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أندري سانّيكوف(( )1ال ميثّله حمام)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

بيالروس

اتريخ تقدمي البالغ:

 12متوز/يوليه ( 2012اتريخ الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

الق ر ر ررار املبخ ر ر ر وجر ر ررب امل ر ر ررا  97مر ر ررن ال ر ر ررام
الردالل للن رةو والراىل اىل الدولرة الطررف 2٦
ررك
تش ررين الثررارب/نو ( 2012مل يصرردر
وثيقة)

اتريخ اعب ا اآلراء:

 ٦نيسان/أبري 201٨

املوضوع:

ا انر ر ررة أح ر ر ررد زع ر ر رراء املعارض ر ر ررة االحبنر ر رراز ر ر ر
القررانورب الاك ررة ر العا لررة البع ر يب واإلك ررا
عل ررى االع ر ر اف ظر ررروف االحبنر رراز الالانسر ررانية
البدل ر القرانورب اخلصوصرية حريرة البعبر
حري ر ررة البن ر ر ر الس ر ررل الب يير ر ر بس ر رربب الر ر ررأي
السياس

أُعيد اصدارها ألسباب ية  11ح يران/يونيه .201٨
اعب دهتا اللن ة ورهتا  12( 122آذار/مارس  ٦ -نيسان/أبري .)201٨
ارك راسة ه ا البالغ أعضاء اللن ة البالية أمسراهه ::عيراب برن عا رورو وايلر ي برانردس كيورري و وأ رد
أمني بح هللاو وأوليفييه ي رو ي و وكريسربوف هي ر و ويروج اواسراواو وايفرات يليربمو وك مررمي كويبراو ومارسريا
ف .ج .كررانو و نكرران الكر موهومرروزاو و رروتي ،كزارتر ي و ومرراورو برولي و ولوسرريه مانوير سررانبوس كيرري و
ويو اىل اربو ومار و واتر اىل.
ميكن أيضاً هتنئة االس :العائل لصاحب البالغ سانّيكاو.
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املسائ اإلجرائية:

مس رربوب اثب رراا اال ع رراءاا ع رردم تع رراون الدول ررة
الطرف

املسائ املوضوعية:

البع ر ر ر ر ر ر يب املعاملر ر ر ر ر ررة أو العقوبر ر ر ر ر ررة القاسر ر ر ر ر ررية أو
الالانسررانية أو املوي ررة االحبنرراز البعسررف ا ررق
املثوىل سريعاً أمام ٍ
قاب ا ق حماك رة عا لرة
أمررام حمك ررة حمايررد ا ررق ا ر اب الر اء حررق
الش ررخص أن يبر رراي ل رره مر ررا يكف ر ر مر ررن الوق ر ر
والبسر ررويالا إلعر رردا اعر رره حر ررق الشر ررخص
البواصر ر مر ر حم ررام م ررن البي ررار ا ررق م اقش ررة
الش ر رروو ح ر ررق الش ر ررخص ع ر رردم اإلك ر ررا عل ر ررى
الش رروا ض ررد نفس رره أو عل ررى االع ر اف كل ر نب
ا ر ر ررق اخلصوص ر ر ررية حرير ر ررة البعب ر ر ر ا ر ر ررق
البن السل املساوا أمام القانون واملساوا
الب ب حب اية القانون سبي االنبصاف الفعاىل

موا العود:

 7و 9و 10و 14و 17و 19و 21و2٦

موا ال وتوكوىل االلبياري:

2

 -1صرراحب الرربالغ هررو أنرردري سررانّيكوفو م رواُن بيالروس ر ُولررد عررام  .1954وهررو
يردع أن الدولرة الطررف انبوكر حقوقره املكفولرة وجرب املروا  7و 9و 10و 14و 17و19
و 21و 2٦من العود .وقد ل ال وتوكوىل االلبياري حي ال فاذ كل سربة اىل بريالروس 30
كانون األوىل /يس  .1992وصاحب البالغ ال ميثله ٍ
حمام.
الوقائع ما عرضها صاحة البالغ
السلك الدبلوماسر وتبروأ عرد م اصرب
 1-2صاحب البالغ سياس وت ط .وقد ع
عالي ررة()2و م و ررا تئ ررب وزي ررر اخلارجي ررة م ررن  1995اىل 199٦و وتىل رج ررة س ررف ررو الع ررا
ومفوب .و تشرين الثارب/نو 199٦و اسبقاىل من م صب تئرب وزيرر اخلارجيرةو احبناجراً
وسر صرالحياا السرلطة
على اسبفباء أُجري تلك الس ة وأ ب اىل تعدي سبور بريالروسو ّ
الب في يررةو وقيّررد بع ر ا ق رو وا ررر.ا .و تش ررين الثررارب/نو 1997و ا ر ك يسرري
مبررا ر ميثررا  97املدنيررة .ون ّرر :احبناجرراا ر ع يفررة علررى االنبخرراكا الر سررية وال ملاني ررة
لألع روام  2001و 2004و 200٦و .200٨و ع ررام 2005و ُمر ر ح ج ررائ برون ررو كرايس ررك
للخ رردماا املقدم ررة اىل حق ررو اإلنس رران .و ع ررام 200٨و أُل ررق م ر م وع ررة م ررن السياس رريني

__________

()2

2

الف ر م ررن  1992اىل 1995و ت ررأس ص رراحب ال رربالغ و ررد ب رريالروس مفاوض رراا ن ر ع األس ررلحة ال ووي ررة
والبقليديةو وكان ميلك صالحية البوقي ه ا الشأن كس :بريالروس .و الفر مرن  1993اىل  1995ع ر
صاحب البالغ مسبشاراً بعثة بيالروس الدبلوماسية سويسرا.
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البيالروسرريني البررارزينو ا لررة املدنيررة األوروبيررة لبرريالروس( .)3ويَعررد نفسرره أحررد زع رراء املعارضررة
السياسية بيالروس.
 2-2و تش ررين األوىل/أكبرروبر 2010و سررن صرراحب الرربالغ نفسرره مر ررحاً لالنبخرراكا
الر سر ررية املقر رررر اجراههر ررا  19ك ر ررانون األوىل /يس ر ر 2010و اىل جانر ررب تسر ررعة مر ر ررحني
آل ررينو م ر و :رئ رري ب رريالروسو الس رريد ألكس رراندر لوكا رري كو .وأث رراء ا ل ررة االنبخابي ررةو أ ىل
صرراحب الرربالغ ببيرراتا كث ر أمررام وسررائط اإلعررالم وال ررالبني مش ر اً اىل عرردم رررعية سررلطاا
الر ررئي آنر ر اكو وم بق ررداً ال ررام والط رراب ر ر ال رردميقراُ للع لي ررة االنبخابي ررة .وق ررام عل ررى وج رره
اخلص رروش ببش ررني أنص ررار عل ررى االنض ر ر ام اىل م رراهر س ررل ية ع ر راً لل عارض ررة مس رراء ي رروم
االنبخرراكا .وكرران يُف ر ب أن تبرردأ امل رراهر السرراعة الثام ررة مسرراءً سرراحة أوكبيابرسرركا.
(سرراحة أكبرروبر)و وسررط مي سرركو و عررا سرربعةُ مر ررحني ر سرريني آل ررين أيض راً أنصرراره :اىل
املشاركة ا دث.
 3-2وي ر رردع ص ر رراحب ال ر رربالغ أن ر رره ع ر رالً كمل ر ررا تني  5و 9م ر ررن ق ر ررانون امل اس ر ررباا العام ر ررة
املررخر  30كررانون األوىل /يسر 1997و يُش ر يف كر البن عرراا العامررة ا صرروىل علررى اذن
ه ر ا الررة اللن ررة الب في يررة ملدي ررة مي سرركو وأن السرراحة ال ر
مسرربق مررن السررلطااو وه ر
البارهر ررا م ر ررو امل ر رراهر السر ررل ية مل تكر ررن ض ر ر ن املواق ر ر ال ر ر أقرهتر ررا ر ر ا ال ر رررب سر ررلطاا
مي س ررك( .)4وك رران ص رراحب ال رربالغ ي رردرك متامر راً أن امل رراهر و م ررن ون اذن رمسر ر و س رربعد ر ر
قانونيرةو وقرد ح رترره ال يابرة العامرة مررن أن هر امل اسرربة العامرة ر مسر وي را .اال أن صراحب
البالغ يخكد أنه مل يسبصدر ال هو وال من مر ح املعارضة ترليصاً لب ي :امل اهر و ألهنر:
ك ررانوا يعل ررون أن رررش حص ررو  :عل ررى ال ل رريص معدوم ررة كل ررر اىل امل ررا السياس ر الس ررائد
وامل ارساا اإل ارية املع وىل ا .وم ذلكو حاوىل صاحب البالغ ومر حو املعارضة اآللررونو
لررالىل ا لررة االنبخابيررةو م اقشررة امل اسرربة املقبلررة م ر السررلطاا املخبصررة .وُلب روا بررال جرردوب
االجب اع بوزير الداللية ورئري وكالرة أمرن الدولرةو و  17كرانون األوىل /يسر 2010و قراىل
رئي وكالة أمن الدولرةو مقابلرة أجرير معرهو ان املروظفني املكلفرني انفراذ القرانون ال ميكر و:
م اقشة ُلباا ت ي :امل اهراا م املعارضة ألن ه امل اسباا قانونية(.)5
__________

