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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

، بشونن الوغ   ياليت اعتمدهتا اللجنة مبوجب الربوتوكوو  اختتيوار اآلراء   
 *** ** *2189/2012رقم 

 ية إيرينا بريوكوفااماحملثله ، مت.ف. أ  املقدم من:
 صاحب البالغ الشخص املدعى أنه ضحية:

 االحتاد الروسي  الدولة الطرف:
 )اتريخ تقدمي الرسالة األوىل( 2012 آب/أغسطس 9 اتريخ تقدمي البالغ:

مررن النمررام  97مبوجررب املرراد   املتخرر  قرررار املقرررر ا ررا   الواثئق املرجعية:
 17يف  الررررررداجلي للانررررررة، واحملررررررا  إىل الدولررررررة الطرررررررف

 شكل وثيقة()مل يصدر يف  2012 آب/أغسطس
 2018 متوز/يوليه 27 اتريخ اعتماد اآلراء:

 إىل أوزبكستانتسليم صاحب البالغ   املوضوع:
 مدى دعم االدعاءات أبدلة  املسائل اإلجرائية:
 واالحتااز التعسفي ؛وعدم اإلعاد  القسرية ؛التع يب املسائل املوضوعية:

 9، و7  مواد العهد:
 ()ب(2)5و ،(أ()2)5و ،2 مواد الربوتوكو  االجتياري:

__________ 

 (.2018متوز/يوليه  27-2) 123اعتمدهتا اللانة يف دورهتا  *

عيرراب بررن عاشررور، و اتنيررا مررارد عبرردو روتشررو ، شرراريف يف دراسررة ارر ا الرربالغ أعنرراء اللانررة التاليررة أ ررا ام:  **
ابمررمي  و كريسرتوف اراينز، و  أوليفييره دي فروفيرل،و  ،أمحرد أمرف فرتل هو  ريس، وسرار  كليفالنرد،هرإلزي برانردز كو 

لييت، وجوسرريه مانويرررل مررراورو بررو زارتررزيس، و ودنكرران الكرري مواومررروزا، وفرروتي  اب ،مارسرريا ف. . كررررانو  كويتررا،
 مارغو واترفا . سانتو ابييس، ويوفا  شاين، و 

 .(خمالف)رأي  جوسيه مانويل سانتو ابييسمرفق هب و اآلراء نص رأي فردي لعنو اللانة  ***
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يف وقرر  و . 1990 مررن مواليررد عررام أوزبكرريمرروا ن واررو ، ف. أ.صرراحب الرربالغ اررو  1-1
ويرردعي بسرربب هتررم جنائيررة.  نأوزبكسررتا إىلتسررليم لل عرضررةتقرردمي الرربالغ، كرران صرراحب الرربالغ 

املنصرو  عليهرا ه ينتهك حقوقره سرتسرليمه، فننر يفإذا منرى  صاحب البالغ أن االحتاد الروسي
وقرد دجرل الربوتوكرو   .(1)ا را  ابققروا املدنيرة والسياسريةالعهرد الردو   من 9و 7املادتف يف 

ث ِّرل صرراحب مت. و 1992ينراير كررانون الثاين/  1حتراد الروسري يف الاالجتيراري حيرز النفراذ ابلنسرربة ل
 البالغ احملامية إيرينا بريوكوفا.

من النمرام الرداجلي للانرة، أبل ر   92اد  ، وعماًل ابمل2012أغسطس آب/ 17يف و  1-2
لرربالغ ، صرراحب االغررات ايديررد  والترردابت امل قتررةب، مررن جررال  مقرراررا ا ررا  املعرر  ابلاللانررة

الدولرة مرن   عردم توجيره  لرب إىل  قترة و املمايرة اقتردابت الختراذ أبهنا قررت عدم إصدار  لرب 
 /تشرررررين األو  1يف و عررررن تسررررليمه إىل أوزبكسررررتان إىل حررررف النمررررر يف بالغرررره.  لتمتنرررر الطرررررف 
رر ،2012أكترروبر  الحتيررا  والسرررقة والقتررل حيررأ أديررن اب تان،أوزبكسررم صرراحب الرربالغ إىل لِّ  س 

 سنة. 18كم عليه ابلسان ملد  وح  

 الوقائع كما عرضها صاحب الغ    
 احتاد الكاراتيه ملدينة  شرقند يفأجوو ترأس والدو و و  .هاو العب كاراتيصاحب البالغ  2-1

كته يف بطولررة مشرار بشرنن صراحب الرربالغ  أ جرير  مقابلررة مر ، أوزبكسرتان. ويف اتريرخ غررت  ردد
يف و  مسراعد  والديره.لروال البطولرة تلرك نه مل يكن ليتمكن مرن املشراركة يف قا  إعاملية للكاراتيه و 

انتقد السلطات ال ي  صاحب البالغ أجي، أجرت قنا  تلفزيون أوزبكية مقابلة م  2009عام 
ألموا  ل هاء  استخدامملنممات الردضية وإساإىل اتقدمي الدعم املا  ل استعداداااألوزبكية لعدم 
يرررومف وتلقرررى هتديررردات مرررن  ، احت ارررز األد ملرررد . ويف وقررر  الحرررق و املنممررراتاملخصصرررة  ررر

ن املشراركة يف ، م م ن  عدد من الردضيف األوزبك، مبن فيهم صاحب البالغ، يف حفالسلطات
دولية. ويدعي صاحب البالغ أن السلطات مل تعرضه لإلي اء ايسدي يف ذلك الوقر  بطوالت 

طات مرر  أجررى علنراً. الربالغ السرلأجرو صراحب ، انتقرد 2011ألنه كان قاصراً. ويف عام فقط 
هتم ابالحتيا  وح كم عليه ابلسان ملد  تس  سرنوات. ويردعي صراحب ل فِّ ق  له ، ونتياة ذلك
؛ ومرر  موظفررونمارسرره عليرره علررى االعرراباف ابلرر نب حترر  اإلكررراو الرر ي  أ جرررب أجرراوالرربالغ أن 
، شرركاواواملرروظفف علررى إثررر ضررد سرردي اينرررر الإقرراا بشررنن أي قنررية جنائيررة  ت رفرر ذلررك، مل 

 أفعا م.يف  ركن ايرميةنعدام نمراً ال
تمرررررام إىل سرررررافر ابنكررررران يو  2009الررررربالغ يف موسررررركو منررررر  عرررررام  صررررراحب أقرررررامقرررررد و  2-2

دكاسرررررراراي يف قا عررررررة مبوزار  الداجليررررررة  اهتمرررررر ، 2011فرباير شرررررربا / 22ويف  .(2)تانأوزبكسرررررر
 23ويف  القررانون اينررائي. ( مررن3)168، مبوجررب املرراد  غيابيرراً  الحتيررا ابصرراحب الرربالغ  شررقند 

هترم سربب ، بمرر  أجررى غيابيراً  ، كمرة مقا عرة دكاسراراي ابحتارازو، أمرت 2011 فرباير/شبا 
، القررربل علررى صررراحب الرربالغ يف موسررركو لقرري، أ  2011 نوفمرب/تشرررين الثررراين 5يف و االحتيررا . 

، أمرر مكترب 2011نوفمرب /تشررين الثراين 7يف و ن أوزبكسرتان. مرمبوجب أمر تفتري  دو  صرادر 
__________ 

 .، بعد تقدمي البالغ األو 2012تشرين األو /أكتوبر  1م صاحب البالغ إىل أوزبكستان يف لِّ  س   (1)
صرراحب الرربالغ يعرري   كرران،  2012آذار/مررارس  16 ، املرر ردللهاررر ا يئررة االحتاديررة املوجررود يف ملررف القرررار حسررب  (2)

 .قانون ا ار  فقد انتهكومن    2010تشرين الثاين/نوفمرب  24من   أن ي ساَّل كمهاجريف موسكو دون 



CCPR/C/123/D/2189/2012 

3 GE.18-21926 

ة إىل قرررار حالرر، مر  اإلمهاملردعي العررام يف مقا عرة بريسنينسرركي يف موسركو ابحتاررازو يف انتمرار تسررلي
، 2011 ديسرمرب/كرانون األو   28. ويف 2011 فرباير/شبا  23 امل رددكاساراي  كمة مقا عة 

 /أدر 5، حرر  يف انتمررار تسررليمه ملررد  سررتة أشررهر متديررد فرراب  احتاررازو قا عررة لررب املرردعي العررام للم
 4يف و . نفسرررره اليرررروملطلررررب يف ل كمررررة مقا عررررة بريسنينسرررركي  اسررررتااب . وقررررد 2012 مررررايو
شرربا /  13االسررتئناف. ويف يف مرحلررة قرررار الكمررة مدينررة موسرركو ، أيرردت  2012 هيوليررمتوز/
 5تة أشرهر أجررى حر  ة احتاراز صراحب الربالغ ملرد  سرقا عر، مددت  كمة امل2012 فرباير

يف قررار ال، أيردت  كمرة مدينرة موسركو 2012يوليره /متوز 4. ويف 2012 نوفمرب/تشرين الثراين
 .(3)االستئنافمرحلة 

