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املسائل اإلجرائية:
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شوجد
 ٣ان15

 1- 1صاحب اليكوى هو جودت أايز ،انهو مواطن شرو مظحدر من أصل الكردي م ولود
يف عام  .1٩7٣انوان صاحب اليكوى ،انقت شقدمي البالغ ،معرضاً خلطر ال سليم إىل شرويا.
انادعى أن شسليمه شييكل ان هاواً من قِبل صربيا للماد  ٣من ا شتاقية ،مقرانء اب قدان مع
__________

*
**

اع مدشه اللجظة يف دانرهتا السابعة انالس ني ( 22متوز/يوليه  ٩ -ب/أغسطس .)201٩
شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجظة ال الية أمساؤهم :السعدية بلمري ،انايليس غاير ،انعبد الوهاب هاين ،انولود
هيلر راناسان ،انيظس مودايغ ،انأ راوو ،اندييغو راندريغيث  -بظزانن ،انسيبس يان شوزي ،انخب يار شوزحممدانف.
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املاد  15مظها .انقد أصدرت صربيا اإلعالن املظصوص عليه يف املاد  22من ا شتاقية يف 12
ذار/مارس  .2001انميثل صاحب اليكوى حماميان.
 2- 1يف  11ووانون األانل/ديسومرب  ،2017طلبووت اللجظوة إىل الدانلوة الطوورف ،عون طريووق
مقررها املعين ابليكاانى اجلديد انال دابري املؤق ة ،ا م ظاع عن شرحيل صاحب اليكوى إىل شرويا
ما دامت شكواه قيد نار اللجظة .انيف  5شيرين الثاين/نوامرب  ،201٨أاادت الدانلة الطورف
اللجظة أبن طلبها اختاذ شدابري مؤق ة مل يُعرت على انزار العدل يف صربيا يف الوقت املظاسب لك
ميظع شسليم صاحب اليكوى ،حيث انرد الطلب يف  1٨وانون األانل/ديسمرب  ، 201٨بيظما
صدر قرار شسليم صاحب اليكوى يف  15وانون األانل/ديسمرب .)1 (201٨
الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
 1- 2وان صاحب اليكوى شطاً سياسياً وردايً مظذ أانا ر مثانيظات القرن املاض  .انبعد
بلوغه سن  1٨سظة ،أصبح عضواً يف حزب العمل اليعيب انأصبح قريباً من رئيس ارع احلزب يف
داير بكر ،ايدات أيدين ،الذي قُ ل يف  7متوز/يوليه  1٩٩1على يد انحد اصة من قووات
ال وودرك .انيف انقو ووت حو ووق مو وون ذلو وول العو ووام ،انن يج ووة ل زايو وود العظ و و يف جظو وووب شو وورق شرويو ووا
انا ن هاوووات اجلماعيووة حلقوووق اإلنسووان الوود ارشكب ووت ضوود األقليووة الكرديووة بذريعووة عملي ووات
مكااحوة اإلرهوواب ،قوورر صواحب اليووكوى ا ن قووال إىل الع وراق ،حيوث عووا يف مديظووة أربيوول
انانضم إىل احلزب السياس الكردي ’حزب اليعب املوحد لكردس ان‘ ،الذي مل يعد له انجود
يف عام  .1٩٩٤انظل يف العراق حىت عام  ،1٩٩7عظدما حتسن الوضع يف شرويا حتسظاً طتيت ًا .
انيدع صاحب اليكوى أنه مل ييارك مطلقاً يف أي عملية عسكرية ،انمل يس خدم قط أي نوع
من األسلحة أان أي انسائل عظيتة أ رى ل حقيق أهدااه السياسية .انمل يكن يف يوم مون األايم
مؤيوداً للجماعوات امليالوة للعظو (مثول حوزب العموال الكردسو اين) أان عضوواً يف أي حوزب مون
األحزاب السياسية الد أعلظ ها حكومة شرويا غري قانونية أان إرهابية.
 2- 2انعا صاحب اليكوى لدى عودشه إىل شرويا حيا سلمية يف داير بكر ،حيث اا ح
م جراً لبيع اللوازم املك بية .انمل يكن له نياط سياس  ،انذهب يف عام  2000إىل مديظة ملطية
ألداء اخلدموة العسوكرية اإللزاميوة يف اجلوويو الدوو  .انيف  ٦نيسوان/أبريل  ،2001أثظواء عووود
صواحب اليوكوى مون إجواز إىل قاعدشوه العسووكرية يف ملطيوة ،اسو وقتت قووات الودرك انق ووات
مكااحة اإلرهاب احلاالة الد وان يروبها اناق ادشه إىل مروز اليرطة يف مديظة معمور العزيز حيث
اح ُجز طوال الليل .انمل يُبلَّغ أبسباب اح جازه انمل يُ ح له ا شصال مبحام انمل يُسمح له إببوالغ
أسرشه أان أي شخص ر مبكان انجوده .انيف اليوم ال ايل ،اق يد إىل إدار مكااحة اإلرهاب يف
داير بكر حيث ُحبس مبعزل عن العامل اخلارج حىت  1٨نيسان/أبريل .2001
 ٣- 2انمشلووت امل عاملووة ال وود شعوورت ووا صوواحب اليووكوى أثظ وواء اح جووازه مبع ووزل عوون الع ووامل
اخلارج  ،يف التد بني  ٦ان 1٨نيسان/أبريل  ،2001اللكم انالصتع انالروول انالضورب بعصو

__________

( )1

2

حتوودد الدانل ووة الط وورف بدق ووة مووىت ا شس ووليم ص وواحب الي ووك وى .انذووور احملامي ووان أن ص وواحب الي ووكوى ج وورى
شسليمه إىل شرويا يف  25وانون األانل/ديسمرب .201٨
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اليرطة؛ انإبقاءه معصوب العيظني معام انقت اح جازه؛ ان”ال عليق التلسطيين“( )2؛ انالصدمات
الكهرابئية يف اجلهاز ال ظاسل انحلمات الصدر انهو ملقى على األرت؛ انالر مباء ابرد مظداع
بضوغط شووديد؛ انال هديوود املسو مر ابإلعوودام أان إبحلوواق إصوواابت طوري بووه انأبسوورشه؛ اناإليووذاء
اللتا بسبب أصله الكردي.
 ٤- 2انبعد أايم من ال عذيب ،أُرغم صاحب اليكوى على ال وقيع على أانراق اعداف انهو
شبني له يف انقت حق أنه اعدف ايها أبنه من أعضاء انقيادات احلزب الثوري
معصوب العيظنيَّ ،
الكردس اين .انبعد ال وقيع على ا عداف ،أُ ذ صاحب اليوكوى إىل انحود طبيوة حيوث أبلوغ
الطبيب أبنه شعرت لل عذيب ،غري أن الطبيب أ ربه ،يف حضور ضباط اليرطة الذين عذبوه،
أبنوه يف حالووة جيود انطلووب مون الضووباط إ راجووه .انييوري صوواحب اليوكوى إىل أنووه مل يسوومع
مطلق واً ع وون حووزب ابس ووم احلووزب الث وووري الكردس و اين انإىل أن ووه انجووود ل ووه .انيف  1٨نيس ووان/
أبريل  ،2001عُرت صاحب اليكوى على حمكمة داير بكر ،حيث ُمسح له ألانل مر مبقابلة
حمام .انيف أثظاء اجللسة ،أبلغ صاحب اليكوى القاض أبنه شعرت لل عذيب انأُجرب على ال وقيع
على اعداف .انمع ذلل ،مل ِ
يوجه له القاض أان انويل الظيابة أية أسئلة ش علق ابل عذيب ،انأمرت
احملكمة ابح جازه قيد احملاومة .انأُطلق سراحه بعد عير أشهر من ا ح جاز قيد احملاومة؛ انمع
ذلل اس مرت إجراءات القضية اجلظائية املراوعة ضده انضد  ٣٦شخصاً ر م صلة حبزبه.
 5- 2انيف عام  ،200٦نارت احملكمة األانرانبية حلقوق اإلنسان يف قضية صاحب اليكوى
ان لصوت إىل حودانا ان هوواك حلقوه يف احلري وة اناألمون مبوجووب املواد  5موون ا شتاقيوة األانرانبيووة
حلقووق اإلنسووان (ا ح جواز غووري القوانوين انال عسووت يف مقور شوورطة داير بكور انعوودم إمكانيووة
ا س عانة مبحام انعدم إمكانية املراجعة القضائية لقرار اح جازه)( .)٣
 ٦- 2انيف  27شيرين الثاين/نوامرب  ،2012أي بعد  11سظة من ال حقيق ،حكمت حمكمة
داير بكر على صاحب اليوكوى انعلوى ةسوة م هموني ورين ابلسوجن ملود  15سوظة ب هموة
امليواروة يف مظاموة مسولحة ،هو احلوزب الثووري الكردسو اين ،هتودف ،اناقواً لقورار احملكمووة ،إىل
شوودمري الظا ووام احل ووايل للدانلووة الدوي ووة انإح ووالل دانلووة وردي ووة اشو وداوية مس و قلة حمله ووا (س ُس وومى
وردس ان) شيمل مظطقة شرق انجظوب شرق األ ضول .انمل شيهد احملاومة إ بضع جلسات
ل قدمي األدلة ،شغيب عظها صاحب اليكوى ألنه مل يُدع إىل املثول أمامها .انمل يكن حاضراً أثظاء
إصدار احلكم ،انلكظه أُبلغ ابحلكم عن طريق حماميه.
 7- 2انقدم صاحب اليكوى طعظاً إىل احملكمة العليا ل دويا ذور ايه مجيع ا ن هاوات الد
شع رت ا أثظاء ال حقيق السابق للمحاومة (ال عذيب ،انان زاع ا عدااات ،اناحلرمان من ال مثيل
القانوين) .انيف  ٦نيسان/أبريل  ،201٦راضت احملكمة العليا طعظه .انبعد اختاذ هذا القرار ،ار
صاحب اليكوى من شرويا انساار عرب عد بلدان (ه ا حتاد الرانس  ،انأذربيجان ،انأانورانيا ،
انمجهورية إيران اإلسالمية ،اناجلبل األسود) سعياً إىل الوصول إىل أملانيا.
__________