()3
()4
()5

GE.18-07729

تدعو ا لة اىل انض ام بيالروس اىل االحتا األورويب وهتدف اىل تع ي الو اء كملعاي الالزمة ه ا الصد .
يش ررار اىل ال قطب ررني  1و 2م ررن الق ر ررار رق رر 1302 :الص ررا ر  3ك ررانون األوىل /يس ر ر  199٨ع ررن اللن ررة
الب في ية ملدي ة مي سك والر ي ظ رر ت ري :البن ورراا واالجب اعراا واملسر اا وامل راهراا واالعبصراماا
ساحة أوكبيابرسكا .ي سك.
ي ر ر ر كر ص ر رراحب الر ر رربالغ أن اإل ر رراراا اىل املقابلر ر ررة ت ر ررر  :اميانوي ر ر ر يكر ر رروو تقري ر ررر مقر ر رررر م ر ررة األمر ر ررن
والبعاون أوروك بشأن بريالروس (م رة األمرن والبعراون أوروكو  2٨أ.ر/مرايو )2012و الصرفحة “OSCE 32
)rapporteur’s report on Belarus” (Organization for Security and Cooperation in Europe, 28 May 2012و
 19ك ررانون األوىل /يسر ر  2010والب رراب للن ررة املراقب ررة
و تقري ررر املق رررر اخل رراش املع رر ،كألح ررداث الر ر وقعر ر
الدوليررة الررة حقررو اإلنسرران برريالروس Committee on International Control over the Human Rights
 .Situation in Belarusوقررد أنشررئ ا ررة املراقبررة الدوليررة  27كررانون األوىل /يسر 2010و ألسررباب أاوررا الررر
على األحداث ال أعقب وراً االنبخاكا الر سرية  19كرانون األوىل /يسر  .2010وهر تضر :أكثرر مرن 40
م ة حكومية من  17ولة مشاركة م ة األمن والبعاون أوروك.
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 4-2و  11كانون األوىل /يس 2010و ا عى رئري اإل ار الر سريةو بيران بثبره ق را
تلف يونيررة عامررةو أن املعارضررة حتشررد م وعررة مررن املسررلحني وة ر ن ألعرراكً تريررة وأجو ر مبفنررر
دف ااثر الفوضى أث اء امل اهر املقرر ت ي وا  19كانون األوىل /يس .2010
 5-2و حرواا السرراعة الثام ررة مررن مسرراء يرروم  19كررانون األوىل /يسر 2010و برردأ أ ررا
م ررن اا و ررور ظبش رردون س رراحة أوكبيابرس رركا .ي س رركو اُ ررار م رراهر ر م رررلص ررا.
و ررارك امل رراهر مع رر :مر ررح املعارض ررةو ومر ر و :ص رراحب ال رربالغو و ررو  15 000م ررن
أنصاره:و احبناجاً على ما يعبقدون أهنا انبخاكا ن يوةو معربني عن اسب كاره :ملا اعر ب
يدع أي من املبحردثني اىل
االنبخاكا من خمالفاا وأع اىل ت وير كب  .وكان ا دث سل ياً ومل ُ
ااثر الفوضرى أو الع ر  .وألقرى صراحب الربالغ كل رة انبقرد يورا الطراب ر الردميقراُ لل رام
وأ ار اىل أن نبائج اسبطالعاا الرأي عقب االق اع ةبل عرن ال برائج الرمسيرة لالنبخراكا(.)٦
و ع ررا ص رراحب ال رربالغ ومر ررحو املعارض ررة اآلل رررون أنص رراره :اىل البوج رره ررو ار ا كوم ررة
سرراحة ني ا يسي وس ر (سرراحة االسرربقالىل)و مررن أج ر برردء مفاوضرراا مبا ررر م ر السررلطااو
وض ان أال تكون اللن ة االنبخابية املرك ية ارتكب انبواكاا أث اء ع لية رز األصواا .وراقب
أ را الشرُة امل اهر ومل يبدللوا .و حواا الساعة الباسعة مساءً بدأا البية املب اهرينو ن
يو :مر حو املعارضةو الس سل ياً على جا ني ا يسي وس (جا االسبقالىل)و ا ذلرك
علررى الطريررق العررام()7و كجتررا ار ا كومررة ومكاتررب اللن ررة االنبخابيررة املرك يررة .ويوضررح صرراحب
البالغ أنه سار وسط موكب البننيو وان مل يكن هو من قا املب اهرين للس علرى الطريرق
العام .واحبشد ساحة ني ا يسي وس و  40 000رخص .وألقرى مر رحو املعارضرةو رن
رريو :صرراحب الرربالغو كل رراا لكر و :مل يرردعوا اىل ااثر الفوضررى أو الع ر  .ومل يكررن أمررام ار
أي مررن ع اصررر انفرراذ القررانون أو ترتيبرراا أم يررة ألررربو ر رر :أن السررلطاا كرران لررديوا
ا كومررة م
مبس من الوق والوسائ لب ي :نطا أم.،
 ٦-2و حواا الساعة  9:45مساءًو بدأا م وعة ص مع ولة من األ را مووا ا ويرة
بر ق ا نار علرى ار ا كومرة .وكران يررا قو :أ رخاش يصرورون األحرداث بكرام اا يرديو.
أن مروظف انفراذ القرانون املكران مل يبردللوا الردقائق الثالثرني األوىل .وحراوىل عرد مرن
مر ح املعارضة()٨و رن ريو :صراحب الربالغو االقر اب مرن ار ا كومرة لبردء مفاوضراا مر
السرلطاا .وُلبروا اىل ا شرد ا فررا علرى ا ردوء وتفرا ي ارتكرراب أع راىل ةريربو مشر ين اىل
أن ر ررق ا نررار أقرردم عليرره ع ررالء ا كومررة السرربف از املب رراهرين .وقررد أ ىل ث ر ه ر ا الكررالم
يباا رميا يفسك و أحد مر ح املعارضةو مسبخدماً مك صوا .وحتركر وحرداا الشررُة
اخلاصة بعد حواا نص ساعة و كل سلسلة أمام برواكا ار ا كومرةو حيرك مكثر 10
قائق قب أن ت صرف .وبعد ذلكو واصل م وعة ص مرن األ ررا هتشري :نوا ر وأبرواب ار
ا كوم ررة .و وقر ر م ررن األوق ررااو برُلّر ر مر ررحو املعارض ررة أن هيئ رراا انف رراذ الق ررانون مس رربعد
__________