،  لرررررب مكترررررب املررررردعي العرررررام األوزبكررررري تسرررررليم 2011ديسرررررمرب األو /كرررررانون   9يف و  2-3
مكترررب املررردعي  اسرررتااب، 2012مرررارس /آذار 30هترررم االحتيرررا . ويف سررربب صررراحب الررربالغ ب

لرب بعردم االطررف الط قردمها أتكيردات منهرامجلرة أمرور  ابالسرتناد إىلتسرليم الطلرب لالعام الروسي 
يف الالإنسررانية عنررد عودترره. و عررن صرراحب الرربالغ  ل صرراحب الرربالغ للتعرر يب أو املعاملررةيتعررر 

، 2012 يوليه/متوز 9يف و عرب للتع يب واملعاملة الالإنسانية يف أوزبكستان. سيت أنه، مدعياً ذلك
إىل  مسرررتند  ابألجرررص، غرررت مررردعوم أبدلرررةأنررره أسررراس كمرررة مدينرررة موسررركو  عنررره علرررى رفنررر   
مشررتاً إىل املصررادر الدوليررة الرريت ت كررد االسررتخدام . واسررتننف صرراحب الرربالغ أوزبكسررتانأتكيرردات 

الررريت حملكمرررة األوروبيررة ققررروا اإلنسرران الواسرر  النطرراا واملنهاررري للتعرر يب يف أوزبكسرررتان ونتررائ  ا
الدولررة الطالبررة  كانرر ن التنكيرردات ال ينب رري اعتباراررا ضررمانة كافيررة ضررد جطررر التعرر يب إذا  تفيرد أب

، أيرردت 2012أغسرطس آب/ 13يف و منهارري. حنرو  علرىعلررى نطراا واسرر  و تسرتخدم التعر يب 
 .االستئنافمرحلة يف  احملكمة العليا قرار  كمة املدينة

، تقرردم صرراحب الرربالغ بطلررب للحصررو  علررى 2011ديسررمرب كررانون األو /  29ويف  2-4
االحتاديررررة  ، رفنرررر  إدار  ا يئرررة2012مرررارس /آذار 16الروسرررري. ويف وضررر  الجررررا يف االحتررراد 

أنره سريتعرب للتعر يب يف أوزبكسرتان أنره مل يرربر ادعراءو  ألسرباب منهرا سكو  لبهللهار  يف مو 
 24 يف غنرونيف انتمرار تسرليمه ولريس توقيفه إال بعد  ه مل يقدم  لب اقصو  على وض  الجاوأن
بشرررنن القرررانون االحترررادي  علرررى النحرررو الررر ي يقتنررريه، حررردود االحتررراد الروسررري واعة مرررن عبرررور سررر
 الدبلوماسرية النرماتت أنمردعياً صاحب البالغ استننف ، 2012 مايو/أدر 3يف و الجئف. ال

 7يف و محايررررة كافيررررة مررررن جطررررر تعرضرررره للتعرررر يب.  ال ترررروفر األوزبكيررررة السررررلطات قرررردمتها الرررريت
، 2012يوليرررره متوز/ 13ة للهاررررر  اسررررتئنافه. ويف ا يئررررة االحتاديرررر  ، رفنرررر2012يررره يونحزيران/

 إجررراءاتكانر  و أمررام  كمرة مقا عررة اب راين يف موسرركو.  مررر  أجررىصرراحب الربالغ اسرتننف 
 .بالغيف وق  تقدمي ال عالقةال تزا   االستئناف

__________ 

غ يف قرررار احملكمررة صرراحب الرربال ة اميرر  ،  عنرر2012يوليرره متوز/ 4 املرر ردرار  كمررة مدينررة موسرركو لقرر وفقرراً  (3)
أن ابألجرص إىل اقار  التاليرة:  مسرتند  صراحب الربالغ، بتمديرد احتارازاملتعلرق و  2012مايو /أدر 3امل رد 

رر ت والرريت سررت تخ دد  الرريت تسررليم احملررترردابت الإىل احملكمرة مل تشررر  لتربيررر  2012نوفمرب /تشرررين الثرراين 5قبررل  اخت 
تسررليم قبررل إصرردار أمررر الأن اتفاقيررة مينسررك تررنمم مسررائل و ؛  ويلررة كهرر و فرراب ب الرربالغ لارراز صرراحمتديررد احت

مرررن قرررانون اإلجرررراءات اينائيرررة الروسررري  109أن املررراد  و ؛ هتسرررليم وقررر  لررريس حررر شرررخص مرررا لكرررن تسرررليم ب
مرر وإصردار أه بعرد تلقري  لرب تسرليممرا  صشرخسرليم يف انتمرار تالالزمرة لتمديرد االحتاراز  حتدد المرروف ال
تفاقيررة ا ممررا ينتهررك، ن بعررد شررهر مررن احتارراز صرراحب الرربالغأن  لررب التسررليم ورد مررن أوزبكسررتاو ؛ هتسررليمب

 اإلفرا  عن صاحب البالغ.مينسك واققوا الدستورية لصاحب البالغ ؛ و  ا جيب 
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إىل الربوتوكررو  يف رسررالة منفصررلة أشررار صرراحب الرربالغ ، 2012سررطس أغ/آب 19يف و  2-5
ية سرر دنيرة واألنونيرة يف املسرائل املامللحق ابتفاقية مينسك املتعلقرة ابملسراعد  القانونيرة والعالقرات القا

 تاررز يف انتمررار شررخص أي اإلفرررا  عررن ( مررن اتفاقيررة مينسررك 1)62املرراد   قتنرريواينائيررة. وت
 كور   الربوتوكو  املرعدَّ وقد تسليمه إذا مل يرد  لب التسليم يف غنون شهر واحد من االحتااز. 

 فرنن ،علرى الربوتوكرو زبكسرتان مل تصرادا . ومبرا أن أو اً يومر 40 حر مردِّد الفراب  حيرأ ، ا و املراد 
( من اتفاقية مينسرك. ويف 1)62النسخة األولية للماد   قتنياتن  ملخت اأهن رىي صاحب البالغ

، أي بعد مرور أكثرر مرن شرهر 2011ديسمرب /كانون األو   9يف   لب التسليم ورد، لقنيةا و ا
 ينب ري اإلفررا  عرنكران ،  . وابلتا 2011نوفمرب /الثاين تشرين 7على احتااز صاحب البالغ يف 

اً  تارررز صررراحب الررربالغ ، ظرررل . ومررر  ذلرررك2011ديسرررمرب كرررانون األو /  7صررراحب الررربالغ يف 
 .مرتفستة أشهر ل واحتااز  وم ددت فاب 

 بينما كان ، البالغ إىل أوزبكستانصاحب ، س لم 2012أكتوبر /تشرين األو  1ويف  2-6
 .ال تزا  عالقة جاالال وض قصو  على ااإلجراءات املتعلقة بطلبه 

 الشكوى   
أن تسرليمه مرن االحتراد الروسري إىل أوزبكسرتان  رسرالته األوىليدعي صاحب البالغ يف  3-1

سري ارب علرى االعراباف  همرن العهرد ألنر 7ملراد  ، علرى حنرو يتعرارب مر  اسيعرضه  طر التعر يب
ينرريف أن جرميررة مل يرتكبهررا. ويرردعي أنرره يتعرررب لالضررطهاد ألسررباب سياسررية. و  سرر وليته عررنمب

، واالسرررررتخدام الواسررررر  االنتشرررررار للتعررررر يب يف جتربرررررة أجيررررره، و املوجهرررررة إليرررررهاالهتامرررررات البا لرررررة 
ر تعرضه ستزيد من جطاي أمور ، وك لك بلوغه سن الرشد، ال ي تشت إليه التقارير أوزبكستان

القررررار  بسررببفررور وصرروله إىل أوزبكسررتان لقى القررربل عليرره ، سرري  لرركللتعرر يب. وعررالو  علررى ذ
 ابحتاازو.والقاضي  2011فرباير شبا / 23الصادر يف 

الصرررادر عرررن  11 حكرررم رقرررملل الررربالغ كررر لك علرررى النطررراا احملررردود ويشررردد صررراحب 3-2
عررردم  علررىابلتررا  و  2012يونيررره /حزيران 14يف  بكامررل ايئتهررا لروسررريحملكمررة العليررا لالحترراد اا

ثررر الالجررا أ وضرر شررخص  رفل مررنليررقرررار يقنرري أبن يكررون ألي  عررن يف  نررهإحيررأ  ،تررهفعالي
أن اقكررم ملررزم فقررط للمحرراكم ذات االجتصررا   صرراحب الرربالغ . ويرردعييعلررق عمليررة التسررليم

مكترب املردعي العرام ودائرر  السراون االحتاديرة. ارو التسرليم  ي نفِّ ر  عمليراتأن من العام يف حف 
ردَّد فيرهيف الوق  ال ي  هتسليمإرجاء من غت املمكن  وي كد أن   لبر إذا  إالوضرعه كالجرا  ُي 

  قتة.املماية اقتدابت  اختاذ اللانة
 ، يرردعي أينررراً 2012أغسرررطس /آب 19حب الرربالغ يف ويف الرربالغ الررر ي قدمرره صرررا 3-3

تشرررررين  5 يف توقيفرررره منرررر   تاررررزاً ابسررررتمرار ألنرررره ظررررل، مررررن العهررررد 9حرررردوت انتهررررايف للمرررراد  
، علرررى الررررغم مرررن عررردم 2012أكتررروبر /تشررررين األو  1يف  تسرررليمهحررر   2011نوفمرب الثررراين/
علرى النحرو املنصرو  عليره يف ، توقيفرهمن لتسليمه يف غنون شهر  لب أي أوزبكستان  تقدمي
 من اتفاقية مينسك. ( 1)62املاد  
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 م حظات الدولة الطرف  
، قرررردم  الدولررررة الطرررررف 2013ديسررررمرب /األو كررررانون   19جررررة يف مررر كر  شررررفوية م ر  4-1

ادعراءات صراحب الربالغ  الدولرة الطررف لربالغ. وتردحلل األسس املوضوعيةمالحماهتا بشنن 
( مررن قررانون اإلجررراءات 2)(1)464، عمرراًل ابملرراد  وتشررت إىل أنرره ابعتباراررا غررت مدعومررة أبدلررة.