( )2
( )٣
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ال عليق التلسطيين (املعرانف أيضاً ابسم  ،strappadoانال عليق املقلوب ،ان ،cordaانانضع العقرب انالعقرب) هو أحد
أشو و ووكال ال عليو و ووق حيو و ووث شُقيو و وود ذراعو و ووا اليو و ووخص أان معصو و ووماه ل و و و ظهو و ووره ي و و وربط إىل قضو و وويب أاق و و و
(.)https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/suspension/
انار احملكمة األانرانبية حلقوق اإلنسان Ayaz and others v. Turkey, application No. 11804/ ،شباط/ارباير.
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 ٨- 2انأُلق القبض على صاحب اليكوى يف  ٣0شيرين الثاين/نوامرب  201٦عظد املعرب
احلداندي بني صربيا انالبوسظة انا رسل شظتيذاً ألمر اع قال دانيل صدر يف شرويا .انيف اليوم نتسه،
اس جوبه قات يف احملكمة األعلى درجة يف شاابشس يف حضور حمام عيظ ه الدانلة .انلكن ،ناراً
إىل عودم معراوة صواحب اليوكوى ابللغوة الصوربية ،دعوت احملكموة اتجوراً حمليواً لوه صوالت عموول
بدويا لك يدجم له .انمل يكن هذا اليخص ي كلم الدوية بيكل جيد انوان ي ياانر هاشتياً أثظاء
جلسات احملكمة مع شريكه يف شرويا ،الذي وان بدانره يعيد صياغة أسئلة القاض املوجهة إىل
صاحب اليكوى .انل لسبب نتسه ،مل ي سن للمحام الذي عيظ ه الدانلة شقدمي ميور شراعو
السرية لصاحب اليكوى .انقررت احملكمة األعلى درجة يف شاابشس مواصلة اح جاز صواحب
اليكوى يف السجن إىل حني شسليمه.
 ٩- 2انيف  2وانون األانل/ديسمرب  ،201٦طعن صاحب اليكوى يف قرار اح جازه .انيف ٦
وانون األانل/ديسمرب  ،201٦راضت احملكمة األعلى درجة يف شاابشس طعظه .انيف  7وانون
األانل/ديسمرب  ،201٦قدمت السلطات الدوية طلباً إىل انزار العدل يف صربيا ل سليم صاحب
اليكوى .انيف  1٩وانون الثاين/يظاير  ،2017قررت احملكمة األعلى درجة يف شاابشس أن مجيع
شرانط شرحيل صاحب اليكوى إىل شرويا مس واا اناقاً للمادشني  7ان  1٦من القانون امل علق
ابملساعد امل بادلة يف املسائل اجلظائية .انمل جتر احملكمة األعلى درجوة يف شواابشس شقييمواً دقيقواً
ملخاطر ال عرت ملعاملة مظااية للماد  ٣من ا شتاقية .انصدر القرار اس ظاداً إىل الواثئق الوارد من
شرويا انا مل صلة بقضية صاحب اليكوى ،انه الواثئق الد مل شُدجم بيكل سليم إىل اللغة الصربية،
انمن مل شكن متهومة .اقد وانت الدمجة مزجياً من اللغة الصربية اناللغة املقداننية ابألجبدايت
السرييلية انالالشيظية ول يهما .اناس ُخدمت نتس الواثئق املدمجة يف مجيع إجراءات ال سليم.
 10- 2انيف  ٣شووباط/ارباير  ،2017طعوون صوواحب اليووكوى يف ق ورار شسووليمه أمووام حمكم ووة
اس و ئظاف نووويف سوواد .انيف  2٣شووباط/ارباير  ،2017ألغووت حمكمووة ا س و ئظاف ق ورار احملكم ووة
األعلوى درجووة يف شوواابشس اس و ظاداً إىل أفووا مل شووار الدمجووة اليووتوية املالئمووة أثظوواء اإلج وراءات
انمل حتدد اجلرمية الد أُدين هبا صاحب اليكوى يف شرويا.
ال
 11- 2انيف  17ذار/مارس  ،2017أصدرت احملكموة األعلوى درجوة يف شواابشس قوراراً واث ً
دانن اس جواب صاحب اليوكوى ،اندانن شرمجوة الواثئوق الووارد مون شرويوا شرمجوة سوليمة ،اندانن
دراسووة سووليمة ملخوواطر اإلعوواد القسوورية .انطعوون صوواحب اليووكوى موور أ ورى ،يف  22ذار/
مارس  ،2017يف هذا القرار أمام حمكمة اس ئظاف نويف ساد.
 12- 2انيف  12نيسان/أبريل  ،2017عقدت حمكمة اس ئظاف نويف ساد جلسة أ ورى أاواد
صاحب اليكوى ايها أبنه انقع ضحية لل عذيب انأبن القضية اجلظائية املراوعة ضده ذات طابع
سياسو  .انيف نتوس اليووم ،أصوودرت حمكموة اسو ئظاف نوويف سوواد ،مورً أ ورى ،أموراً إىل احملكمووة
األعلووى درج ووة يف ش وواابشس أبن شس و جوب ص وواحب الي ووكوى اس و جواابً مالئمو واً انش وووار شرمج ووة
صحيحة للواثئق الوارد من شرويا.
 1٣- 2انيف  12شيرين األانل/أو وبر  ،2017قررت احملكمة األعلى درجة يف شاابشس ،للمر
الثالثة ،عدم انجود عقبات أمام شسليم صاحب اليكوى إىل شرويا .اناس أن صاحب اليكوى
مر أ رى هذا القرار يف  20شيرين األانل/أو وبر  2017أمام حمكمة اس ئظاف نويف ساد.
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 1٤- 2انوان من املقرر عقد ج لسوة اسو ماع أموام حمكموة اسو ئظاف نوويف سواد يف  22شيورين
الثاين/نوامرب  .2017انلكن ،يف  ٩شيرين الثاين/نوامرب ،شلقى حمام صاحب اليكوى مكاملة
هاشتيووة موون أحوود قضووا حمكمووة ا س و ئظاف أبلغووه ايهووا ب قوودمي موعوود اجللسووة إىل  15شي وورين
الثاين/نوامرب  .2017انقال القاض أيضاً إن هذا ال غيري طل به انزار العودل الود أصورت علوى
البت يف القضية قبل  ٣0شيرين الثاين/نوامرب ،ألن مد ا ح جاز السابق لل سليم جيوز أن
ش جاانز سظة اناحد  .انوان هذا ال غيري ضورانرايً لكو ي سوو لووزير العودل إصودار القورار الظهوائ
بيأن ال سليم يف الوقت املظاسب.
 15- 2انيف  15شيرين الثاين/نوامرب  ،2017ألغت حمكمة اس ئظاف نويف ساد مر أ رى قرار
احملكمة األعلى درجة يف شاابشس انأانعزت إليها بعقد جلسة اناقاً لقانون اإلجراءات اجلظائية،
انشرمجة الواثئق الوارد من شرويا ،لك ي سو حتديد اجلرمية اجلظائية الد ا ُهتم هبا صاحب اليكوى
انحكم عليه على أساسها.
ُ
 1٦- 2انيف  22شيرين الثاين/نوامرب  ،2017شد ل متوت األموم امل حود السوام ليوؤانن
الالجئوونيَّ ،
انذووور سوولطات الدانلووة الطوورف إبج وراءات اللجوووء اجلاريووة انأبتيووة دراسووة ادعوواءات
