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 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

 2036/2011 رقمالبالغ   
 لمدددددو / 24 -حزيران/يونيددددد   29) 114آراء اعتمددددداللا اللجندددددة  ددددد    رللدددددا   

 (2015 يولي 
 )ال ميثلها حماٍم( زينايدا يوسوبوفا املقدم من:

 صاحبة البالغ الشخص املدعى أنه ضحية:
 االحتاد الروسي الدولة الطرف:

 لرسالة األوىل()تاريخ تقدمي ا 2010حزيران/يونيه  8 تاريخ تقدمي البالغ:
 97القررررار الررره  اقرررهخل املقررررر ادرررا   وجررر  املررراد   الوثائق املرجعية:

نيسرررران/أبريو  7والررررهين أحيررررو ةىل الدولررررة الطرررررف   
 )مل يصدر   شكو وثيقة( 2011

 2015متوز/يوليه  21 تاريخ اعتماد اآلراء:
ةنكرررررار حرررررق صررررراحبة الررررربالغ   التعررررروي  بوصررررر ها  :املوضوع

 السياسي   عهد ستالنيضحية للقمع 
 استن اد ُسُبو االنتصاف احمللية -املقبولية  املسائو اإلجرائية:

االحتجررراز بشررركو  أو تعررروي  الةرررحية عرررن التو يررر  املوضوعية:املسائو 
 غري  انوين؛ االعتقال واالحتجاز التعس يان

 (5)9( و3( و)2)2 :مواد العهد
 3و 2 مواد الربوتوكول االختيار :

 CCPR/C/114/D/2036/2011 األمم املتحد  

العلا الا ل  الخاص بالحقوق  
 المانية  السياسية
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 المر ق

( مدددددد  4)5آراء اللجندددددة المعنيددددددة بحقددددددوق اإلنسددددددان بمو دددددد  المددددددا     
البر لوكول االختياري الملحدق بالعلدا الدا ل  الخداص بدالحقوق المانيدة 

 (114)الدور   السياسية 
 بشأن

 *2036/2011 رقمالبالغ   

 )ال ميثلها حماٍم( زينايدا يوسوبوفا  املقدم من:
 صاحبة البالغ الشخص املدعى أنه ضحية:

 االحتاد الروسي دولة الطرف:ال
 )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل( 2010حزيران/يونيه  8 تاريخ تقدمي البالغ:

مررن العهررد الرردو  ادررا   28، املنشررأ   وجرر  املرراد  ةن اللجنررة املعنيررة  قرروا اإلنسرران 
 باحلقوا املدنية والسياسية،

 ، 2015متوز/يوليه  21   و د اجتمعت 
، املقررررردم ةليهرررررا مرررررن زينايررررردا 2036/2011 ر رررررمر   الررررربالغ مرررررن الن رررررو رررررد فرغرررررت  

 وجرررررر  الربوتوكرررررول االختيررررررار  امللحرررررق بالعهررررررد الررررردو  ادررررررا  بررررراحلقوا املدنيررررررة  يوسررررروبوفا،
 ،والسياسية
مجيررررع املعلومررراب املكتوبرررة الرررص أتاحتهررررا  رررا صررراحبة الرررربالغ  و رررد وضرررعت   اعتبار رررا 

 والدولة الطرف، 
 يلي:  ما تعتمد 
__________ 

اشرر أ أعةرراء اللجنررة التاليررة أدرراة م   دراسررة  ررها الرربالغ: السرريد عيرراز بررن عاشررور، والسرريد لز ررار  بوزيررد،  *
والسررريد  سرررار  كلي النرررد، والسررريد أهللرررد أمرررني فرررت  ا ، والسررريد أولي ييررره د  فروفيرررو، والسررريد يررروجي ةواسررراوا، 

يين برازارتزي،، والسريد مراورو بروليص، والسرري والسيد  ةي انا يليرت،، والسريد دنكران الكري مو ومروزا، والسريد فروت
ريسررريا، والسررريد فابيررران عمرررر سرررال يو ، والسررريد ديرررروجالل  -ناجيرررو رود ، والسررريد فيكترررور مانويرررو رودري يرررز 

فرررور، والسررريد يوفررال شررراين، والسررريد كونسررتانتني فاردزيالشررر يلي، والسررريد   -سيتولسررين ، والسررريد  زنيرررا زايررربب 
 مارغو واترفال.

يرد   تهييو  هخل اآلراء نص رأ  فرد  )خمال ( أدىل به عةرو اللجنرة السرري ناجيرو رود ، ونرص رأ    
فرور، وأيردخل أعةراء اللجنرة السريد يروجي ةواسراوا،  -فرد  )خمرال ( أدلرت بره عةرو اللجنرة السريد  زنيرا زايرربب 

 والسيد يوفال شاين، والسيد كونستانتني فاردزيالش يلي.
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 ( م  البر لوكول االختياري4)5بمو   الما    آراء  
 ، مواطنرررة مرررن االحتررراد الروسررري مولرررود   زينايررردا يوسررروبوفاصررراحبة الررربالغ  ررري السررريد   -1