()٦
()7
()٨

4

املائرة مرن

أعل اللن ة االنبخابية املرك ية وز رئري بريالروسو السريد ألكسراندر لوكا ري كو ب سربة 79,٦7
األصواا .وتىل صاحب البالغ اثرب أعلى نسبة من األصواا ( 2.5٦املائة).
و قاً لل علوماا املباحة املل و كان الطريق م لقاً أمام حركة املرور مد  52قيقة.
ك ر رران مر ر ررحو املعارض ر ررة اآلل ر رررون ا اض ر رررون ه ر رر :نيك ر رروالي س ر ررباتكيفيبم و ري ر رروري كوسبوس ر رري و يب ر رراا
رميا يفسك  .وكان زوجة صاحب البالغو ايري ا لاليبو حاضر أيضاً.
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للبفر رراوبو ر رردت صر رراحب الر رربالغ وزوجبر رره ونيكر رروالي سر ررباتكيفيبم مر ررن ار ا كومر ررة .ون ر ررر
ص رراحب ال رربالغ ع ر ر األب ر رواب وس ررأىل ض رربايف الش رررُة ال ر رواقفني ال ر ر املب ر ر ان ك رران ميك ر ر و:
البفرراوب .ومل يبرردر أي ر ع ر عررا املر ررحون اىل امل صررة .وبعررد ذلررك ب ص ر سرراعةو حترك ر
تفر ا شد ساحة ني ا يسي وس و كسبخدام قو مفرُةو را يورا
وحداا الشرُة وأل ا ّ
وسررائ مث ر روع الش ر ب وا رراواا .وامب ع ر البيررة املب رراهرين ع ررن املقاومررةو لكررن الش رررُة
تدع ا شد أي وقر أث راء
اهنال عليو :كلضرب .ويالحظ صاحب البالغ أن السلطاا مل ُ
()9
وضرب صاحب البالغ على سراقه ورأسره وأُ ر عليره  .وع ردما اسر
للبفر ُوعاًُ .
امل اهر ّ
وعيهو أ رك أنه أصيب اصابة لطر ساقه وأنه حباجة اىل مسراعد ُبيرة .وعررب أصردقاء لره
نقلرره بسرريار اىل مسبشررفى وا ررق .بيررد أن الشرررُة أوقفر السرريار بعررد بضررعة كيلرروم اا وجرررا
صاحب البالغ لارجواو وألق القب عليه كسبخدام قو مفرُة .وأث اء القب عليرهو تعررب
للض رررب والركر ر و وتلق ررى لط رراا عل ررى وجو رره ورأس رره وذراعي رره وج ع ررهو م ررا أس ررفر ع ررن اص رراببه
رأسه وذراعيه وج عهو وجبري لط ساقه.
ببورماا موية مبعد
مبر بشرارع أوكريسرربي ا
 7-2واحبُنر صراحب الرربالغ بدايرة األمرر زن انررة حرب مخقر
ي سركو وبعرد ذلررك رد وجير قير لرره انره سريُ ق اىل مسبشررفىو لك ره نُقر اىل مركر احبنرراز
سررابق لل حاك ررة اتب ر لوكالررة أمررن الدولررةو حيررك احبُن ر ح ر هنايررة حماك برره .و  20كررانون
األوىل /يس ر ر 2010و ُر ع ر ر علر ررى صر رراحب الر رربالغ عر رروب ج ائير ررة وجر ررب املر ررا 293و
اا ر ر ء  1و مر ررن قر ررانون العقر رروكا (ت ر رري :اضر ررطراكا لاعير ررة مصر ررحوبة بع ر ر ضر ررد األهلر ررنيو
البخريرربو اضررام ال ررار ع ررداًو ترردم األمررالكو املقاومررة املسررلحة ضررد السررلطاا) واملررا 293و
اا ء 2و من قانون العقوكا (املشاركة أع راىل ر بو را ذلرك ارتكراب األ عراىل املر كور
اا ء  1من املا  .)293و  22كانون األوىل /يس 2010و أمرا ال يابة العامة بوضر
ص رراحب ال رربالغ ره ررن االحبن رراز املخقر ر وظر ر حمبنر ر اً ررني حماك ب رره .وا ُهت رر :ص رراحب ال رربالغ
رمسير ر راًو وج ر ررب امل ر ررا 293و اار ر ر أين  1و2و م ر ررن ق ر ررانون العق ر رروكاو  29ك ر ررانون األوىل/
يس ر ر  .2010وصر رري الر رربو :املوجور ررة الير رره بعبر رراراا عامر ررةو ومل حتر ررد األ عر رراىل ال ر ر ا ُهتر رر:
كرتكا ررا .ويررد صرراحب الرربالغ ملن احبنرراز املخق ر ر قررانورب وال أسرراس لرره مررن الصررحة
وجررب البش رريعاا الدالليررة( .)10وعررالو علررى ذلرركو ُوض ر رهررن االحبنرراز املخق ر اذن مررن
املرردع العررامو ال ر ي ال خيولرره القررانون ارسررة سررلطة قضررائية( .)11وقرردم حمررامو صرراحب الرربالغ
ُعرروتً احبنرراز املخق ر وُلبرراا له رراج ع رره بكفالررة  23كررانون األوىل /يس ر 2010
و 21ك ررانون الثارب/ي رراير  2011و 2٨ك ررانون الثارب/ي رراير  2011و 24رربايف /اير 2011
و 25آذار/م ر ررارس  2011و 5نيس ر رران/أبري  2011و ٨نيس ر رران/أبري  2011و 11نيس ر رران/
أبري  2011و 27نيسان/أبري 2011و وكلوا ر ضبوا الاك :أو جتاهلبوا(.)12
__________

( )9و قراً للفقرر  5مرن الررأي  2012/14الصرا ر عرن الفريررق العامر املعر ،كالحبنراز البعسرف و اعبردب أ ررا مررن
الشرررُة علررى صرراحب الرربالغ ثببررو أرض راً برردرع ملقاومررة الش ر ب وقف ر وا عليرره م رراراًو أصرريب جبررروي لط ر
ساقيه .وحاوىل أصدقاه وقاية رأسهو ومتك وا ساعد زوجبه من حترير .
( )10يشار اىل املا  )1(117و( )2واملا  )1(12٦من قانون اإلجراءاا اا ائية.
( )11يشار اىل املا  119من قانون اإلجراءاا اا ائية.
( )12ميكن االُالع املل على نسخ من الطعون املقدمة كس :صاحب البالغو وقراراا الاك :املبصلة ا.
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 ٨-2وي رردع ص رراحب ال رربالغ أن اتص رراالته حامي رره كانر ر مقي ررد أث رراء البحقي ررق الس ررابق
لل حاك ررة .ولررالىل الف ر مررن  19كررانون األوىل /يس ر  2010اىل  22آذار/مررارس2011و
وكرران وقبوررا حمبنر اً مركر االحبنرراز السررابق لل حاك ررة البرراب لوكالررة أمررن الدولررةو علرر :حمررامو
من سلطاا مرك االحبناز أهن :ال ميك و :ز.رته لعدم وجو رف مباحة ا ال ررب .ومل تربَح
لصاحب البالغ أي وق لالىل احبناز رصرة للبواصر مر حماميره علرى انفررا ر ر :أن
اج ر ررراءاا البحقي ر ررق كان ر ر مس ر ررب ر  .وق ر رردم حم ر ررامو ر رركاوب هر ر ر ا الص ر ررد  23ك ر ررانون
األوىل /يس  2010و 29كانون األوىل /يس  2010و ٦كانون الثارب/ي اير  2011و27
كانون الثارب/ي اير  2011و 1٦بايف /اير  .2011ولي ه الشكاوب جتاهلوا أو ر ضروا
الققررون أو سررلطاا مرك ر االحبن راز .وعررالوً علررى ذلرركو  3آذار/مررارس 2011و ع رردا
نقابرة الررامني مدي ررة مي سررك اىل ررطب اسرر :حمررام صرراحب الرربالغ األوىلو ك ير سررابلكوو
وسررحب وزار العرردىل رلصرربهو برردعوب أنرره أعرررب عل راً عررن قلقرره ازاء ظررروف صرراحب الرربالغ
املروعة واساء ا كومة معاملبه أث اء احبناز السابق لل حاك ة.
 9-2ويرردع صرراحب الرربالغ أنرره بي ررا كرران حمبن ر اً مرك ر االحبنرراز السررابق لل حاك ررة
الباب لوكالة أمن الدولة تعرب للبع يب وسوء املعاملة .وع دما اقبيد اىل مرك االحبناز 20
كررانون األوىل /يسر 2010و كرران يعررارب اصرراكا عديررد بسرربب ضرربهو لك رره مل ظصر علررى
وم ر مرن الر هاب اىل املرحراب مرد ار سراعااو وأو ع زن انرة ضرئيلة ا نر:
مساعد ُبيرةُ .
كر و وأُجر علررى االسرربلقاء علررى أرضرية لشرربية عاريررة .وكرران ال يكرا يسرربطي اسرربخدام ا ير
سرراقه املصرابة .وبعررد ثالثرة أو أربعررة أ.مو ُلصرص لرره
الضريق املخصررص لره بسرربب آالم حرا
حي على سرير لشيب لك ه أُمر كالسبلقاء ون حركة مواجوة ضروء سراُ  .وكران الضروء
ال ن انة يُ ك مفبوحراً ائ راً .ومل يكرن يُسر ح لره بب ير وضرعيبه علرى السررير اخلشريبو حر انره اذا
لبرره ال رروم واسرربدار ل ر عليرره السررنانون وأيق ررو هررو ور اقرره ال ن انررة وأمررروه :كلعررو اىل
الوضررعية امل ر كور أع رال  .وكبررب رسررالة رركوب اىل رئرري مرك ر االحبنرراز قب ر الاك ررة البرراب
لوكالررة أمررن الدولررةو نُق ر علررى أثرهررا اىل زن انررة ألررربو حيررك أُج ر مررر ألرررب علررى ال رروم علررى
القاع .وسبب له ساقه املصابة أملاً ديداً .وال ن انة نفسوا مل يكن يوا مرحاب ومل يكن يُسر ح
لصاحب البالغ كسبخدام املراحي اخلارجية اال مرتني اليوم .وأُلضر لبفبريم يروم مورنيو
كرران ر لاللرره أ ررا مقّعررون موول ررو ا ويررة عل ررى صررعو رج ون ول رره علررى ال ررر  :مررن س رراقه
املصابةو وكانوا أيمرونه خبل مالبسهو ويبعرضون له كإلساء اللف ية ويضربونه كلعص  .وكان
ك مر ي ا ر زن انبه تكب يدا لل ظور .
وم ر صرراحب الرربالغ مررن االتصرراىل ملقاربررهو ومل يبلررق أي ألبررار م ر و :مررد ررور بعررد
ُ 10-2
اعبقالره .وقير لرره ان زوجبرره احبُنر ا هر أيضراً وأنرره سرريفقد حضررانة اب رره ذي السر واا الررثالث
وأن أسرته سببعرب لبداب قاسرية مرا مل يعر ف( .)13ويرُ كر علرى وجره اخلصروش أن رئري وكالرة
أمن الدولة زار صاحب البالغ  31كرانون األوىل /يسر 2010و وتوعرد صرراحةً كلبعررب
يررا وصررحة زوجبرره وُفلرره .وملررا كرران صرراحب الرربالغ يعلرر :متام راً أن املسررخوىل املعرر ،قررا ر علررى
__________

