بيالروس تد ورت بشك كبري بعد االنتخابات الرئاسية.
( )4كر صاحب الشكوى األول أثناء إجراءات  2013-2011اخلاصة بطهباتس لهحصول عهةى الهاةوء خبصةوص
املعهومةةات املغهورةةة الةةت قةةدمها أثنةةاء إجةراءات عةةام  2004أن السةةبب ةةو أنةةس كةةان ينةةو العةةودة إىل بةةيالروس
لهكفةةا ضةةد الن ةةام القةةائ ش ل ة الوقةةت .وزع ة أنةةس قةةدم معهومةةات مغهورةةة ألنةةس كةةان يرغةةب ش البقةةاء ش
السويد لفرتة دودة العودة.
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ش تشةرين اللثةةاين/نوفمرب  2009وعةةادا ش شةةبا//فرباير  2010بتأشةةرية صةةاحلة مةةن  25شةةبا//
فرباير  2010إىل  25شبا//فرباير .2011
 2-4وتالحر الدولة الطرف كذل أنس وفقاً لهفقةرة الفرعيةة (أ) مةن الفقةرة ( )5مةن املةادة 22
من االتفاقية ال تن ر الهانة ش أ بالا ما تتأكد من أن املسألة اها تهبحا وليست قيةد
البح ةةا ش إر ةةار إجة ةراء آخ ةةر م ةةن إجة ةراءات التحقي ةةم ال ةةدويل أو التس ةةوية الدولي ةةة وتالح ةةر أهن ةةا
ال تدر إن كانت ذه القاةية ش السةابم أو ال تةزال حاليةاً موضةوع أ حتقيةم أو تسةوية مةن ةذا
القبي  .وتقر الدولة الطرف بأن مجي سةب االنتصةاف ااحمهيةة املتاحةة قةد اسةتهنفدت ش ةذه القاةية
وفقاً ملقتايات الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ( )5من املادة  22من االتفاقية.
 3-4وتدف الدولة الطرف بأن تأكيد صاحبا الشكوى أهنما معرضان خلطةر املعامهةة بةا يرقةى
إىل انتهة ةةايف املة ةةادة  3مة ةةن االتفاقية ةةة إ ا أهعية ةةدوا إىل بة ةةيالروس بعية ةةد عة ةةن حتقية ةةم املسة ةةتوى األدى
من اإلثبات الالزم ألغراض املقبولية .ووفقاً لهدولة الطرف من الواض أن ذا الةبالا ال أسةاس
لة ةةس مة ةةن الصة ةةحة ومة ةةن مب فهة ةةو غة ةةري مقبة ةةول بوجة ةةب الفقة ةةرة  2مة ةةن املة ةةادة  22مة ةةن االتفاقية ةةة
()5
أقرت الهانة مقبوليتةس فةان
والفقرة (ب) من املادة  107من ن ام الهانة الداخهي  .وش حال ّ
املس ة ةةألة املعروض ة ةةة عهيه ة ةةا ت ة ةةتهخص ش معرف ة ةةة م ة ةةا إ ا كان ة ةةت إع ة ةةادة أص ة ةةحاب الش ة ةةكوى قس ة ةراً
تش ة ّك انتهاك ةاً اللت ةزام السةةويد بوجةةب املةةادة  3مةةن االتفاقيةةة بعةةدم رةةرد أ شةةخص أو إعادت ةس
إىل دولةةة أخةةرى مة هوجةةدت أسةةباب جو ريةةة تةةدعو إىل االعتقةةاد أنةةس قةةد يتعة ّةرض ش تهة الدولةةة
خلطر التعذيب.
ةت فيمة ةةا إ ا كانة ةةت إعة ةةادة
 4-4وتالحة ةةر الدولة ةةة الطة ةةرف أنة ةةس يتعة ة ّةق عهة ةةى الهانة ةةة عنة ةةد البة ة ّ
أ شخص قسراً إىل بهةد آخةر تشة ّك انتهاكةاً لهمةادة  3مةن االتفاقيةة أن تراعةي مجية االعتبةارات
ات الصهة با ش ل مدى وجود منط ثابت من االنتهاكةات اجلسةيمة أو الصةارخة أو اجلماعيةة
حلقوق اإلنسان ش ل البهد .عهةى أن اصةدف مةن ملثة ةذا القةرار وفقةاً ملةا شة ّددت عهيةس الهانةة
مةراراً ةةو حتديةةد مةةدى احتمةةال تعةّةرض الفةةرد املعةةو شخصةةياً خلطةةر التعةةذيب ش البهةةد الةذ سةةيهعاد
إليس .وعهى ل فان وجود منةط ثابةت مةن االنتهاكةات اجلسةيمة أو الصةارخة أو اجلماعيةة حلقةوق
اإلنسان ش بهد ما ال يشة ّك ش حة ّد اتةس سةبباً كافيةاً لتحديةد احتمةال تع ّةرض شةخص بعينةس خلطةر
التعذيب بعد إعادتةس إىل لة البهةد .إ يتع ّةق إلقةرار وقةوع انتهةايف لهمةادة  3مةن االتفاقيةة وجةود
تبق أن الفرد املعو سيكون معرضاً شخصياً(.)6
أسباب أخرى ّ
__________

( )5حتي ة الدولةةة الطةةرف إىل الةةبالا رق ة  . 2002/216إ .أ .ضةةد الس ةويد اآلراء املعتمةةدة ش  2أيار/مةةايو 2003
الفقرة .2-6
( )6حتي ة ة الدولة ةةة الطة ةةرف إىل البالغة ةةق رق ة ة  1999/150س .ل .ضة ةةد السة ةةويد اآلراء املعتمة ةةدة ش  11أية ةةار/
مةةايو  2001الفقةةرة  3-6ورق ة  2002/213إ .ج .ف .م .ضةةد السةةويد اآلراء املعتمةةدة ش  14تش ةرين
اللثاين/نوفمرب  2003الفقرة .3-8
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ةت فيم ةةا إ ا كان ةةت إع ةةادة
 5-4وش ض ةةوء م ةةا تقة ة ّدم تالح ةةر الدول ةةة الط ةةرف أن ةةس عن ةةد الب ة ّ
أصةةحاب الشةةكوى قسةراً إىل بةةيالروس تشة ّك خرقةاً لهمةةادة  3مةةن االتفاقيةةة يكتسةةي االعتبةةاران
التالي ةةان أمهي ةةة( :أ) احلال ةةة العام ةةة حلق ةةوق اإلنس ةةان ش ب ةةيالروس (ب) وبوج ةةس أخ ةةص احتم ةةال
تعرض أصحاب الشكوى شخصياً خلطر التعذيب نايف.
ّ

 6-4عةالوة عهةى لة تةةذ ّكر الدولةة الطةرف باجتهةادات الهانةةة وم دا ةا أن عةبء اإلثبةةات
ش احلةةاالت املشةةاهبة صةةذه احلالةةة يق ة عهةةى أصةةحاب الشةةكوى الةةذين جيةةب عهةةيه أن يق ةةدموا
حاااً ميكن الدفاع عنها م بيان أهن يواجهون خطراً حقيقياً وشخصياً وميكن توقّعةس بةالتعرض
لهتعذيب( .)7وإضافةً إىل ل جيةب أن يهقةيَّ خطةر التع ّةرض لهتعةذيب عهةى أهسةس تتاةاوز ةرد
االفرتاض أو الش  .وإ ا يكةن ضةرورياً إثبةات أن ةذا اخلطةر مةرج لهغايةة فةان املطهةوب ةو
إثبات الطاب الشخصي والوشي صذا اخلطر(.)8
 7-4وفيما يتعهم باحلالة العامة حلقوق اإلنسان ش بيالروس تالحر الدولة الطةرف أنةس ن ةراً
إىل أن بةةيالروس رةةرف ش االتفاقيةةة وش العهةةد الةةدويل اخلةةاص بةةاحلقوق املدنيةةة والسياسةةية فهةةي
تفةةرتض أن الهانةةة عهةةى بيّنةةة باحلالةةة العامةةة حلقةةوق اإلنسةةان ش ل ة البهةةد بةةا ش ل ة حالةةة
املعارضةةق السياس ةةيق بعةةد االنتخاب ةةات الرئاسةةية ال ةةت جةةرت ش ك ةةانون األول/ديس ةةمرب .2010
لةةذل تكتفةةي الدولةةة الطةةرف ش ةةذا الصةةدد باإلحالةةة إىل املعهومةةات املتعهقةةة يالةةة حقةةوق
اإلنسان ش بيالروس الةت ميكةن االرةالع عهيهةا ش التقةارير الصةادرة مة خراً ملثة التقريةر الصةادر
عة ةةن وزارة اخلارجية ةةة السة ةةويدية( )9والتقرية ةةر ال هقطة ةةر الصة ةةادر عة ةةن وزارة اخلارجية ةةة األمريكية ةةة عة ةةن
عام  2012عن ممارسات حقوق اإلنسان بالنسبة لبيالروس(.)10
 8-4وتدف الدولة الطرف بأنس عهى الرغ من أهنا ال تقهة مةن شةأن املخةاوف الةت قةد يهع َّةرب عنهةا
بص ةةورة مش ةةروعة إزاء احلال ةةة الرا ن ةةة حلق ةةوق اإلنس ةةان ش ب ةةيالروس وال س ةةيما فيم ةةا يتعه ةةم باملعارض ةةق
السياسيق فان ذه املخاوف ليست ش حد اها كافية إلثبات أن رةرد أصةحاب الشةكوى سةينار
عنس انتهايف لهمادة  3من االتفاقية .وعهيس فان الدولة الطةرف تةدف بةأن إبعةاد أصةحاب الشةكوى إىل
بيالروس لن ينطةو عهةى أ خةرق ألحكةام االتفاقيةة إال إ ا اسةتطاع أصةحاب الشةكوى إثبةات أهنة
تعرضة ةون شخص ةةياً خلط ةةر التعامة ة معه ة ة عه ةةى ةةو ةةالر ألحك ةةام امل ةةادة  3منه ةةا .واحل ةةال أن
سي ّ
تعرضون صذا اخلطر.
أصحاب الشكوى يلثبتوا ش ذه القاية ادعاء بأهن سي ّ