( 3( و)2)2. وترردعي أ ررا ضررحية انتهرراأ االحترراد الروسرري حلقو هررا  وجرر  املررادتني 1936 عررام
ا انتهرررراأ حقو هررررا  وجرررر  ترررردعي صرررراحبة الرررربالغ   زخررررر رسررررالة  رررر كمررررا  ( مررررن العهررررد.5)9و

  1 مرررن العهرررد. ودخرررو الربوتوكرررول االختيرررار  حيرررز الن ررراف بالنسررربة للدولرررة الطررررف   26 املررراد 
 ميثو صاحبة البالغ حماٍم.  وال .1992كانون الثاين/يناير 

 عرضتلا صاحبة البالغ  كما  الوقائع  
 ري ووالردا ا لالخرالء القسرر  مرن  1944 عرام تدعي صاحبة البالغ أ را تعرضرت   2-1

ثنيتهرا الشيشرانية. وتدكرد أن ةمدينة غروزين وال حيو ةىل كازاخستان. وتدعي أ را ُرحللرت بسرب  
الصرررادر عرررن رئاسرررة ا لررر، األعلرررى الحتررراد  116/102 ر رررمةجرررراء ال حيرررو اسرررتند ةىل املرسررروم 

الصرررادر  5073 ر رررم ، وةىل األمرررر1944زفار/مرررار   7اجلمهوريرراب االشررر اكية السررروفياتية   
. ونتيجررررة فلررر ، فقرررردب أسرررر  صرررراحبة 1944كررررانون الثاين/ينررراير   3عرررن اللجنررررة احلكوميرررة   

 عاماً. 13البالغ ممتلكاهتا وخةعت لالحتجاز   كازاخستان ملد  
شررررهاد  مررررن وزار   2005أيار/مررررايو  16وتررررزعم صرررراحبة الرررربالغ أيةرررراً أ ررررا تلقررررت    2-2

الشيشانية،   االحتاد الروسي، تدكرد و وعهرا ضرحية القمرع السياسري، وحتديرداً  الشدون الداخلية
ثنيررة الشيشررانية. وتشررري الشررهاد  اجلماعررة اإل مررن خررالل تعرضررها لالحتجرراز بسررب  انتمائهررا ةىل

مررررن القررررانون االحترررراد   3أيةررراً ةىل أن صرررراحبة الرررربالغ  لتهررررا أحكررررام ال قرررر  ) ( مررررن املرررراد  
االعتبررار لةررحايا القمررع  واملتعلررق برررد 1991تشرررين األول/أكترروبر  18الصررادر    1761 ر ررم

 السياسي.
حيرق  را احلصرول  (1)1761 ر رممرن القرانون  16وتدعي صراحبة الربالغ أنره وفقراً للمراد   2-3

على تعوي  عرن القمرع الره  تعرضرت ةليره. و رها ال ررز،  ردمت طلبراً ةىل ةدار  مقاطعرة كرريوف 
للحصررول علررى تعرروي    شرركو منحررة ماليررة شررهرية، د رفةرره. وكرران رد اإلدار   ررو أن صرراحبة 

اً ومعرا  البالغ كانت  د تلقت بال عرو أشركاالً أخررن مرن املسراعد  االجتماعيرة، ومعاشراً تقاعردي
ميكنهرا  ال كانت صاحبة البالغ تتلقى بال عو استحقا اب اجتماعية أخرن وملا .2عجز من ال ئة 

 احلصول، باإلضافة ةىل  هخل االستحقا اب، على تعوي  بسب  و وعها ضحية القمع.
وتدعي صاحبة الربالغ أن االسرتحقا اب االجتماعيرة الرص حتصرو عليهرا بوصر ها عاملرة  2-4

صاً فا ةعا ة جي  فصلها عرن التعويةراب الرص طالبرت سرا بسرب  و وعهرا ضرحية متقاعد  وشخ
__________ 

على دفع استحقا اب اجتماعية وفقاً لقوانني كو ة ليم )منطقة(   االحتراد الروسري لخشرخا   16تنص املاد   (1)
املشمولني بإجراءاب رد االعتبار واألشخا  الهين اعُ ف بأ م و عوا ضحايا القمرع السياسري. وتردفع األ راليم 

قا اب االجتماعيررررة املقرررررر  ألولئرررر  )املنرررراطق( املعنيررررة   االحترررراد الروسرررري مررررن ميزانياهتررررا احملليررررة مبررررال  االسررررتح
 األشخا . 
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القمع السياسي. ولهل  استأن ت  رار ةدار  املقاطعة رفَ  طلبها التعوي  أمام حمكمرة مقاطعرة  
أنرره حيررق  ررا احلصررول علررى تعرروي  عررن السررنواب الررثال  عشررر  الررص  ةررتها    كررريوف، مدعيررةً 

يعوضرررها عررن تلررر   ال تقاعرررد  الرره  تتلقرراخل بوصررر ها شخصرراً فا ةعا ررةاالحتجرراز وأن املعررا  ال
 السنواب.

، رفةرررت احملكمرررة اإل ليميرررة اسرررتئنافها علرررى الررررغم مرررن أ رررا 2006متوز/يوليررره  25و   2-5
اع فررررت بررررأن صرررراحبة الرررربالغ و عررررت ضررررحية القمررررع السياسرررري، وأكرررردب  رررررار ةدار  املقاطعررررة. 