( )13و قاً للفقر  9من الرأي رق 2012/14 :الصا ر عن الفريق العامر املعر ،كالحبنراز البعسرف و أُجر صراحب
الرربالغ علررى االع ر اف حاول رة ت في ر انقررالبو وكملقاومررة املسررلحة ضررد ثل ر ا كومررةو وكلبخطرريط ألع رراىل
ةريب واضرام ال ار ع داً وت ي :اضطراكا لاعية مصحوبة كلع .
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ت فير وعيررد و وا ررق علررى االعر اف بعررد لقائو ررا الثررارب .ولررالىل ع ليرراا االسرربنواب الالحقررةو
تقم وا َ صاحب البالغ سلفاً ضاب ُ
ط الشرُة والقق املكلفان كلقضيةو مث سنالها و قاً
ل وتوكوىل االسبنواب .ور  :أن حمام صاحب البالغ كان ظضر االسبنوابو مل يكرن يُسر ح
لصاحب البالغ كلبحدث اليه وال ح كل ر اليهو ول لك مل ظص على أي مساعد قانونية.
وم أيضاً من أي
ولالىل ع لياا االسبنوابو تعرب صاحب البالغ لض ويف نفسية وبدنيةُ .
اتصاىل كلعرامل اخلرارج و را ذلرك مطالعرة الصرح ومشراهد ق رواا البلف يرون العامرة .وأُكرر
صرراحب الرربالغ علررى مشرراهد مررا يس ر ى ق رواا البلف يررون الدالليررةو ال ر تبررك عايررة معا يررة
للس ررامية وتس ررنيالا ملش رراهد ع يف ررة .و آذار/م ررارس 2011و ر ضر ر ا ار مركر ر االحبن رراز
الس ررابق لل حاك ررة ُل ررب ص رراحب ال رربالغ حتويل رره اىل مسبش ررفى ملعاا ررة ررك ح ررا م ررن اء
ال قرررس .و  ٨نيسرران/أبري 2011و قرردم صرراحب الرربالغ رركوب لطيررة مررن البعر يب وسرروء
املعامل ررة اىل رئ رري الوح ررد املكلف ررة كلبحقي ررق اار ررائ :املرتكب ررة ض ررد حي ررا ال رراس وص ررحبو:
أي حتقيق.
و بلكاهت :البابعة إل ار الشخون الداللية مدي ة مي سكو لكن مل يبب ذلك ُ

 11-2وقدم صاحب البالغ وحمامو كاوب بشأن اسبخدام القو املفريف ضد أث اء اعبقالرهو
وُلبروا  20كررانون األوىل /يس ر  2010اجرراء حررص ُرريب إلصرراكتهو لكررن الطلررب ر ضرره
حمقق وكالة أمن الدولرة  23كرانون األوىل /يسر  .2010وُعرن حمرام صراحب الربالغ
الررر لرردب املرردع العررام لبرريالروسو مررن لررالىل ا يئرراا املكلفررة كلبحقيررق السررابق لل حاك ررة.
و  14رربايف /اير 2011و تلقررى ر اً موقعراً مررن حمقررق وكالررة أمررن الدولررة نفسررهو جرراء يرره أن
ور ر  .لر او مل ُظَر الطعرن قرط اىل املردع العرام .و 12
ُلب الفحص الطيب سبق البر يره ُ
أ.ر/مايو 2011و أث اء جلسة اسرب اع أمرام حمك رة كرتي انسرك الليرة ي سركو ذكرر صراحب
وعررب لردرجاا حررار رديد الر و وأن
البالغ أن حراس السنن ع بو و وأنه ُحرم من ال وم ُ
أسرته تعرض للبوديد حماولة النبر اع اع ا راا .وأ را ملن بعر األ لرة الر قردمبوا ا كومرة
انبُ عر ر م رره كإلكر ررا  .ور اً عل ررى ذل رركو ع رررب وكير ر ال ياب ررة عل ررى الك ررة رس ررالة مخرل ررة 17
أ.ر/مايو  2011موقعة من تئب املدع العرام ملدي رة مي سركو تشر اىل أن ا عراءاا صراحب
ال رربالغ مل تُثب ر ر  .ومل يم ررر الك ررة ملي حتقي ررق آل ررر تل ررك اال ع رراءاا .و لي ر ر الطع ررون
الالحقررةو ا رربكى صرراحب الرربالغ ون جرردوب مررن أنرره تعرررب للبع ر يب وسرروء املعاملررة أث رراء
احبناز مرك االحبناز السابق لل حاك ة الباب لوكالة أمن الدولة.
 12-2ويرردع صرراحب الرربالغ أنرره الفر الر كرران ررري يوررا البحقيررق السررابق لل حاك ررة
بشررأن قضرريبهو قررام عررد مررن امل ا ر اإلعالميررة اخلاضررعة لسرريطر الدولررة ب شررر مقرراالا أو بررك
ب ر ررامج واثئقير ررة ذُكر ررر يور ررا أنر رره م ر ر نب كرتكر رراب ج ر ررائ :مرتبطر ررة ملحر ررداث  19كر ررانون األوىل/
يسر ر  .)14(2010وأ ررار رئ رري ب رريالروسو الس رريد ألكس رراندر لوكا رري كوو أيضر راً اىل ج رررم
صاحب البالغ مقابالا أجرير مر ق رواا تلف يونيرة لاضرعة لسريطر الدولرةو ومر صرحيفة
 2٨بايف /اير .2011
وا طن بوس
__________

( )14ان رر”( Sovietskaya Belorussiya, “Behind one conspiracyكلروسرية)و  14و 21كرانون الثارب/ي راير 2011
”( square: iron against the glassكلروسررية)و برررتمج بثبرره ق ررا Belarus-TV 1و  9كررانون الثارب/ي رراير 2011
وال تمج الواثئق ”( “Ploščad-2010. Contrrevoljucijaالساحة  .2010 -ثور مضا ) (كلروسية).
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 13-2و هناية البحقيق السابق لل حاك رةو وبي را كران صراحب الربالغ يطرال املروا املبعلقرة
بقضيبهو عل :أن تئب املدع العام لبيالروس كان قد أذن ببسرني املكاملراا ا اتفيرة لصراحب
ال رربالغ وزوجب رره وأعض رراء لب رره االنبخابي ررة ل ررالىل الفر ر  2٨متوز/يولي رره  19 - 2010ك ررانون
األوىل /يس ر ر 2010و ر ررا ذلر ررك ع ر رردما كر رران امسر رره مسر ررنالً رمسي ر راً ك ر ر ررح لالنبخر رراكا
الر سية .وأُرسل كوب صراحب الربالغ املبعلقرة كلب صر علرى املكاملراا ا اتفيرة اىل املردع
الع ررام لب رريالروس هناي ررة أ.ر/م ررايو  .2011ور رر :أن رره مل يبل ررق أي ر عل ررى تل ررك الش رركوب ومل
يببعوا أي حتقيقو اسبخدم الك رة االببدائيرة معلومراا حل ا صروىل عليورا بطريقرة ر قانونيرة
عن ُريق الب ص املشار اليه ليالً إلثباا جرم صاحب البالغ.
 14-2و  15نيسان/أبري 2011و أحال ال يابة العامة قضرية صراحب الربالغ اىل الك رة
االببدائي ررة .واس ررب ا اً اىل قر ررار االهت ررام ال و ررائ و ا ُهت رر :وج ررب امل ررا 293و اار ر ء 1و م ررن ق ررانون
العقرروكا ررا يل ر  :عررو ال رراس لل شرراركة م رراهر يرروم  19كررانون األوىل /يس ر 2010
ونشر معلومراا كاذبرة عرن أن االنبخراكا كانر ر ميقراُيرة وأن نبائنورا ُزورا والبخطريط
واإلعدا لبحري ا شد على سلوك عدائ وقيا مسر مرن سراحة أوكبيابرسركا .اىل سراحة
ني ا يسي وسر و ارسررة نفروذ علررى ال راس البشرردين ردف الررب كن مرن لرروىل ار ا كومررة.
ولررالىل جلسرراا االسررب اع أمررام حمك ررة كرتي انسررك الليررة ي سرركو ُر ضر الطلبرراا العديررد
املقدمة من صاحب البالغ وحماميه ال الب سوا او للة أمورو اجراء حوشو وتقدمي أ لةو
 19ك ررانون األوىل /يس ر 2010
وم اقشررة رروو معي ررنيو وتق رردمي أ رررُة ي ررديو ُسررنل
()15
 .علررى سرربي
سرراحة ني ا يسي وس ر
كسرربخدام كررام اا تلف يونيررة م لقررة الرردائر موجررو
املثاىلو سن حمامو صاحب البالغ كمسه أقواىل وو وقدموا صروراً لسراحة ني ا يسي وسر ليلرة
امل رراهر  .وم ر ذلرركو مل تقب ر الك ررة ه ر الصررور أ ل رةً .و املقاب ر و مسح ر الك ررة لل رردع
العام كسبخدام تسنيالا ملكاملاا هاتفية لصاحب البالغ ليالًو وه تسنيالا حل ا صوىل
عليوا كلب ص على هاتفه أث اء ا لة االنبخابيرة الر سرية .ومل يقردم اال عراء أي لير علرى أن
صاحب البالغو أث اء امل اهر و ارتكب أو حرب أ خاصاً آلرين علرى ارتكراب أع راىل وضرى
أو ع ر أو أذب لأل ررا أو ترردم لألمررالك .ولرردب صرراحب الرربالغو كإلضررا ة اىل ااررروي ال ر
أصرريب ررا سرراقيه أث رراء اعبقالررهو سررن موثررق مررن املشرراك الطبيررة .و مرراا عديررد و ُلررب
اىل الك ة أن تعلق مخقباً اجرراءاا الاك رة حر يبسر لره ا صروىل علرى مسراعد ُبيرةو لكرن
ه الطلباا قوبل كلر .
 15-2و  14أ.ر/مايو 2011و أ يرن صراحب الربالغو وجرب املرا 293و اار ء 1و مرن
وحك رر :علي رره كلس ررنن م ررد ار ر س ر ر واا
ق ررانون العق رروكاو بب رري :اض ررطراكا لاعي ررةو ُ
معسكر عقايب ذي تداب أم ية مشد  .وقردم ُع راً كلر ق أمرام حمك رة مدي رة مي سركو أ رار
يهو للة أمورو أن حقوقه وجرب املروا  7و 9و 14و 17و 19و 21و 2٦مرن العورد قرد
انبُوك ر  .وكرران صرراحب الرربالغ قررد ُلررب أن يُس ر ح لرره حبضررور االسررة خصررياًو لكررن ُلبرره
قوب كلر  .ور ض حمك ة مدي ة مي سرك ُعرن صراحب الربالغ كلر ق بعرد جلسرة قصر
جرداً يرروم  15متوز/يوليره 2011و وبرردأ نفراذ عقوبرة صرراحب الربالغ .و اتريررخ ر حمررد و قرردم
حمررامو صرراحب الرربالغ ُلب راً إلج رراء مراجعررة قضررائية رقابيررة اىل رئرري حمك ررة مدي ررة مي سرركو