مرر التسرليم إذا  اي قررد  ،تسرليم مرن دولرة أجنبيرةالنه  لرب بشررن ورد ، الر يالشرخصكران نائيرة، ُي 
الضررطهاد يف تلررك الدولررة بسرربب احتمررا  تعرضرره لالروسرري علررى أسرراس اللارروء يف االحترراد  م ررنل

عرقرره أو دينرره أو موا نترره أو جنسرريته أو انتمائرره إىل اموعررة اجتماعيررة معينررة أو آرائرره السياسررية. 
شررو   فرنن، 2012يونيره /حزيران 14املر رد  11من حكم احملكمة العليا رقم  10للفقر  اً وفقو 

قررانون اإلجررراءات اينائيررة والقرروانف ذات الصررلة واملعاارردات الدوليررة الرريت  ترررد يف وأسررس التسررليم
( مررن القررانون االحتررادي بشررنن 4)12و( 1)10عمرراًل ابملررادتف و دق  عليهررا الدولررة الطرررف. اصرر

نل الشررخص الرر ي م ررفررنن ، لالجئررفا ا اصررة بوضرر تفاقيررة اال مررن 33و 32الالجئررف واملررادتف 
إىل بلررد  ال ميكررن تسررليمه،  لررب تسررليم اللارروء وتلقررى االحترراد الروسرري بشررننهالالجررا أو  وضرر 

 11وفقرراً للفقرررتف و الالجررا أو اللارروء. وضرر   هحردث  فيرره المررروف الرريت اسررتند إليهررا قرررار منحرر
جرميرة يعاقرب عليهرا بسربب تسرليمه    لربالشخص إذا  سلَّمي  ، ال من حكم احملكمة العليا 12و

لكفالة كافية اا الدولة الطرف  تعترب  م ضماتتقدَّ ت  مل إذا ، و ةعدام مبوجب قانون الدولة الطالبابإل
 11واملراد  االتفاقية األوروبية ققروا اإلنسران من  2م  املاد   عدم تنفي  عقوبة اإلعدام، متاشياً 

القانونيررة الرريت  اموتشررمل ارر و النررماتت األحكرر. االتفاقيررة األوروبيررة املتعلقررة بتسررليم ا رررمفمررن 
احملراكم مبردأ راعري حتمر عقوبة اإلعدام والتنكيدات املقدمة مرن السرلطات املختصرة. وينب ري أن ت

من اتفاقية مناانة التع يب وغرتو  3من العهد واملاد   7يف املاد   املكرسعدم اإلعاد  القسرية 
حقرررق سرررلطات تينب ررري أن تو أو املهينرررة.  نسرررانيةو الالإمرررن ضرررروب املعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أ

االدعاء يف الدولة الطرف مرن عردم وجرود أسرباب  تملرة للتعر يب أو عقوبرة اإلعردام أو املعاملرة 
، ينب ررري التقيررريموأثنررراء ذلرررك الدولرررة الطالبرررة. أو العقوبرررة الالإنسرررانية أو املهينرررة أو االضرررطهاد يف 

 .يف آن واحد املع  الطالبة وظروف الفرد سان يف الدولةقوا اإلنالعامة قالة اق مراعا 
يف الطعرررن املقررردم مرررن صررراحب الررربالغ ضرررد قررررار  نمررررت  كمرررة مدينرررة موسررركوقرررد و  4-2

جبررميتف  مرتهمأن صراحب الربالغ  وجلصر  إىلطلرب التسرليم. االسرتاابة لمكتب املدعي العام 
املنصرو  عليهرا  مرا يعراد  ايرميرة أي، )أ( من القانون اينرائي األوزبكري(3)168مبوجب املاد  

عشرر عاقب عليها ابلسان ملرد  تصرل إىل ، اليت ي  ( من القانون اينائي الروسي4)159املاد   يف
علرى ، مرن اتفاقيرة مينسرك 56ئيرة واملراد  مرن قرانون اإلجرراءات اينا 462سنوات. ومبوجب املاد  

أراضريها  املوجرودين علرىاألشرخا  ، علرى  لرب، بنراء أن تسلم لبعنها الربعلاأل راف املتعاقد  
 ن رفررا الدولررة الطرررف وأوزبكسررتانو . حبقهررم  ولية اينائيررةل أو تنفيرر  عقوبررةمررن أجررل لحتمرريلهم املسرر
جنائيررة ضررد صرراحب الرربالغ مبوجررب قامررة دعرروى إلفرراب  التقررادم بعررد  نتررهيف اتفاقيررة مينسررك. ومل ت

للحصررو  علررى  اً مرروا ن أوزبكرري ومل يقرردم  لبرراررو  وصرراحب الرربالغاألوزبكرري.  وأي القررانون الروسرر
 يف احملرراكم الروسررية نمررت ، حيررأفررل  لبرره للحصرو  علررى وضر  الالجررار  قرد و اينسرية الروسررية. 

ألهنرا غرت مدعومرة  التع يب واالضطهاد يف حرا  إعادتره إىل أوزبكسرتان ورفنرتهاملتعلقة ابادعاءاته 
ذات دوافر  سياسرية.  ليسر م القرانون العرام صاحب البالغ بسبب جرمية مرن جررائ وي الحق. أبدلة

 مل يتعرب للتمييز على أي أساس.و 
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صرراحب  ر مكتررب املرردعي العررام األوزبكرري أنذكرر الرربالغ،وعنررد  لررب تسررليم صرراحب  4-3
دق  عليهرا أوزبكسرتان. ولرن اسي حاكم وفقاً للقروانف الو نيرة واملعااردات الدوليرة الريت صر البالغ

بسربل ، حقره يف الردفاع عرن نفسره كفلي  سر، و الالإنسرانية أو املهينرةللمعاملة يتعرب للتع يب أو 
اكم أو ي عاقرب ولن إىل بلد اثلأن ي سلَّم مساعد   ام. ولاقصو  على  منها الرتكابره جرميرة  ُي 
د حبريررة بعررد انتهرراء سرريكون قررادراً علررى م ررادر  البلررو قبررل تسررليمه دون موافقررة الدولررة الطرررف. مررا 

نوزبكسرررتان فوجرررد سررربب للشرررك يف تلرررك التنكيررردات. ال يو العقوبرررة. اء قنرررإجرررراءات احملكمرررة و 
العهرررد واتفاقيرررة مناانرررة التعررر يب وغرررتو مرررن  هرررا، مبرررا في ررررف يف عررردد مرررن املعااررردات الدوليرررة

، قرردم املررردعي انية أو املهينرررة. وعررالو  علررى ذلرركضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسرر
افية أبن صراحب الربالغ لرن يتعررب لالضرطهاد بسربب العررا أوزبكستان أتكيردات إضريف العام 
أنرره لررن يتعرررب للتعرر يب أو العنررف أو أي نرروع آجررر و ؛ دين أو اينسررية أو الرررأي السياسرريأو الرر
سي كفل له بسربل منهرا اقصرو  حقه يف الدفاع عن نفسه  أنو ؛ املعاملة الالإنسانية أو املهينةمن 

 لتشريعات األوزبكية.لاً سي حاكم وفقمساعد   ام؛ وأنه على 
أنررره سررريتعرب ألفعرررا  الررريت مفادارررا   الدولرررة الطررررف حارررة صررراحب الررربالغ ودحنررر 4-4

دوليررة. فقررد حسررب تقررارير  التعرر يب واالضررطهاد ألن ارر و األفعررا  متررارس عرراد  يف أوزبكسررتان
جلصررر   كمرررة مدينرررة موسررركو إىل أن اررر و االدعررراءات غرررت مدعومرررة أبدلرررة وأهنرررا تتنررراقل مررر  

، أيردت احملكمرة العليرا تلرك 2012أغسرطس آب/ 13يت قدمتها أوزبكسرتان. ويف ت الالتنكيدا
التفاقيرة اً االسرتنتاجات. وجلصر  احملكمرة العليرا إىل أن  لرب التسرليم وقررار التسرليم ميترثالن معر

 مينسك ولقانون اإلجراءات اينائية.