مرررررن  رررررانون منطقرررررة أسررررر اخان بشرررررأن االسرررررتحقا اب  10واعترررررربب احملكمرررررة أنررررره وفقررررراً للمررررراد  
االجتماعيرررة ل ئررراب معينرررة مرررن األشرررخا ، حيرررق لخشرررخا  املشرررمولني برررإجراءاب رد االعتبرررار 

. ووجردب احملكمرة أن صراحبة الربالغ (2)احلصول على نوع واحرد مرن االسرتحقا اب االجتماعيرة
ملسراعد  الطبيرة ا انيرة واألدويرة تتلقى بال عو استحقا اب بوصر ها شخصراً فا ةعا رة، مرن  بيرو ا

  املائة علرى فرواتري املرافرق العامرة وق ري  علرى  50ا انية واملدفوعاب الشهرية وق ي  بنسبة 
حيق  ا احلصول على  ال تهاكر النقو العام، بني ةعاناب أخرن. وترن احملكمة أن صاحبة البالغ

 أ  تعوي  ةضا .
 ررررررار حمكمرررررة  2006ز /أغسرررررط،  23سرررررتأن ت   وتررررردعي صررررراحبة الررررربالغ أ رررررا ا 2-6

 15مقاطعرررررررة كرررررررريوف أمرررررررام احملكمرررررررة اإل ليميرررررررة   أسررررررر اخان الرررررررص رفةرررررررت االسرررررررتئناف   
، وأكررردب  ررررار احملكمرررة األدمج درجرررة   مجيرررع جوانبررره. وفكررررب احملكمرررة 2006أيلول/سررربتمرب 

  املائرة  50ي  بنسربة اإل ليمية أن صاحبة الربالغ تتمترع فعراًل بوصر ها شخصراً فا ةعا رة بتخ ر
وأن  ررهخل اإلعانررة  رري ن سررها الررص كانررت سررتتلقا ا بوصرر ها ضررحية  -علررى فررواتري املرافررق العامررة 

للقمع السياسي. ويصدا ن ، الشيء على التخ ي  اله  تتمترع بره علرى ترهاكر النقرو العرام. 
ميرة ةىل أن بطل  احلصول على تعوي  ما  شهر  ةضا ، خلصرت احملكمرة اإل لي يتعلق فيماو 

 حيق  ا احلصول على مدفوعاب متعدد   وج   وانني خمتل ة. ال صاحبة البالغ
 الشكوى  

( مررن العهررد  ررد انُتهكررت، ألن 5)9ترردعي صرراحبة الرربالغ أن حقو هررا  وجرر  املرراد   3-1
متنحهررا تعويةرراً عررن السررنواب الررثال  عشررر  الررص  ةررتها   االحتجرراز علررى الرررغم  مل السررلطاب
ثنيتهرا. وترزعم أيةرراً ةف سرلطاب الدولرة الطرررف بأ را تعرضرت للقمرع السياسرري بسرب  مرن اعر ا

   ها الصدد،  د انُتهر  ألن  2أن حقها   احلصول على سبيو انتصاف فعال  وج  املاد  
سررربيو مناسررر  ميكررن لةرررحايا القمرررع السياسررري ممارسرررته اللتمرررا   يرررنص علرررى ال التشررريع احمللررري

 ( من العهد.5)9ملاد  التعوي  وفقاً ألحكام ا

__________ 

علررى أمررور منهررا أنرره ةفا كرران للمررواطن احلررق   احلصررول علررى ن رر، االسررتحقا اب االجتماعيررة  10تررنص املرراد   (2)
 واطن.خيتارخل امل ما حتت مربر واحد حس  ةال مُتن  ال  وج  القانون، فإن  هخل االستحقا اب
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 تشرررررررين األول/ 3، تدكررررررد صرررررراحبة الرررررربالغ،   رسررررررالة مدرخررررررة باإلضررررررافة ةىل فلرررررر و  3-2
  د انُتهكت أيةاً. 26، أن حقو ها  وج  املاد  2011 أكتوبر

 مالحظات الا لة الطرف بشأن المقبولية  اأُلسس الموضوعية  
الدولرررة الطررررف أنررره اعرررُ ف  ، أفرررادب2011متوز/يوليررره  15  مرررهكر  شررر وية مدرخرررة  4-1

 لصاحبة البالغ فعاًل بأ ا و عت ضحية القمرع السياسري، علرى أسرا  أ را تعرضرت ووالردا ا  
لل حيو القسر  من مدينة غروزين. و د رفةت حمكمة مقاطعة كريوف، مث احملكمة  1944 عام

طالبتهرررا برررالتعوي    يتعلرررق فيمرررااإل ليميرررة   أسررر اخان، الشررركون الرررص رفعتهرررا صررراحبة الررربالغ 
بوص ها ضحية من ضحايا القمع السياسي. و دمت صاحبة البالغ طلباً للمراجعة القةائية ةىل 

بسررب  انقةرراء  2008زفار/مررار   14احملكمررة العليررا لالحترراد الروسرري؛ لكررن الطلرر  رُفرر    
 املهلة احملدد  للطعن.