__________

( )15يقدم صاحب البالغ قائ ة مفصلة كلبداب اإلجرائية ال ُلبوا ور ضبوا الك ة االببدائية.
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ر ُرر الطل ررب  12تش ررين األوىل/أكب رروبر  .2011و اتري ررخ آل ررر ر حم ررد و ق رردم حم ررامو
صرراحب الرربالغ ُلب راً آلررر إلج رراء مراجعررة قضررائية رقابيررة اىل رئرري الك ررة العليرراو وهررو ُلررب
ووجرره ُلررب اثن إلج رراء
ر ضرره تئررب رئرري الك ررة العليررا  27كررانون الثارب/ي رراير ُ .2012
مراجعررة قضررائية رقابيررة اىل رئرري الك ررة العليررا ر ضرره ال ائررب األوىل ل ررئي الك ررة العليررا 9
نيسان/أبري .2012
 1٦-2ويخكررد صرراحب الرربالغ أنرره أث رراء قضرراء عقوببرره نُقر مررن معسرركر عقررايب اىل آلررر مررتني
ون ابال رره ملسررباب نقلررهو وأنرره ُحرررم مررن امكانيررة االجب رراع حاميرره الف ر بررني  17تش ررين
الثررارب/نو  2011و 1٦كررانون الثارب/ي رراير  .2012و كر مررر زار حمررامو صرراحب الرربالغ
املعسرركر العقررايب ملقابلبررهو أُبل روا أهنرر :لررن يبسر رر :مقابلررة مرروكلو:و كل ررر اىل تررداب ا ايررة
املطبقرة عليره بسربب مررا ذكرر مرن لطرر يوررد حياتره .وا ربكى أحرد حمررام صراحب الربالغ مررن
 17تشر ررين
ر ر ر السر ر اي ل رره قابل ررة موكل رره املعس رركر العق ررايب رق رر 4 :طق ررة مو يلير ر
الثر ررارب/نو 2011و لكر ررن ال يابر ررة العامر ررة أبل بر رره  19كر ررانون األوىل /يس ر ر  2011أهنر ررا
مل ةلررص اىل حرردوث انبورراك ررق صرراحب الرربالغ الررد اع .و  30كررانون الثارب/ي رراير 2012و
ر ر الس ر اي لرره قابلررة موكلرره أمررام حمك ررة ل ي سررك الليررة و يلي ر و لكررن
ُعررن الررام
 3بايف /اير  .2012و  10ربايف /اير 2012و ُعرن حمرام صراحب الربالغ
ُع ه ُر
مررر ألرررب الررر أمررام حمك ررة مو يلي ر اإلقلي يررةو ر ض ر الطعررن  2نيسرران/أبري .2012
و  30نيسرران/أبري 2012و قرردم حمررام صرراحب الرربالغ ُلب راً إلج رراء مراجعررة قضررائية رقابيررة
للقرراراا امل ر كور أعررال اىل رئرري حمك ررة مو يلير اإلقلي يررةو لكررن الطعررن بق ر ون ر  .ك ررا
ُع ررن حم ررامو ص رراحب ال رربالغ ر ر ر السر ر اي رر :قابل ررة م رروكلو :أث رراء الفر ر م ررن تش ر ررين
الثررارب/نو  2011اىل  1٦ك ررانون الثارب/ي رراير  2012اىل مكب ررب ال يابررة مل طق ررة مو يلي ر و
واىل املرردع العررام لبرريالروسو واىل اإل اراا املخبصررة برروزار الدالليررة واىل وزيررر الدالليررةو لكررن
لي ُعوهنُ :ر ض .
 17-2وق رردم حم ررامو ص رراحب ال رربالغ أيض ر راً رركوب اىل حمك ررة يبيبس ررك اللي ررة م طق ررة
يبيبسررك ازاء ر ر السر اي رر :قابلررة مرروكلو :املعسرركر العقررايب رقرر 3 :طقررة يبيبسررك
 ٦ك ررانون الثارب/ي رراير  .2012و
ك ررانون األوىل /يس ر 2011و لك ررن الش رركوب ُر ض ر
اتري ررخ ر ر حم ررد و ُع ررن حم ررامو ص رراحب ال رربالغ م ررر أل رررب ال ررر أم ررام حمك ررة يبيبس ررك
اإلقلي ي ر ر ررةو ر ض ر ر ر ر الطعر ر ر ررن  30ك ر ر ررانون الثارب/ي ر ر ر رراير  .2012و  31ك ر ر ررانون الثر ر ر ررارب/
ي رراير 2012و قرردم حمررامو صرراحب الرربالغ ُلبراً إلجرراء مراجعررة قضررائية رقابيررة للقرراراا السررالفة
ال ر كر اىل رئرري حمك ررة يبيبسررك اإلقلي يررةو ر ضرره  2آذار/مررارس  .2012و اتريررخ ر
حمررد و قرردم حمررامو صرراحب الرربالغ ُلب راً إلج رراء مراجعررة قضررائية رقابيررة اىل رئرري حمك ررة مدي ررة
مي س رركو وه ررو ُل ررب ر ض رره تئ ررب رئ رري الك ررة العلي ررا  2٦نيس رران/أبري  .2012وي ر كر
ص رراحب ال رربالغ أن رره مل يُسر ر ح ل رره قابل ررة حمامي رره املعس رركر العق ررايب رق رر 3 :طق ررة يبيبس ررك
اال بع ر ررد  1٦ك ر ررانون الثارب/ي ر رراير 2011و وأن ر رره ل ر ررالىل ر ر البعب ر رري :و قُي ر ررد أيض ر راً اس ر رربع اله
لل راسالا اخلطية واملكاملاا ا اتفية م حماميه وأ را أسرته.
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 1٨-2و  14نيسان/أبري 2012و ُم ح صراحب الربالغ عفرواً ر سرياً وأُل ير الفر املببقيرة
()1٦
ووضر حتر مرا يسر ى
من عقوببه .بيد أن العفو مل يش
طب ا انبه من سرنله اا رائ ُ .
املراقبة الوقائيةو وكران عليره وجرب ذلرك أن يبلر اإل اراا املخبصرة وزار الدالليرة ملي ت ير
ملكان اقامبهو أو ت يبه عن مكان اقامبه املعبا ألكثرر مرن رورو واملثروىل أمرام السرلطاا املر كور
أعال ع د الطلب لبوضيح سلوكه وأسلوب حياته.
 19-2ويخكد صاحب البالغ أنه اسب فد لي سب االنبصاف اللية املباحة والفعالة.
الشكوى
 1-3يرردع صرراحب الرربالغ أن حقوقرره وجررب املررا  7مررن العوررد انبُوك ر و ألن الققررني
ومروظف مركر االحبنرراز السرابق لل حاك رة البرراب لوكالرة أمررن الدولرة و ر ه :مررن مروظف وكالررة
مرحل ررة البحقي ررق الس ررابق
أم ررن الدول ررة أن ل ر روا ب رره البع ر ر يب وس رروء املعامل ررة والض ر ر ط ال فس ر ر
لل حاك ةو ردف انبر اع اعر اف م ره .ويردع صراحب الربالغ أيضراً أنره تعررب ألذب جسردي
نبينة اسبخدام القو املفرُة معه أث اء الع لية األم ية ال قام ا وحرداا الشررُة اخلاصرة
س رراحة ني ا يسي وسر ر ي رروم  19ك ررانون األوىل /يسر ر  2010وأث رراء اعبقال رره الالح ررق .ور رر:
الشرركاوب العديررد ال ر قرردموا صرراحب الرربالغ وحمررامو اىل السررلطاا والرراك :املع يررة الدولررة
الطرف (ان ر الفقرراا  11-2/9-2أعرال )و مل يُشررع أي حتقيرق سرري وموضروع ومسربق
تلك اال عاءاا.
 2-3ويرردع صرراحب الرربالغ أن اعبقالرره واحبنرراز مل ميبررثال الض ر اتا امل صرروش عليوررا
امل ررا  9م ررن العو ررد .ويفي ررد أن الق ررار األوىل بش ررأن القي ررو الس ررابقة لل حاك ررة واس ررب رار متدي ررد
حبس ر رره املخق ر ر ت ر ررداب ر ر قانوني ر ررةو ألهن ر ررا مل يل ر ر االعبب ر ررار ظ ر ررروف القض ر رريةو أو ظرو ر رره
الشخصية .ويش صاحب البالغ اىل أن سلطاا الدولة الطررف الر أبقبره رهرن ا رب املخقر
مل تق رردم ال هر ر وال ال رراك :أي تفسر ر لألس ررباب الر ر حالر ر ون أن تطب ررق حالب رره القي ررو
املبولررا وجررب قررانون اإلج رراءاا اا ائيررة ر ا ررب املخق ر و/أو اإل رراج بكفالررة .ويضرري
ص رراحب ال رربالغ أن حبس رره املخقر ر أق ررر امل رردع الع ررامو الر ر ي ال خيول رره الق ررانون ارس ررة س ررلطة
قضائيةو على و ما تقبضيه املا  )3(9من العود (ان ر الفقر  7-2أعال ).
 3-3و ي ا يبعلق كالنبواك امل عوم لل ا  10من العودو يخكد صاحب البالغ أنره الفر
م ر ررا ب ر ررني  17تشر ر ررين الث ر ررارب/نو  2011و 1٦ك ر ررانون الثارب/ي ر رراير 2012و م عب ر رره ا اراا
املخسسرراا العقابيررة ال ر كرران يقض ر يوررا عقوببررهو مررن االجب رراع م ر حماميررهو حبنررة أن تررداب
ا ايررة املطبقررة عليرره لضر ان أم رره يبعر ر معوررا عقررد هر ا االجب رراع .ويضرري أنرره لررالىل ر
البعبي :و قُيد أيضاً اسبع اله لل راسالا اخلطية واملكاملاا ا اتفية م حماميه وأ ررا أسررته (ان رر
الفقر  17-2أعال ).
 4-3ويرردع صرراحب الرربالغ أنرره ُحرررم مررن حماك ررة م صررفة أمررام حمك ررة مسرربقلة وحمايررد و
ما يشك انبواكاً لل ا  )1(14مرن العورد .وير كر أن الراك :ر ضر أ لرة أساسرية قُردم
اعرره وقبلر و برردالً م ورراو أ لررة محفررة و ر ذاا صررلة قرردمبوا ال يابررة العامررة .ور ضر الرراك:
__________

