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د الدويل اخلاص باحلقوق   العه
 املدنية والسياسية

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
   والتسعونالثامنةالدورة 

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦-٨

  آراء    

  ١٣١٢/٢٠٠٤البالغ رقم     
  )ميثله احملامي يوري شنتسوف(روستام لطيفولني   :املقدم من

  صاحب البالغ:الشخص املدعى أنه ضحية
  قريغيزستان  :الدولة الطرف

  )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل (٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٨  :تاريخ تقدمي البالغ
، ٩٢/٩٧القرار الذي اختذه املقرر اخلاص مبوجب املـادة            :الوثائق املرجعية

 ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلول ٢١املُحال إىل الدولة الطرف يف      
  )در يف شكل وثيقةمل يص(

  ٢٠١٠مارس / آذار١٠  :تاريخ اعتماد اآلراء
  حماكمة غري عادلة واحتجاز غري قانوين  :املوضوع

عدم دعم االدعاءات بأدلة، وعدم املقبولية مـن حيـث             :املسائل اإلجرائية
  االختصاص املوضوعي، وتقييم الوقائع واألدلة

االتصال الفوري مبحـامٍ،    احلق يف حماكمة عادلة، وحق         :املسائل املوضوعية
وتدابري تقييد غري قانونية، وحق الفرد يف أن ُيعلَم سـريعاً           

  بالتهم املنسوبة إليه، واإلدانة لإلخالل بالتزامات تعاقدية
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 ١١ واملـادة    ٩ من املـادة     ٢ و ١ والفقرتان   ٢املادة    :مواد العهد  
ــان  ــادة  )) د(و) ج ((٣ و١والفقرت ــن امل  ١٤م

  ٢٦ واملادة
  ٣ و٢ملادتان ا  :وتوكول االختياريمواد الرب  

 ٤، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الفقرة         ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠يف      
  من الربوتوكول االختياري النص املرفق باعتباره ميثل آراءهـا بـشأن الـبالغ             ٥ من املادة 

  .١٣١٢/٢٠٠٤ رقم
  ]مرفق[
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  املرفق

 مـن   ٥ من املادة    ٤وجب الفقرة   آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مب         
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         

  )الدورة الثامنة والتسعون( والسياسية
  بشأن

  **١٣١٢/٢٠٠٤البالغ رقم     
  )ميثله احملامي يوري شنتسوف(روستام لطيفولني   :املقدم من

  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية
  قريغيزستان  :الطرفالدولة 

  )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل (٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٨  :بالغتاريخ تقدمي ال
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨ املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      

  باحلقوق املدنية والسياسية،

  ،٢٠١٠مارس / آذار١٠ يف وقد اجتمعت  

، الذي قدمه إىل اللجنة املعنيـة       ١٣١٢/٢٠٠٤غ رقم  من النظر يف البال    وقد فرغت   
حبقوق اإلنسان السيد روستام لطيفولني، مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل 

  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

ية اليت أتاحها هلا صـاحب الـبالغ        ط املعلومات اخل  مجيع يف اعتبارها    وقد وضعت   
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد 

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد األزهري بوزيد،       : راسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم      شارك يف د    **  
والسيدة كريستني شانيه، والسيد حمجوب اهليبة، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلني كيلـر، والـسيد               

وك، والسيد خوسيه لـويس  راجسومر الاله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيال موت         
 ثريو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسري ناجيل روديل، والسيد فابيان عمر سـالفيويل،              -برييز سانشيز   

 .والسيد كريستر تيلني
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   من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤اآلراء مبوجب الفقرة     
عي صاحب البالغ هو السيد روستام لطيفولني، وهو مواطن من قريغيزسـتان يـدّ              -١
، ٩ مـن املـادة      ٢ و ١، والفقرتني   ٢شكواه أنه ضحية النتهاكات الدولة الطرف للمادة         يف

وميثلـه  .  من العهـد   ٢٦، و املادة    ١٤من املادة   )) د(و) ج ((٣ و ١، والفقرتني   ١١واملادة  
  .احملامي يوري شنتسوف

  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ      
املؤسـسة    "  ل مديراً   ٢٠٠١ إىل عام    ١٩٩٩َعِمل صاحب البالغ يف الفترة من عام          ١-٢