ةليها  اتان احملكمتران، وتردفع وتديد الدولة الطرف بالكامو االستنتاجاب الص توصلت  4-2
بررأن حقرروا صرراحبة الرربالغ حمميررة بالكامررو وفقرراً للقررانون االحترراد  املتعلررق برررد االعتبررار لةررحايا 
القمع السياسي و انون ة ليم أس اخان بشأن االستحقا اب االجتماعية املقدمة ةىل فئاب معينرة 

صرراحبة الرربالغ وفقرراً للقررروانني  مررن األشررخا . وأجرررب احملكمترران استعراضرراً شررراماًل الدعرراءاب
 واللوائ  فاب الصلة.

 لعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الا لة الطرف  
، ادعررررت صرررراحبة الرررربالغ أنرررره يتعررررني علررررى الدولررررة 2011تشرررررين األول/أكترررروبر  3   5-1

الطرررف علرررى املسرررتون االحترراد  أن تك رررو التعررروي  لةرررحايا القمررع السياسررري. وتعتررررب صررراحبة 
ن االسررررتحقا اب االجتماعيررررة جيرررر  فصررررلها عررررن التعرررروي  املسررررتحق لةررررحايا القمررررع الرررربالغ أ

السياسررري. فاملررردفوعاب املنصرررو  عليهرررا   القرررانون املتعلرررق برررالقمع السياسررري  ررري مررردفوعاب 
 والنامجة عن القمع. ميكن ةصالحها ال هتدف ةىل التعوي  عن األضرار اجلسدية واملعنوية الص

ن حرما ا مرن التعروي  يعرين أن الدولرة الطررف تنتهر  أحكرام وتدعي صاحبة البالغ أ 5-2
 املتعلقة  ق كو فرد   التمتع  ماية القانون على  دم املساوا  مع اآلخرين. 26املاد  

 المسائل  اإل راءات المعر ضة على اللجنة  
 الن ر   مقبولية البالغ  

مررن  93  ى اللجنررة، وفقرراً للمرراد بررو الن ررر   أيررة ادعرراءاب ترررد   بررالغ مررا، جيرر  علرر 6-1
 وجر  الربوتوكرول االختيرار  امللحرق  ال أم ةفا كران الربالغ مقبروالً  مرا ن امها الداخلي، أن تقررر

 بالعهد.
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مرررررن الربوتوكرررررول  5)أ( مرررررن املررررراد  2تقتةررررريه ال قرررررر   ملرررررا و رررررد تأكررررردب اللجنرررررة، وفقررررراً  6-2
طررار أ  ةجررراء زخررر مررن ةجرررراءاب االختيررار ، مررن أن املسررألة ن سررها ليسررت  يررد الدراسررة   ة

 التسوية الدولية. أو التحقيق الدو 
حترت   مل باستن اد سبو االنتصاف احمللية، تالحظ اللجنة أن الدولرة الطررف يتعلق فيماو  6-3
راجعرة القةررائية ةجرراء املفعاليرة  تثبرت ومل مرن الربوتوكرول االختيررار ، 5) ( مرن املراد  2ال قر  بر

صرراحبة  تقرردمت سرراالررص  مررن  بيررو الطلبرراب التعرروي  بطلبرراب يتعلررق فيمررا احملكمررة العليررا أمررام
مررن  5) ( مرن املرراد  2 وجر  ال قررر   مينعهررا، مررن شريء مررا . ولررهل  تررن اللجنررة أنره(3)الربالغ

 الن ر    ها البالغ. منالربوتوكول االختيار ، 
برررأن الدولرررة الطررررف انتهكرررت الرررص ت يرررد وحتررريل اللجنرررة علمررراً برسرررالة صررراحبة الررربالغ  6-4

مرررن  تمكنترر مل ألن صرراحبة الرربالغمرررن العهررد  2( مررن املرراد  3()2التزاماهتررا  وجرر  ال قرررتني )
متاح أمام ينص على سبيو مناس   ال التشريع احمللي اله  وج  التما  سبيو انتصاف فعال 

غ أيةراً أنره الربال ةدعي صراحبترلتما  التعروي . ومرع فلر ، من أجو ا ضحايا القمع السياسي
تعرروي  عررن القمررع الرره  ا أن حتصررو علررى ، حيررق  رر1761 ر ررممررن القررانون  16وفقرراً للمرراد  
لدولرة  وجر  العهرد لأعالخل(. ودون املسا  بااللتزاماب األخررن  3-2ال قر  ان ر ) تعرضت له

فلرر  ةىل أنرره   لررو ال رررروف  اللجنرررة بنرراًء علررىبةررحايا القمررع السياسرري، قلررص  يتعلررق فيمررا
( 3)و (2 وجر  ال قررتني )أدلرة كافيرة تردعم ادعاءاهترا صاحبة الربالغ  تقدم مل اصة للقةية،اد

ألغراز املقبولية. ولهل ، تعلن اللجنة أن  ها اجلزء من البالغ غري مقبرول  وجر   2  من املاد
 من الربوتوكول االختيار . 2املاد  

ادعاءاهترا  تديردتقردم أدلرة، ألغرراز املقبوليرة،  مل وباملثو، ترن اللجنة أن صراحبة الربالغ 6-5
 القانونية احلمايةواج  تقدمي الدولة الطرف عدم امتثال من العهد فيما خيص  26 وج  املاد  