__________

()7
()8
()9

()10
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ان ةةر عه ةةى سةةبي امللث ةةال البالغ ةةق رق ة  2001/178ه .أو .ضةةد الس ةةويد اآلراء املعتم ةةدة ش  13تش ةرين
اللثة ةةاين/نوفمرب  2001الفقة ةةرة  13ورق ة ة  2002/203أ .ر .ضة ةةد ولنة ةةدا اآلراء املعتمة ةةدة ش  14تش ة ةرين
اللثاين/نوفمرب  2003الفقرة .3-7
ان ر عهى سبي امللثال تعهيم الهانة العام رق  )1997(1بشأن تنفيذ املادة  3من االتفاقية الفقرات .7-5
همتةةا بالهغةةة السةةويدية فقةةط عةةرب ال ةرابط التةةايلwww.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i- :
.varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/europa-och-centralasien?c=Vitryssland
همتا عرب الرابط التايل:
.www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012humanrightsreport/index.htm?year=2012&dlid=204263#wrapper
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 9-4وتاةير الدولةة الطةةرف أن عةدة أحكةام ش قةةانون األجانةب السةويد تعكةةس املبةاد اهةةا
ااحمةةددة ش املةةادة  3مةةن االتفاقيةةة .ومةةن مب فةةان السةةهطات الس ةويدية تطبّةةم عنةةد الن ةةر ش رهبةةات
الهاوء بوجب قانون األجانب النوع اتةس مةن الفحةوص الةت تطبّقهةا الهانةة عنةد يةا أ شةكاوى
تالية لذل بوجب االتفاقية .وإحالة السهطات السويدية ش قراراها املتعهقة هبذه القاية إىل املادتق 1
و 2والفقةةرة الفرعيةةة (أ) مةةن املةةادة  2مةةن الفص ة  4مةةن قةةانون األجانةةب إمنةةا تشةةري إىل أن ملث ة ةةذا
االختبار قد رهبّم ش ذه القاية .وعالوة عهى ل ففيما يتعهةم بطهةب أصةحاب الشةكوى باعةادة
الن ر ش رهباه لهحصول عهى رخص إقامة وعمالً بةاملواد مةن  1إىل  3مةن الفصة  12مةن قةانون
األجانب ال جيوز مطهقاً إنفةا إجةراء رةرد األجنة إىل بهةد مة هوجةدت أسةباب معقولةة الفةرتاض أنةس
يتعرض فيس ألخطار تشم التعذيب أو غريه مةن ضةروب املعامهةة أو العقوبةة الالإنسةانية أو املهينةة
قد ّ
معرضاً صذه املخارر.
أو إىل بهد لن هدمى فيس األجن من نقهس إىل بهد يكون فيس ّ
 10-4وتاير الدولة الطرف أن سهطاها الورنية قادرة متاماً عهى تقيي املعهومات املقدمة من
رةةال الهاةةوء وتقةةدير مةةدى مصةةداقية ادعةةاءاه  .وش ةةذه القاةةية فقةةد فحةةص كة مةةن هةةس
اصاةةرة و كمةةة اصاةةرة قاةةية أصةةحاب الشةةكوى فحصةاً مستفياةاً .وأجةةرى هةةس اصاةةرة عنةةد
تقةةدمي أصةةحاب الشةةكوى رهةةب الهاةةوء مقةةابهتق شخصةةيتق م ة ك ة مةةن صةةاحب الشةةكوى
األول واللثةةاين .واسةةتغرقت املقابه ةة مخةةس سةةاعات تقريب ةاً م ة صةةاحب الشةةكوى األول وسةةاعتق
تقريب ةاً م ة صةةاحبة الشةةكوى اللثانيةةة .وكةةان الغةةرض مةةن ةةاتق املقةةابهتق مةةن ص ةاح الشةةكوى
الفرصةةة لبيةةان أسةةباب حةةاجته إىل احلمايةةة وتوضةةي مجية الوقةةائ املهمةةة ألغةراض التقيةةي الةةذ
جيريس هس اصارة .وأهجريت املقابهتان ياور مرتج فةور وأ ّكةد صةاحبا الشةكوى أهنمةا فهمةا
جيةةداً تةةوى املقابهةةة .وعةةالوة عهةةى ل ة قةةدم ص ةاحبا الشةةكوى حااهمةةا خطي ةاً إىل هةةس
اصارة و اك اصارة .وكان أصحاب الشكوى مملثهون بحام عمومي ش مجي مراح اإلجراءات
الةةت ةةص رهةةبه األول لهحصةةول عهةةى الهاةةوء .ومنةةذ اكتسةةب قةرار رةةرد قةةوة القةةانون أعةةاد
تذرعوا هبا .وش واحدة مةن ةذه املةرات
هس اصارة الن ر أرب مرات ش احليلثيات اجلديدة الت ّ
استه نفت عهةى قةرار هةس اصاةرة لكةن كمةة اصاةرة تهبطهةس .واسةتناداً إىل ةذه املالبسةات
تةةرى الدولةةة الطةةرف وجةةوب اعتبةةار أن هةةس اصاةةرة و كمةةة اصاةةرة كانةةا ميهكةةان مةةا يكفةةي مةةن
املعهومةةات عةةالوة عهةةى وقةةائ القاةةية والوثةةائم املتصةةهة هبةةا بةةا مي ّكنهمةةا مةةن التأكيةةد عهةةى أهنمةةا
يسةةتندان إىل أسةةاس متةةق لتقيةةي مةةدى حاجةةة أصةةحاب الشةةكوى إىل احلمايةةة ش السةةويد تقييمةاً
مستنرياً وشفافاً فاالً عن تقيي املخارر ات الصهة تقييماً معقوالً.
 11-4وهبذا اخلصوص تذ ّكر الدولة الطرف بتعهيم الهانةة العةام رقة  )1997(1بشةأن تنفيةذ
املةةادة  3مةةن االتفاقيةةة وكةةذل باجتهةةادات الهانةةة الةةت صة ّةرحت فيهةةا بةةأن الهانةةة ليسةةت يئةةة
اسةةتئناف وال يئةةة شةةبس قاةةائية وال إداريةةة وبأهنةةا سةةتعطي وزنةاً كبةرياً لهنتةةائا الوقائعيةةة الةةت تنتهةةي
إليها أجهزة الدولة الطرف املعنية( .)11فاالً عن ل فقد رأت الهانة أن تقيي الوقائ واألدلة