( )1٦مي القانون أي خص مدان من ال ح
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أيضاً اسبنواب وو معي ني مساه :حمامو صاحب البالغو وأبطل لي ُلباا الد اعو بي ا
أيدا بصور م ونية ُلباا اال عاء (ان ر الفقر  14-2أعال ) .ويضي صاحب الربالغ أن
الر رراك:و اذ امب ع ر ر عر ررن م اقشر ررة ر رروو كمسر ررهو ا ر ررا انبوك ر ر أيض ر راً ا ر ررق املكفر رروىل وجر ررب
امل ررا ()3(14ه) م ررن العو ررد .ويخك ررد ص رراحب ال رربالغ أن ن ررام ال رراك :ب رريالروس ليس ر ر
مسبقالً ويش اىل عد من البقارير املخيد ال عائه(.)17
 5-3ويد صاحب الربالغ أيضراً ملنرهو لرالىل الفر مرن  19كرانون األوىل /يسر 2010
اىل  22آذار/مررارس 2011و مل يُسر ح لرره قابلررة حماميرره والبواصر معورر :علررى انفررا أث رراء سر
اجراءاا البحقيق .وعالوً على ذلكو ع دا نقابرة الرامني مدي رة مي سرك اىل رطب اسر:
حمامي ر ر رره األوىلو وس ر ر ررحب وزار الع ر ر رردىل رلص ر ر رربهو ب ر ر رردعوب أن ر ر رره أع ر ر رررب عل ر ر راً ع ر ر ررن قلق ر ر رره ازاء
ظررروف صرراحب الرربالغ املروعررة واسرراء ا كومررة معاملبرره أث رراء احبنرراز السررابق لل حاك ررة
(ان ررر الفقررر  ٨-2أعررال ) .ويرردع صرراحب الرربالغ كر لك أن حقرره ا ر اب براءترره املكفرروىل
وج ررب امل ررا  )2(14م ررن العو رردو ق ررد انبُو رركو ألن وس ررائط اإلع ررالم اخلاض ررعة لس رريطر الدول ررة
وسررلطاا الدولررة الطرررف اهت برره عل راً هررو و ر مررن مر ررح املعارضررة حاولررة اُاحررة ال ررئي
آن ر اك قب ر االنبخرراكا الر سررية وبعرردهاو وذكرررا أن صرراحب الرربالغ م ر نب كرتكرراب ج ررائ:
مرتبطررة ملحررداث  19كررانون األوىل /يسر  2010قبر أن تثبر الرراك :أنرره مر نب .ويضرري
ووض ر قف ررص قاع ررة الك ررة ُ رواىل جلس رراا الاك ررة
صرراحب ال رربالغ أن يدي رره ُكبلبررا ُ
قضيبهو وأن ه ا يشك أيضاً انبواكاً قه ا اب براءته.
 ٦-3وي رردع ص رراحب ال رربالغ ح رردوث انبو رراك لل ررا  17م ررن العو رردو مخك ررداً أن س ررلطاا
الدولررة الطرررف سررنل بصررور ر قانونيررة مكاملرراا هاتفيررة لرره ول وجبرره وأ ررا لبرره االنبخابيررة
لالىل الف من  2٨متوز/يوليه  2010اىل  19كانون األوىل /يس 2010و ع دما كان امسره
مسررنالً رمسي راً ك ر ررح لالنبخرراكا الر سررية .وي ر هب اىل أن الب ص ر علررى املكاملرراا ا اتفيررة
مل يكررن ضرررور ً.وال قانوني راً وال م ر راًو ومررن مث وررو يشررك انبواك راً قرره اخلصوصررية .وعررالوً
علررى ذلرركو اسرربخدم الك ررة االببدائيررة معلومرراا حل ا صرروىل عليوررا بطريقررة ر قانونيررة عررن
ُريق الب ص املشار اليه ليالً إلثباا جرمه (ان ر الفقر  13-2أعال ).
 7-3ويدع صاحب البالغ أيضراً انبوراك حقره اعب را آراء ون مضرايقة وحقره حريرة
البعب ر و املكف رولني وجررب املررا  19مررن العورردو ألن القيررو ال ر رضرربوا الدولررة الطرررف علررى
ارسررة هر ين ا قررني ال ير ص عليوررا القررانون وليس ر ضرررورية مب ر ميقراُر  .ويضرري أن
ما يس ى كألع اىل اإلجرامية ال نسببوا اليره الراك :تضر و للرة أمرورو نشرر معلومراا
كاذب ررة مفا ه ررا أن ا كوم ررة ا الي ررة ر مش ررروعةو وأن االنبخ رراكا كان ر ر ميقراُي ررة وأن
نبائنو ررا زورهت ررا اللن ررة االنبخابي ررة املرك ي ررة .ويخك رردو ه ر ا الص ررد و أن األقر رواىل ا ّرم ررة هر ر
حقيق ررة األم ررر ص ررحيحةو عل ررى ررو م ررا أك ررد العدي ررد م ررن البق ررارير الص ررا ر ع ررن م ررة األم ررن
والبعر ر ر اون أوروك/مكب ر ررب املخسس ر رراا الدميقراُي ر ررة وحق ر ررو اإلنس ر رران بش ر ررأن االنبخ ر رراكا
__________

( )17ان رر

OSCE/Office for Democratic Institutions and Human Rights, Report: Trial Monitoring in