ل أو  ، وهي مؤسسة ُتقدِّم املساعدة إىل مواطين قريغيزستان الراغبني يف العم          "الشعبية للصداقة 
وُتزاول املؤسسة هذه األنشطة بترخيص من وزارة العمل، وال ُتقدِّم أي           . الدراسة يف اخلارج  

  .ضمانات سوى املساعدة والدعم يف العثور على وظيفة أو الدراسة يف اخلارج
 من القانون ١١٢، احُتجز صاحب البالغ، طبقاً للمادة       ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٧ويف    ٢-٢

وقد استأنف قرار احتجازه أمام احملكمة العليـا دون         . ورطه يف عملية تعدّ   اجلنائي، لالشتباه بت  
، ُوجهت إليه هتمة الغش فيما يتـصل بأنـشطته يف           ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٩ويف  . جدوى

، أدانته حمكمة   ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٠ويف  .  من القانون اجلنائي   ١٦٦املؤسسة، طبقاً للمادة    
املـادة  (وسرقة ممتلكـات    ) ١٦٦من املادة   ) ٤ و ٢(٣ة  الفقر(إقليم برفومايسك بتهم الغش     

 سنة  ١٢وُحِكَم عليه بالسجن لفترات جمموعها      ). ١١٢ من املادة    ١الفقرة  (والتعدي  ) ١٦٩
، اسـتأنف  ٢٠٠٣أبريل / نيسان ١٧ويف  . يف مركز خاضع لنظام مشدَّد مع مصادرة ممتلكاته       

 ٢٢يدت هذه احملكمة القـرار يف       صاحب البالغ هذا القرار أمام حمكمة مدينة بيشكيك، وأ        
وقُدِّم طلب مراجعة إىل احملكمة العليا، ومل يكن ذلك مـن جانـب             . ٢٠٠٣أغسطس  /آب

صاحب البالغ أو ممثليه، بل من أحد الضحايا الذي كان يعتقد أن الفاعلني احلقيقيني فـروا                
 احملكمة  ويفيد صاحب البالغ بأن   . ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢وُرفض هذا الطلب يف     . من العدالة 

العليا تأخرت يف فحص القضية بأربعة أشهر ونصف، وقد ُعقدت اجللسة يف غيابه وغيـاب               
  .حماميه، رغم أن قانون اإلجراءات اجلنائية ينص على الفحص يف غضون شهر

ومل يرتكب صاحب البالغ أفعال غش مبا أنه حذَّر عمالءه مبيناً أنه ال يستطيع ضمان                 ٣-٢
م احملكمة دور شخص ُيّدعى بازارباييف، وهو رئيس سابق للمؤسسة ُيـزعم          ومل ُتقيِّ . تأشرياهتم

كما جتاهلت احملكمة جناح املؤسسة يف      . حدَّد قيمة الرسوم املفروضة على العمالء     هو الذي   أنه  
  .إرسال عمالء كثريين للعمل أو الدراسة يف اخلارج ومل تشكِّك يف شرعية خدماهتا

يمة الرسوم اليت فُرضت على الضحايا وإثبات ما ُيّدعى         وأخطأت احملكمة يف حتديد ق      ٤-٢
وُيشري صاحب الـبالغ إىل مـا       . من أن مجيع املبالغ املدفوعة أُرسلت إىل حساب املؤسسة        

استنتجته احملكمة من أن نائب رئيس املؤسسة، السيد غالديلني، قد سحب مبلغاً كبرياً مـن               
 ويقول إنه مل يكن علـى ِعلـم هبـذا           .املال من حساب املؤسسة بإيعاز من صاحب البالغ       
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وُيزَعم أن السيد غالديلني استخدم أوراقاً      . السحب وإن احملكمة مل حتقق يف كيفية إنفاق املال        
بيضاء وقَّعها صاحب البالغ عندما كان يف املستشفى كي يتسىن له مراسلة منظمات َشريكة              

ومل يكن لصاحب البالغ دور يف      . ومل جترِ حتقيقات يف هذا الصدد     . نيابةً عن صاحب البالغ   
ويقول إن عدة أشخاص    . اجلوانب املالية للمؤسسة، وقد كان يف أسوأ األحوال ُمخالً بالعقد         

  .ِمَمن ُيّدعى التحايل عليهم قد َشهِدوا ملصلحته
ويقول . ومل ُيسمح لصاحب البالغ االتصال مبحامٍ طيلة األيام الثالثة اليت تلت توقيفه  ٥-٢