موسركو  لرب  وعالو  على ذلك، رفن  سلطات ا ار  و كمرة مقا عرة اب راين يف 4-5
صاحب البالغ اقصو  على وض  الالجا. ووجدت احملكمة أن صراحب الربالغ مل يقردم  لبره 

( مرررن القرررانون 2)(1)4فررراذ القرررانون، يف حرررف أن املررراد  لقرررى عليررره القررربل موظفرررو إنإال بعررردما أ  
د عبرور حردود االحتراد الروسري. ووجردت بعرلالجئف تقتني تقدمي ار ا الطلرب االحتادي بشنن ا

إىل  يف حرا  إعادترهحملكمة أيناً أن صاحب البالغ مل يقدم أدلة علرى جطرر تعرضره لالضرطهاد ا
أن أوزبكسرتان صرادق  علرى سر  معااردات اً أوزبكستان. وأج ت احملكمة بعف االعتبرار أينر

من معاادات األمم املتحد  املتعلقة حبقوا اإلنسان، مبا فيها اتفاقية مناانة التع يب وغتو من 
ملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وأهنرا تقردم ابنتمرام تقرارير دوريرة عرن ضروب ا

تنفيررر  تلرررك االتفاقيرررات. ويف ظرررل اررر و المرررروف، رأت احملكمرررة أن تسرررليم صررراحب الررربالغ إىل 
، أيدت  كمرة مدينرة موسركو 2013شبا /فرباير  6أوزبكستان لن يعرب حياته للخطر. ويف 

 يف مرحلة االستئناف.ا ا القرار 
ويف ضوء ما سبق، ت كد الدولة الطرف أن اسرتنتاجات احملراكم احملليرة تردحل ادعراءات  4-6

 من العهد. 7صاحب البالغ املتعلقة ابنتهايف املاد  

 تعليقات صاحب الغ   على م حظات الدولة الطرف  
الدولررررة  ، قرررردم صررراحب الرررربالغ تعليقررررات علرررى مالحمررررات2015أبريل نيسررران/ 2يف  5-1

م أثنرراء إجررراءات التسررليم واللارروء أدلررة كافيررة تثبرر  أن تسررليمه الطرررف. وأكررد مررن جديررد أنرره قرردَّ 
إىل أوزبكسررتان سيعرضرره  طررر التعرر يب. ويالحررا أن إجررراءات اللارروء ومراجعررة احملكمررة لقرررار 
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 و أنرره سرريتعرب للتعرر يب يف أوزبكسررتان مل ي  جرر ءجرررت بطريقررة شرركلية حبتررة وأن ادعررا تسررليمه
 االعتبار على اإل الا.بعف 

أن النررماتت الدبلوماسررية الرريت قرردمتها أوزبكسررتان كرران اً ويرردعي صرراحب الرربالغ أينرر 5-2
الواس  النطاا  ميكن الوثوا هبا بسبب استخدام التع يب ينب ي أن ت ستبعد ابعتباراا ضماتت ال

احملكمررة و  (4)2003ام يف أوزبكسررتان، الرر ي أبل رر  عنرره ايئررات األمررم املتحررد  منرر  عرر واملنهارري
 .(5)األوروبية ققوا اإلنسان

ويوضل أنره قردم  .(6)لعلى عف املكانلاً اعتبارو الجئ ويدعي صاحب البالغ أنه ينب ي 5-3
يف أوزبكسررتان. وكمررا أشررار يف  قررد ل فِّ قرر  لررهقنررية جنائيررة  انررايف نأب لررب اللارروء عنرردما علررم 

حتراد الروسري انرايف دليرل علرى أنره سرافر إىل اال بسرماين، كمرة مقا عرة الطعن ال ي قدمه أمرام 
ررررم واررررو مررررا أ   ،2011ينرررراير /كرررانون الثاين  14يف  شررررت إليرررره أينرررراً يف قرررررار رفررررل  لبرررره. وقررررد اهت 

 ،2011فرباير /شرربا  22و 18بررف يف الفرراب  ابرتكرراب جرميررة يف أوزبكسررتان صرراحب الرربالغ 
وكران  أوزبكسرتان،يف  هترم ل فقر  لره، فقد ابلتا و أي يف وق  كان يقيم فيه يف االحتاد الروسي. 

 تلك المروف. جتاال  الدولة الطرف لكن .غت نزيهشى أن يكون التحقيق غت كامل و خي
 14مررررن اقكررررم الصررررادر عررررن احملكمررررة العليررررا يف  26ويشررررت صرررراحب الرررربالغ إىل الفقررررر   5-4

دَّد مشروعية أي قرار تسليم، 2012حزيران/يونيه   463 ابملعر  املقصرود يف املراد ، اليت تقتني أن حت 
من قانون اإلجراءات اينائية، وأن ت قام األدلة املتعلقة به يف ضوء المرروف املوجرود  عنرد اعتمراد ذلرك 

، مل ت عقررد جلسررة 2012تشرررين األو /أكترروبر  1القرررار. وعلررى الرررغم مررن تسررليم صرراحب الرربالغ يف 
 تشررررين الثررراين/ 2  الالجرررا إال يف لرررى وضررراحملكمرررة بشرررنن  عنررره يف قررررار رفرررل  لبررره اقصرررو  ع يف

ررررلِّم صرررراحب الرررربالغ إىل أوزبكسررررتان يف الوقرررر  الرررر ي كانرررر  فيرررره 2012 نرررروفمرب . واكرررر ا فقررررد س 
 إجراءات الب  يف وض  الالجا ال تزا  عالقة بشننه يف االحتاد الروسي.

 م حظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف   
، كررررررت الدولررررة الطرررررف مالحماهتررررا 2015يرررره يول/متوز 30يف مرررر كر  شررررفوية م رجررررة  6-1

م  لبررراً إضرررافياً لتسرررليم صررراحب السرررابقة. وتنررريف أن مكترررب املررردعي العرررام يف أوزبكسرررتان قررردَّ 
 يفوالسرررقة أن صرراحب الرربالغ مطلرروب بسرربب هتررم القتررل  فيرره الرربالغ يف اتريررخ غررت  رردد، يبررف

( مررن القررانون اينررائي 4)164و 25و( 2)97لرريت و جِّهرر  إليرره مبوجررب املررواد ظررروف مشرردد ، ا
األوزبكرري. وعنررد اخترراذ قرررار تسررليم صرراحب الرربالغ، أجرر ت السررلطات احملليررة بعررف االعتبررار أن 

دوليرررة، مبرررا فيهرررا العهرررد واتفاقيرررة مناانرررة التعررر يب وغرررتو مرررن  ررررف يف معااررردات  أوزبكسرررتان
جررررر ت بعرررررف االعتبرررررار ضرررررروب املعاملرررررة أو العقوبرررررة القاسرررررية أو الالإنسرررررانية أو املهينرررررة، كمرررررا أ

لرن يتعررب لالضرطهاد أو التعر يب  صراحب الربالغ ت اليت قدمتها أوزبكسرتان علرى أنالنمات
__________ 

 .6-13، الفقر  CAT/C/48/D/444/2010، وCCPR/C/UZB/CO/3، وE/CN.4/2003/68/Add.2أ شت إىل  (4)
تشررررين الثررراين/نوفمرب  8اقكرررم الصرررادر يف  ،7265/10الررردعوى رقرررم  ،روسررريادكوبررروف ضرررد أ شرررت إىل قنرررية  (5)

 3الصرادر يف  ، اقكرم31890/11، الردعوى رقرم نيزوخمرون دزورايرف ضرد روسريا، وقنرية 99الفقر   ،2011
 .133و 132، الفقراتن 2013تشرين األو /أكتوبر 

، مفوضررية األمررم املتحررد  السرررامية ت واملعررايت الواجررب تطبيقهررا لتحديررد وضرر  الالجررادليررل اإلجررراءاأ شررت إىل  (6)
 .95و 94، الفقراتن 2011لش ون الالجئف، 
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أو العنف أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة؛ وأن حقره يف الردفاع عرن نفسره سري كفل لره، بسربل منهرا 
مل  ،اء إجرراءات التسرليمأثنرللتشرريعات األوزبكيرة. و اً اقصو  على مساعد   ام؛ وأنه سي حاكم وفقر

ي نمر يف ادعاءات صاحب البالغ أنه مل يكن يف مكان ايرمية يف الفراب  املعنيرة ألن البر  يف مسرنلة 
( مرررن قرررانون 6)463. ووفقررراً للمررراد  وحرررداا اإلدانرررة مرررن صرررالحية السرررلطات املختصرررة األوزبكيرررة

ن تنررراق  مرررا إذا كررران الشرررخص ، ال جيررروز للمحكمرررة أثنررراء إجرررراءات التسرررليم أةاإلجرررراءات اينائيررر
املعررر  مررر نباً أم ال، برررل جيرررب أن حتصرررر نفسرررها يف التحقرررق ممرررا إذا كررران قررررار التسرررليم متوافقررراً مررر  

 . اننم إليها االحتاد الروسيتشريعات االحتاد الروسي واملعاادات الدولية اليت
دعاوى لررررويرررردعي صرررراحب الرررربالغ أنرررره سرررريتعرب للتعرررر يب واملعاملررررة الالإنسررررانية وأن ا 6-2