__________

( )11ان ةةر التعهةةي العةةام رقة  1لهانةةة الفقةةرة 9؛ وان ةةر عهةةى سةةبي امللثةةال الةةبالا رقة  2005/277ن .ز .س.
ضد السويد اآلراء املعتمدة ش  22تشرين اللثاين/نوفمرب  2006الفقرة .6-8
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ش قاية بعينها إمنا و من اختصاص اك الدول األرراف ش االتفاقيةة ولةيس مةن اختصةاص
الهانة إال إ ا أمكن إثبات أن الكيفية الت قهةيّمت هبا ته الوقائ واألدلة تنطةو عهةى تعسةر
صار أو بهغت حد إنكار العدالة(.)12
 12-4وش ضوء ما تق ّدم وبالن ر إىل أن هس اصارة و اك اصارة ش الدولة الطرف يئةات
متخصصة تتمت خبربة عمهيةة خاصةة ش ميةدان قةانون الهاةوء وممارسةة حةم الهاةوء تةدف الدولةة
الطةةرف بعةةدم وجةةود أ سةةبب يةةدعو إىل السةةتنتاج أن األحكةةام القاةةائية الورنيةةة كانةةت قاصةةرة
أو أن نتياة اإلجراءات القانونية ااحمهية كانت تعسفية عهى أ ةو أو بهغةت حةد إنكةار العدالةة
ش ةةذه القا ةةية .وت ةةدف الدول ةةة الط ةةرف بوج ةةوب إعط ةةاء وزن كب ةةري آلراء الس ةةهطات الس ةةويدية
لههارة وفقاً ملنطوق األحكام القاضية بطرد أصحاب الشكوى إىل بيالروس.
 13-4وباإلضافة إىل ل تالحر الدولة الطرف أن صحابا الشكوى األول واللثةاين قةد دفعةا
عرضةان
أمام الهانة بأن رردمها إىل بيالروس سيشك انتهاكاً لهمادة  3من االتفاقية ألهنمةا سيت ّ
بارد عودهما خلطر تعذيبهما بسبب أنشطتهما السياسية.
 14-4وهبذا اخلصوص ترى الدولة الطرف شةأهنا شةأن سةهطات اصاةرة فيهةا أن مثةة عةدداً مةن
تربر التشكي ش مصداقية أصحاب الشكوى عموماً .فبدايةً ترى الدولة الطةرف أن
اجلوانب الت ّ
م ةةن املناس ةةب املالح ةةة أن ص ةةاحب الش ةةكوى األول أعط ةةى ااة ةاً مزيّفة ةاً ومعهوم ةةات مغهور ةةة ع ةةن
أسةباب رهبةةس الهاةةوء ش عةةام  2004و ةو مةةا يسةةتط تفسةةريه بصةورة معقولةةة .أمةةا االدعةةاء بأنةةس
كةان ينةو البقةاء ش السةويد م قتةاً وأنةس قةدم معهومةات مغهورةة لكةي يطةرد الحقةاً فةذل يفتقةر إىل
املص ةةداقية ال س ةةيما ب ةةالن ر إىل رفا ةةس الع ةةودة بع ةةد رف ة ر ةةب جلوئ ةةس .إن أص ةةحاب الش ةةكوى
انت ةةروا أزيةةد مةةن عةةام مةةن وصةةوص إىل السةةويد قبة تقةةدمي رهةةب الهاةةوء .وفاةالً عةةن لة سةةافر
أص ةةحاب الش ةةكوى ش الف ةةرتة م ةةن  2006إىل  2009إىل ب ةةيالروس وخارجه ةةا ةةوزات س ةةفر
واستطاعوا احلصول عهى جوازات سفر وتأشريات سفر جديدة دون أن تعري سةهطات بةيالروس أ
ا تمةةام ص ة  .وش األخةةري فةةان روايةةة صةةاحبا الشةةكوى األول واللثةةاين عةةن أنشةةطتهما السياسةةية ش
الفةرتة مةةن  1996إىل  2009غاماةة وغةةري منسةامة وتفتقةةر إىل تفاصةي مهموسةةة .وت كةد الدولةةة
الط ةةرف أن مث ةةة أس ةةباباً قوي ةةة ت ةةدعو إىل التش ةةكي ش مص ةةداقية ادعاءاهم ةةا خبص ةةوص أنش ةةطتهما
السياسية ش بيالروس ومن ش االدعاء بأن سهطات بيالروس مهتمة هبما.
وض ة الدول ةةة الط ةةرف أهن ةةا ال تش ةةك ال ةةي وال س ةةهطات اصا ةةرة فيه ةةا ش ادع ةةاء
 15-4وت ّ
صةةاحبا الشةةكوى األول واللثةةاين بةةأن سةةهطات بةةيالروس ألقةةت القةةب عهيهمةةا أثنةةاء امل ةةا رة الةةت
جةةرت ش عةةام  2006وتعرضةةا لتاةةاوزات عهةةى إثةةر لة  .وتسةه .الدولةةة الطةةرف بةةدواعي القهةةم
الت قد يعةرب عنهةا صةاحبا الشةكوى بصةورة مشةروعة خبصةوص املعامهةة الةت تعرضةا صةا ش وقةت
ماى لكنها تالحر أهنما يدعيا أهنما تعرضا منذ ل الوقت ملعامهة من قبي املعامهة املبيّنة

__________

( )12ان ةةر عهةةى سةةبي امللثةةال الةةبالا رقة  2002/219ا .يف .ضةةد سويسةرا اآلراء املعتمةةدة ش  7أيار/مةةايو 2003
الفقرة .12-6
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ش املادة  1من االتفاقية .ويكتسي ل أمهية بالنسبة لتقيي ما إ ا كان ررد أصحاب الشةكوى
منسةةاماً م ة املةةادة  3مةةن االتفاقيةةة باعتبةةار أن الهانةةة كةةرت ش الفقةةرة (8ب) مةةن تعهيقهةةا
العةةام رقة  1أن املعهومةةات الةةت تعتةةرب مهمةةة ملعرفةةة مةةدى خطةةر التعةةرض لهتعةةذيب تشةةم معرفةةة
ما إ ا كان صاحب الشكوى تعرض لهتعةذيب ش املاضةي وإ ا كةان األمةر كةذل معرفةة مةا إ ا
حص ة ل ة ش املاضةةي القريةةب( .)13وفيمةةا يتعهةةم هبةةذه القاةةية فقةةد تعةةرض صةةاحبا الشةةكوى
لته املعامهة قب سب سنوات و ذا ليس ماض قريب.
 16-4إنس فيما خيص ادعاء صاحبا الشكوى أن صاحبة الشكوى اللثانيةة تةت صةا الفرصةة
لقراءة ار مقابهتها م هس اصارة والتأكد من تواه و و ما تةدعي أنةس أدى إىل عةدم عهة
السةةهطات بأهنةةا تعرضةةت لهتعةةذيب ش عةةام  2006ت كةةد الدولةةة الطةةرف رأ هةةس اصاةةرة بةةأن
صةةاحبة الشةةكوى اللثانيةةة أتيحةةت صةةا الفرصةةة كامهةةة لسةةرد الوقةةائ الةةت رأت أهنةةا ات أمهيةةة وأن
ادعاء ةةا بالتةةايل يفتقةةر إىل املصةةداقية .فمحاةةر املقابهةةة يبة ّةق أن صةةاحبة الشةةكوى أ ّكةةدت أهنةةا
فهمةت مةا نقهةس صةةا املةرتج الفةور وأ ّكةدت أياةاً أهنةا أتيحةت صةا الفرصةةة لتقةول كة مةا كانةةت
ترغب ش قولس .وحاةر املقابهةة ةام عمةومي رةوال املةدة الةت اسةتغرقتها املقابهةة .وتالحةر الدولةة
الط ةةرف أن س ةةهطات اصا ةةرة تش ةةك ش أن ص ةةاحبة الش ةةكوى تعرض ةةت لتا ةةاوزات عه ةةى إث ةةر
مشاركتها ش م ا رة  2006وأهنا أجرت تقييمها عهى ل األساس.
 17-4وي ةةدعي ص ةةاحبا الش ةةكوى أيا ةاً أهنم ةةا واص ةةال أنش ةةطتهما السياس ةةية بع ةةد األح ةةدا ال ةةت
وقعت ش عام  2006ويدعيان أهنما تهقيا ش مرات كلثرية مكاملات اتفيةة تنطةو عهةى هديةد مةن
شةةررة بةةيالروس هبةةدف منعهمةةا مةةن االتصةةال بالسةةهطات خبصةةوص ته ة األحةةدا  .وتةةرى الدولةةة
الط ةةرف أن أق ة ةوال ص ةةاح الش ةةكوى ع ةةن أنش ةةطتهما السياس ةةية غاما ةةة وعام ةةة وال تب ة ة ّق أن مث ةةة
مةةا يةةدعو إىل االسةةتنتاج بةةأن سةةهطات بةةيالروس كانةةت تعةةري ا تمامةاً مةةا صمةةا ش الفةةرتة مةةن 2006
إىل  2009عن ةةدما وصة ة ص ةةاحبا الش ةةكوى األول واللث ةةاين إىل الس ةةويد معة ةاً .و يس ةةتط ص ةةاحبا
الش ةةكوى تق ةةدمي أ دلي ة ي ي ةةد ادعاءمه ةةا .وتالح ةةر الدول ةةة الط ةةرف ك ةةذل أن ص ةةاح الش ةةكوى
ادعي ةةا ش مراس ةةهتهما لهان ةةة أن ص ةةاحبة الش ةةكوى اللثاني ةةة ش ةةاركت ش ع ةةدد م ةةن امل ةةا رات بع ةةد
عةةام  2006دون أن تقةةب عهيهةةا الشةةررة أو تاةةايقها بةةأ شةةك مةةن األشةةكال .وفا ةالً عةةن
ل فقد متكنا من السفر من بيالروس والعودة إليها عدة مرات أثناء الفرتة املذكورة.
 18-4وعةةالوة عهةةى لة يةدعي صةةاحبا الشةةكوى أن أنشةةطتهما السياسةةية ش السةةويد ابتةةداءً
مةةن عةةام  2009قةةد أثةةارت ا تمةةام سةةهطات بةةيالروس هبمةةا وبالتةةايل فهمةةا معرضةةان لهتعةةذيب ش
حال عودهمةا .وادعيةا أهنمةا أثنةاء وجودمهةا ش السةويد قامةا ش مجهةة أمةور أخةرى بتقةدمي رهةب
ش بةةيالروس لهحصةةول عهةةى إ ن لتن ةةي م ةا رة ش يةةوم إجةراء االنتخابةةات الرئاسةةية ش بةةيالروس
ش  19ك ةةانون األول/ديس ةةمرب  .2010وادعي ةةا أيا ة ةاً أهنم ةةا ق ةةدما ش ةةكاوى لع ةةدة س ةةهطات ش
بةةيالروس ونشةرا دعايةةة منا اةةة لهن ةةام عهةةى اإلنرتنةةت .و ّادعيةةا أن الطهةةب املتعهةةم بامل ةةا رة وقَّعةةس