 حد ذاته كان غري قانوين، مبا أن املخالفة اليت احُتجز بسببها يف ذلك الوقت،               إن احتجازه يف  
أما ُتهمة الغش املوجهة إليه     . وهي خمالفة التعدي، مل تكن تقتضي قانونا تطبيق تدبري تقييدي         

ومل توجَّه .  من القانون اجلنائي فلم ُتضف إال بعد أن استأنف قرار احتجازه١٦٦طبقاً للمادة 
ويّدعي صاحب الـبالغ    .  هتمة طيلة عشرة أيام، ومل ُيعلم حبقه يف الطعن يف احتجازه           إليه أي 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية إذا ما ُوجد سـبب         ١٠٢أن التدبري التقييدي ُيطبق وفقاً للمادة       
يدعو إىل افتراض أن املتهم أو املدعى عليه سيغيب عن التحقيق أو احملاكمة أو سيعرقل سـري                 

ومل يكن يف ملفه ما يدل على أنه غاب عن التحقيق،           . ضوعي أو حماكمة موضوعية   حتقيق مو 
وطعن صاحب البالغ يف شرعية احتجـازه أمـام         . ناهيك من أن احملقق كان يعرف عنوانه      

وبرَّرت احملكمة التدبري التقييـدي بـالقول إن        . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٩حمكمة اإلقليم يف    
ى صاحب البالغ يف مكان إقامته وإنه مل خيطر احملكمة بعنوانه           احملقق مل يتمكن من العثور عل     

 ٢٠٠٢يوليـه   / متوز ٤وقد استأنف مرتني أمام احملكمة العليا يف        . اجلديد وبتغيري وضعه املهين   
 تـشرين  ٧وُرفض طلباه يف غيابه وغيـاب حماميـه يف   . ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول  ٢٢و

  . على التوايل٢٠٠٢مرب نوف/ تشرين الثاين١٣ و٢٠٠٢أكتوبر /األول
ومل تفحص احملكمة االبتدائية األدلة املستندية املقدمة من الدفاع واعتمـدت علـى               ٦-٢

شهادات الضحية كوشويفا، الذي مل يدل بأقواله إال خالل التحقيق الذي يـسبق احملاكمـة               
كمة من احمل فيه  وُرفض طلب حمامي صاحب البالغ الذي التمس        . وليس خالل احملاكمة ذاهتا   

  . شهود ميكنهم أن يشهدوا ملصلحتهاالستماع إىل
ومل تفحص حمكمة االستئناف أيضاً ال األدلة املستندية وال شهادات الشهود، وأيدت           ٧-٢

  . من مث القرار الصادر يف حق صاحب البالغ

  الشكوى    
 من العهد، إذ مل توجَّـه       ٩ من املادة    ٢يدعي صاحب البالغ حدوث انتهاك للفقرة         ١-٣
  .  أيام، ومل ُيعلم حبقه يف الطعن يف احتجازه١٠يه أي هتمة طيلة إل
وخبصوص ادعاء صاحب البالغ أن توقيفه غري قانوين، مبـا أن املخالفـة سـبب                 ٢-٣

التوقيف، وهي خمالفة التعدي، مل تكن يف ذلك الوقت تقتضي قانونا تطبيق تدبري تقييـدي،               
رار احتجازه، تالحـظ اللجنـة أن هـذين         وادعائه أن هتمة الغش أُضيفت عندما استأنف ق       

  . من العهد٩ من املادة ١االدعاءين ميكن أن يثريا أيضاً مسائل مبوجب الفقرة 
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 قد انُتهكت، مبا أنـه ُسـجن        ١١ويدعي صاحب البالغ أن حقوقه مبوجب املادة          ٣-٣
  . بسبب اإلخالل بالتزام تعاقدي

رة عامة، مبا أهنا مل تأخذ بعني       ويدعي صاحب البالغ أن احملكمة احنازت ضده بصو         ٤-٣
وعالوة على ذلـك،    . االعتبار مسؤولية أشخاص آخرين عن تدبري الشؤون املالية للمؤسسة        

رفضت احملكمة طلبات حمامي صاحب البالغ الذي التمس االستماع إىل شهود معينني، مبن             
ـ      . فيهم أشخاص جنحت املؤسسة يف إرساهلم إىل اخلارج        ذه ويدعي صاحب الـبالغ أن ه