وقد يكون أدلة؛  أهنا ال تستند إىلضدو يف أوزبكستان اي ذات دواف  سياسية و املرفوعة اينائية 
نمررت ، مرن تحيرة أجررىو جتنب املسر ولية اينائيرة يف أوزبكسرتان. او ا و  ا دف من ادعاءاته

تلرك  را تنكرد  تومللاروء إجراءات التسليم وال بعناية أثناء يف ادعاءاتهالسلطات املختصة واحملاكم 
يف أوزبكسررتان نطبقررة ظررروف إدانترره والعقوبررة امل إىل األدلررةادعاءاترره  وممررا ي كررد افتقررار. االدعرراءات
 كمرة  أدانر ، 2015يونيره حزيران/ 6الدولرة الطررف. ويف ا السلطات األوزبكيرة هب اليت أبل  

 25( و2)97املرررواد الحتيرررا  مبوجرررب القترررل والسررررقة وا ائمر مدينرررة  شرررقند صررراحب الررربالغ جبررر
سررنة.  18( مررن القررانون اينررائي األوزبكرري وحكمرر  عليرره ابلسرران ملررد  3)168( و4)164و

 شرررربا / 6يف و . عررررام ، مبوجررررب عفرررروناسررررباتمررررد  سررررانه مبقرررردار الربرررر  يف ثررررالت م وج فِّ نرررر 
أي ومل ي كشرف عرن . وقد جن  لفحوصرات  بيرة منتممرة. سان آجرإىل  قل، ن  2015 فرباير

قررد شرركاوى  رروا  فرراب  سررانه. و أي . ومل يقرردم صرراحب الرربالغ وال أقاربرره لديرره مشرراكل صررحية
 كررررن انررررايف أيمل يو . هأقاربررررزدرات  ويلررررة مررررن  سرررر زدر  قصررررت  و  16صرررراحب الرررربالغ تلقررررى 

 لعنف أو الن ط النفسي.لاستخدام 
ومرل معاملرة إنسرانية يف ، تستنت  الدولة الطرف أن صاحب الربالغ ع  ويف ضوء ما تقدم 6-3
 وال توجد أي أسسيقني مد  سانه.  جف حيأنمام أ سان ذيإىل  وقد ن قلزبكستان. أو 
ه بعد تسرليم دعو إىل االعتقاد أبنه تعرب للتع يب أو للمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينةت

 .إىل أوزبكستان

 معلومات إضافية من صاحب الغ    
ن اإلجرراءات املتعلقرة بتحديرد أبصراحب الربالغ أفاد ، 2015أكتوبر تشرين األو / 25يف  7-1

ة. وينررريف أن شررركليبطريقرررة  جررررتاحملكمرررة لقررررار تسرررليمه إىل أوزبكسرررتان  مراجعرررةالالجرررا و  وضررر 
 على النحو الواجب يف سياا إجراءات التسليم. ي قيَّماملعاملة يف أوزبكستان مل  سوءجطر 

، ي كرد صراحب 2015-2014 عرامليرة لالعفرو الدو  وابإلشار  إىل التقرير السرنوي ملنممرة 7-2
إنفرراذ القررانون للتعرر يب واسرر  االنتشررار يف أوزبكسررتان وأن العائرردين  أن اسررتخدام مرروظفيالرربالغ 

. وتواصررررل سرررروء املعاملررررة ضررررروب يب وغررررتو مررررن التعرررر تمثررررل يفقسررررراً يتعرضررررون  طررررر حقيقرررري م
  القررروانف والنرررماتت تنفرررمل حتقيقرررات فعِّالرررة بشرررنهنا و  ومل جتررررالتعررر يب  تقررراريرالسرررلطات إنكرررار 

تفتري  مجير  مرن أجرل ال يوجرد أي رصرد مسرتقل و تردابت جديرد  ملنر  التعر يب.  مل تعتمدالقائمة و 
ويشرردد صرراحب الرربالغ  .(7)السرراون رصرردنرر  املنممررات غررت اقكوميررة مررن مت  أمرراكن االحتارراز و 

__________ 

(7) Amnesty International, The State of the World’s Human Rights, pp. 399–400. 
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علرررى تقررروم الدولرررة الطررررف يف حرررف أن مالحمرررات ،  و املعلومرررات موضررروعية ومسرررتقلةعلرررى أن اررر
 اي  رف مع .اليت  علومات املقدمة من أوزبكستانامل
، يشت صاحب البالغ إىل صاحب البالغ يف السان ليت تلقاااوفيما يتعلق ابلزدرات ا 7-3

رصرررد كررري تا ا ررررب  الالزمرررة  أن الدولررة الطررررف مل حتررردد السرررلطات الررريت زارتررره ومرررا إذا كانررر  لرررديه
 ىعلرضرماتت مل تقردم ، كمرا أن الدولرة الطررف ها أوزبكسرتان قدمتتنفي  النماتت اليتبفعالية 

ال توجرررد آليرررة تسرررمل و تحررردت مررر  صررراحب الررربالغ دون شرررهود. الالسرررلطات  تلررركإبمكررران ن أ
إىل  دون قيرررودابلوصرررو   تسرررمل  ررر و األجرررت بتقررردمي شررركوى مرررن جرررال  السرررلطات الزائرررر  أو 

يف حرا  ، الدولة الطرف يف أوزبكسرتان يدبلوماسيلدى م أي دليل إلثبات أن قدَّ الساون. ومل ي  
، ا ررررررب  الالزمرررررة لرصرررررد تنفيررررر  النرررررماتت الررررريت قررررردمتها الررررربالغ يف السررررران صررررراحبلهترررررم زدر 

برردون و  اً سرر  ممعهرر تانيرة التحردإمكصراحب الرربالغ لردى أن إلثبررات ال أي دليرل و  ،أوزبكسرتان
كيرردات الرريت قرردمتها د التنل برصررسررميدولررة الطرررف وأوزبكسررتان ال يوجررد اتفرراا بررف الو  .شررهود

 تحديد املس ولف عنها وتقدميهم إىل العدالة.ب، أو عاية االنتهاكاتمب، أو أوزبكستان
ويشررت صرراحب الرربالغ كرر لك إىل االسررتنتاجات الرريت توصررل  إليهررا احملكمررة األوروبيررة  7-4

سرروء  يسررتخدم فيهرابلردان مررن املقدمرة ققروا اإلنسرران والريت مفاداررا أن النرماتت الدبلوماسررية 
ضررمانة  ال ميكررن اعتباراررا ، ، وفقرراً ملصررادر موثوقررةهارريمنعلررى حنررو املعاملررة علررى نطرراا واسرر  و 

لمحرررراكم احملليررررة تقيرررريم ل ينب رررري، ثررررل ارررر و اقرررراالتيف مو  .(8)كافيررررة ضررررد جطررررر سرررروء املعاملررررة
 .(9)نقددً  تقييماً من مصادر ر يةل وارد  معلومات من ل ما شاهبهاالنماتت الدبلوماسية و 

ىل لوصرو  إيتعلق ابلتزام السلطات األوزبكية ابلسماح لدبلوماسريي الدولرة الطررف ابوفيما  7-5
و كافيراً لألسرباب ، يدعي صاحب البالغ أن ا ا الرصد ال ميكرن اعتبرار صاحب البالغ يف السان

ت أو ضررماتت فيمررا يتعلررق بسرررية معلومررا م مكتررب املرردعي العررام األوزبكرري أي، مل يقرردالتاليررة. أوالً 
ة يصرحاقالة ال، ال توجد آلية فعالة لرصد الغ والدبلوماسيف الروس. اثنياً بف صاحب الب لقاءاتال
افر جررررباء تررو شرررنن أي معلومررات بمل تقررردم السرررلطات األوزبكيررة ألن ، صرراحب الررربالغ يف السررانل

صررراحب  أنفرررنذا أثبتررروا ، يةاسررريو الدولرررة الطررررف إىل االسرررتقالل، يفتقرررر دبلوم بيررف مسرررتقلف. اثلثررراً 
جرقر  التزاماهترا أن يعابفروا أبن الدولرة الطررف قرد  سريكون علريهم، تعررب لسروء املعاملرةقرد البالغ 

ي معلومررات بشررنن مسرر وليتها يف الرريت قرردمتها أوزبكسررتان أال تتنررمن التنكيرردات الدوليررة. رابعرراً، 
نيرررة إىل الدولرررة اسرررتعداداا لتقررردمي املسررراعد  القانو ي طررري ، وال امتثا رررا لتلرررك التنكيرررداتحرررا  عررردم 

 الطرف يف ظروف مماثلة يف املستقبل مثل ا و املس ولية.