__________

( )13ان ر عهى سبي امللثال البالا رق  2002/203أ .ر .ضد ولندا الفقرة .3-7
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وسه .فيما بعد إىل سةهطات بةيالروس مةن قابة أ .مةس وزوجهةا .و ّادعيةا أن
صاحب الشكوى األول ه
ّأم ةةس وزوجه ةةا ش ةةاركا ش امل ةةا رة وقهةةب عهيهم ةةا واحتها ةزا مل ةةدة ش ةةهرين ش مطهة ة ع ةةام .2011
وو ّجهةةت ه ة جنائيةةة ألم صةةاحب الشةةكوى األول وزوجهةةا لتن يمهمةةا م ةةا رة واملشةةاركة فيهةةا.
ه
عي أن األم وزوجها أبهغا صاح الشكوى أهنما متهمق مها أيااً بنفس
وبعد اإلفراج عنهما ُّاد مب
الته  .وادعى صاحبا الشكوى أيااً أن سهطات بيالروس فتّشت منزصما و ددهما عرب اصةاتر
لتوررهما ش م ا رة  19كانون األول/ديسمرب .2010
 19-4وتالحةةر الدولةةة الطةةرف أن سةةهطات اصاةةرة قيّمةةت ةةذه االدعةةاءات وخهصةةت إىل أهنةةا
تفتقة ة ةةر إىل املصة ة ةةداقية .ورأت السة ة ةةهطات أنة ة ةةس مة ة ةةن العاية ة ةةب أن يطهة ة ةةب شة ة ةةخص اإل ن مة ة ةةن
السةةويد بتن ةةي م ةةا رة ش بةةيالروس دون أيةةة نيةةة لهمشةةاركة فيهةةا شخصةةياً .وال توجةةد أيةةة وثةةائم
أو أ دلي ة آخةةر يلثبةةت أن صةةاح الشةةكوى قةةدما أ رهةةب أو شةةكوى أو نش ةرا معهومةةات
حساسة عرب اإلنرتنةت عةن الن ةام احلةاك ش بةيالروس .وفاةالً عةن لة تةرى سةهطات اصاةرة
أنةةس مةةن الغريةةب أن تةةته سةةهطات بةةيالروس صةةاحبا الشةةكوى باملشةةاركة ش م ةةا رة  19كةةانون
األول/ديسةةمرب  2010بةةا أهنمةةا غةةادرا بةةيالروس بصةةورة قانونيةةة وأنةةس ال بةةد أن تكةةون سةةهطات
بيالروس عهى عه بأهنما كانا خارج البالد آنذايف .وت كد الدولةة الطةرف موقةر سةهطات اصاةرة
وتشةةري إىل أنةةس مةةن املناسةةب وفقةاً ملبةةدأ عةةبء اإلثبةةات ش قاةةايا الهاةةوء اشةرتا /تقةةدمي رالةةب
الها ةةوء معهوم ةةات وجيه ةةة وق ةةول احلقيق ةةة ومس ةةاعدة ااحمق ةةم عه ةةى توض ةةي مجية ة الوق ةةائ املتص ةةهة
بالقاةية( )14وتةدف الدولةة الطةرف بأنةس ال ميكةن إعفةاء أصةحاب الشةكوى الةذ يطهبةون الهاةوء
من الشكويف الت حتوم بأقواص إال إ ا حتققت ته االشرتارات مجيعاً.
 20-4وش ة ةةذا الص ة ةةدد تش ة ةةري الدول ة ةةة الط ة ةةرف إىل املعهوم ة ةةات الة ة ةواردة ش التق ة ةةارير املتعهق ة ةةة
ب ةةا رات  19كةةانون األول/ديسةةمرب ( 2010ان ةةر الفقةةرة  7-4أعةةاله) وال سةةيما املعهومةةات
الةواردة ش تقريةةر حقةةوق اإلنسةةان الصةةادر عةةن من مةةة ‘ يومةةان راتةةس ووتةةش‘ خبصةةوص ردة فعة
سةهطات بةيالروس إزاء امل ةا رة الةت جةرت أثنةاء االنتخابةات بعنةوان " Belarus survey shows
 .)15("massive abuse of protestersوش ضةةوء ةةذه املعهومةةات يتبة ّةق أن ادعةةاءات صةةاح
الشةةكوى بأهنمةةا ةةط ا تم ةام السةةهطات بسةةبب رهبهمةةا اإل ن بتن ةةي ته ة امل ةةا رة تفتقةةر إىل
املصةةداقية .وتالحةةر الدولةةة الطةةرف أن ةةذه امل ةةا رة بةةدأت سةةهمية عهةةى مةةا يبةةدو و تتةةدخ
السهطات إال بعد اإلعالن عن نتائا االنتخابات واندالع أعمال الشغب.
 21-4أمةةا فيمةةا يتعهةةم بادعةةاء صةةاح الشةةكوى خبصةةوص ا ةةرا /أم صةةاحب الشةةكوى األول
وزوجهةةا ش نش ةةا /سياسةةي ف ةةتالحر الدول ةةة الطةةرف أن ص ةةاح الشةةكوى يق ةةدما أ دلي ة
خبصةوص االدعةةاءات بةأن ةةذين الشخصةةق ناشةطان سياسةةيان أو أهنمةا شةةاركا ش م ةةا رة 19
__________

( )14ان ةةر املادتةةان  195و(205أ) مةةن دلية إجةراءات ومعةةايري حتديةةد مركةةز الالجة
وبروتوكول عام  1967املتعهم بركز الالجئق.
( )15متا عرب الرابط .www.hrw.org/print/news/2011/02/09/belarus-survey-shows-massive-abuses-protesters
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كانون األول/ديسمرب  2010أو أهنما احتازا لةدى السةهطات .وال تشةك الدولةة الطةرف ش
القول بأن أم صةاحب الشةكوى األول وزوجهةا عاةوان ش احلةزب املةدين الوحةدو لكنهةا ت كةد
أن لة ال يلثبةةت أهنمةةا معرضةةان لالضةةطهاد أو لسةةوء املعامهةةة مةةن قب ة السةةهطات ال سةةيما أن
ذا احلزب حزب قانوين .وفاالً عن ل ال وجود ألااء أم صاحب الشكوى األول وزوجها
وال إلاي صاح الشكوى نفسيهما ش قائمة األشخاص ااحمتازين أو املشتبس فيه أو املتهمق
بسبب اجلرائ الت وقعت عهى امش أحدا  19كانون األول/ديسمرب .)16(2010
 22-4وعةالوة عهةةى لة تتفةةم الدولةة الطةةرف مة سةةهطات اصاةرة ش أن الوثةةائم الةةت قةةدمها
صةاحبا الشةةكوى لةةيس صةةا قيمةةة إثباتيةةة .فبطاقةةة عاةةوية أم صةةاحب الشةةكوى األول وزوجهةةا ش
حةةزب سياسةةي أمةةر ة ّةق كمةةا أن العاةةوية ش حةةزب ال يعةةو بةةأ حةةال أن السةةهطات تراقبهمةةا
وال يلثبت أهنما يهقيان معامهة با يتناىف م أحكام االتفاقية .وفاالً عةن لة فةان الوثةائم الةت
جةةاء فيهةةا أن صةةاح الشةةكوى اسةةتدعيا مةةن قب ة شةةررة مينس ة لالسةةتاواب ال تلثبةةت بأهنمةةا
متهمق بأ جرمية ش سياق امل ا رة أو بسبب أنشطتهما السياسية.
 23-4وتةةدف الدولةةة الطةةرف بةةأن صةةاح الشةةكوى يقةةدما أيةةة وثةةائم وال أ دلي ة يبة ّةق أهنمةةا
مطهوبةةان لةةدى سةةهطات بةةيالروس أو أهنمةةا ة أ مالحقةةات قانونيةةة أو إداريةةة بسةةبب أنشةةطتهما
السياس ةةية .فهم ةةا ليس ةةا عا ة ةوين ش أ ح ةةزب سياس ةةي و يلثبتة ةةا أن الس ةةهطات مهتم ةةة بأنشة ةةطتهما
السياسية املزعومة .وعهيس تةرى الدولةة الطةرف أن صةاح الشةكوى يقةدما مةا يلثبةت ادعاءمهةا بأهنمةا
يواجهان خطر التعرض ملعامهة منافية ألحكام املادة  3من االتفاقية بسبب أنشطتهما السياسية.
 24-4وتالحر الدولة الطرف أن أصةحاب الشةكوى كةروا ش مراسةهة أخةرى إىل الهانةة أمةوراً
منهةةا أن صةةاحب الشةةكوى األول كةةان يةةدير ش السةةابم نشةةاراً جتاري ةاً بصةةفة مقةةاول ش بةةيالروس
مالحقةاً بسةبب ديونةس ملصةهحة الاةرائب رغة أنةس
وأن سهطات بيالروس أقفهت شةركتس وأنةس كةان مب
تكةن عهيةس أيةة ديةون حينمةا غةادر بةيالروس .ويةدعي أصةحاب الشةكوى أن ش لة دلةيالً عهةى
أنس ال يزال نايف خطر الحتمال تعرض صةاحب الشةكوى األول لهمالحقةة رايةاً بسةبب أنشةطتس
االقتصةةادية السةةابقة لكةةن ش الواق ة بسةةبب أنشةةطتس السياسةةية .وش ةةذا الصةةدد قةةدم أصةةحاب
ةا شة ة ةةركة خاصة ة ةةة ش  11كة ة ةةانون
الشة ة ةةكوى شة ة ةةهادة تة ة ةةذكر أن صة ة ةةاحب الشة ة ةةكوى األول سة ة ة ّ
األول/ديس ةةمرب  2008واس ةةتدعي ب ةةامللثول أم ةةام كم ةةة ي ةةوم  18متوز/يولي ةةس  2011ورهه ةةب من ةةس
ةذكر أ تفاصةةي أخةةرى) .وحلةةد عه ة الدولةةة
تقةةدمي وص ة أو مةةا يقةةوم مقامةةس إلثبةةات الةةدف ( تهة مب
الطرف يق ّدم صاحبا الشكوى الوثيقة اللثانية أثناء اإلجراءات أمام سهطات اصارة السويدية.
 25-4وش ذا الصدد تالحر الدولةة الطةرف أن صةاح الشةكوى يقةدما أيةة وثةائم مكتوبةة
مالحقة ةاً .وت ةةرى الدول ةةة الط ةةرف أن ص ةةاح
ت ةةدع ادعاءمه ةةا ب ةةأن ص ةةاحب الش ةةكوى األول ك ةةان مب
الشةةكوى يقةةدما أدلةةة تلثبةةت ادعاءمهةةا بةةأن صةةاحب الشةةكوى األول يواجةةس خطةةر التعةةرض ملعامهةةة