  . من العهد١٤ من املادة ١للفقرة الوقائع تشكل انتهاكاً 
، مبا أن احملكمة    ١٤من املادة   ) د(٣ويدعي صاحب البالغ أنه ضحية النتهاك الفقرة          ٥-٣

 ألن  ١٤من املادة   ) ج(٣ويدعي انتهاك الفقرة    . العليا عقدت اجللسة يف غيابه وغياب حماميه      
  .٢٦ و٢كما يدعي انتهاك املادتني . احملكمة العليا تأخرت يف فحص قضيته

  مالحظات الدولة الطرف    
بأن صاحب البالغ أُدين    الطرف  ، أفادت الدولة    ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢يف    ١-٤

 من القانون اجلنائي    ١٦٩ وهتمة سرقة ممتلكات طبقاً للمادة       ١١٢بتهمة التعدي طبقاً للمادة     
  .كاته سنة مع مصادرة ممتل١٢لسجن وُحكم عليه با

الل أقـوال الـضحايا      الدولة الطرف بأن إدانة صاحب البالغ ثبتت من خ         فعوتد  ٢-٤
وأدلة مستندية  . وبيكولوفا د . وكوشويفا ش . وكرميكولوفا أ . وكورتشويفا ج . صدربك ج 

ومل تستنتج النيابة العامة حـدوث أي       . وأيدت حماكم الدرجات األعلى ذلك القرار     . أخرى
  .انتهاكات إجرائية يف قضية صاحب البالغ

  تعليقات صاحب البالغ    
، يف ادعاءات الدولة الطرف، قـائالً  ٢٠٠٥مارس / آذار٢ طعن صاحب البالغ، يف     ١-٥

إن استنتاجاهتا كانت غـري     إهنا مل تقدم أي حجج ُتفنِّد ادعاءاته خبصوص انتهاكات العهد و          
  .مدعومة باألدلة

، مبا  جيانبه الصواب ويدعي صاحب البالغ أن استشهاد الدولة الطرف بالنيابة العامة            ٢-٥
ليت فحصت قضيته وأن النيابة العامة غري خمتصة يف التعليـق علـى             أن اهليئات القضائية هي ا    

  .القرارات القضائية

  تعليقات إضافية من الطرفني    
، بأن النيابة العامة فحصت القضية      ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٧أفادت الدولة الطرف، يف       ١-٦

 مـن خـالل أقـوال    ١٦٩ و١٦٦ و١١٢وأكدت ثبوت إدانة صاحب البالغ مبقتضى املواد       
. وبيكولوفـا ج  . وكمشيبك ج . وألكان ر . وجينالييفا م . وصدربك ج . الضحايا نوسوبوفا د  



CCPR/C/98/D/1312/2004 

7 GE.10-42306 

. وشهود آخـرين  . وتشريمييسينا أ . وأومسونلييفا أ . وأقوال الشهود جينالييفا م   . وكورتشويفا ج 
وتأكدت اإلدانة أيضاً من خالل نتائج تقييم قضائي واستجواب أفراد املؤسسة وأدلـة ماديـة               

  .غيزستان النظر يف القرار الصادروأعادت احملكمة العليا لقري. قضيةأخرى يف ال
، أفاد صاحب البالغ بأن املالحظات الـيت قدمتـها          ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩ويف    ٢-٦

وقال .  مل تتضمن أي معلومات جيدر التعليق عليها       ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٧الدولة الطرف يف    
. قات إضافية يف قضيته وحتاول تأخري قرار اللجنة       إن الدولة الطرف غري مستعدة إلجراء حتقي      

صـحته بـسبب    تـدهور   نظراً ل وطلب صاحب البالغ إىل اللجنة التعجيل بفحص قضيته         
ويدعي صاحب البالغ أنه يتعرض لضغط نفسي يهدف إىل محله علـى سـحب        . االكتئاب
  .ه املعروضة على اهليئات الدوليةشكاوا

 مـن   يةتبقملاالفترة  ، أفادت الدولة الطرف بأن      ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٩ويف    ٣-٦
 يوماً، قـد    ١٥ شهراً و  ١١ سنوات و  ٨هي  صاحب البالغ، و  املوقعة على   سجن  العقوبة  مدة  
وعمـالً  . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٠الصادر يف   "  العام العفو"الربع وفقاً لقانون    نسبة   ب تُخفِّض