)Belarus (March–July 2011) (10 November 2011
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بيالروس( .)1٨وي كر صاحب البالغ ك لك أن سلطاا الدولة الطرف الحقبه ج ائياً وحك ر
عليه كلسنن مد ا س واا بسبب ارسرة حقره حريرة البعبر  .ويضري أن هر العقوبرة
مب اسبة بشك واضحو ال سي ا كل رر اىل أن هيئراا البحقيرق مل تثبر وجرو عالقرة سرببية
مبا ررر بررني األق رواىل ا ّرمررة والبصررر اا ر القانونيررة لأل ررا مورروا ا ويررة ال ر ين اقبح روا ار
ا كومة  19كانون األوىل /يس .2010
ر
 ٨-3وي ر كر صرراحب الرربالغ أنرره كرران أحررد املشرراركني ت رري :البن ر العررام السررل
املرررلص لرره  19كررانون األوىل /يس ر  .2010ويضرري أنرره و ق راً لل عرراي الدوليررة املبعلقررة
ارسة ا ق البن السل و ال ي تض ه املرا  21مرن العوردو يقر علرى عراتق سرلطاا
الدولررة الط رررف واج ررب ا ررايب بض ر ان أم ررن البن ع رراا الس ررل ية ح ر ل ررو مل ي رررلص ررا رمسي راً.
ويرردع صرراحب الرربالغ أن سررلطاا الدولررة الطرررف مل متبث ر ه ر ا الواجررب ع رردما ةلف ر عررن
املسررارعة اىل احب رواء األع رراىل ر املشررروعة ال ر قام ر ررا م وعررة ص ر ومع ولررة مررن األ ررا
ال ين اقبح وا ار ا كومة الساعة  9:45من مسراء يروم  19كرانون األوىل /يسر 2010
(ان ررر الفقررر  ٦-2أعررال ) .ويرردع صرراحب الرربالغ أن تصررر اته هررو كان ر سررل ية متام راًو وأنرره
ردع أنصررار قررط اىل اقبحررام ار ا كومررة .ب ر عرراه :عل راً اىل ا فررا علررى ا رردوء وجت ررب
مل ير ُ
القيررام ملي أع رراىل ع ر  .ور رر :أن امل رراهر ال ر ن وررا ص رراحب الرربالغ و ر مررن مر ررح
املعارضة كان القصد م وا أن تكون جت عاً سل ياًو قد ّرقبوا سرلطاا الدولرة الطررف انبوراك
لل ررا  21مررن العوررد كسرربخدام القررو املفرُررة .وأُ يررن صرراحب الرربالغ نفسرره ي ررا بعررد وجررب
املا 293و اا ء 1و من قرانون العقروكاو ببو رة ت ري :اضرطراكا لاعيرة .وظراجج صراحب
البالغ بكث من البفصي ملن أحكام املا  293من قانون العقوكا امضة و ضفاضة لل ايرة
وال تسر ح كلب برخ كل برائج القانونيرة امل تبرة علرى تصرر اا الفرر وأن القرانون الردالل ال يبضر ن
تعريف راً لبعب ر اضررطراكا لاعيررة  .وخيلررص صرراحب الرربالغ اىل أن الدولررة الطرررف اذ حك ر
عليرره كلسررنن مررد ار سر واا وجررب املررا 293و اار ء 1و مررن قررانون العقرروكا لب ي رره
جت عاً عاماً مرلص له ح لو كان سل ياًو ا ا تبدل تدلالً مب اسب ارسبه حقه
البن السل وجب املا  21من العود .وعالوً على ذلكو ال ي ص القانون علرى مثر
ه ا البدل و أي أن القانون تع يه ث راا.
 9-3وي رردع ص رراحب ال رربالغ أن األ ع رراىل ال ر ر وص ررفبوا ال رراك :ملهن ررا ت رري :اض ررطراكا
لاعيررة قضرريبه ( ررا ذلررك تشررني أنصررار علررى االنضر ام اىل امل رراهر السررل ية سرراحة
أوكبيابرسكا .والس اىل ساحة ني ا يسي وس و وانبقا ا كومة ا الية وحماولة االق اب من ار
ا كوم ر ررة لب ر رردء مفاوض ر رراا مر ر ر هيئ ر رراا انف ر رراذ الق ر ررانون) ارتكبو ر ررا أيضر ر راً مر ر ررحو املعارض ر ررة
اآلل رررون( .)19بي ررد أن بعض ررو :أ ي ررن كرتك رراب ج ررائ :أق ر لط ررور ()20و بي ررا س ررلو :آل رررون م ررن
املالحقررة( .)21ويقرروىل صرراحب الرربالغ انرره مررن ر الواضررح مررا عر نفر األ عرراىل الر يرتكبوررا

__________

( )1٨ان رر

OSCE/Office for Democratic Institutions and Human Rights, election observation mission

.reports of 4 October 2001, 7 June 2006, 10 December 2010 and 22 February 2011
( )19ي كر صاحب البالغو مثالًو يباا رميا يفسك و ري وري كوسبوسي و.روسالف رومانبشوك.
( )20على سبي املثاىلو أ ين يباا رميا يفسك وجب املا 342و اار ء 1و مرن قرانون العقروكا (ت ري :واعردا
أع اىل ت بوك بشك لط ال ام العام).
( )21ي كر صاحب البالغو مثالًو ري وري كوسبوسي و.روسالف رومانبشوك.
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أ ررا خمبلفررون تس ررفر عررن عواقررب قانوني ررة خمبلفررة .ويررد ص رراحب الرربالغ ملن سررلطاا الدول ررة
الط رررف انبوك ر امل ررا  2٦م ررن العو ررد اذ مي ر ا ض ررد بس رربب رأي رره السياس ر و م ررا حرم رره م ررن
املساوا أمام القانون ومن املساوا الب ب حب اية القانون.
ع م وعاكن ال كلة الطرف
مر ر ر كراا ر ررفوية مخرل ر ررة  2٦تشر ر ررين الث ر ررارب/نو  2012و 29ك ر ررانون الث ر ررارب/
-4
ي راير  2014و 19تشررين الثررارب/نو  2014و 1٦رربايف /اير 2015و ُلبر اللن ررة اىل
الدولر ررة الط ر رررف أن تق ر رردم اليو ر ررا معلوم ر رراا ومالح ر رراا بش ر ررأن مقبولي ر ررة ه ر ر ا ال ر رربالغ وأسس ر رره
املوضرروعية .وتالحررظ اللن ررة أهنررا مل تبلررق ه ر املعلومرراا .ويس ر اللن ررة ألن الدولررة الطرررف
مل تق رردم أي معلوم رراا ي ررا يبعل ررق قبولي ررة ال رربالغ أو ح رروب ا ع رراءاا ص رراحبه .وت ر ر ّكور ملن
امل ررا  )2(4م ررن ال وتوك رروىل االلبي رراري تل ر ر م ال رردوىل األُ ر رراف ملن تفح ررص حبس ررن ني ررة لي ر ر
اال عاءاا املقدمة ضدهاو وأن تبيح للن ة ك ّ ما لديوا من معلوماا .ون راً لعدم تلق ر مرن
مدع ررة مل لررة
الدولررة الطرررفو ررب ايررالء ا عرراءاا صرراحب الرربالغ االعببررار الواجررب مررا امر
ّ
كا ية(.)22
املسائل كاإلاراءات املعركضة على اللجنة

ال ر املقبولية
 1-5قب ال ر أي ا عراء يرر برالغ مراو رب علرى اللن رة أن تقرررو و قراً لل را 93
من ن اموا الدالل و ما اذا كان البالغ مقبوالً أم ال وجب ال وتوكوىل االلبياري.
 2-5وق ررد يك رردا اللن ررةو و قر راً مل ررا تر ر ص علي رره الفق ررر (2أ) م ررن امل ررا  5م ررن ال وتوك رروىل
االلبيرراريو مررن أن املسررألة ذاهتررا ليسر حمر راسررة اُررار اجرراء آلررر مررن اجرراءاا البحقيررق
الدوا أو البسوية الدولية.
 3-5وتالحظ اللن ة ا عاء صاحب البالغ أن لير سرب االنبصراف الليرة املباحرة والفعالرة
قررد اسرربُ فدا .و ظر عرردم تقرردمي الدولررة الطرررف أي اعر اب هر ا الصررد و ترررب اللن ررة أن
مبطلباا الفقر (()2ب) من املا  5من ال وتوكوىل االلبياري قد اسبو ي .
 4-5وتالحظ اللن ة أيضاً ا عراء صراحب الربالغ وجرب املرا  2٦مرن العورد أن سرلطاا
الدولررة الطرررف مي ر ا ضررد بسرربب رأيرره السياس ر و ذلررك أن مر ررح املعارضررة اآلل ررين ال ر ين
ر رراركوا امل ر رراهر السر ررل ية ر ر املر رررلص ر ررا  19كر ررانون األوىل /يس ر ر  2010أ ي ر روا
كرتكرراب ج ررائ :أق ر لطررور و حررني سررلو :الرربع مررن املالحقررة (ان ررر الفقررر  9-3أعررال ).
ردع :رركوا مل ل ررة كا ي ررة وج ررب امل ررا  2٦م ررن العو ررد
وت رررب اللن ررة أن ص رراحب ال رربالغ مل ي ر َ
أل راب املقبولية وةلص من مثّ اىل أهنا مقبولة وجب املا  2من ال وتوكوىل االلبياري.

__________

( )22ان ر رررو عل ر ررى س ر رربي املث ر رراىلو س ر ررامااتتن ض ر ررد س ر ررري النك ر ررا ()CCPR/C/118/D/2412/2014و الفق ر ررر 2-4
و ير ارا وآلرون ضد تميبيا ()CCPR/C/69/D/760/1997و الفقر .2-10
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 5-5وت رررب اللن ررة أن ص رراحب ال رربالغ أثبر ر مل ل ررة كا ي ررة ص ررحة ا ّعاءات رره املببقي ررة وج ررب
املوا  7و 9و 10و 14و 17و 19و 21من العورد أل رراب املقبوليرة .وب راءً علرى ذلركو تعلرن
اللن ة أن البالغ مقبوىل وت بق اىل ال ر أسسه املوضوعية.