صاحب اليكوى امل علقة ب عرضه لالضطهاد من حيث األسس املوضوعية.
 17- 2انيف  ٣0شي وورين الث وواين/نوامرب  ،2017عق وودت احملكم ووة األعل ووى درج ووة يف شو وواابشس
جلسة َّ
ذورت ايها حمامية صواحب اليوكوى احملكموة أبن صواحب اليوكوى طلوب اللجووء إىل
صوربيا ،انأنوه ناوراً إىل انقضواء املود القصووى لالح جواز السوابق للمحاوموة املسومو هبوا (سوظة
اناحد شظ ه يف ذلل اليوم) ،يظ بغ اإلاراج عظه انإحال ه إىل خميم اللجوء يف ابجنا ووايلجاشيا.
انبعد اجللسة ،أُبلغ صاحب اليكوى انحمامي ه أبن قراراً إبلغاء ا ح جاز سيُسلم يف فاية ذلل
انسي ترج عظه
اليوم إىل املؤسسة اإلصالحية يف شاابشس ،الد وان صاحب اليكوى حم جزاً هباُ ،
بعد ذلل.
 1٨- 2انلكن ،يف انقت حق من اليوم نتسه ،بيظما وانوت حماميوة صواحب اليوكوى شظ اور
ارج بواابت السجن اإلاراج عظه ،نقل ه اليرطة سراً إىل مروز اح جاز األجانب يف ابديظسكا
سكيال .انبعد أن علمت حمامية صاحب اليكوى بذلل من حراس السجن ،انصلت احملامية يف
الساعة  00/٣0من يوم  1وانون األانل/د يسمرب إىل مروز اح جاز األجانب انطلبت شسليمها
قورار اح جواز صوواحب اليوكوى ،انلكون ُراووض طلبهوا .انيف السواعة ال اسووعة مون صوبا يوووم 1
وانون األانل/ديسمرب  ،2017شلقت احملامية قرار ال سليم الذي أصدرشه احملكمة األعلى درجة
يف شاابشس يف اليوم نتسه ،انالذي يظص على أن مجيع شرانط شرحيل صاحب اليكوى إىل شرويا
مس واا مبوجب املادشني  7ان 1٦من القانون امل علق ابملساعد امل بادلة يف املسائل اجلظائية.
 1٩- 2انيف انقت حق من يووم  1ووانون األانل/ديسومرب  ،2017شوجهوت حماميوة صواحب
اليكوى مر أ رى إىل مروز ا ح جاز ملقابلة صاحب اليكوى اناحلصول على قرار اح جازه.
انلكن مل يُسمح اب طالع إ على الرسالة املوقعة من رئيس احملكمة األعلى درجة يف شاابشس،
الوود أبلووغ ايهووا رئوويس احملكمووة مروووز اح جوواز األجانووب أبن اح جوواز صوواحب اليووكوى أُلغو و
اناس عيض عظه ب دبري ر ،هوو حاور مغوادر مكوان إقام وه املؤقوت يف ابجنوا ووايلجاشيوا .انيف
الرسالة نتسها ،ذور رئيس احملكمة أنه ناراً إىل ام الء مروز جلوء ابجنا ووايلجاشيا ،لزم اح جاز
صاحب اليكوى يف ابديظسكا سكيال .انمل يُسمح حملامية صاحب اليكوى بظسخ صور ضوئية
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للرسالة .انأبلغ مدير مروز ا ح جاز حمامية صاحب اليكوى أبن صاحب اليكوى حم جز يف
املرووز علوى أسواس هوذه الرسوالة .انيوظص قوانون األجانوب علوى أن مرووز اح جواز األجانوب هوو
مؤسسة إليواء األجانب الذين يسمح م بد ول البلد أان املقرر طردهم من البلد.
 20- 2انيف  ٤وانون األانل/ديسمرب  ،2017قدم صاحب اليكوى طلباً إىل احملكمة األانرانبية
حلقوق اإلنسان ختاذ شدابري مؤق ة ،انراضت احملكمة الطلب يف  ٦وانون األانل/ديسمرب .)٤ (2017
الشكوى
 - ٣يف انقوت شقودمي هوذا الوبالغ ،ادعووى صواحب اليوكوى أن شسوليمه إىل شرويوا سييووكل
ان هاواً حلقوقه مبوجب املاد  ٣من ا شتاقية ،حيث ُحكم عليه يف شرويا ابلسجن ملد  15عام اً
عن جرمية ذات دانااع س ياسية اس ظدت إىل اعداف ان ُزع حتت انطأ ال عذيب .انادعى أيض ًا أن
طر ال عرت لل عذيب انسوء املعاملة ازداد يف شرويا بعد حماانلة ا نقالب العسكري الد جرت
يف متوز/يوليه  ،201٦حيث شعرت من يُع قد أفم معارضون سياسيون للظاام احلايل لل عذيب
انلغريه من أشكال سوء املعا ملة انلالح جاز مبعزل عن العامل اخلارج  ،انلالح جاز يف ظرانف غري
إنسانية يف سجون مك اة.
معلومات إضافية مقدمة م صاحب الشكوى
 1- ٤يف  1٩حزيران/يونيووه  ،201٨ق وودم صوواحب الي ووكوى معلومووات إض ووااية خبص وووص
إجراءاشه القانونية يف صربيا انإجراءات جلوئه انإجراءات شسليمه إىل شرويا .انقدم نسخاً مدمجوة
لعوودد م وون الواثئووق اإلجرائي ووة .انادع ووى صوواحب الي ووكوى أيضو واً أن شسووليمه سيي ووكل ان هاوو واً
للماد  ٣من ا شتاقية ،مقرانء ً اب قدان مع املاد  15مظها ،ألن السلطات الصربية مل أت ذ يف
ا ع بار أن احلكم الصادر ضده يف شرويا اس ظد إىل اعداف مظ زع حتت انطأ ال عذيب.
 2- ٤انيف  ٤وانون األانل/ديسمرب  ،201٨طعن صاحب اليكوى أمام حمكموة اسو ئظاف
نويف ساد يف قرار احملكمة األعلى درجة يف شاابشس ،الصادر يف  1وانون األانل/ديسمرب .انورر
صاحب اليكوى ،يف طعظه ،أنه ناراً إىل عدم شواار شرمجة سليمة ،مل ي سن للمحكمة ا ب دائية
أن شثبت انقائع الدعوى املقامة ضده بيكل مالئم انوامل ،انأنه سي عرت للمحاومة يف شرويوا
ألسوباب سياسووية ،انأن إج وراءات جلوئوه ش وزال جاريووة ،انطلوب إىل حمكمووة ا س و ئظاف إعوواد
قضي ه إىل احملكمة ا ب دائية للظار ايها.
 ٣- ٤انيف  ٨وانون األانل/ديسمرب  ،201٨قدم مك ب مدع عام نويف ساد مل مساً مون
شلقواء نتسوه إىل حمكموة ا سو ئظاف يف نوويف سواد ،ذوور ايوه أن احملكموة ا ب دائيوة ،انإن وانووت
انارت مدمجاً شتوايً وتؤاً يف ر جلسة من جلسات احملكمة ،مل ش صرف اناقاً ل عليمات حمكمة
ا س ئظاف ايما ي علق ابلدمجة ال حريرية للواثئق املقدمة من شرويا ،انلذلل اقد املك ب إلغواء
قرار احملكمة ا ب دائية انإعاد القضية إىل احملكمة األعلى درجة يف شاابشس.
 ٤- ٤انيف  1٤ووانون األانل/ديسوومرب  ،2017عقوودت حمكمووة اسو ئظاف نووويف سوواد جلسووة
اس ئظاف قدمت حمامية صاحب اليكوى ال ا املذور اليتوية الد أعدهتا اللجظة ،إضااة إىل