تُعلرررن أن  رررها اجلرررزء مرررن الررربالغ غرررري مقبرررول  بالترررا . و ةىل مجيرررع األشرررخا  علرررى  ررردم املسررراوا 
 من الربوتوكول االختيار . 2 وج  املاد  

 1944عامرراً، بررني عررامي  13حريتهررا ملررد   ُسررلبتوتالحررظ اللجنررة أن صرراحبة الرربالغ  6-6
 حرد أنه غري  رانوين وتعسر ي، ب ها، اله  اع فت الدولة الطرف سل  احلرية ، وأن 1957و

 بو دخول العهد حيز الن اف. ومع فل ، تالحظ أيةاً أن ادعاءاب صاحبة البالغ تتعلق  قهرا 
لتعررررز عررردم ا   قهرررا  تتصرررو وال 9( مرررن املررراد  5وي   وجررر  ال قرررر  )  احلصرررول علرررى تعررر

أن  كرررهل مرررن العهرررد. وتالحرررظ اللجنرررة   9( مرررن املررراد  1 وجررر  ال قرررر  ) التعسررر ي حتجرررازلال
ضررحية و عررت بررأن صرراحبة الرربالغ  2006متوز/يوليرره  25حمكمررة مقاطعررة كررريوف اع فررت   

الرص  االسرتحقا ابعلرى تعروي  باإلضرافة ةىل قها   احلصرول ح أنكربلقمع السياسي لكنها ل

__________ 

، 2014تشررين األول/أكترروبر  24، زراء اعُتمردب   حسريين ضررد الردا رأ، 2243/2013 ر رم ان رر الربالغ (3)
 .3-8ال قر  
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من شيء مينعها من حير   ما اللجنة أن ترن، بالتا ةعا ة. و  فا اً شخصبوص ها تتلقا ا بال عو 
 من العهد. 9( من املاد  5 قر  )للمن الن ر   االنتهاكاب املزعومة  االختصا  الزمين

صراحبة املتبقيرة لدعراءاب الة مقبوليرة او  غيا  أ  اع از علرى املقبوليرة، تُعلرن اللجنر 6-7
الن رر    ةىلمرن العهرد وتنتقرو  9( مرن املراد  5البالغ ن راً ةىل أ ا تثري مسائو   ةطار ال قر  )

 األس، املوضوعية.
 الن ر   األس، املوضوعية  

صررراحبة الررربالغ برررأن الدولرررة الطررررف انتهكرررت حقو هرررا  ابحتررريل اللجنرررة علمررراً بادعررراء 7-1
 ةرتها   االحتجراز الرص  سرنوابالعن  اً تعوية متنحها مل ، أل ا9( من املاد  5 وج  ال قر  )
 ةىل كازاخستان. زينرو غترحيلهم  سراً من مدينتهم  لدن رفقة أفراد أسرهتا

 أن صراحبة الربالغوم اد ا الطرف  الدولةالص  دمتها  احلجةوحتيل اللجنة علماً أيةاً ب 7-2
قمرع السياسري أل را تتلقرى ال اياضحبوص ها ضحية من حيق  ا احلصول على تعوي  ةضا   ال

أن احملرررراكم ن رررررب   مررررن الدولررررة الطرررررف  أكدترررره و ررررا اجتماعيررررة مماثلررررة، اسررررتحقا اببال عررررو 
 ادعاءاب صاحبة البالغ و ررب رف  طلبها.

من العهد تنص على أن يكون أل  شرخص  9( من املاد  5قر  )وتهكِّر اللجنة بأن ال  7-3
حرررق واجررر  الن ررراف   احلصرررول علرررى   رررانوينلالحتجررراز بشررركو غرررري  أو للتو يررر و رررع ضرررحية 

 ال رررد وأمنرره الشخصرري( بشررأن حريررة 2014)35 ر ررمالتعرروي . وتشررري اللجنررة   تعليقهررا العررام 
جيرر  أن يكرررون  ال ن سرربيو االنتصررافمررن العهررد تررنص علررى أ 9( مررن املرراد  5أن ال قررر  )ةىل 
ينب ري دفرع املبرال    فر    كما نافهاً فعالً بو ينب ي أن يكون  ،ن رية فحس ال من الناحية  ائماً 

 زمنية معقولة.
بررررد االعتبرررار املتعلرررق  1761 ر رررممرررن القرررانون  16وتالحرررظ اللجنرررة أنررره وفقررراً للمررراد   7-4
صاحبة البالغ  وجر  القرانون احمللري التعروي  عرن القمرع الره  حيق لةحايا القمع السياسي، ل

أسرر اخان املشرار ةليرره  ة لريممررن  رانون  10. ومرع فلرر ، تالحرظ اللجنرة أنرره وفقراً للمراد  تكبدتره
حتت "مربر واحد" وأن ةدار  مقاطعة كريوف،  ةال االجتماعية االستحقا اب جيوز من  ال أعالخل،