__________

( )16ان ر التامي الذ وضعس مركز  Viasnaحلقوق اإلنسان متا عرب الرابط .http://spring96.org/en/news/41575
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منافية ألحكام املادة  3من االتفاقية بسبب أنشطتس التاارية .وت كد من جديد أهنما يقدما أدلةة
تلثبت ادعاءمها بأهنمةا يواجهةان خطةر التعةرض ملعامهةة منافيةة ألحكةام املةادة  3مةن االتفاقيةة بسةبب
تغري من ذا اإلقرار شيء.
أنشطتهما السياسية وأن مراسهتهما األخرية إىل الهانة ال ّ

 26-4وباجيةةاز تةةرى الدولةةة الطةةرف أنةةس ينبغةةي إق ةرار عةةدم مقبوليةةة ةةذا الةةبالا لعةةدم اسةةتناده
الواض ة إىل أ أسةةاس سةةهي بوجةةب الفقةةرة  2مةةن املةةادة  22مةةن االتفاقيةةة والفقةةرة (ب) مةةن
املةةادة  113مةةن ن ةةام الهانةةة الداخهيةةة وإال اإلق ةرار ب ةأن ةةذا الةةبالا ال يكشةةر مةةن حي ةةا
املوضوع عن أ انتهايف ألحكام االتفاقية.
ع قر ررات أصر ررحاب الشر رركوى م ر ررط مالحظر ررات اله لر ررة الطر رررف بشر ررأن مقبول ر ررة الر رربالغ
أسسل التوضوم ة
 1-5رداً عهة ةةى مالح ة ةةات الدولة ةةة الطة ةةرف بتة ةةاريخ  25متوز/يولية ةةس  2013ية ةةدف صة ةةحابا
الشكوى أوالً بأن صاحبة الشكوى اللثانية تسةتطي تقةدمي معهومةات جديةدة عةن قاةيتها اجلنائيةة
ش بةيالروس خاصةةة وأنةةس بامكاهنةةا اآلن تقةةدمي وثةةائم تب ّةق أهنةةا اة لهتحقيةةم بتهمةةة التةةور /ش
جرميةةة خطةةرية تتعهةةم بأسةةهحة .وقة ّدم صةةاحبا الشةةكوى نسةةخة مةةن بيةةان ةةامي صةةاحبة الشةةكوى
اللثانية ش بيالروس .والح ا كذل أنس يكن باإلمكان احلصول عهى ذه الوثيقة من قب ه ألنس
ش ظة غيةةاب صةةاحبة الشةةكوى اللثانيةةة عةةن بةةيالروس كانةةت اإلمكانيةةة الوحيةةدة إلبةرام عقةةد مة
ااحمةةامي  -و ةةو شةةر /ال ب ةةد منةةس بقتا ةةى ق ةةانون اإلج ةراءات اجلنائي ةةة ش بةةيالروس لك ةةي يتس ة
لهمحامي متلثي موكهس  -و عةن رريةم شةخص ثالةا .و يهعلثةر عهةى أحةد مسةتعد لهتكفة هبةذه
املهمةةة وإب ةرام عقةةد م ة ةةام صةةذا الغةةرض .وباإلضةةافة إىل ل ة كانةةت صةةاحبة الشةةكوى اللثانيةةة
شى تعرض ابنها الذ كان يعيش ش مينسة لهمالحقةة ش حةال توكية ةام لهتقصةي ش أمةر
قاةةيتها .وبن ةةاء عه ةةى ةةذه احليلثي ةةات واألدل ةةة قةةدم أص ةةحاب الش ةةكوى رهب ةاً جدي ةةداً إىل ه ةةس
اصارة .وتدف صاحبة الشكوى اللثانية بأن البالا مقبول ألن دفةوع أصةحاب الشةكوى مسةنودة
بةةا يكفةةي مةةن األدلةةة ألغ ةراض املقبوليةةة .وفا ةالً عةةن ل ة ت كةةد الوثةةائم اجلديةةدة املقدمةةة أهنةةا
ال تزال ط ا تمام سهطات بيالروس وأهنا معرضة شخصياً خلطةر التعةذيب ش حةال عودهةا إىل
وتبق رسالة اميهةا ش بةيالروس أهنةا تواجةس عقوبةة بالسةان ملةدة رويهةة ش بةيالروس.
بيالروسّ .
ومثة أسباب وجيهة لالعتقاد أهنا معرضة أيااً خلطر التعذيب سيما وأهنا متهمة بارتكاب جرمية
تقرتفها البتة؛ فقايتها اجلنائية ات دواف سياسية وقد سبم صا أن تعرضت لهتعذيب.
 2-5وفيمةةا يتعهةةم باألسةةس املوضةةوعية لهةةبالا فت كةةد صةةاحبة الشةةكوى اللثانيةةة ادعاء ةةا بأهنةةا
تعرضت لهتعذيب عهةى أيةد أفةراد شةررة بةيالروس ش عةام  2006و ةو أمةر ي كةده تقريةر رة
مقةدم إىل الهانةة .وتةزع صةاحبة الشةكوى اللثانيةة أهنةا قةدمت أثنةاء مقابهتهةا مة هةس اصاةرة
سرداً واضحاً هبذا اخلصوص لكن اةر املقابهةة الةذ سةاهس موظةر هةس اصاةرة أغفة كةر
ل  .وبدال من احلديا عن التعذيب هس ّا ش احلاةر أهنةا تعرضةت لتاةاوزات .وعهيةس تةدف
صاحبة الشكوى اللثانية أن هس اصارة يأخذ ش االعتبار كوهنا تعرضت لهتعةذيب .وتالحةر
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أن عهى الهانة أن تستند ش تقييمها عهى أساس أهنةا تتعةرض لالنتهاكةات فقةط بة لهتعةذيب
أياة ةاً وأن ادعاء ةةا خبص ةةوص تعرض ةةها لهتع ةةذيب ل ةةيس ة ة تش ةةكي ش مص ةةداقيتس خب ةةالف
ما بت إليةس الدولةة الطةرف .وتةدف بأهنةا بتقةدميها شةهادة ربيةة تلثبةت تعرضةها لهتعةذيب و ةي
الشهادة الت جتا هها هس اصارة تكون قد أوفت بشر /تقدمي اإلثبات.
 3-5وفاالً عن ل يدح صاحبا الشكوى حاة الدولةة الطةرف بعةدم وجةود خطةر قةائ
وشخص ةةي يته ةةددمها ب ةةالتعرض لهتع ةةذيب ل ة أن ص ةةاحبة الش ةةكوى اللثاني ةةة س ةةبم ص ةةا أن تع ةةرض
لهتعذيب ش عام  2006وأن احتمال وقوع ل مرة أخرى قةائ بسةبب أنشةطة الةزوجق األخةرية.
وي ّدعيان بأن شررة مينس تشتبس ش أهنما يعمالن عهةى تن ةي اضةطرابات لهمسةاس بالن ةام العةام
منةةذ تن ةةي م ةةا رة ش عةةام  .2010وي ة ّدعيان أهنمةةا ق ة ّدماً إىل هةةس اصاةةرة رسةةائ صةةادرة عةةن
الش ةةررة تب ة ّةق أن س ةةهطات ب ةةيالروس مهتم ةةة هبم ةةا .وق ةةد جتا ة ه ةةس اصا ةةرة ةةذه الرس ةةائ ألهن ةةا
ال تذكر شيئاً عن ربيعة اجلرمية الت اهمت هبا صاحبة الشةكوى اللثانيةة .ويةدف أصةحاب الشةكوى
ب ةةأن املمارس ةةة احلالي ةةة ش العدي ةةد م ةةن البه ةةدان ال س ةةيما البه ةةدان ات احلك ة ة الش ةةمويل ةةي أن
اسةةتدعاءات الشةةررة ال تةةذكر شةةيئاً عةةن الةةته الةةت يواجههةةا أصةةحاب الشةةأن .وي كةةدان كةةذل أن
هس اصارة جتا متاماً مجي األدلة اخلطية الت قدمتها صاحبة الشكوى اللثانية.
 4-5ويالحر أصحاب الشكوى أن الوثائم الت تكشر أن صةاحبة الشةكوى اللثانيةة اة
لهتحقي ةةم بتهم ةةة ارتك ةةاب جرمي ةةة تتعه ةةم بأس ةةهحة ش ب ةةيالروس تب ة ّةق بوض ةةو أهنة ةا تواج ةةس عقوب ةةة
بالسةةان تص ة إىل سةةب سةةنوات .وفا ةالً عةةن ل ة فةةان ملث ة ةةذه الةةته ميكةةن بس ةةهولة أن
تصنر ضمن جرائ اإلر اب ش بيالروس.
 5-5وختام ةاً ي ك ةةد أص ةةحاب الش ةةكوى أن ةةذا ال ةةبالا وك ةةذل ادع ةةاءاه مقب ةولق وأهنم ةةا
يستندان إىل أسس سهيمة ويهبيّنان أن إبعاد إىل بيالروس سيشك انتهاكاً ألحكام االتفاقية.
مع ومات إضات ة مقهمة م اله لة الطرف