__________

( )٤
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شرمج هوا إ ىل اللغوة الصووربية ،انالود طلبووت ايهوا إىل الدانلوة الطوورف ا م ظواع عوون شرحيول صوواحب
اليكوى إىل شرويا .انمع ذلل ،أيدت حمكمة ا س ئظاف قرار احملكمة األعلى درجة يف شاابشس
الذي يقض ب سليم صاحب اليكوى .انذورت حمكمة ا سو ئظاف يف قرارهوا أنوه ،رغوم طلوب
اللجظة ا م ظاع عن شرحيل صاحب اليكوى إىل شرويا ،اإن ال سليم يف هذه احلالة شظامه أحكام
املاد  ) 1(٣من ا شتاقية األانرانبية امل علقوة ب سوليم امورمني ،انووذلل أحكوام املواد  )1(٣مون
املعاهد املربمة بني صربيا انشرويا بيأن شسليم امرمني .انقضت احملكمة بعدم السما ابل سليم
إذا وان اليخص املطلوب شسليمه ي م ع ابللجوء يف إقلويم الدانلوة امل لقيوة للطلوب ،انأنوه ،اناقواً
للماد  )٤(7من القانون امل علق ابملساعد امل بادلة يف املسائل اجلظائية ،يُظاط بوزير العودل يف
صربيا ،ابحملاوم ،البت ايما إذا وان ال سليم مطلوابً بسبب جرمية سياسية أم .
 5- ٤انيف  15وان ون األانل/ديسمرب  ،2017أصدر انزير العدل قراراً يظص على أن شسليم
صواحب اليووكوى إىل شرويووا جييوزه القووانون امل علووق ابملسواعد امل بادلووة يف املسووائل اجلظائيووة انأن
احملاوم قد أثب ت أن اجلرمية الد طُلب ال سليم بسببها ه جرمية جظائية مبوجب شيريعات صربيا
أيضاً ،أي ال آمر من أجل شظتيذ نياط غري دس وري .انيالحظ صاحب اليكوى أن انزير العدل
مل يظار يف مسألة ما إذا وانت اجلرمية املطرانحة جرمية سياسية ،انما إذا وان صاحب اليوكوى
بظاء على إااد شاهبا ال عذيب.
معرضاً خلطر ال عذيب ،أان أنه شعرت لل عذيب انأُدين ً

 ٦- ٤انأبلغت حمامية صاحب اليكوى انزار الدا لية انانزار الدا لية انمديرية اليرطة انإدار
شورطة احلوداند ،مبوجوب رسوالة مؤر ووة  1٤ووانون األانل/ديسومرب  ،2017أن اللجظوة أصوودرت
يف  11وانون األانل/ديسمرب  2017أمراً ابختاذ شدابري مؤق ة يف قضية صاحب اليكوى ،انأن
مون شوأن شرحيلووه إىل شرويوا أن ييووكل ان هاوواً مون الدانلووة الطورف ل زاماهتووا الدانليوة .انقُوودمت
الرسوالة نتسوها إىل انزار العودل يف  1٨وووانون األانل/ديسومرب  .2017انرغوم ذلول ،ا شسووليم
صاحب اليكوى إىل شرويا يف ليلة يوم  25وانون األانل/ديسمرب .2017
 7- ٤انيتيوود صوواحب اليووكوى ،ايمووا ي علووق إبج وراءات جلوئووه ،أبنووه أعوورب يف  2٦و ووانون
الثاين/يظاير  2017عن ني ه ال ماس اللجوء يف الدانلة الطرف .انيف  ٩أاير/مايو  ، 2017قد م
طلب جلوئه الرمس انأُجريت مقابلة بيأن اللجوء يف  2ب/أغسطس  .2017انقدم صاحب
اليكوى ،أثظاء املقابلة ،راناية متصلة بيأن نياطه السياس قبل إلقاء القوبض عليوه ،انبيوأن
القبض عليه انشعذيبه يف عام  ،2011اناحلكم الصادر يف حقه يف شرويا ،اناراره من شرويا .انقدم
أيضاً نسخاً من اناثئق الدعوى الد أقام ها شرويا ضده ،مدمجة شرمجة صحيحة ،انحتلي ًال قانوني ًا
وا ،شبوني أن اعوداف صواحب اليوكوى هوو الودليل الوحيود املسو خدم إلدان وه .انقودم صوواحب
اليكوى أيضاً القرار الذي اختذشه احملكمة األانرانبية حلقوق اإلنسان يف قضي ه انال قارير املقدمة
من مظامات دانلية خم لتة يف التد من عام  1٩٨٩إىل عام  ،2017انه شقارير شبني شيوع
اس خدام ال عذيب من قِبل السلطات الدوية الل شلل التد .
 ٨- ٤انطلب صاحب اليكوى إىل مك ب اللجوء دراسة طلبه من حيث أسسه املوضووعية
دانن ال طبيق ال لقائ ملتهوم ”البلد الثالث اآلمن“ ،لك ي سو للسلطات شقييم طر ال عرت
لل عذيب يف بلده األصل  .غري أن مك ب اللجوء راض ،يف  22أيلول/سب مرب  ، 2017طلب
اللجوء املقدم من صاحب اليكوى انأشار إىل أن اجلبل األسود يظبغ أن يكون البلد املسؤانل
عن جلوئه .انرأى مك ب اللجوء أنه مبا أن اجلبل األسود ،بوصته الدانلة الد د ل طالب اللجوء
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بظاء على قرار حلكوموة صوربيا صودر
مظها إىل صربيا ،مدرج ضمن قائمة البلدان الثالثة اآلمظةً ،
يف  17ب/أغسطس  ، 200٩انمن اهو من الدانل الد شؤيد مبادئ محاية الالجئني الوارد
يف اشتاقيوة عوام  1٩51اخلاصوة بوضوع الالجئوني انيف برانشووو وا لعوام  ،1٩٦7اهظواك أسووباب
انجيهة شدعو إىل راض طلب اللجوء اس ظاداً إىل املاد  )٦- 1( ٣٣من قانون اللجوء( .)5
 ٩- ٤انيف اتريخ غري حمدد ،طعن صاحب اليكوى يف قرار مك ب اللجوء أمام جلظة اللجوء.
انيف  22شيرين الثاين/نوامرب  ،2017راضت جلظة اللجوء الطعن على أساس أن اجلبل األسود
انصدق على العديد من معاهدات حقوق اإلنسان ،انيظتذها يف الواقع العمل  ،انيسو ويف
انقع َّ
املعايري الدانلية ،ا يعين أنه بلد اثلث من لصاحب اليكوى.
 10- ٤انيتيود صواحب اليوكوى أبنوه ُسولِم إىل شرويووا قبول أن يو مكن مون الطعون يف قورار جلظووة
اللجوء أمام احملكمة اإلدارية .انجييز القانون احملل شقدمي طعن إىل حمكمة إدارية يف غضون ٣0
يوماً من اتريخ اس الم قرار اللجظة .غري أن صاحب اليكوى جرى شسليمه بعد  1٤يوم ًا من
شسليم القرار إىل حمامي ه.
 11- ٤انيودع صواحب اليووكوى أن مك وب اللجوووء ووان يعلوم ،رغووم شعليالشوه ،أن صوواحب
رحل إىل اجلبل األسود(  .)٦انلذلل عهد مك ب اللجوء إىل السلطات املعظية ابل سليم
اليكوى لن يُ َّ
أن جتري شقييماً سليماً خلطر شعرت صاحب اليكوى إلساء املعاملة يف شرويا ،قبل شسليمه ،يف
حني مل شقم احملاوم انانزار العدل حىت بدمجة مظاسبة لواثئق صاحب اليكوى الوارد من شرويا.
 12- ٤انحيو صواحب اليوكوى ووذلل أبن شقووارير انن وائ ولوس أانراناب انالعديود مون ليووات
اإلجو وراءات اخلاصو ووة انهيئو ووات املعاه وودات شو وودل علو ووى سو ووط اثب ووت مو وون ا ن هاوو ووات اجلسو وويمة
أان الصار ة أان اجلماعية حلقوق اإلنسان يف شرويا الل ال  ٣0عامواً املاضوية .انيؤوود صواحب
اليكوى أنه وان يظبغ للسلطات املعظية ابللجوء انال سليم يف الدانلة الطرف أن شعُد املعلومات
امل علقة ببلده األصول  ،إىل جانوب ظراناوه اليخصوية ،أي أصوله اإلثوين ان راؤه السياسوية انسوبق
شعرضه لل عذيب ،أسباابً انجيهة شدعو إىل ا ع قاد أبنه سي عرت خلطر ال عذيب انسوء املعاملة
بيكل م وقع انشخص ان ين انحقيق إذا ُسلِم إىل شرويا.
م حظات الدولة الطرف بش األسس املوضوعية
 1- 5يف  5شيرين الثاين/نوامرب  ،201٨قدمت الدانلوة الطورف مالحااهتوا بيوأن األسوس
املوضوووعية .انشيووري الدانل ووة الطوورف إىل أن انزار العوودل أبلغ ووت احلكومووة ،يف  5و ووانون األانل/
ديسمرب  ،201٦ابلقبض على صاحب اليكوى ،اس ظاداً إىل أمر دانيل سا ٍر أصودرشه املظاموة
الدانلية لليرطة اجلظائيوة (اإلندبوول) ،انطلبوت شقودمي طلوب شسوليم إىل جانوب الواثئوق املطلوبوة.
انيف  2٩ووانون األانل/ديسومرب  ،201٦شلقوت انزار العوودل طلوب ال سوليم إىل جانوب الواثئووق