 القضااي واإلجراءات املعروضة على اللجنة  

 النمر يف املقبولية  
 93قراً للمراد  ، وفلنمر يف أي ادعراء يررد يف برالغ مرا، جيرب علرى اللانرة أن تقرررقبل ا 8-1

 ال مبوجب الربوتوكو  االجتياري.، ما إذا كان البالغ مقبواًل أم من نمامها الداجلي
__________ 

، 2012تشررين األو /أكتروبر  16 الصرادر يف، اقكرم 49747/11 ، الردعوى رقرمضرد روسرياإرغاشريف خممودجان  (8)
 .74الفقر  

 .133، الفقر  2013نيسان/أبريل  18، اقكم الصادر يف 67474/11، الدعوى رقم أزميوف ضد روسيا (9)
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، مرن )أ( مرن الربوتوكرو  االجتيراري(2)5، وفقاً ملا تنص عليه املاد  وقد أتكدت اللانة 8-2
إجرراء آجرر مرن إجرراءات التحقيرق الرردو  أو  يأ أن املسرنلة نفسرها ليسر  قيرد البحرأ يف إ ررار

 التسوية الدولية.
الرررربالغ قررررد اسررررتنفد صرررراحب  تعررررابب علررررى أنمل الدولررررة الطرررررف وتالحررررا اللانررررة أن  8-3

 شرررو ، ترررى اللانررة أن املتاحررة لرره. ويف ظررل ارر و المررروفالفعالررة سرربل االنتصرراف احملليررة  مجيرر 
 )ب( من الربوتوكو  االجتياري قد استوفي .(2)5املاد  

مبررا  العهرردمررن  9و 7مبوجررب املررادتف  دعررم ادعاءاتررهأن صرراحب الرربالغ  وترررى اللانررة 8-4
 األسس املوضوعية.يف  وتشرع يف النمر ،ألغراب املقبولية األدلة يكفي من

 النمر يف األسس املوضوعية  
 نمرررت اللانررة يف ارر ا الرربالغ يف ضرروء مجيرر  املعلومررات الرريت أاتحهررا  ررا الطرفرران، علررى 9-1

 ( من الربوتوكو  االجتياري.1)5النحو املنصو  عليه يف املاد  
الرربالغ أن تسررليمه مررن االحترراد الروسرري إىل أوزبكسررتان وتالحررا اللانررة ادعرراء صرراحب  9-2

 من العهد. 7ملاد  على حنو خيالف اسيعرضه  طر التع يب، 
( بشرررنن  بيعرررة االلترررزام 2004)31مرررن تعليقهرررا العرررام رقرررم  12فقرررر  وتررر كِّر اللانرررة ابل 9-3

إىل الترزام الردو  األ رراف  اتشرت فيهر اليتالقانوين العام املفروب على الدو  األ راف يف العهد، 
بعرردم تسررليم أي شررخص أو إبعررادو أو  ررردو أبيررة  ريقررة أجرررى مررن إقليمهررا وذلررك حيثمررا تكررون 
انررررايف أسررررس وافيررررة تررررربر االعتقرررراد أبن نررررة جطررررراً حقيقيرررراً يف أن يتعرررررب ارررر ا الشررررخص ألذى 

إىل أن اً أينررأشررارت اللانررة و . مررن العهررد 7و 6ميكررن جررربو، مثررل ذلررك املتصرروَّر يف املررادتف  ال
وأن تقرررردمي أسررررباب وجيهررررة إلثبررررات وجررررود جطررررر حقيقرررري  (10)اً أن يكررررون شخصرررري ا طررررر جيررررب

، جيرب إجرراء ار ا التقيريمعنرد و  .(11)ابلتعررب لنررر ال سربيل إىل جرربو مقيردا ابشرابا ات صرارمة
مراعرررا  مجيررر  الوقرررائ  واملالبسرررات ذات الصرررلة، مبرررا فيهرررا اقالرررة العامرررة ققررروا اإلنسررران يف البلرررد 

بقراراهترا السرابقة الريت تفيرد أبنره ينب ري إيرالء وتر كِّر اللانرة كر لك  .(12)لي لصراحب الربالغاألص
ريررره الدولرررة الطررررفأمهيرررة كبرررت  ل وأبن اجتصرررا  مراجعرررة الوقرررائ  واألدلرررة أو ، (13)لتقيررريم الررر ي جت 

تقييمهرررا لتحديرررد مرررا إذا كررران اررر ا ا طرررر موجررروداً أم ال يقررر  عمومررراً علرررى عررراتق أجهرررز  الررردو  
يف العهد، ما مل يتبف أن ذلك التقييم واضل التعسف أو أنه يصرل إىل حرد ا طرن البرفِّ  األ راف 

 .(14)أو إنكار العدالة
رررراللانررررة أن ادعرررراءات صرررراحب الرررربالغ أنرررره سرررريتعرب للتعرررر يب إذا  وتالحررررا 9-4 إىل  ملِّ س 

للدولرررة الطررررف يف سرررياا  للهارررر  االحتاديرررةا يئرررة  مرررن قبرررل كانررر  موضررر  حبرررأ  أوزبكسرررتان قرررد
__________ 

 .2-9 الفقر ، (CCPR/C/110/D/2007/2010) س. ضد الدامنريفانمر، على سبيل املثا ،  (10)
، (CCPR/C/103/D/1833/2008)السررويد  س. ضررد ، و2-9الفقررر  ، س. ضررد الرردامنريفانمررر، علررى سرربيل املثررا ،  (11)

 .18-5الفقر  
 .نفسهاملرج   (12)
إ. ب. وف. ب. ، و3-9، الفقرر  (CCPR/C/107/D/1957/2010) لرف ضرد أسرابالياانمر، على سربيل املثرا ،  (13)

 .4-8الفقر   ،(CCPR/C/115/D/2344/2014) الدامنريفضد 
 .4-8الفقر   ،الدامنريفإ. ب. وف. ب. ضد  انمر، على سبيل املثا ، (14)
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الطرررف يف سررياا إجررراءات   رراكم الدولررةمررن قبررل و  ،الالجرراوضرر  اإلجررراءات املتعلقررة بتحديررد 
 متوقعرراً و أنرره سرريواجه جطررراً حقيقيرراً ه ئررادعا عرردم ثبرروتإىل اً ، وجلصرر  ا يئررة واحملرراكم معررالتسررليم

للانرررة أن جررروف إعادتررره إىل أوزبكسرررتان. كمرررا تالحرررا ا وشخصرررياً ابلتعررررب للتعررر يب يف حرررا 
الرربالغ مررن التعرررب للتعرر يب يتعلررق ابلتهديرردات املزعومررة املوجهررة إىل أجيرره ألنرره انتقررد  صرراحب

يف بلرررررردو قرررررروا اإلنسررررران ق العامرررررة الررررررةابقو  2011و 2009األوزبكيررررررة يف عرررررامي السرررررلطات 
أنررره قبرررل إلقررراء  نرررف. وتالحرررا اللانرررة أن صررراحب الررربالغ مل يولررريس بقنررريته حتديرررداً ، األصرررلي
سرررافر حبريرررة ذاررراابً وإدابً برررف االحتررراد كررران ي،  لتسرررليمه 2011يف عرررام يف موسررركو عليررره القررربل 

مبرا يف ، ة أي مشاكل م  السلطات األوزبكيرةالروسي وأوزبكستان يف عد  مناسبات دون مواجه
ملعلومررررات ا . وتالحرررا اللانرررة أينررراً أنسررربيل املثرررا  علررررى وزبكيرررةاقررردود األأثنررراء عبرررورو  ذلرررك

هتررررم تتعلررررق أجيرررره كانرررر  بسرررربب صرررراحب الرررربالغ و مالحقررررة  تشررررت إىل أن مللررررفيف ا وجررررود امل
كمرا .  دوافر  سياسريةأن تلك التهم ذات يشت إىل  لكن ليس انايف ما، يف أوزبكستانحتيا  ابال

تالحا اللانة عردم وجرود أي دليرل علرى أن قررارات سرلطات الدولرة الطررف كانر  غرت معقولرة 
، ال ميكررن للانررة أن صرراحب الرربالغ. ويف ضرروء مررا تقرردمات بشرركل واضررل فيمررا يتعلررق ابدعرراء

ضررره إىل أوزبكسرررتان يعرِّ تسرررتنت  أن املعلومرررات املعروضرررة عليهرررا تبرررف أن تسرررليم صررراحب الررربالغ 
 من العهد. 7تعارب م  املاد  تمعاملة ال إنسانية يتمثل يف  طر حقيقي 

 19 امل رجررةالحقررة وتالحررا اللانررة كرر لك ادعرراء صرراحب الرربالغ الرروارد يف رسررالته ال 9-5
 2011ديسرمرب /كرانون األو   7انتمرار تسرليمه بعرد أن احتارازو يف مفادو ، و 2012أغسطس آب/

أنرره احت اررز ابسررتمرار ألكثررر تالحرا اللانررة ادعرراء صرراحب الربالغ مررن العهررد. و  9نتهرك املرراد  ا
بكسررتان أوز  م مررنقرردَّ ي  أن  لررب التسررليم مل و ءتسررليمه. كمررا تالحررا ادعررا أشررهر قبررل عشررر مررن 

حتاررررازو كرررران خمالفرررراً ، وابلتررررا  فررررنن اسرررراريةال اتمبوجررررب التشررررريع لررررالزماإل ررررار الررررزم  اضررررمن 
 احملدد . تاالدعاءاالدولة الطرف مل ترد على ا و أن اً أين تالحا اللانةو للقانون. 