 سجنه املدة اليت قضاها يف االحتجـاز   من القانون اجلنائي، ُخصمت يف حساب فترة       ٦١باملادة  
يونيه / حزيران ٧وعليه، ُتحسب فترة السجن من      .  يوماً ١٥ أي سنة وشهران و    -رهن احملاكمة   

 ١٤ج املبكر بعـد     وميكن أن يستفيد من اإلفرا    . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣٠ إىل   ٢٠٠٢
  .٢٠٠٨مارس /آذار

  اإلجراءات املعروضة على اللجنة املسائل و    

  املقبوليةلنظر يف ا    
 على اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،       بقبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، جي           ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن ُتقرر ما إذا كان الـبالغ مقبـوالً أم ال مبوجـب                 ٩٣وفقاً للمادة   
قيد ليست   عروضةملاوقد تأكدت اللجنة من أن املسألة       . الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد   

النظر مبوجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية وفقـاً ملتطلبـات               
  . من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) أ(٢الفقرة 

 قـد   ١١وتالحظ اللجنة ما يدعيه صاحب البالغ من أن حقوقه مبوجـب املـادة                ٢-٧
وتالحظ اللجنة أن الوقائع اليت     . م تعاقدي انُتهكت، إذ يعترب أنه ُسجن بسبب اإلخالل بالتزا       

حوكم صاحب البالغ بسببها ال عالقة هلا باإلخالل بالتزام تعاقدي بل تـدخل يف نطـاق                
وبناًء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا اجلزء من البالغ ال يتوافق مع أحكـام               . القانون اجلنائي 

 مـن   ٣ مبوجـب املـادة      هو غري مقبول  من مث، ف  ، و االختصاص املوضوعي من حيث    العهد
  .ريالربوتوكول االختيا

 خبـصوص   ٤-٣وتالحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البالغ الـواردة يف الفقـرة              ٣-٧
 تتعلق عموماً بتقييم حماكم الدولة الطـرف للوقـائع   ١٤ من املادة ١شكاواه مبوجب الفقرة  
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 حماكم الدول األطراف يف     سابقة وتكرر أن   )١(وحتيل اللجنة إىل استنتاجاهتا يف قضايا     . واألدلة
بصفة عامة، ما مل يثبت أن تقييمها انطـوى          العهد هي اليت ُتقيِّم الوقائع واألدلة يف قضية ما        

وال تكشف الوثائق املعروضة على اللجنة      . على تعسف أو على إنكار للعدالة بصورة واضحة       
نة أن صاحب البالغ    وبناًء عليه، ترى اللج   . عن أي عيب من تلك العيوب يف إجراء احملاكمة        

 من ٢تعترب شكاواه غري مقبولة وفقاً للمادة   من مث   مل يدعم هذه االدعاءات ألغراض املقبولية و      
  .الربوتوكول االختياري

وتالحظ اللجنة ادعاء صاحب البالغ أن جلسة االستماع يف احملكمة العليـا قـد                ٤-٧
مـن  ) د( و )ج(٣تهاك للفقـرة    أُخِّرت وُعقدت يف غيابه وغياب حماميه، مما ينطوي على ان         

وتالحظ اللجنة أن صاحب البالغ مل يقدم ما يكفي مـن املعلومـات لتوضـيح     . ١٤ املادة
وتالحظ على وجه اخلصوص أن اإلجراءات موضوع الطعن تتـصل          . ادعاءاته يف هذا الصدد   

و مبراجعة قرار قضائي كان نافذاً بالفعل، وأهنا نتجت عن دعوى مل يرفعها صاحب البالغ أ              
ويف ظل هذه الظروف، ُتعلن اللجنة عدم مقبولية هذا اجلـزء مـن             . ممثلوه وإمنا شخص آخر   

  . من الربوتوكول االختياري٢البالغ لنقص األدلة الداعمة، وفقاً للمادة 
، ال يقدم صاحب البالغ معلومات لتوضيح       ٢٦ و ٢وخبصوص ادعاء انتهاك املادتني       ٥-٧

يه، ُيعترب هذا اجلزء من البالغ غري مقبول لعدم توفر ما يكفي     وبناًء عل . ادعاءاته يف هذا الصدد   
  . من الربوتوكول االختياري٢من األدلة الداعمة، وذلك وفقاً للمادة 