__________

( )5
( )٦
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شظص املاد  )٦- 1( ٣٣من قانون اللجوء علوى راوض طلوب ا للجووء دانن الظاور ايوه إذا ثبوت أن اليوخص الوذي
يل مس اللجوء انصل من بلد اثلث من ،ما مل يثبت أنه غري من.
ذور مك ب اللجووء ،يف قوراره ،موا يلو  ” :موع األ وذ يف ا ع بوار أن املودع  ،جوودت أايز ،موواطن شروو  ،حم جوز
رهوون ال سووليم يف السووجن احملل و يف شيوواابشس ،انأن مغادرشووه إقلوويم مجهوريووة ص وربيا ي وق و علووى ق ورار موون س وولطة
حكوميووة أ وورى ،انأن مك ووب اللجوووء مل حي و يف هووذه املسووألة القانونيووة ابملوواد  )1(57موون قووانون اللجوووء الوود
شظص على أن األجظيب الذي ُراوض طلوب جلوئوه ،أان ا لوذي عُلقوت إجوراءات جلوئوه ،انالوذي يقويم يف البلود علوى
أسس أ رى ،ملزم مبغادر مجهورية صربيا يف الل املهلة الزمظية احملدد يف ذلل القرار“.
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املطلوبة مدمجة إىل اللغة الصربية .انيف اليوم ال ايل ،أُحيلت الواثئق إىل احملكمة األعلى درجة يف
شاابشس (ابإلضااة إىل مالحق يف  ٦ان ٩وانون الثاين/يظاير  .)2017انيف  ٩أاير/مايو ، 2017
أعادت احملكمة الواثئق إىل انزار العدل على أساس أن ”الدمجة غري متهوموة“ .انيف  12أاير/
مايو  ،2017أحالت انزار العدل الواثئق املعاد إىل مدجم شرو مع مد ،انقُدمت الدمجة اجلديد
إىل حمكمة شاابشس يف  21متوز/يوليه  .2017انطلبت حمكمة شاابشس ،يف رسالة مؤر ة 15
ب/أغسطس  ،2017شوضيحاً بيأن جرمية صاحب اليكوى .انقدمت انزار العدل املعلومات
املطلوب و و ووة إىل احملكم و و ووة يف  ٤ان 5شيو و و وورين األانل/أو و و وووبر  .2017انيف  27شي و و وورين الثو و و وواين/
نووامرب  ، 2017شود ل متووت األمووم امل حود السوام ليوؤانن الالجئووني انطلوب عودم شسووليم
صاحب اليكوى قبل أن ش خذ السلطات قراراً فائياً بيأن طلب اللجوء الذي قدمه .انأُحيل هذا
ال و وود ل إىل حمكمو و ووة شو و وواابشس يف  ٦وو و ووانون األانل/ديس و و ومرب  .2017انيف  1وو و ووانون األانل/
ديسمرب  ، 2017شلقت انزار العدل قرار جلظة اللجوء براض طعن صاحب اليكوى .انيف 15
وانون األانل/ديسمرب  ،2017أحالت حمكمة شاابشس إىل انزار العدل القرار الظهائ يف قضية
شس ووليم ص وواحب الي ووكوى ،ال ووذي أيدش ووه حمكم ووة اسو و ئظاف ن ووويف س وواد يف  1٤وو ووانون األانل/
ديسمرب  .2017انيف  15وانون األانل/ديسمرب  ،2017أصدر انزير العدل قراراً يسمح ب سليم
صواحب اليوكوى إىل شرويووا .انيف  1٨ووانون األانل/ديسومرب ُ ،2017سوولم القورار إىل مك ووب
اإلندبول يف بلغراد .انيف اليوم نتسه ،شلقت انزار العدل ،عن طريق البعثة الدائمة لصربيا لدى
مك ب األمم امل حد يف جظي  ،الواثئق امل علقة ابلبالغ التردي لصاحب اليكوى.
 2- 5انشراض الدانلة الطرف ادعاء صاحب اليكوى أن الواثئق الوارد من شرويا مل ش واار ش رمجة
سوليمة وا مون اللغوة الدويوة إىل الصوربية ملوود شزيود علوى سوظة .انشالحوظ اللجظوة أن انزار العوودل
اس عانت مبدجم شرو حمل مع مد ،شلبي ًة لطلب احملكمة احلصول على شرمجة مظقحة للواثئق املقدمة.

 ٣- 5انشالحظ الدانلة الطورف ووذلل أنوه ،اناقواً لالشتاقيوة األانرانبيوة امل علقوة ب سوليم امورمني
أان أي اشتاقات أ رى م عدد األطراف أان ثظائية األطراف ش علق ب سوليم امورمني ،يُيودط
شرمجة مل القضية أبومله إىل لغة الدانلة الطرف الد يُطلب إليها شسليم شخص ما .ان جيب
أن شُراوق بطلوب ال سوليم إ الواثئوق امليوار إليهووا يف املواد  12مون ا شتاقيوة األانرانبيوة امل علقووة
ب سليم امرمني ،الد انضمت إليها شرويا انصربيا ول يهما ،حيث يُؤذن ألية دانلة ب قييم اندراسة
اإلجراءات القانونية اجلارية يف دانلة أ رى.
 ٤- 5انش ووراض الدانل ووة الط وورف ادع وواء ص وواحب اليو ووكوى أف ووا ان هك ووت مب وودأ التص وول بو ووني
السلطات بدعوهتا احملاوم إىل اس كمال اإلجراءات القانونية قبل انقضاء املد القصوى ح جاز
صاحب اليكوى ،احملدد بسظة اناحود  .انشالحوظ اللجظوة أنوه شوجود ،اناقواً لقوانون اإلجوراءات
اجلظائية الصريب ،شدابري أ رى غري ا ح جاز شضمن انجود اليخص يف أثظاء إجراءات ال سليم.
 5- 5انايما ي علق بدويا انان هاوها حلقوق اإلنسان ،شداع الدانلة الطرف أبفا أدرجت شرويا
ضمن قائمة ال بلدان األصلية اآلمظة انالبلدان الثالثة اآلمظة .انشالحظ وذلل أن وراناشيا انبلغاراي
شعدان بدانرتا شرويا ضمن البلدان األصولية اآلمظوة ،انأنوه اق ُود إدراج شرويوا ضومن قائموة ا حتواد
األانرانيب امليودوة للبلوودان األصوولية اآلمظوة .انعووالان علووى ذلوول ،رهظوت الدانلووة الطوورف ص وراح ًة
ال سووليم ،يف قرارهووا ،ابل وزام شرويووا ابح ودام مجيووع حقوووق اإلنسووان اناحل ورايت املكتولووة لص وواحب
اليكوى ،على الظحو املظصوص عليه يف ا شتاقيات الدانلية ذات الصلة.
GE.19-14951
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 ٦- 5انشؤوود الدانلووة الطوورف أن انزار الدا ليووة ه و السولطة الوطظيووة املس وؤانلة عوون إج وراءات
ال سليم ،انأن انزار العدل ش لقى عاد ً معلومات عن حا ت ال سليم إ بعد اس كما ا.

 7- 5انشالحظ الدانلة الطرف أنه ،ايموا ي علوق إبجوراءات جلووء صواحب اليوكوى،
قرار جلظة اللجوء فائياً انجيوز الطعن ايه أيضاً.

يُع ورب

 ٨- 5انايما ي علق ابدعاء صاحب اليكوى أن الدانلوة الطورف جتاهلوت طلوب اللجظوة اختواذ
ش وودابري مؤق ووة ،شي ووري الدانلو ووة الط وورف إىل أف ووا مل شعلو ووم ع وون الطل ووب إ يف  1٨وو ووانون األانل/
ديسمرب  ،2017أي بعد ثالثة أايم من اختاذ القرار امل علق ابل سليم .انقُدمت نسخة من رسالة
اللجظة ،إىل جانب رسالة من ثل مروز بلغراد حلقوق اإلنسان ،الذين مل يقدموا دليالً على أفم
مأذانن م ب مثيل صاحب اليكوى أمام سلطات الدانلة الطرف.
تعليقات صاحب الشكوى على م حظات الدولة الطرف بش األسس املوضوعية
 1- ٦قدم صاحب اليكوى ،يف  ٤وانون الثاين/يظاير  ،201٩شعليقاشه على مالحاات الدانلة
الطرف بيأن األسس املوضوعية .انهو ييدد على أن الدانلة الطرف جتاهلت ملد سظة شقريبواً
الدعوات الد انجه ها اللجظة إليها ل قدمي مالحااهتا بيأن مقبولية اليكوى انأسسها املوضوعية،
انهو ما يعكس ،يف رأي صاحب اليكوى ،م وق احلكومة من ال زاماهتا الظاشئة عن ا شتاقية.