األمررران علرررى يف بشررنن حرررق الفررررد يف اقريررة و  35قرررم وتشررت اللانرررة إىل تعليقهررا العرررام ر  9-6
تنفير  سرلب اقريرة  أن تكون إجرراءات تقتنيمن العهد  9رت فيه أبن املاد  ال ي ذكَّ ، شخصه

منصوصررراً عليهررررا يف القررررانون أينررراً، ويتعررررف علررررى الررردو  أن تكفررررل االمتثررررا   املرررنذون هبررررا قررررانوتً 
  (.23)الفقر   جراءاهتا املنصو  عليها يف قوانينهاإل
يف  2011نوفمرب /تشرررررين الثرررراين 5يف  وقررررفأ  وتالحررررا اللانررررة أن صرررراحب الرررربالغ قررررد  9-7

و يف انتمرررار حتاررراز ابمرررر األمرررن أوزبكسرررتان وأن حبقررره االحتررراد الروسررري مبوجرررب أمرررر تفتررري  صرررادر 
 /لثرراينتشررين ا 7مكترب املردعي العررام يف مقا عرة بريسنينسركي يف موسرركو يف  صرادر عررنتسرليمه 
كرررانون   9صررراحب الررربالغ يف  يم. وقرررد  لرررب مكتررب املررردعي العرررام األوزبكررري تسررل2011نرروفمرب 
تسررليم بررف ال( مررن اتفاقيررة مينسررك الرريت تررنمم مسررائل 1)62. وتررنص املرراد  2011ديسررمرب /األو 

إذا مل  جيرب اإلفررا  عنره  تارز يف انتمرار تسرليمهشرخص  أي بلدان رابطة الدو  املسرتقلة علرى أن
و. وتالحرا اللانرة أن أوزبكسرتان مل تصرادا حتاراز ا مرنتسرليم يف غنرون شرهر واحرد يرد  لب ال

 .يوماً بعد االحتااز 40 لتصبلعلى الربوتوكو  االجتياري التفاقية مينسك ال ي مدد ا و الفاب  
احتارراز صرراحب مسررنلة وعررالو  علررى ذلررك، تالحررا اللانررة وفقرراً للمررواد املتاحررة  ررا أن  9-8

، عنردما  لرب املردعي 2011ديسمرب /كانون األو   28  قاٍب ح تعرب على نمر أيمل البالغ 
 5حرر  أي ، تسررليمهيف انتمررار د  سررتة أشررهر، متديررد احتارراز صرراحب الرربالغ ملرر للمقا عررةالعررام 
مرررددت احتاررراز صررراحب الررربالغ   كمرررة املقا عرررة تالحرررا اللانرررة أينررراً أنو  .2012مرررايو /أدر

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0+%D8%B3%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%87%D8%A7+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0+%D8%B3%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%87%D8%A7+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0+%D8%B3%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%87%D8%A7+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B
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وأنره صراحب  2012نوفمرب /تشررين الثراين 5تة أشرهر أجررى حر  ملد  سر 2012مايو /أدر 3 يف
 .2012أكتوبر /تشرين األو  1ىل أوزبكستان يف إس لِّم البالغ 

ديرد فراب  احتارازو للمرر  مت صراحب الربالغ، عنردما  عرن يف أن كر لك  تالحرا اللانرةو  9-9
التعقيررد االسررتثنائي  أن تثبرر ، مثررل ربر ذلرركأسررباب ترر، جرراد  أبن السررلطات مل تقرردم أي الثانيررة

تشرررين  5املقرررر اختاذاررا حبلررو   مررنتسررليم ترردابت  رردد  للة املوجهررة إليرره أو وجررود للررتهم اينائيرر
ال تتنرررمن أي  مرررن قرررانون اإلجرررراءات اينائيرررة الروسررري 109املررراد  وأن ؛ 2012نوفمرب /الثررراين
صرردور و  بشررننهبعررد تلقرري  لررب تسررليم مررا شررخص حتارراز إىل أي ظررروف تررربر اسررتمرار ا إشررار 

مرور بعد  وردأن  لب التسليم املقدم من أوزبكستان قد و قرار تسليمه من مكتب املدعي العام؛ 
 اتفاقيررة مينسررك األمررر الرر ي ينتهررك مقتنرريات، احتارراز صرراحب الرربالغ علررىأكثررر مررن شررهر 

وتالحرا  إ رالا سرراح صراحب الربالغ.كران ينب ري ؛ و ر ا  واققوا الدسرتورية لصراحب الربالغ
لفرراب   املتعلررق بتمديررد اثنٍ  كمررة املقا عررة قرررار أيرردت ، عنرردما موسرركو مدينررة كمررة  اللانررة أن
مرن األدلرة. وتالحرا اللانرة  ، دون تقردمي املزيردأسباب التمديد بشكل مروجز ذكرت، االحتااز

ا هتررراقاررر  امللموسرررة ضرررد متديرررد االحتاررراز الررريت أاثر  تنررراو ت مل الدولرررة الطررررفأن احملررراكم احملليرررة و 
 ، ترررررى اللانررررة أنب أي تفسررررت مررررن جانررررب الدولررررة الطرررررفالغ. ويف غيرررراالرررربصرررراحب  يررررة ام

ار و  ظرروفيف  ،تررى اللانرة ومرن  االعتبار الواجب. ينب ي أن ت وىل  ادعاءات صاحب البالغ
تكشررررف عررررن انتهررررايف ققرررروا صرررراحب الرررربالغ عليهررررا أن الوقررررائ  كمررررا ارررري معروضررررة  ،القنررررية

 من العهد. 9املاد  املنصو  عليها يف 
( مرن الربوتوكرو  االجتيراري، أن الوقرائ  4)5ملراد  واي تتصرف مبوجب اترى اللانة، و  -10

املنصرو  عليهرا يف  املعروضة عليها تكشرف عرن انتهرايف االحتراد الروسري ققروا صراحب الربالغ
 من العهد. 9املاد  
 ، تلترررزم الدولرررة الطررررف بتررروفت سررربيل انتصررراف فعرررا )أ( مرررن العهرررد(3)2وفقررراً للمررراد  و  -11

لصرراحب الرربالغ. وارر ا يتطلررب منهررا أن تقرردم تعوينرراً كرراماًل لألفررراد الرر ين انتهكرر  حقرروقهم 
لطرررف ملزمررة الدولررة ا فررنن، يف ظررل المررروف ا اصررة  رر و القنرريةيف العهررد. و املنصررو  عليهررا 

ابختراذ مجير  ا طروات الالزمرة  الترزامالدولرة الطررف كمرا يقر  علرى عراتق بتقدمي تعويل مناسب.  
 ت انتهاكات مماثلة يف املستقبل.ملن  حدو 

، وإذ تنر  اللانررة يف اعتباراررا أن الدولررة الطررف، ابننررمامها إىل الربوتوكررو  االجتيرراري -12
قرررد اعابفرررر  ابجتصررررا  اللانررررة يف حتديرررد مررررا إذا كرررران قررررد حررردت انتهررررايف للعهررررد أم ال، وأهنررررا 

أو ا اضرعف  إقليمهران يف أبن تكفرل يمير  األفرراد املوجرودي من العهد 2تعهدت، عماًل ابملاد  
ثبر   يف حرا  لإلنفاذلواليتها اققوا املعابف هبا يف العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعا  وقابل 

معلومرات عرن  ،يومراً  180، يف غنرون اللانة أن تتلقى مرن الدولرة الطررفتود ، حدوت انتهايف
الدولرة الطررف أينراً نشررر  التردابت املتخر   لوضر  آراء اللانرة موضر  التنفيرر . وتطلرب اللانرة إىل

 .على نطاا واس  بل تها الر يةوتعميمها ا و اآلراء 
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 املرفق 

 (خمالف)رأي  وسيه سانتو ابييسفردي خل رأي  
الدولرررة الطررررف  جررراء فيررره أن، الررر ي يف قرارارررا مشررراركة اللانرررةأنررر  مل أسرررتط  ي سرررف   -1

لقري القربل علرى قرد أ  فمرن العهرد.  9املاد   املنصو  عليها يفحقوا صاحب البالغ انتهك  
، مبوجرب أمرر تفتري  دو  يف االحتاد الروسري 2011نوفمرب /تشرين الثاين 5صاحب البالغ يف 

دعي العررام يف أمررر مكتررب املرر، 2011نوفمرب تشرررين الثرراين/ 7يف مررن أوزبكسررتان. و حبقرره صررادر 
ة إىل قرررار  كمررة حالررمرر  اإل، يمهابحتاررازو يف انتمررار تسررل، موسرركويف مقا عررة بريسنينسرركي، 

 7-9و 2-2)انمرر الفقررتف  2011 فرباير/شربا  23 املر رد ، شقند، يف مقا عة دكاساراي
،  لرررب مكتررررب املرررردعي العرررام األوزبكرررري تسررررليم 2011ديسررررمرب /كررررانون األو   9يف و أعرررالو(. 