سررر اخان فسررررب  رررها احلكرررم بطريقرررة منعرررت   أاإل ليميرررة  وحمكمرررة مقاطعرررة كرررريوف واحملكمرررة
 13ملررد   تكبدتررهاألفن املرراد  واملعنررو  الرره   عررنصرراحبة الرربالغ مررن احلصررول علررى تعرروي  

احلصررول علررى التعرروي  املنصررو  عليرره     ن رراف الالواجرر   حقهرراعامرراً، وبالتررا  حرمتهررا مررن 
 من العهد. 9( من املاد  5ال قر  )

مرن الربوتوكرول االختيرار ،  5( من املاد  4تتصرف  وج  ال قر  ) و ي ،نةوترن اللج -8
انتهرراأ حلررق صرراحبة الرربالغ   التعرروي   وجرر   و رروع أن الو ررائع املعروضررة عليهررا تكشرر  عررن

 من العهد. 9( من املاد  5ال قر  )
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وفري سرربيو مررن العهررد، فررإن الدولررة الطرررف ُملَزَمررة بترر 2مررن املرراد  )أ( (3وعمرراًل بررال قر  ) -9
تعوي  مرن خرالل املتعلرق برال  فلر  ةعراد  الن رر   طلبهرا   را انتصاف فعال لصراحبة الربالغ،

  نع انتهاكاب مماثلة   املستقبو.أيةاً ةجراء يراعي استنتاجاب اللجنة. والدولة الطرف ُملَزَمة 
ها ةىل تةررررع   اعتبار ررررا أن الدولررررة الطرررررف  ررررد اع فررررت، لرررردن انةررررمام ةف واللجنررررة، -10

ال،  أم ةفا كرران  ررد حررد  انتهرراأ للعهررد مررا الربوتوكررول االختيررار ، باختصررا  اللجنررة بتحديررد
مرررررن العهرررررد، برررررأن تك رررررو جلميرررررع األفرررررراد املوجرررررودين   أراضررررريها  2وتعهررررردب، عمررررراًل باملررررراد  

لواليتها التمترع براحلقوا املعر ف سرا   العهرد، ترود أن تتلقرى مرن الدولرة الطررف،    واداضعني
مرردُعو   الدولررة الطرررف و تخرره  لتن يرره زراء اللجنررة. املترردابري المعلومرراب عررن  ،يومرراً  180غةررون 
 نشر اآلراء احلالية للجنة على نطاا واسع بالل ة الردية للدولة الطرف.أيةاً ةىل 
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 التذييل األ ل

 لعضو اللجنة السير نايجل ر  ل   )مخالف( رأي  ر ي  
الررررربالغ مرررررن حيررررر   برررررول جرررررواز نرررررة أن قلرررررص ةىل عررررردم عتقرررررد أنررررره كررررران ينب ررررري للجأ -1

مرررن الربوتوكرررول االختيرررار  امللحرررق بالعهرررد الررردو  ادرررا   1 وجررر  املررراد   االختصرررا  الرررزمين
 باحلقوا املدنية والسياسية. 

: "ال جيرروز للجنررة تلقرري أ  بررالغ يتعلررق بأيررة تررنص   اجلملررة الثانيررة علررى أنرره 1املرراد  ف -2
يكرن طرفراً  مل تكون طرفاً    ها الربوتوكول". والوا ع أن االحتاد الروسي ال دولة طرف   العهد

وأشررررخا    الربوتوكررررول االختيررررار  و ررررت األحرررردا  املأسرررراوية الررررص حل ررررت بصرررراحبة الرررربالغ 
. 1991تشررين األول/أكترروبر  18املرردر   1761 ر رمو ررت اعتمراد القررانون  أو عديردين زخررين

 .1992كانون الثاين/يناير   1   ةال اً   الربوتوكول االختيار طرف تصب  مل الدولة الطرفف
 كانررت ملررا هللجملررة املقتبسررة  ررو ببسرراطة أنرر ومررن الت سرررياب املمكنررة واملستصرروبة فعررالً  -3

 الو ائع الص تشتكي منها صاحبة البالغ حدثت بعرد أن أصربحت الدولرة الطررف ُملَزمرة بالعهرد،
ل الربوتوكرول االختيرار  حيرز الن راف بالنسربة للدولرة الطررف، فرإن الربالغ  ُردِّم بعرد دخرو  كان وملا

أن تن ررر    ررهخل القةررية. ولخسرر ،  ررررب اللجنررة منرره زمررن بعيررد أن الربوتوكررول  هررااللجنررة ميكن
 423/1990 ر رررررمو  422/1990 ر رررررم)ان رررررر البالغررررراب  ينطبرررررق برررررأثر رجعررررري ال  رررررد فاتررررره

، 1996متوز/يوليرررره  12ء اعُتمرررردب   زرا زدوايرررروم وزخرررررون ضررررد توغررررو،، 424/1990 ر ررررمو 
، اله  رأن عكر، عةو اللجنة فاوستو بوكارلاملقنع ال رد  ، على الرغم من الرأ  3-7ال قر  
، شررعرب اللجنررة أ ررا ُملَزمررة برراح ام  ررهخل السررابقة؛ ان ررر اآلن الررص تلررت(. وخررالل العقررود فلرر 