 1-6ش  15نيسة ةةان/أبري  2014قة ةةدمت الدولة ةةة الطة ةةرف معهومة ةةات إضة ةةافية .والح ة ةةت أن
توضةةيحاها املقتاةةبة بشةةأن تعهيقةةات أصةةحاب الشةةكوى ال ينبغةةي تأويههةةا عهةةى أهنةةا تعةةو أن الدولةةة
الطرف تقب بوجا ة التعهيقات األخرى ألصحاب الشكوى الت تتناوصا الدولة الطرف أدناه.
 2-6وفيمةةا يتعهةةم بةةزع صةةاحبة الشةةكوى اللثانيةةة أهنةةا ا ة لهتحقيةةم بتهمةةة ارتكةةاب جرميةةة
خطةةرية تتعهةةم باألسةةهحة ش بةةيالروس وأن الةةته الةةت تواجههةةا ات دواف ة سياسةةية فقةةد قةةدم
أصحاب الشكوى ش  17أيار/مايو  2013رهبا إىل هس اصارة ي ّدعون وجود عوائم حتةول
دون إنفا أمر الطرد وقدموا وثيقتةق بالهغةة البيالروسةية .وبعةد ترمجةة ةاتق الةوثيقتق قةرر هةس
اصا ةةرة ش  26أيهول/س ةةبتمرب  2013ع ةةدم م ةةن أص ةةحاب الش ةةكوى رخ ةةص إقام ةةة بوج ةةب
املادة  18من الفص  12من قانون األجانب وعدم إعادة الن ر ش قاةيته بوجةب املةادة 19
من الفص  12من قانون األجانب.
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 3-6واسةةته نر عهةةى الق ةرار أمةةام كمةةة اصاةةرة فيمةةا خيةةص املةةادة  19مةةن الفص ة  12مةةن
قةةانون األجانةةب .وش  5تش ةرين اللثةةاين/نوفمرب  2013قةةررت كمةةة اصاةةرة إعةةادة القاةةية إىل
ه ةةس اصا ةةرة لتقي ةةي م ةةدى مص ةةداقية ال ةةوثيقتق املق ةةدمتق .وبع ةةد الت ةةدقيم ش ال ةةوثيقتق خه ةةص
ايهس إىل أنس يكن بوسعس أن يفصة ش كةون الةوثيقتق صةدرتا بصةورة صةحيحة .وعهيةس فقةد
تهركةةت مسةةألة صةةحة الةةوثيقتق مفتوحةةة .عهةةى أن هةةس اصاةةرة رأى أن تةةوى الةةوثيقتق يلثبةةت
بصورة قارعة أن صاح الشكوى معرضان خلطر التعذيب لدى عودهما إىل بيالروس.
 4-6واس ة ةةته نر عه ة ةةى الق ة ة ةرار أم ة ةةام كم ة ةةة اصا ة ةةرة ال ة ةةت رفا ة ةةت الطع ة ةةن ش  7ك ة ةةانون اللث ة ةةاين/
ين ة ةةاير  .2014وش  3شة ة ةةبا//فرباير  2014رفاة ة ةةت كمة ة ةةة االسة ة ةةتئناف ش قاة ة ةةايا اصاة ة ةةرة اإل ن
باالستئناف .وتدف الدولة الطةرف وسةهطات اصاةرة فيهةا بةأن أصةحاب الشةكوى يلثبتةوا بصةورة قارعةة
أن سةهطات بةيالروس مهتمةة بصةةاح الشةكوى األول واللثةاين بسةبب أنشةةطتهما السياسةية .وفاةالً عةةن
ل ة تةةدف الدولةةة الطةةرف بةةأن أصةةحاب الشةةكوى يقةةدموا تفسةةرياً لسةةبب اهةةام سةةهطات بةةيالروس
صةةاحبة الشةةكوى اللثانيةةة خطةةأ بارتكةةاب جرميةةة ش ةةذا الوقةةت بالةةذات وكيةةر تهقةةى صةةاحبا الشةةكوى
األول واللثاين الوثيقتق املقدمتق .وعهيس ت يد الدولة الطرف هس اصاةرة و كمةة اصاةرة فيمةا بةا إليةس
من أنس إ ا كانت صةاحبة الشةكوى اللثانيةة متهمةة بالفعة رميةة تتعهةم باألسةهحة فةان صةاح الشةكوى
األول واللثاين يقدما ما يلثبت أن االهامات املزعومة املوجهة إليها ليست سوى حتقيم جنائي عاد .
 5-6وش األخ ة ةةري ت ك ة ةةد الدول ة ةةة الط ة ةةرف موقفه ة ةةا خبص ة ةةوص مقبولي ة ةةة الش ة ةةكوى وأساس ة ةةها
املوضوعية عهى النحو املذكور ش املالح ات املقدمة ش  24أيار/مايو .2013
التسائل اإل راءات التعر ضة م ط ال جنة
النظر ت التقبول ة
يتعق عهةى جلنةة منا اةة التعةذيب أن تقةرر مةا إ ا
 1-7قب الن ر ش أ ادعاء يرد ش أ بالا ّ
كان البالا مقبوالً أم ال بوجب املادة  22من االتفاقيةة .وقةد تأكةدت الهانةة وفقةاً ملةا تقتاةيس منهةا
الفقةرة الفرعيةة (أ) مةن الفقةرة  5مةن املةادة  22مةةن االتفاقيةة مةن أن املسةألة اهةا تهبحةا وليسةةت
قيد البحا ش إرار إجراء آخر من إجراءات التحقيم الدويل أو التسوية الدولية.
 2-7وحتيط الهانة عهماً براسهة الدولة الطرف الت جاء فيها أن ذا البالا ال أساس لس من
الصةةحة وأنةةس بالتةةايل غةةري مقبةةول بقتاةةى الفقةةرة  2مةةن املةةادة  22مةةن االتفاقيةةة واملةةادة  107مةةن
الن ام الداخهي لهانة .عهةى أن الهانةة تعتةرب أن الةبالا مةدعوم باثباتةات ألغةراض املقبوليةة ألن
أصحاب الشكوى قدموا سرداً مفصالً لوقائ دعوا وأسسها لكي تبت فيس الهانة.

 3-7وتذ ّكر الهانةة بةأن الفقةرة (5ب) مةن املةادة  22مةن االتفاقيةة تقاةي بةأن الهانةة ال تن ةر ش
أ بةةالا مقةةدم مةةن أحةةد األف ةراد مةةا تتأكةةد مةةن أن ةةذا الفةةرد قةةد اسةةتنفد مجي ة سةةب االنتصةةاف
ااحمهيةةة املتاحةةة .وتالحةةر الهانةةة أن الدولةةة الطةةرف قةةد اعرتفةةت ش ةةذه احلالةةة بةةأن أصةةحاب الشةةكوى
قةةد اسةةتنفدوا مجي ة سةةب االنتصةةاف ااحمهيةةة املتاحةةة .وتةةرى الهانةةة تبع ةاً لةةذل أنةةس ال توجةةد أ عوائةةم
قر بقبولية البالا وتشرع ش الن ر ش أسسس املوضوعية.
أخرى حتول دون مقبولية البالا؛ وبذل ته ّ
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النظر ت األسس التوضوم ة
 1-8وفقاً لهفقرة  4من املادة  22من االتفاقية ن رت الهانةة ش ةذا الةبالا ش ضةوء مجية
املعهومات الت أتاحتها صا األرراف املعنية.
 2-8واملسةةألة املعروضةةة عهةةى الهانةةة ش ةةذه احلالةةة ةةي معرفةةة مةةا إ ا كانةةت إعةةادة أصةةحاب
الشكوى قسراً إىل بيالروس ستشك انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف بوجب املادة  3مةن االتفاقيةة
("رده") إىل دولة أخرى م هوجدت أسباب جو رية تدعو إىل
بعدم تطرد أ شخص أو إعادتس ّ
يتعرض فيها خلطر التعذيب.
االعتقاد أنس قد ّ