 ولية اينائيرةل املسر تحميلره، للأعرالو( 3-2)انمرر الفقرر  حتيرا  هتمرة االسربب صاحب الربالغ ب
املتعلقرررة ابملسررراعد  القانونيرررة والعالقرررات القانونيرررة يف ( مرررن اتفاقيرررة مينسرررك 2)56)انمرررر املررراد  

 .(ية واينائيةسر املسائل املدنية واأل
متديرد بريسنينسركي ،  لب املدعي العام ملقا عة 2011ديسمرب /كانون األو   28يف و  -2

وافقرر  ، واررو  لررب 2012مررايو أدر/ 5، حرر  ة أشررهرحتارراز صرراحب الرربالغ ملررد  سررتفرراب  ا
متررروز/  4دتررره  كمرررة مدينرررة موسررركو يف وأي يف اليررروم نفسررره كمرررة مقا عرررة بريسنينسررركي عليررره 
صرراحب الررربالغ  ، مررددت احملكمرررة احملليررة احتارراز2012فرباير شرربا / 13. ويف 2012 يوليرره

دتررره  كمرررة مدينرررة وارررو قررررار أي، 2012نوفمرب /تشررررين الثررراين 5  ، حرررملرررد  سرررتة أشرررهر أجررررى
الحتااز امتديد  أي جال  فاب ، 2012مارس /آذار 30. ويف 2012ه يولي/متوز 4موسكو يف 

كمة العليا أكدته احملاألمر ال ي عي العام الروسي على  لب التسليم، وافق مكتب املد، األجت 
ررررلِّ مو أعررررالو(.  3-2)انمررررر الفقررررر   2012أغسررررطس /آب 13يف وقرررر  الحررررق يف  صرررراحب  س 

 أعالو(. 6-2)انمر الفقر   2012أكتوبر تشرين األو / 1البالغ يف 
ابحتارراز صرراحب الرربالغ يف انتمررار تسررليمه املرردعي العررام للمقا عررة ، أمررر ويف البدايررة -3
 لرب التسرليم اً يقبل أن تقدم السلطات األوزبكية ر  أي، من اتفاقية مينسك( 61نمر املاد  )ا

، مل يررد  لرب أعالو( 7-9اللانة )انمر الفقر   لقراراً . ووفق2011ديسمرب /كانون األو   9يف 
يرررومف، برررل جتررراوز تلرررك املهلرررة ب، ر واحرررد بعرررد احتاررراز صررراحب الررربالغالتسرررليم يف غنرررون شررره

 .من اتفاقية مينسك 61نتهك املاد  ي مما
ليم وقررار التسرليم ، اعترربت أن  لرب التسربيد أن احملاكم الروسية، مبا فيها احملكمة العليرا -4

((. ويف الواقررر ، 3)1جرررراءات اينائيرررة )انمرررر املررراد  التفاقيرررة مينسرررك وقرررانون اإلاً  معرررالامترررثقرررد 
انتمرررار يف  ابختررراذ تررردبت لتقييرررد اقريرررة املررردعي العرررام ن أيمررررأب قرررانون اإلجرررراءات اينائيرررةسرررمل ي
 91، دون أتكيررد مررن احملكمررة )انمررر املررواد كررنن ي ررودع الشررخص املعرر  راررن االحتارراز،  تسررليمال
إجررراءات قانونيررة إضررافية لتنفيرر   ويررنص ارر ا القررانون علررى(( 2)466و 108و( 2)97و 92و
يف اررر و املعاارررد  ، و (462)انمرررر املرراد  ملعاارررد  دوليررة اً دولرررة أجنبيررة وفقررر تطلبررهعنررردما تسررليم ال

 القنية اي اتفاقية مينسك.
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حملكمررررة أثنرررراء ا أال تنرررراق : لمررررن ارررر و االتفاقيررررة (6)463املرررراد   قتنرررري، تومرررر  ذلررررك -5
 صرررحتبررل عليهررا أن الشررخص الرر ي قرردم الشرركوى،  دانررةاإلجررراءات القنررائية املسررائل املتعلقررة إب

 الحتراد الروسريا تشرريعاتمر  املعر  لشرخص ا املتعلرق بتسرليمالقررار  وافرقتلتحقق من يف انفسها 
ن السرلطات مل تقردم أي القائرل إمنطرق اللانرة و الو(. أعر 1-6واملعاادات الدوليرة )انمرر الفقرر  

التعقيرد االسرتثنائي للرتهم اينائيرة  أن تثبر ، مثل صاحب البالغ ربر متديد فاب  احتاازأسباب ت
ة أو اتفاقيرررة األحكرررام احملليرررة الروسرررية السررراريراعررري ، ال يأعرررالو( 9-9)انمرررر الفقرررر  املوجهرررة إليررره 

االحتارراز يف  تطبيررقملعررايت فقررط تقيرريم ر رري  تررنص علررى( الرريت 60و 57و 56مينسررك )املررواد 
قرار اللانرة الصركويف الدوليرة ذات الصرلة املتعلقرة  ال يراعي، . وابإلضافة إىل ذلكتسليمالانتمار 

م مبادئ التعاون الدو  واحابام احملاك ابالستناد إىل، فطلوبونية املتبادلة وتسليم املابملساعد  القان
رفل ي ررتسررليم أو ال ي قبررلقررانون اإلجررراءات اينائيررة الروسري لاً وفقرو ، يررة البلرردان األجرررىاحملليرة ووال

 عايت موضوعية.ملاً وفق ، وليسملعايت ر يةاً وفق
عااررررد  النموذجيررررة لتسررررليم ، مثررررل املتسررررليمللدوليررررة املتعلقررررة ابالصرررركويف ااً أينررررتشررررت و  -6

تنمررر (: ل1)10)انمررر املرراد   تتلقرى  لررب التسررليمالرريت ، إىل ضرررور  مراعررا  قررانون الدولررة ا ررمف
ل(. وتوجرد نفرس الفكرر  اليت يرنص عليهرا قانوهنراجراءات إلا  لب التسليم وفق بة يفطال  الدولة امل

فيهرا : لابستثناء اقاالت اليت تنص 22تسليم ا رمف )انمر املاد  باملتعلقة  يف االتفاقية األوروبية
امل قررر  لقرررانون  توقيرررفخينررر  اإلجرررراء املتعلرررق ابلتسرررليم وال، الفحكرررم خمررراررر و االتفاقيرررة علرررى 

امل قررر  يف انتمرررار تسرررليم  توقيرررفالعلرررى ه نفسررراألمرررر الطررررف املتلقررري للطلرررب فقرررطل(. وينطبرررق 
( مررن اتفاقيررة 2)62املرراد   )انمرررللطلررب  يررةاملتلقلقررانون الدولررة اً وفقرراً تقرررر أينرري، الرر ي ا رررمف
مرررن  22( و1)16املرررادتف ة لتسرررليم ا ررررمف، و عاارررد  النموذجيررر( مرررن امل3)9، واملررراد  مينسرررك

 ا رمف(. بتسليماملتعلقة االتفاقية األوروبية 
( مررررن قررررانون اإلجررررراءات اينائيررررة الروسرررري بتمديررررد فرررراب  3)( و2)109تسررررمل املرررراد  و  -7
مرررن  )لإذا كررران اً شرررهر  18و أشرررهر سرررتةتررراباوح مرررا برررف صررراحب الررربالغ ملرررد  امل قررر  لتوقيرررف ال

، وإذا مل تكررن انررايف أسررباب هريناملسررتحيل إكمررا  التحقيررق األو  يف غنررون فرراب  تصررل إىل شرر
... مرن ق برل قاضري  كمرة املقا عرة الفراب  ، فريمكن متديرد ار و تدبت تقييد اقريةإل اء لت يت أو 

سربب  مل يكرن انرايف، كان  ال تزا  جاريةتسليم  ال. ومبا أن إجراءات ل(ملد  تصل إىل ستة أشهر
 .تلك اإلجراءات قبل إمتام صاحب البالغإل الا سراح على ما يبدو مربر 

احرررد مرررن اتريرررخ بعرررد انقنررراء مهلرررة شرررهر و  وردحررر  إذا قبلنرررا أبن  لرررب التسرررليم قرررد و  -8
صرراحب ارري اإلفرررا  عررن  جررلا األ، فررنن النتياررة الطبيعيررة النتهرراء ارر احتارراز صرراحب الرربالغ

)انمرر  توقيفره، سري عاد  لرب التسرليم تلقريارد مبتفاقية مينسك(   من ا 62)انمر املاد   البالغ
 شرررياً ا، متانون اإلجرررراءات اينائيرررة الروسررري(مرررن قررر 109مرررن اتفاقيرررة مينسرررك واملررراد   60املررراد  

تسرررررليم ا ررررررمف ل ( مرررررن املعاارررررد  النموذجيرررررة5)9الصررررركويف الدوليرررررة ذات الصرررررلة )املررررراد   مررررر 
إىل إجرراء تقيريم ، دون أي حاجرة تسرليم ا ررمف(ب املتعلقرةروبيرة ( مرن االتفاقيرة األو 5)16 واملاد 

أن  سرتنت أ، أعرالو(. ومرن   9-9)انمر الفقر  ، على حنو ما تطلبه اللانة موضوعي لالحتااز
 من العهد مل تنتهك. 9املاد  

    