،  وجرر  الربوتوكررول االختيررار  ( بشررأن التزامرراب الرردول األطررراف2008)33 ر ررمالتعليررق العررام 
 اللجنة حىت من احلق   "تلقي" البالغ. حترم 1هل ، فإن املاد  ل. ونتيجة 9ال قر  

لسرب  غررري  ،، ألن الدولرة الطرررفاملسررألةتجا رو أن تاخترارب اللجنررة  و   رهخل القةررية -4
يعرود  ال أنرهأرن . وعلرى الررغم مرن أنرين حتت  برهل  كسرب  مرن أسربا  عردم القبرول مل م هوم،

املةرري   أرن كيرر  ميكرن  ال فرإنينةىل اللجنرة أن تقرروم بعمرو الدولررة الطررف بصررور  غرري رديررة، 
الختصرررا  املطلرررو   وجررر  اأسرررا  حرررىت احلرررد األدمج مرررن  تررروفري ال الن رررر   الررربالغ   حرررني

 غري. ال نتيجة خطأ غري مقصودر ا د تسجيو البالغ الوا ع  و  .1املاد  
ترردفع بعرردم  مل أن الدولررة الطرررفوم ررادخل جنررة الرره  خلصررت ةليرره الل اآلخرررتاج واالسررتن -5

غرري أعرالخل(،  3-6)ان ر ال قرر   كسب  من أسبا  عدم القبول ليةاستن اد سبو االنتصاف احمل
صرراحبة  عرردم تقيرردو الررص أشررارب ةليهررا الدولررة الطرررف اإلجررراءاب احملليررة  سرريما   ضرروء ال مررربر،

أعالخل(. ومرع فلر ،   10-4أحد  هخل اإلجراءاب )ان ر ال قر   د  بالنسبة ةىلباملهلة احملدالبالغ 
تبهل أ  جهد لت سرري   مل ، و ي بالتأكيدكان يتعني على الدولة الطرف أن تكون أكثر وضوحاً 



CCPR/C/114/D/2036/2011 

GE.15-17393 10 

سربيو  تي   راكران سري باملهلرة الزمنيرة احملردد  صاحبة الربالغ تتقيد فيه مل كي  أن اإلجراء اله 
 .الً انتصاف فعا

رسرالة علرى املقتةر   فرد را. عرزاًء كافيراً  ها الررأ  املخرال    الدولة الطرف  ولن جتد -6
 تُرول سرون القليرو مرن االعتبرار مل دليرو  علرى أ راأعرالخل(  2-4و 1-4صاحبة البالغ )ال قرتان 

تعراون بال وج  الربوتوكول االختيرار   على النحو الواج  التزاَمهامتتثو  مل أ الصاحبة البالغ و 
  عمررررا ةفا كانررررت  ررررد تصرررررفتالدولررررة الطرررررف  تسرررراءلمررررن املستصررررو  أن تلعلرررره مررررع اللجنررررة. و 

 مصاحلها اداصة.ينب ي حلماية  كما



CCPR/C/114/D/2036/2011 

11 GE.15-17393 

 التذييل الثان 

 دور   -رأي  ر ي )مخالف( أ لت ب  عضو اللجندة السديا  آنيدا  ايبدرت   
 أياه أعضاء اللجنة السيا يدو   و اسدا ا   السديا يو دال ،دان    السديا  

 كونستانتي   ار  يال،فيل 
نوافرررق  ال ننررراألا واسرررتنتاجاهتا بشرررأن الررربالغ   حتليلهررر غلبيرررةال ميكننرررا االنةرررمام ةىل األ -1

ان يتعررني علررى اللجنررة أن تقرررر أن الرربالغ غررري مقبررول  وجرر  فكرراملقبوليررة.  تقييمهررا ملسررألةعلررى 
مرررن الربوتوكرررول االختيرررار  امللحرررق بالعهرررد الررردو  ادرررا  بررراحلقوا املدنيرررة والسياسرررية.  1املررراد  

العهررد الررص تصررب  طرفرراً   الربوتوكررول باختصررا   الدولررة الطرررف   فووفقرراً  ررهخل املرراد ، تعرر  
اللجنرررة أن تتلقرررى البالغررراب املقدمرررة مرررن األفرررراد اداضرررعني لواليتهرررا الرررهين يررردعون أ رررم ضرررحايا 

  حرق مرن احلقروا املقررر    العهرد وأن تن رر   تلر  البالغراب. ألانتهاأ تل  الدولرة الطررف 
 واالحتجرررازصررراحبة الررربالغ   القةرررية احلاليرررة تطالررر  برررالتعوي  عرررن ال حيرررو القسرررر   غرررري أن

ل العهررد و دخرر  بررو فرر   زمنيررة طويلررة مررن أ ، 1957و 1944اللرهين و عررا   ال رر   بررني عررامي 
بالنسرربة للدولررة الطرررف. ون ررراً  ررها اإلطررار الررزمين، فررإن  1976زفار/مررار   23حيررز الن رراف   
 طبيعتهررا،مررن حيرر   ا، وةن كانررت خطررري  اعانررت منهررا صرراحبة الرربالغ ووالررد االعتررداءاب الررص