 3-8ويتع ة ّةق عه ةةى الهان ةةة تقي ةةي م ةةا إ ا كان ةةت ن ةةايف أس ةةباب جو ري ةةة ت ةةدعو إىل االعتق ةةاد أن
يتعرضون شخصياً خلطر التعذيب بعد إعةاده إىل بهةد األصةهي .وعنةد تقيةي
أصحاب الشكوى س ّ
ةةذا اخلطةةر يتعة ّةق عهةةى الهانةةة أن تراعةةي مجية االعتبةةارات ات الصةةهة عمةالً بةةالفقرة  2مةةن املةةادة 3
من االتفاقيةة بةا ش لة مةدى وجةود منةط ثابةت مةن االنتهاكةات اجلسةيمة أو الصةارخة أو اجلماعيةة
حلقوق اإلنسان ش ل البهد .بيد أن الهانة تذ ّكر بأن اصةدف مةن ةذا القةرار ةو حتديةد مةا إ ا كةان
الفرد املعو يواجس شخصةياً خطةراً متوقعةاً وحقيقيةاً أن يتعةرض لهتعةذيب ش البهةد الةذ سةيهعاد إليةس(.)17
ويستتب ل أن وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعيةة حلقةوق اإلنسةان
ش بهةد مةا ال يشة ّك ش حة ّد اتةةس سةبباًكافيةاً إلثبةات أن شخصةاً بعينةةس سةيتعرض خلطةر التعةذيب بعةةد
إعادتةةس إىل ل ة البهةةد؛ فةةال بةةد مةةن وجةةود أسةةباب إضةةافية تبة ّةق أن الفةةرد املعةةو معةةرض صةةذا اخلطةةر
شخصةةياً( .)18وش املقاب ة فةةان عةةدم وجةةود من ةةط ثابةةت مةةن االنتهاكةةات الصةةارخة حلقةةوق اإلنس ةةان
ال يعو أن شخصاً بعينس ليس معرضاً لهتعذيب ش ال روف الت صس عهى وجس التحديد(.)19

 4-8وتةةذ ّكر الهانةةة بتعهيقهةةا العةةام رقة  1وم ة داه أن وجةةود خطةةر التعة ّةرض لهتعةةذيب جيةةب أن
يهق ةيَّ اسةةتناداً إىل عناصةةر ال تقتصةةر عهةةى ةةرد مينةةات أو شةةكويف .وإ ا يكةةن يهةةزم إثبةةات أن
اخلطر الذ يتهدد الشخص "مرج لهغايةة"( )20فةان الهانةة تةذ ّكر بةأن عةبء اإلثبةات يقة بصةفة
عامةةة عهةةى صةةاحب الشةةكوى الةةذ جيةةب عهيةةس أن يق ة ّدم حاا ةاً ميكنةةس الةةدفاع عنهةةا تبة ّةق أنةةس
()21
معرض خلطر "متوق وحقيقةي وشخصةي"  .وش ةذا الصةدد تالحةر الهانةة بأهنةا تعطةي وفقةاً
ألحكام تعهيقها العام رقة  1وزنةاً كبةرياً لتقريةر الوقةائ الةذ تقةوم بةس أجهةزة الدولةة الطةرف املعنيةة
دون أن تتقيةةد هبةةذه االسةةتنتاجات ش الوقةةت نفسةةس ب ة مته ة بةةدالً مةةن ل ة الصةةالحية بةةنص
الفقرة  4من املادة  22من االتفاقية لتقيي الوقائ يرية استناداً إىل ه م مالبسات ك قاية.

__________

()17
()18
()19
()20
()21
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يتعرضون لهتعذيب ش بيالروس ن ةراً لوجةود أسةباب
 5-8وي ّدعي أصحاب الشكوى أهن قد ّ
جو ريةةة تةةدعو إىل االعتقةةاد أن املاةةايقات وأعمةةال التعةةذيب املزعومةةة الةةت تعرضةةت صةةا صةةاحبة
الش ةةكوى اللثاني ةةة ش الس ةةابم بس ةةبب أنش ةةطتهما السياس ةةية وبس ةةبب النش ةةا /التا ةةار لصة ةاحب
الشةةكوى األول ستسةةتمر .وهبةةذا اخلصةةوص تالحةةر الهانةةة أن أصةةحاب الشةةكوى قةةدموا وثيقةةة
ربية تلثبت تعرض صاحبة الشكوى اللثانية لالعتداء وسوء املعامهة عهى إثةر مشةاركتها ش م ةا رة
ش عام .2006
 6-8وتالحةةر الهانةةة أياةاً أهنةةا حة إ ا انتهةةى هبةةا األمةةر إىل قبةةول ادعةةاء صةةاح الشةكوى
األول واللث ةةاين بأهنم ةةا تعرض ةةا لس ةةوء املعامه ةةة أو لهتع ةةذيب أو لكهيهم ةةا ش الس ةةابم فة ةان السة ة ال
عرضق خلطر التعذيب إن أهعيدا إىل
املطرو و معرفة ما إ ا كانا ال يزاالن ش الوقت احلاضر هم ّ
ب ةةيالروس .وتالح ةةر الهان ةةة أن احلال ةةة العام ةةة حلق ةةوق اإلنس ةةان ش ب ةةيالروس ش الوق ةةت احلاض ةةر
ما زالت تدعو إىل القهم من عدة جوانب وال سيما فيما يتعهم يالةة املعارضةق السياسةيق بعةد
االنتخابات الرئاسية الت جرت ش كانون األول/ديسمرب  .2010وفيما يتعهةم يةواد التعةذيب
وانتزاع األدلة حتت التعةذيب تةذ ّكر الهانةة بأهنةا أعربةت عةن شةواغهها هبةذا الشةأن ش مالح اهةا
اخلتامي ة ةةة ش س ة ةةياق الن ة ةةر ش التق ة ةارير املقدم ة ةةة م ة ةةن ال ة ةةدول األر ة ةراف بوج ة ةةب امل ة ةةادة  19م ة ةةن
االتفاقيةةة( )22ال سةةيما بشةةأن االدعةةاءات العديةةدة واملتّسةةقة بتعةةرض ااحمتا ةزين ش الدولةةة الطةةرف
ألعمةةال تعةةذيب وسةةوء معامهةةة عهةةى نطةةاق واسة ولتعةةرض العديةةد مةةن األشةةخاص ااحمةةرومق مةةن
حريته لهتعذيب وسوء املعامهة والتهديد عهةى أيةد املةوظفق املكهفةق بانفةا القةانون ال سةيما
عند القب عهةيه وأثنةاء االحتاةاز ش انت ةار ااحماكمةة األمةر الةذ ي كةد املخةاوف الةت أعةرب
عنهةةا العديةةد مةةن اخلةرباء الةةدوليق واصيئةةات الدوليةةة ومةةنه املقةةرر اخلةةاص املعةةو بالتعةةذيب وغةةريه
مةن ضةروب املعامهةةة أو العقوبةة القاسةية أو الالإنسةةانية أو املهينةة و هةس حقةةوق اإلنسةان (ان ةةر
القة ةرار  )24/17ومف ةةوض األمة ة املتح ةةدة الس ةةامي حلق ةةوق اإلنس ةةان ومن م ةةة األم ةةن والتع ةةاون
ش أوروبا .وفاالً عن ل تذ ّكر الهانةة أهنةا قهقةة إزاء التقةارير الةت تتحةد عةن وجةود العديةد
من حاالت االعرتافات الت انتزعت حتت التعذيب وسوء املعامهة وإزاء عدم وجود معهومات عن
تعرض أ مس ول لهمحاكمة والعقاب النتزاعس اعرتافات عهى ذا النحو .عهى أن الهانة ت كةد
دداً عهةى أن حةدو انتهاكةات حقةوق اإلنسةان ش البهةد األصةهي لصةاحب شةكوى ال يكفةي
ش حد اتس الستنتاج أنس معرض شخصياً خلطر التعذيب(.)23
وجهةةت االنتبةةاه إىل
 7-8وتالحةةر الهانةةة كةةذل أن السةةهطات املعنيةةة ش الدولةةة الطةةرف قةةد ّ
ودفةوعه تلثةري
وجود معهومات مغهورة وحاالت تاارب وتناق ش روايات أصةحاب الشةكوى ه
شةةكوكاً مةةن حيةةا مصةةداقية أصةةحاب الشةةكوى بوجةةس عةةام ومةةن صةةدقية ادعةةاءاه  .ومةةن لة
__________