 2- ٦انيالحظ صاحب اليكوى أن مذور الدانلة الطرف ش ضمن اقط مالحاات انزار العدل،
انلكظها ش ضمن معلومات من السلطات احلكومية األ رى أان معلومات بيأن ما أدى إىل ان هاك
مبدأ عدم اإلعاد القسرية املظصوص عليه يف املاد  ٣من ا شتاقية ،مقرانء اب قدان مع املاد 15
مظها .انهو ييري وذلل إىل أن هذا يبني أن الدانلة الطرف ليست لديها لية مس قر لل واصل على
الظحو املظاسب مع هيئات معاهدات األمم امل حد  .انيطلب صاحب اليكوى إىل اللجظة أن شظار
يف مسألة عدم انجود لية أان هيئة حكومية مؤلتة من مهظيني مدربني يضطلعون مبسؤانلية ال واصل مع
هيئات املعاهدات ،ألن من شأن إنياء هيئة من هذا القبيل أن ميظع ال أجيالت غري املربر يف
اإلجراءات التردية اناملياول يف ا شصال بني السلطات املخ لتة يف الدانلة الطرف.
 ٣- ٦انيكرر صاحب اليكوى موقته أبنه ُسلِم دانن أن شدجم احملاوم الواثئق الوارد من شرويا
شرمجو ووة سو ووليمة .انهو ووو ييو ووري إىل أن مك و ووب امل و وودع العو ووام يف نو ووويف سو وواد قو وودم ،يف  ٨و و ووانون
األانل/ديسمرب  ،201٨مل مساً إىل حمكمة اس ئظاف نويف ساد ذور ايه أن احملكمة ا ب دائية
مل ش صورف ،رغووم أفووا اناوورت مدمج واً شووتوايً وتوؤاً يف وور جلسووة موون جلسووات احملكمووة ،اناق واً
ل عليمات حمكمة ا س ئظاف ايما ي علق ابلدمجة ال حريرية للواثئق املقدمة من شرويا ،اناقد إلغاء
قورار احملكمووة ا ب دائيووة انإعواد القضووية إىل شلوول احملكمووة .انيوااوق صوواحب اليووكوى علووى أن
سلطات الدانلة الطورف مل شقودم ،رغوم أنوه مل يكون مون الضورانري شرمجوة ملو قضوي ه املظاوور يف
شرويا برم ه ،شرمجة سليمة ألية اناثئق انردت من شرويا.
 ٤- ٦انيكرر صاحب اليكوى ال أويد وذلل أن انزار العدل أثرت على عملية اختاذ القرار
يف حمكموة ا سو ئظاف ،إبجبووار احملكموة علوى شقوودمي موعود جلسوة ا س و ئظاف مون  22شيوورين
الثاين/نوامرب إىل  15شيرين الثاين/نوامرب  ،2017لغرت شسوية القضية أبوملها قبل انقضاء
املد القصوى لالح جاز السابق لل سليم ،احملدد بسظة اناحد  .ان يعد صاحب اليكوى هذه
املمارسة غري عادية ،ألن اس قالل السلطة القضائية يف الدانلة الطرف ميكلة قدمية األزل أُقر هبا
يف ر اس ظ اجات جلظة مظاهضة ال عذيب اناللجان األ رى املعظية حبقوق اإلنسان.
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 5- ٦انيراض صاحب اليكوى حجة الدانلة الطرف أن شرويا أُدرجت يف قائمة البلدان مظة،
انيالحظ أن قرار الدانلة الطرف بيأن البلدان األصلية اآلمظة انالبلدان الثالثوة اآلمظوة أُلغو بعود
د وول القوانون اجلديود امل علووق ابللجووء اناحلمايوة املؤق ووة حيوز الظتواذ يف حزيران/يونيووه .201٨
انشيودط املوواداتن  ٤٤ان ٤5مون القووانون اجلديود أن يكووون البوت ايمووا إذا ووان البلوود األصوول
أان البلود ال ثالوث مظواً علوى أسوواس وول حالوة علوى حود  .انموون  ،اوإن ا ع مواد ال لقوائ علووى
القائمة املذوور َّقوت ال زام الدانلة الطرف ب قييم طر اإلعاد القسرية عن طريق احص دقيق.
 ٦- ٦انأ رياً ،ييري صاحب اليكوى إىل أن قضي ه عُرضت على املقرر اخلاص املعين مبسألة
انجه رسالة عاجلة
ال عذيب انغريه من ضرانب املعاملة أان العقوبة القاسية أان الالإنسانية أان املهيظة ،الذي َّ
(رقم  )2017/٣إىل انزير اخلارجية الصريب .انيبدان أن املقرر اخلاص مل ي لق أي رد على رسال ه.
القضااي واإلجراءات املعروضة على اللجنة

عدم شعاانن الدانلة الطرف مع اللجظة انعدم احدامها طلبها اختاذ شدابري مؤق ة عمالً ابملاد 11٤
من ناامها الدا ل
ال ابملاد  11٤من ناامها الدا ل  ،اناناق ًا
 1- 7شيري اللجظة إىل أن اختاذ شدابري مؤق ة ،عم ً
للماد  22من ا شتاقية ،أمر أساس ضطالع اللجظة ابلدانر املظوط هبا مبوجب شلل املاد .
انمن شأن عد م احدام طلب اللجظة اختاذ شدابري مؤق ة ،ان اصة إببعاد شخص يدع أنه ضحية
قسراً ،أن يقوت محاية احلقوق املظصوص عليها يف ا شتاقية( .)7

 2- 7انشالحظ اللجظة حجة الدانلة الطرف أفا مل شعلم عن طلب اختاذ شدابري مؤق ة إ يف 1٨
وانون األانل/ديسمرب  ،2017يف حني أن القرار امل علق ابل سليم صدر يف  15وانون األانل/
ديسمرب  .2017انشالحظ اللجظوة أيضواً أن موذور الدانلوة الطورف حتودد بدقوة ال واريخ الوذي
ُسلِم ايه صاحب اليكوى إىل شرويا .انيف الوقت نتسه ،شالحظ اللجظة إااد صاحب اليكوى
أن شسليمه جرى يف  25وانون األانل/ديسمرب .2017
 ٣- 7انشالحظ اللجظة أن إصدار أية دانلة طرف إعال ً مبوجب املاد  )1(22مون ا شتاقيوة
يعين اعدااها اب صاص اللجظة يف شسلم اندراسة اليكاانى الوارد من أاراد يدعون أفم ضحااي
ن هاك أحكام ا شتاقية .انإبصدار هذا اإلعالن ،ش عهد الدانل األطراف ،ضمظاً ،ابل عاانن مع
اللجظة حبسن نية انذلل ِ
مبدها ابلوسائل الالزمة الد متكظها من دراسة اليكاانى املقدمة إليها،
انإرسال شعليقاهتا ،بعد إجراء هذه الدراسة ،إىل الدانلة الطرف انصاحب اليكاانى .انبعدم احدام
الدانلة الطرف لطلب اختاذ شدابري مؤق ة ،احملال إليها يف  11وانون األانل/ديسمرب  ، 2017شكون
قد ان هكت ال زاماهتا مبوجب املاد  22من ا شتاقية ألفا أعاقت إجراء اللجظة دراسوة شواملة
لليكوى امل علقة ابن هاك ا شتاقية ،انمظع ها من اختاذ قرار وان ميكن أن يوق ابلتعل شسليم
صاحب اليكوى إىل شرويا ،إذا لصت اللجظة إىل حدانا ان هاك للماد  ٣من ا شتاقية.

__________

( )7

GE.19-14951

ثرياننيا سووامبانثار ضوود أس وداليا (  ،)CAT /C/61/D/614/2014التق ورات موون  1- ٦إىل ٣- ٦؛ انشورسووونوف ضوود
وازا س ان (  ،)CAT /C/54/D/538/2013التقراتن  1- 7ان.2- 7
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الظار يف املقبولية
 1- ٨قبل الظار يف أي شكوى شرد يف بالغ ما ،جيب على اللجظة أن شقرر ما إذا وان البالغ
مقبو ً أم مبوجب املاد  22من ا شتاقية .انقد أتودت اللجظة ،اناقاً ملا شق ضيه التقر ( 5أ)
من املاد  22من ا شتاقية ،من أن املسألة نتسها مل شبحث انليست قيد البحث يف إطار أي
إجراء ر من إجراءات ال حقيق الدانيل أان ال سوية الدانلية.
 2- ٨انشذوِر اللجظة أبفا ،اناقاً للتقر (5ب) من املاد  22من ا شتاقية ،شظار يف أي بالغ يرد
من ارد من األاراد إ بعد أن ش أود من أن ذلل الترد اس ظتد مجيع سبل ا ن صاف احمللية امل احة.
انشيري اللجظة إىل أن الدانلة الطرف ،يف هذه القضية ،مل شطعن يف مقبولية اليكوى.
 ٣- ٨انإذ شرى اللجظة أي عقبات أمام مقبولية اليكوى ،ختلص إىل أن اليكوى مقبولة
مبوجب املاد  22ايما ي علق اب ن هاك املزعوم للماد  ٣من ا شتاقية ،انمتض إىل دراس ها من
حيث األسس املوضوعية.