عليهررا زثررار تشرركو  ررد  تترتبرر أو بسررتمر  ررد اتكررن  مل مررا ميكررن أن تعترررب انتهاكرراب للعهررد ال
 25فاهترررا انتهاكررراً، بعرررد دخولررره حيرررز الن ررراف. والقررررار الصرررادر عرررن حمكمرررة مقاطعرررة كرررريوف   

 يتعلررق فيمررااالختصررا  الررزمين للجنررة  يرسرريفلرر ، حرردثاً  ، رغررمشرركوي ال ،2006متوز/يوليرره 
، د اعتمرادخل  برو 1991 عرام  كران  ائمراً   القرار ةىل جمرد ت سرري لقرانون استندبالبالغ. فأواًل، 

اعتبارخل أنره غرري  الوضرع  ميكن وال دخول الربوتوكول االختيار  حيز الن اف بالنسبة للدولة الطرف،
 1991 عررام  ررانونو  2006 عررام الصررادر  وثانيرراً، ةن  رررار احملكمررة  القررانوين لصرراحبة الرربالغ.

انتهاكراب مسرتقلة  ينجررل عنهمرا أ  ومل األصرلية القمرع فعرالأ انطوب عليهالسلوأ اله   يربرا مل
 أكررداسياسرري و القمررع مررن ضررحايا البررأن صرراحبة الرربالغ  رري ضررحية  تةررمنا ة ررراراً  برروجديررد . 

 غيرررررا  انتهررررراأ جديرررررد و  جتماعيرررررة حمررررردد . لرررررهل ،ا اسرررررتحقا ابحقهرررررا   احلصرررررول علرررررى 
 الدولة الطررف بعرد التصرديق علرى العهرد والربوتوكرول االختيرار ، ح ي بتأييدانتهاأ مستمر  أو
للعهررررد ألغررررراز الربوتوكررررول  انتهرررراأ أساسرررريميكررررن لصرررراحبة الرررربالغ أن ترررردعي أ ررررا ضررررحية  ال

 االختيار .
تشركو انتهاكراً  ال املقدم ةىل صاحبة البالغتعوي  الاملزعومة    قصوركما أن أوجه ال -2

وال قررر   2( مررن املرراد  3الرربالغ ترردعي انتهرراأ ال قررر  ) ةصرراحبفللحقرروا احملميررة  وجرر  العهررد. 
 خمو لرة مرن حير من العهد. ومع فل ، فإن اللجنرة رأب مرراراً وتكرراراً أ را غرري  9( من املاد  5)

املتعلقررة بأحرردا  و عررت  بررو دخررول العهررد حيررز الن رراف    البالغرراب رَ الن رر االختصررا  الررزمين
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( مررن 3. وال قررر  )( أ)باحلصررول علررى التعرروي  يشررمو الطلبرراب املتعلقررة  ررا علررى املسررتون الرردو ،
تررنص علررى حررق مسررتقو و رائم بهاترره. فهرري تررنص علررى أن   وال بطبيعتهرا فقررر  فرعيررة رري  2املراد  

 ت لم أل  شرررخص انتهكرررت حقو رررهللررر لفعرررا  سررربيوريتك رررو تررروفبرررأن " تتعهررردكرررو دولرررة طررررف 
 ترنص علرى أن احلرق   االنتصراف 2العهرد". وبالترا ، فرإن املراد    رها حرياته املع ف سا   أو
. ومرع فلر ، ةن (  )عق  ةثباب حدو  انتهاأ حلق من احلقوا الص يشملها العهرد ةال ينشأ ال

 ميكرن أن ينجرر عنرهشركو انتهاكراً للعهرد أن ت كان ممكنراً الص  و  الص تثري ا احلالة الرا نة األحدا 
و عررت  بررو دخررول العهررد والربوتوكررول االختيررار  حيررز الن رراف احلررق   االنتصرراف،  رري أحرردا  

ميكرن  ال كمرا  الربالغ. تردر ميكرن للجنرة أن  ال . ولرهل ،بو رت طويرو الحتراد الروسريبالنسبة ل
انتهراأ  حردو أيةراً  ش طمن العهد، الص ت 9( من املاد  5فيه  وج  ال قر  ) للجنة أن تن ر

 لالنتصررراف مرررن سررربيو فعرررالعلرررى مثرررااًل حمررردداً  9( مرررن املررراد  5سرررابق للعهرررد. وتقررردم ال قرررر  )
مرن  1لمراد  اللجنرة خموللرة الن رر   الربالغ وفقراً ل تكرن مل . ولهل ( ج)نتهاكاب حقوا اإلنسانا

عرردم  أو الدولررة الطرررفعررن اعرر از ب رر  الن ررر  االسررتنتاج ررها يصرر  تيررار . و الربوتوكررول االخ
ع ز دولة طرف على مقبولية بالغ ما، جي  على ت مل ةفاحىت فعلى مقبولية البالغ.  اع اضها

ولرو كانرت اللجنرة . ( د)  الربالغ للن رر باالختصا  الرزمينتتمتع اللجنة أن تن ر فيما ةفا كانت 
، لكانرت مرن الربوتوكرول االختيرار  1وفقراً ألحكرام املراد   لنحرو الصرحي  د فعلت فل  علرى ا

  ررب أن البالغ غري مقبول.
    

__________ 
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