( )22ان ر املالح ات اخلتامية اخلاصة ببيالروس
( )23ان ر من مجهة بالغات أخةرى الةبالا رقة  2012/519ت .م .ضةد مجهوريةة كوريةا القةرار املعتمةد ش 21
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عهةةى وجةةس اخلصةةوص فقةةد قةةدم صةاحب الشةةكوى األول معهومةةات مغهورةةة ش سةةياق إجةراءات
جلوئ ة ةةس ش ع ة ةةام  2004وش الف ة ةةرتة م ة ةةا ب ة ةةق  2006و 2009س ة ةةافر أص ة ةةحاب الش ة ةةكوى إىل
بيالروس ومنها بصورة قانونية وحصهوا عهى جوازات سفر وتأشريات وانت روا أكلثر من سنة بعد
وص ةةوص إىل الس ةةويد قب ة التق ةةدم بطه ةةب الها ةةوء .وع ةةالوة عه ةةى ل ة ظه ةةت رواي ةةات ص ةةاح
الش ةةكوى األول واللث ةةاين ع ةةن أنش ةةطتهما السياس ةةية ش الف ةةرتة م ةةا ب ةةق  2006و 2009غاما ةةة
وتفتقر إىل االنساام؛ وكانت قصصهما تفتقر إىل تفاصي مهموسة.
 8-8وحتيط الهانة عهماً أيااً بأن الدولة الطرف ال تشك ش دعةوى صةاح الشةكوى أن
سهطات بةيالروس احتازهمةا أثنةاء امل ةا رة ش عةام  2006وتعرضةا لتاةاوزات ش سةياق لة .
عهى أن صاح الشكوى كةرا أهنمةا شةاركا ش عةدد مةن امل ةا رات بعةد عةام ( 2006ش الفةرتة
مةةا بةةق  2006و )2009و دتا ةزا و يتعرضةةا لهماةةايقة مةةن رةةرف الشةةررة .وعهيةةس يةةدع
صاحبا الشكوى أهنما تعرضا الحقاً لهماايقة أو االحتااز من قبة شةررة بةيالروس ش املاضةي
القريب .وتبعاً لذل مثة أسباب تدعو إىل التشكي ش االدعاء بأهنمةا مطهةوبق لةدى سةهطات
بيالروس وباالدعاء بأن ماايقتها صما استمرت لعدة سنوات بعةد لة بةالن ر إىل أن صةاح
الش ةةكوى يش ةةاركا ش م ةةا رة ك ةةانون األول/ديس ةةمرب  2010ومه ةةا ليس ةةا م ةةن الشخص ةةيات
املعارضةةة البةةارزة وال مهةةا مةةن املناصةرين املق ةربق لته ة الشخصةةيات املعارضةةة لهن ةةام .وإضةةافة إىل
يدع صاحبا الشكوى أهنما عاوين ش أ حزب.
ل
 9-8وفا ةالً عةةن ل ة حتةةيط الهانةةة عهم ةاً أيا ةاً بتأكيةةد الدولةةة الطةةرف عهةةى أن صةةاحبة
الشكوى اللثانية أتيحت صا الفرصةة أثنةاء مقابهتهةا مة هةس اصاةرة لةمبدالء بروايتهةا عةن مجية
الوقةةائ ات الصةةهة ولق ةراءة اةةر املقابهةةة والتأكةةد مةةن ت ةواه ياةةور ةةام عمةةومي .وش ةةذا
الصةةدد تالحةةر الهانةةة أن سةةهطات اصاةةرة تتاا ة مسةةألة تعةةرض صةةاحبة الشةةكوى اللثانيةةة
لتا ةةاوزات ش س ةةياق م ةةا رة ع ةةام  2006و تش ةةك ش أقواص ةةا هب ةةذا اخلص ةةوص وأهن ةةا أج ةةرت
تقييماها عهى ذا األساس.
 10-8وفاالً عن ل تالحر الهانة عدم تقدمي أ دلي ي يد ادعاء صاح الشةكوى أن
أنشطتهما السياسية ش بيالروس ش الفرتة ما بق  2006و 2009وش السويد من عام 2009
فصاعداً (ملث تقدمي شكاوى ملختهر السةهطات ش بةيالروس ونشةر دعايةة منا اةة لهن ةام عهةى
اإلنرتنةةت) اسةةتدعت ا تمةةام الس ةهطات هبمةةا وأهنمةةا كانةةا مهةةددين مةةن قب ة سةةهطات بةةيالروس
بصةورة مباشةرة أو غةري مباشةةرة عةن رريةم اتصةةاالت شةررة مينسة اصاتفيةةة هبمةا ش السةويد وعةةن
رريم عمهيات البحا املزعومة عن مكان وجودمها وحصول الشةررة عهةى معهومةات عنهمةا عنةد
اس ة ةةتاواب أم ص ة ةةاحب الش ة ةةكوى األول وزوجه ة ةةا أثن ة ةةاء احتاازمه ة ةةا املزع ة ةةوم ش ك ة ةةانون األول/
ديس ةةمرب  .2010وع ةةالوة عه ةةى لة ة حت ةةيط الهان ةةة عهمة ةاً بتأكي ةةد الدول ةةة الط ةةرف بأن ةةس ال أم
صة ةةاحب الشة ةةكوى األول وال زوجهة ةةا وال صة ةةاح الشة ةةكوى أنفسة ةةهما موجة ةةودين عهة ةةى قائمة ةةة
األشةةخاص الةةذ قهةةب عهةةيه أو ارتكب ةوا أو اشةةتبس ش ارتكةةاهب ج ةرائ ش سةةياق أحةةدا 19

GE.15-18386

19

CAT/C/55/D/530/2012

كةةانون األول/ديسةةمرب  .)24(2010وش ةةذا الصةةدد فقةةد الح ةةت سةةهطات اصاةةرة السةةويدية
أثناء سري إجراءاها ااحمهية خبصوص قاية صاح البالا أهنما ال ينتميةان إىل أ حةزب سياسةي
وأهنما يلثبتا أن سهطات بيالروس تتاب أنشطتهما السياسية املزعومة.
 11-8وحتيط الهانة عهماً أيااً بادعاءات صاح الشكوى أهنما اسةتدعيا لالسةتاواب لةدى
شةةررة مينسة وأن صةةاحب الشةةكوى األول اهة بةةالتهرب الاةري ش سةةياق نشةةارس التاةةار
السابم حينما كان مقاوالً وأن صةاحبة الشةكوى اللثانيةة متهمةة حاليةاً ش بةيالروس رميةة خطةرية
تتعهم باألسهحة وأن ذه االهامةات الةت يواجهاهنةا ةي ش الواقة ات دوافة سياسةية .بيةد أن
الهانة ة ةةة تالحة ة ةةر أن االسة ة ةةتدعاء ال يلثبة ة ةةت أن صة ة ةةاح الشة ة ةةكوى متهمة ة ةةق رمية ة ةةة ش سة ة ةةياق
أح ةةدا  19ك ةةانون األول/ديس ةةمرب  .2010وعهي ةةس ت ةةرى الهان ةةة أهنم ةةا يس ةةتطيعا إثب ةةات أن
استدعاءمها كان بدواف سياسية.
 12-8وش األخةةري حتةةيط الهانةةة عهم ةاً بتأكيةةد الدولةةة الطةةرف بةةأن تةةوى مجي ة الوثةةائم الةةت
قدمها أصةحاب الشةكوى تلثبةت بصةورة قطعيةة أن صةاح الشةكوى األول واللثةاين سيتعرضةان
لهتعذيب بعد عودهما إىل بيالروس.
 13-8وتةةذ ّكر الهانةةة باجتهاداهةةا وم دا ةةا أن وجةةود خطةةر التعةةذيب جيةةب تقييمةةس اسةةتناداً إىل
أهسس تتااوز رد االفرتاض وتفيد أن صاحب الشكوى و الذ يتعق عهيس بوجةس عةام تقةدمي
حاا ميكنس الةدفاع عنهةا( .)25وش ضةوء االعتبةارات الةواردة أعةاله واسةتناداً إىل مجية املعهومةات
الةةت ق ةةدمها أص ةةحاب الش ةةكوى والدول ةةة الط ةةرف ب ةةا فيه ةةا ته ة املتعهق ةةة باحلال ةةة العام ةةة حلق ةةوق
اإلنسان ش بيالروس تةرى الهانةة أن أصةحاب الشةكوى يقةدموا مةا يكفةي مةن األدلةة مت ّكنهةا
مةةن اسةةتنتاج أن إبعةةاد إىل بهةةد األصةةهي جيعههة يواجهةةون خطةةراً متوقعةاً وحقيقيةاً وشخصةةياً
بالتعرض لهتعذيب باملع املقصود من املادة  3من االتفاقية.
 -9وعهيةةس فةةان الهانةةة إ تتصة ّةرف بوجةةب الفقةةرة  7مةةن املةةادة  22مةةن االتفاقيةةة هةةص
إىل أن إع ةةادة أصة ةةحاب الشة ةةكوى إىل ب ةةيالروس لة ةةن تش ة ة ّك خرق ة ةاً م ةةن رة ةةرف الدولة ةةة الطة ةةرف
لهمادة  3من االتفاقية.

__________

( )24وفقاً ملعهومات مجعها مركز  Viasnaحلقوق اإلنسان.
( )25ان ةةر الةةبالا رق ة  2006/298يف .أ .ر .م .وآخةةرون ضةةد كنةةدا الق ةرار املعتمةةد ش  18أيار/مةةايو 2007
الفق ةةرة 10-8؛ وال ةةبالا رقة ة  2004/256م .ز .ض ةةد الس ةةويد القة ةرار املعتم ةةد ش  12أيار/م ةةايو 2006
الفق ةةرة 3-9؛ وال ةةبالا رقة ة  2002/214م .أ .يف .ض ةةد أملاني ةةا القة ةرار املعتم ةةد ش  12أيار/م ةةايو 2004
الفقةةرة 5-13؛ والةةبالا رقة  1999/150س .ل .ضةةد السةةويد الفقةةرة 3-6؛ والةةبالا رقة 2008/347
ن .ب .م .ضد سويسرا القرار املعتمد ش  14تشرين اللثاين/نوفمرب  2011الفقرة .9-9
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