 من العهد، وهي    ٩ من املادة    ٢ و ١وتستنتج اللجنة أن االدعاءات املتصلة بالفقرتني         ٦-٧
  . بأدلة ألغراض املقبوليةادعاءات مل تنازع فيها الدولة الطرف وقائعياً، مدعومة 

  النظر يف األسس املوضوعية    
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا البالغ يف ضوء مجيع املعلومات اليت أتاحهـا                 ١-٨

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١هلا الطرفان، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 
غ أن احتجازه كان غري قانوين، مبا أن املخالفة الـيت           وتالحظ اللجنة ادعاء صاحب البال      ٢-٨

وتالحظ . ُسجن بسببها يف ذلك الوقت، أي التعدي، مل تكن تستدعي قانوناً تطبيق تدبري تقييدي             
وتكشف الوثائق املعروضـة    . أيضاً ادعاءه أن ُتهمة الغش مل ُتذكر إال بعد استئنافه قرار احتجازه           

االحتجاز بعدم إخطار صاحب البالغ بتغيري مكان إقامته ووضـعه          على اللجنة أن احملكمة برَّرت      

__________ 

 قرار بشأن عدم املقبولية معتمد يف       ؛إيرول ضد جاممايكا  ،  ٥٤١/١٩٩٣البالغ رقم   : انظر على سبيل املثال    )١(
، ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢٠، قرار بشأن عدم املقبولية معتمد يف ضد كندا. ك. وب، ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٣

، ٨٨٦/١٩٩٩؛ والـبالغ رقـم       ريدنشتاين وآخرون ضد أملانيـا     - ريدل،  ١١٨٨/٢٠٠٣والبالغ رقم   
. ، قرار بشأن املقبولية   آرنتس وآخرون ضد أملانيا   ؛  ١١٣٨/٢٠٠٢؛ والبالغ رقم    بوندارينكو ضد بيالروس  

 .٢٠٠٧يوليه / متوز٢٤-١٤بشأن املادة ] ٩٠ [٣٢لعام رقم وانظر التعليق ا
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. وتالحظ اللجنة يف املقابل أن الدولة الطرف مل تتناول هذه املسألة يف سياق هذا الـبالغ               . املهين
  .٩ من املادة ١وث انتهاك للفقرة ويف غياب أي معلومات أخرى، ختلص اللجنة إىل حد

الغ أنه مل ُيعلَم بالُتهم املوجَّهة إليه خالل األيـام          وتالحظ اللجنة ادعاء صاحب الب      ٣-٨
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تنازع وقائعيـاً يف هـذا            . العشرة األوىل من احتجازه   

االدعاء يف ردها على البالغ، وإمنا اكتفت بالقول عموماً إن قضية صاحب البالغ خلت من               
علومات أخرى، ختلص اللجنة إىل أن الوقائع       ويف غياب أي م   . أي انتهاكات إجرائية ملحوظة   

  .  من العهد٩ من املادة ٢تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 
 مـن   ٥ مـن املـادة      ٤اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصرف مبوجب الفقرة         و  -٩

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، تـرى أن             
 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         ٩ من املادة    ٢ و ١طرف انتهكت الفقرتني    الدولة ال 
  .والسياسية املدنية
 من العهد، فإن الدولة الطرف ُملزمة بـأن تتـيح           ٢من املادة   ) أ(٣وعمالً بالفقرة     -١٠

كمـا أن الدولـة     . لصاحب البالغ سبيل انتصاف فعاال، وذلك يف شكل تعويض مناسب         
  .وع انتهاكات مماثلة يف املستقبلالطرف ُملزمة مبنع وق

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفـاً يف                -١١
الربوتوكول االختياري، باختصاص اللجنة يف حتديد ما إذا كان قد حدث انتهاك ألحكـام              

يـع األفـراد     من العهد، بأن تكفـل متتـع مج        ٢العهد أم ال وأهنا قد تعهدت، عمالً باملادة         
املوجودين يف إقليمها واخلاضعني لواليتها باحلقوق املعترف هبا يف العهد، فإهنا ُتعـرب عـن               

 يوماً معلومات عن التدابري املُتخـذة       ١٨٠رغبتها يف أن تتلقى من الدولة الطرف يف غضون          
  .كما أن الدولة الطرف مدعوة إىل تعميم آراء اللجنة. لوضع آرائها موضع التنفيذ

. ُتمدت باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو النص األصـلي           اع[
 إىل   املقـدم  وستصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي           

  .]العامة اجلمعية

        
  