الظار يف األسس املوضوعية
 1- ٩نارت اللجظة يف اليكوى يف ضوء مجيع املعلومات الد أاتح ها ا األطراف املعظية،
اناقاً للتقر  ٤من املاد  22من ا شتاقية.

 2- ٩اناملسألة املعرانضة على اللجظة يف هذه القضية ه ما إذا وان شسليم صاحب اليكوى
إىل شرويا شكل ان هاواً ل زامات الدانلة الطرف مبوجب التقر  1من املاد  ٣من ا شتاقية ،الد
شوظص علوى عوودم جوواز شسوليم شووخص إىل دانلوة أ ورى إذا ُانجوودت أسوباب حقيقيوة شوودعو إىل
ا ع قواد أبنووه سوويكون يف طوور ال عوورت لل عووذيب .انشووذور اللجظووة يف املقووام األانل أبن حاوور
ال عذيب هو حار مطلق انغري قابل لل قييد انأبن الدانلة الطرف جيوز ا ال ذرع أبي ظرانف
اس ثظائية ل ربير أاعال ال عذيب( .)٨
 ٣- ٩انل حديد ما إذا وانت هظاك أسباب حقيقية شدعو إىل ا ع قاد أبن اليخص املدعى
أنه ضحية يف طر ال عرت لل عذيب ،شذور اللجظة أبن على الدانل األطراف أن شراع مبق ضى
التقر  2من املاد  ٣من ا شتاقية مجيع ا ع بارات ذات الصلة ،مبا ايها انجود سط اثبت من
ا ن هاوات اجلسيمة أان الصار ة أان اجلماعية حلقوق اإلنسان يف الدانلة الطالبة لل سليم .بيد أن
ا دف من هذا ال حليل هو حتديد ما إذا وان صاحب اليكوى معرضاً شخصي ًا لل عذيب يف
حو ووال شسو ووليمه إىل الدانلو ووة الطالبو ووة ل سو ووليمه .ا وجو ووود سو ووط اثبو ووت مو وون ا ن هاوو ووات اجلس و وويمة
أان الصار ة أان اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد ما ييكل يف حد ذاشه سبباً واايواً ل حديود
ما إذا وان شخص بعيظه يف طر ال عرت لل عذيب عظد شسليمه إىل ذلل البلد أم ؛ انجيب
شقدمي أسباب إضااية إلثبات أن اليخص املعين سي عرت شخصياً خلطر ال عذيب لدى شسليمه
لوذلل البلود(  .)٩انيف املقابول ،يعوين عودم انجوود سوط اثبوت مون ا ن هاووات الصوار ة حلقوووق
اإلنسان أن شخصاً بعيظه قد ي عرت لل عذيب يف الارانف اخلاصة به حتديداً( .)10
__________

(  )٨انار شعليق اللجظة العام رقم  )2007(2بيأن شظتيذ الدانل األطراف للماد  ،2التقر .5
(  )٩انا و و و وور أيو و و و وودن ض و و و وود املغو و و و وورب (  ،)CAT /C/66/D/846/2017التق و و و وور ٣- ٨؛ احلو و و و وواج علو و و و و ضو و و و وود املغو و و و وورب
(  ،)CAT /C/58/D/682/2015التقر ٣- ٨؛ انموجيسريا ضد وظدا (  ،)CAT /C/63/D/488/2012التقر .٣- 11
(  )10م .س .ضد الداسرك (  ،)CAT /C/55/D/571/2013التقر .٣- 7
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 ٤- ٩انشوذور اللجظوة ب عليقهوا العوام رقوم  )2017(٤بيوأن شظتيوذ املواد  ٣مون ا شتاقيوة يف
سووياق املوواد  ،22الووذي رأت ايووه اللجظووة ضو ورانر ا ل وزام بعوودم اإلعوواد القسوورية إذا ُانج وودت
”أسباب حقيقية“ شدعو إىل ا ع قاد أبن اليخص املعين سيواجه طر ال عرت لل عذيب يف
سريحل إليها ،سواء وترد أان وعضو يف وموعة قد شكون معرضة لل عذيب يف دانلة
الدانلة الد ُ
امل قصد .اناملمارسة املع اد للجظة يف هذا السياق ه أتويد انجود ”أسباب حقيقية“ ولما وان
طر ال عرت لل عذيب ” م وقعاً انشخصياً انقائمواً انحقيقيواً“(  .)11انقود شيومل املؤشورات علوى
انجود طر شخص  ،على سبيل املثال احلصر ،األصل اإلثين لصاحب اليكوى؛ انا ن ماء
السياس أان األنيطة السياسية لصاحب اليكوى ان/أان ألاراد أسرشه؛ انسبق ال عرت لل عذيب؛
انا ح جاز مبعزل عن العامل اخلوارج أان أي شوكل ور مون أشوكال ا ح جواز ال عسوت انغوري
القانوين يف البلد األصل ؛ انا رانب سراً من البلد األصل بسبب ال هديد ابل عذيب (  . )12انشيري
اللجظة أيضاً إىل أفا شوويل انز ً وبورياً للظ وائ الوقائعيوة الود لصوت إليهوا أجهوز الدانلوة الطورف
املعظية .بيد أن اللجظة غري ملزمة هبوذه الظ وائ انجتوري شقييمواً حوراً للمعلوموات امل احوة وا اناقواً
للتقر  ٤من املاد  22من ا شتاقية ،مع مراعا مجيع الارانف ذات الصلة بكل قضية( .)1٣
 5- ٩انيف هذه القضية ،شالحظ اللجظة ادعاء صاحب اليكوى أن شسليمه إىل شرويا سيعرضه
بيد خلطر ا ضطهاد انال عذيب أثظاء ا ح جاز يف شرويا ،بسبب شصور أنوه عضوو يف احلوزب
الثوري الكردس اين انأحد قياداشه .انيف هذا الصدد ،شالحظ اللجظة أن صاحب اليوكوى ُحكوم
عليه يف عام  2012ابلسجن ملد  15سظة بسبب عضوي ه يف ذلل احلزب ،يف حني أنه يظت
أنه عضو يف شلل املظامة بل انيظت العلم بوجودها ،انيدع أنه شعرت لل عذيب أثظاء حبسوه
مبعزل عن ال عامل اخلارج ملد  12يوماً انأُجرب على ال وقيع على اعداف .انشالحظ اللجظة أيض ًا
أن احملكمة األانرانبية حلقوق اإلنسان قضت يف عام  200٦أبن صاحب اليكوى انقع ضحية
ان هاك شرويا حلقوقه مبوجب التقرشني  ٣ان ٤من املاد  5من ا شتاقية األانرانبية حلقوق اإلنسان،
ابح جازه غري القانوين انال عست يف مقر شرطة داير بكر يف عام  ،2001انعدم إاتحوة ارصوة
ا شصال مبحام له انعدم إجراء مراجعة قضائية لقرار اح جازه.
 ٦- ٩انجيب على اللجظة أن أت ذ يف ا ع بار احلالة الراهظة حلقوق اإلنسان يف شرويا ،مبا يف
ذلل أثر حالوة الطووارئ (راعوت يف متوز/يوليوه  .)201٨انشالحوظ اللجظوة أن ال مديود املظهجو
حلالووة الط ووارئ يف شروي ووا أدى إىل ان هاوووات ط ووري حلقوووق اإلنس ووان املكتولووة ملئ ووات اآل ف
مون األشووخاص ،مظهووا احلرموان ال عسووت موون احلوق يف العموول انحريووة ال ظقول ،انال عووذيب انغووريه
مون ض ورانب إسواء املعاملووة ،انا ح جواز ال عسووت  ،انان هواك احلووق يف حريوة شكوووين اجلمعيووات
انحرية ال عبري( .)1٤
__________

( )11
( )12
( )1٣
( )1٤

ال عليق العام رقم  ،٤التقر .11
املرجع نتسه ،التقر .٤5
املرجع نتسه ،التقر .50
أيدن ضد املغرب ،التقر ٦- ٨؛ انمتوضية األمم امل حد السامية حلقوق اإلنسان،
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 7- ٩انشيوري اللجظوة إىل مالحااهتوا اخل اميوة بيوأن ال قريور الودانري الرابوع لدويوا ،الصوادر يف
عام  ،201٦الذي أشارت ايه اللجظة بقلق إىل أنه ”على الرغم من شعديل قانون الدانلة الطرف
لعودم ضووع أاعوال ال عوذيب لل قوادم[ ... ،اووإن اللجظوة قلقوة  ]...إزاء عودم شلقو معلومووات
واايووة عوون احملاومووات امل علق ووة ابل عووذيب ،مبووا يف ذلوول ع وون القضووااي املظطويووة علووى ادع وواءات
ال عذيب الد ب ت ايها احملكمة األانرانبية حلقوق اإلنسان .انشيعر اللجظة ابلقلق أيضاً إزاء انجود
شباين ملحوظ بني العدد الكبري من ادعاءات ال عذيب الد أبلغت عظها املظامات غري احلكومية
انالبيا ت الد قدم ها الدانلة الطرف يف شقريرها الدانري ... ،ما يوح بعدم ال حقيق يف مجيوع
ادعاءات ال عذيب الل التد امليمولة ابل قرير“(  .)15انأبرزت اللجظة قلقها بيأن ”ال عديالت
ال عدايت الد أد لت مؤ راً على قانون اإلجراءات اجلظائية ،الد متظح اليرطة صالحيات أورب
ح جوواز األا وراد دانن رقاب ووة قضووائية أثظ وواء ا ح جوواز أثظوواء حبس ووهم يف مراوووز الي وورطة“( .)1٦
انأعربت اللجظة عن أستها أيضاً ” لعدم شوار معلومات واملة عن حا ت ا ن حار انغريها من
حا ت الواا املتاجئة الد شوهدهتا مرااوق ا ح جواز أثظواء التود امليومولة اب سو عرات“( .)17
انحتيط اللجظة علماً أبن املالحاوات اخل اميوة املوذوور صودرت قبول إعوالن حالوة الطووارئ .انموع
ذلوول ،شيووري اللجظ ووة إىل أن ال قووارير املظي ووور مظووذ إعووالن حال ووة الط ووارئ بي ووأن حالووة حق وووق
اإلنسان انمظع ال عذيب يف شرويا ش بني أن اليواغل الد أاثرهتا اللجظة شزال ذات أتية( .)1٨
 ٨- ٩انيف هذه القضية ،شالحظ اللجظة أن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب اليكوى ُراض
يف صربيا على أساس أن اجلبل األسود يظبغ أن يكون البلد املسؤانل عن طلب جلوء صاحب
سريحل إىل اجلبل األسود ،حيث س ظار
اليكوى .انمن طُر اادات أبن صاحب اليكوى ُ
السلطات احمللية يف ادعاءاشه امل علقة بطلب اللجوء مون حيوث األسوس املوضووعية ،أان أنوه ،يف
حال شسليمه ،س قيِم حماوم الدانلة الطرف طور شعرضوه لل عوذيب ن يجوة ل سوليمه ،ابلظاور إىل
احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف شرويا انالارانف اليخصية لصاحب اليكوى .انن يجة لذلل،
شالحوظ اللجظوة عودم إجوراء أي شقيويم خلطور شعورت صواحب اليوكوى لل عوذيب لودى شسووليمه
لدويا ،من قِبل مك ب اللجوء ان من قِبل احملاوم .انشبني الواثئق املعرانضوة علوى اللجظوة أن
انزيور العوودل يف صووربيا مل يقوويِم مووا إذا وانوت ال و هم املوجهووة إىل صوواحب اليووكوى ذات طووابع
سياس  ،على الظحو الذي ييدطه قرار حمكمة اس ئظاف نويف ساد انقانون املساعد القانونيوة
الدانليوة يف املسوائل اجلظائ يووة ،قبول ال وقيووع علوى قورار شسووليم صواحب اليووكوى .انلوذلل ختلووص
اللجظة إىل أن سلطات الدانلة الطرف مل ش بواجبها امل علق إبجراء شقييم للمخاطر التردية قبل
إعاد صاحب اليكوى إىل شرويا.
__________

( )15
( )1٦
( )17
( )1٨
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 ٩- ٩انشالحظ اللجظة وذلل ادعاء صاحب اليكوى أن الدانلة الطرف مل أت ذ يف ا ع بار
أن حكم سجظه يف شرويا اس ظد إىل اعداف ان ُزع حتت انطأ ال عذيب ناراً إىل عدم انجود شرمجة
بظاء على
انااية للواثئق ذات الصلة إبدانة صاحب اليكوى يف شرويا .انشالحظ اللجظة أيضاً أنه ً
طلوب احملكمووة شووواري شرمجوة مظقحووة للواثئووق املقدموة ،اس و عانت انزار العوودل مبودجم شرو و حمل و
مع مد لدمجة الواثئق .انمع ذلول ،شالحوظ اللجظوة أن الطعون املقودم مون صواحب اليوكوى إىل
حمكمة اس ئظاف نويف ساد يف  ٤وانون األانل/ديسمرب  ،2017اناملل مس الذي قدمه مك ب
املدع العام يف نويف ساد إىل احملكمة نتسها يف  ٨وانون األانل/ديسمرب  ، 2017ييريان إىل
أن الدانلة الطرف مل شكن ،يف انقت شسليم صاحب اليكوى ،قد شرمجت على حنو ان ٍ
اف الواثئق
امل علقة إبدان ه يف شرويا .انلذلل شرى اللجظة أن سلطات الدانلوة الطورف مل شثبوت موا إذا وانوت
إدانة صاحب اليكوى اس ظدت إىل اعدااه املظ زع حتت انطأ ال عذيب.
 10- ٩انابلظار إىل ما شقدم ،ختلص اللجظة إىل أن شرحيل الدانلة الطرف لصاحب اليكوى إىل
شرويووا ،يف هووذه القضووية ،ييووكل ان هاو واً للم وواد  ٣موون ا شتاقيووة .انيف ضوووء هووذا ا سو و ظ اج،
لن شظار اللجظة يف أي من ا دعاءات األ رى لصاحب اليكوى.
 - 10اناللجظة ،إذ ش صرف مبوجب التقر  7من املاد  22من ا شتاقية ،ختلص ابل ايل إىل أن
شسليم صاحب اليوكوى إىل شرويوا شوكل ان هاوواً للمواد  ٣مون ا شتاقيوة .انايموا ي علوق بعودم
اس جابة الدانلة الطرف للطلب املقدم من اللجظوة يف  11ووانون األانل/ديسومرب  2017اختواذ
شوودابري مؤق ووة متظ ووع شس ووليم ص وواحب الي ووكوى انشرحيل ووه قسو وراً إىل شروي ووا يف  25و ووانون األانل/
ال ابلتقر  7من املاد  22من ا شتاقية ،أن الوقائع املعرانضة
ديسمرب  ،2017شقرر اللجظة ،عم ً
عليها شيكل ان هاواً من الدانلة الطرف للماد  22من ا شتاقية بسبب عدم شعاانفا مع اللجظة
حبسن نية ،األمر الذي مظع اللجظة من دراسة هذه اليكوى على حنو اعال(  .)1٩انشالحظ اللجظة
أيضاً أن الدانل ة الطرف مل شقدم شتاصيل حمدد مبا ايه الكتاية بيأن موا إذا وانوت شواروت يف
أي شووكل موون أشووكال مراقب ووة صوواحب اليووكوى بع وود طوورده ،انمووا إذا وان ووت قوود اختووذت أي ووة
طوات لضمان أن شكون املراقبة موضوعية انحمايد انموثوقة.
 - 11انشرى اللجظة أن الدانلة الطرف ملزمة ب واري سبيل ان صاف لصاحب اليكوى ،ييمل
ال عويض املظاسب عن الضرر غري املوايل الظواجم عون الضورر البودين انالعقلو الوذي شسوببت ايوه.
انيظبغ للدانلة الطرف اس طالع طرق انانسائل مراقبة ظرانف اح جاز صاحب اليكوى يف شرويا،
لل أود من عدم شعرضه ملعاملة ش ظاىف مع املاد  ٣من ا شتاقية ،انإبالغ اللجظة بظ ائ هذه املراقبة.
 - 12انحتوث اللجظووة الدانلووة الطورف ،عم والً أبحكووام التقوور  5مون املوواد  11٨موون ناامهووا
الدا ل  ،على أن شبلغها يف غضون  ٩0يوماً من اتريخ إحالة هذا القرار إليها ،مبا اختذشه من
شدابري ل ظتيذ هذا القرار .انحتث اللجظة الدانلة الطرف أيضاً على أن ش خذ شدابري ملظوع حودانا
ان هاوات اثلة للماد  22يف املس قبل ،انأن شكتل ،يف احلا ت الد يُطلب ايها إىل اللجظة
اختاذ شدابري مؤق ة ،عدم شرحيل أصحاب اليكاانى من إقليم الدانلة الطرف ريثما ش خذ اللجظة
قراراً بيأن طلب مس قبل .
__________

(  )1٩ثرياننيا سامبانثار ضد أسداليا ،التقر .٩
GE.19-14951
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