ال ر األس املوضوعية
 1-٦ن را اللن ة ه ا البالغ ضوء لي املعلوماا الر أاتحورا را الطر رانو حسرب ا
تقبضيه املا  )1(5من ال وتوكوىل االلبياري.
 2-٦و ي ا يبعلق ك عاء صاحب البالغ أنه تعرب للبع يب وسوء املعاملة والض ط ال فس
مرحلة البحقيق السابق لل حاك ةو دف انبر اع اعر اف م رهو تالحرظ اللن رة أنره قردم وصرفاً
مفصرالً لألسرراليب املسربخدمةو مثر اسررب الىل حالبره الصررحية ا شررةو والبوديرد كسرربخدام تررداب
قاسررية ضررد أ ررا أسررته األقرربنيو واألسرراليب املوي ررةو مثر ا رمرران مررن ال رروم والبفبرريم ااسرردي
اليوم  .وتالحظ اللن ة أيضاً ا عاء صراحب الربالغ أنره تعررب ألذب جسردي نبينرة اسربخدام
أ ررا وحررداا الشرررُة اخلاصررة القررو املفرُررة معرره أث رراء الع ليررة األم يررة سرراحة ني ا يسي وسر
ير رروم  19كر ررانون األوىل /يس ر ر  2010وأث ر رراء اعبقالر رره الالحر ررق .وتالحر ررظ اللن ر ررة ك ر ر لك أن
ص رراحب ال رربالغ مل ظصر ر عل ررى املس رراعد الطبي ررة ر رر :تعرض رره إلص رراكا مبع ررد و وأن ُلبات رره
املبعلقة اجراء حص ُيب إلصاكته قوبل كلر  .وتالحظ اللن رة ا عراء صراحب الربالغ أنره
لررالىل ر البعبرري :مررن  17تشررين الثررارب/نو  2011اىل  1٦كررانون الثارب/ي رراير 2012و
ُم ر مررن مقابلررة حماميررهو وقُيررد أيض راً اسرربع اله لل راسررالا اخلطيررة واملكاملرراا ا اتفيررة م ر حماميرره
وأ ررا أس ررته .واسررب ا اً اىل الواثئررق املباحررة املل ر و قرردم صرراحب الرربالغ نفسرره وحمررامو تلررك
اال عاءاا اىل السلطاا والاك :املع ية الدولة الطرف مراا عديد  .ويشار بوجه لاش اىل
أن ص ر رراحب ال ر رربالغ ذك ر رررو  12أ.ر/م ر ررايو 2011و أث ر رراء جلس ر ررة اس ر ررب اع أم ر ررام حمك ر ررة
وعرررب لرردرجاا
كرتي انسررك الليررة ي سرركو أن ح رراس السررنن ع ر بو و وأنرره ُحرررم مررن ال رروم ُ
ح ررار ررديد ال ر و وأن أس ررته تعرض ر للبوديررد حماولررة النب ر اع اع ا رراا .وأ ررا ملن بع ر
األ لررة ال ر قرردمبوا ا كومررة انبُ ع ر م رره كإلك ررا  .ور اً علررى ذلرركو عرررب وكي ر ال يابررة علررى
حمك ة كرتي انسك اللية ي سك رسالة مخرلة  17أ.ر/مايو  2011موقعة مرن تئرب املردع
الع ررام ملدي ررة مي س رركو تش ر اىل أن ا ع رراءاا ص رراحب ال رربالغ مل تُثب ر  .ومل يم ررر الك ررة ملي
حتقيررق آلررر تلررك اال عرراءاا .وتر ّكر اللن ررة هر ا الصررد ملن علررى الدولررة الطرررفو مررا أن
تق رردم رركوب تبعل ررق اس رراء معامل ررة تب ررا م ر ر امل ررا  7م ررن العو رردو أن حتق ررق يو ررا بس رررعة
ون اهررة( .)23وتالحررظ اللن ررة كر لك أن الدولررة الطرررف مل تبررني كير حققر سررلطاهتا وحماك ورا
املع ية ا عاءاا صاحب البالغ أنه تعرب للبعر يب وسروء املعاملرة والضر ط ال فسر و ردف
انبر اع اعر اف كلر نب .و ظر هر ال ررروفو ررب ايررالء ا عرراءاا صرراحب الرربالغ االعببررار
الواجبو وترب اللن ة أن الوقائ املعروضة عليوا تكش عن انبواك لل ا  7من العود.
 3-٦و ضوء االسب باجاا اآلنفة ال كرو ال ترب اللن رة ضررور لفحرص ا عراءاا صراحب
البالغ وجب املا  10من العود ع ىل عن اال عاءاا األلرب.
__________

( )23ان رو مثالًو عليي ضد بيالروس ()CCPR/C/78/D/781/1997و الفقر .2-7
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 4-٦وتش اللن ة اىل اجبوا اهتا السرابقة الر جراء يورا أن الفقرر (3ز) مرن املرا  14مرن
العود ال ت ص على أال يُكر أي خص على الشوا ضد نفسره أو علرى االعر اف بر نب
ررب أن تُفورر :ملهنررا تعرر ،عرردم ارسررة أي اك ررا جسرردي أو نفس ر مبا ررر أو ر مبا ررر مررن
سرلطاا البحقيررق علررى املرربو :ب يرة انبر اع اعر اف م رره كلر نب( .)24وتر ّكر اللن ررة أيضراً ملنررهو
ا رراالا املبعلقررة ك عرراء انبر اع اع ا رراا كإلكررا و يقر علررى الدولررة عرربء اثبرراا أن املرربو :أ ىل
ملقوالرره ُواعيررة( .)25و ه ر ال ررروفو ةلررص اللن ررة اىل أن الوقررائ املعروضررة عليوررا تكش ر
أيضاً عن انبواك الفقر (3ز) من املا  14من العود.
 5-٦وتالحظ اللن ة ا عاء صاحب البالغو وجرب املرا  9مرن العوردو أن القيرو السرابقة
لل حاك ة ال ُُبقر عليره واسرب رار متديرد حبسره املخقر اجرراءاا ر قانونيرةو ألهنرا مل يلر
االعبب ررار ظ ررروف القض ررية وظرو رره الفر ي ررة .ويشر ر ص رراحب ال رربالغ اىل أن س ررلطاا الدول ررة
الطرف ال أبقبه رهن ا ب املخق مل تقدم ال ه وال الاك :أي تفس لألسباب الر حالر
ون أن تطبق حالبه القيو املبولا وجب قانون اإلجراءاا اا ائية ا ب املخق و/أو
اإل رراج بكفالررة .وتالحررظ اللن ررة أن ا عرراءاا صراحب الرربالغ ُعرضر علررى السررلطاا والرراك:
املخبصة الدولة الطرفو وأهنا ر ضربوا ون اكر اث .وتر ّكر اللن رة هر ا الصرد أن مفوروم
البعس ال وز اعببار ص واً ملفووم خمالفة القانون و ب ب تفسر بشرك أوسر ليشر
ع اصر خمالفة األعراف وال ل :وعدم قابلية الب بخ وعدم اتباع اإلجراءاا القانونية الواجبةو عرالوً
علررى ع اصررر املعقوليررة والض رررور والب اسررب( .)2٦وه ر ا يعرر،و لل ررة أمررورو أن ا ررب املخق ر
ببو ة ج ائية ب أن يكون معقوالً وضرور ً.لي ال رروف وذلركو مرثالًو مل ر ررار املربو :أو
البالعررب كأل لررة أو تكررار اارميررة( .)27ومل تثبر الدولررة الطرررف أن وجررو تلررك املخرراُر هر
القض ررية .ل ر او ةل ررص اللن ررةو ظ ر ع رردم وج ررو أي معلوم رراا اض ررا يةو اىل ح رردوث انبو رراك
للفقر  1من املا .9
 ٦-٦وتالحررظ اللن ررة ك ر لك ا عرراء صرراحب الرربالغ أن حبسرره املخق ر أقررر املرردع العررامو
ال ي ال خيوله القانون ارسة سلطة قضائيةو على و ما تقبضيه املا  )3(9من العود .وت ّكر
اللن ة ملن ا ك :امل كور أعال يعط البن املبو :كرتكاب جرمية ا ق أن يراقَرب احبنراز
قضررائياً .وأحررد املقومرراا األساسررية لل ارسررة السررلي ة للسررلطة القضررائية هررو أن متارسرروا سررلطة
مسبقلة تبس :كملوضوعية وا يا ية ت اوىل املسائ املعروضة عليوا( .)2٨ل ا اللن رة ر مقب عرة
ملن املدع العام خص ميكن ال ر اليه ملنه يبحلى بصفة املوضروعية وال اهرة املخسسرية الالزمرة
__________

()24
()25
()2٦
()27
()2٨
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ان ر ررر ب ر ر ي ض ر ررد جامايك ر ررا ( )CCPR/C/50/D/330/1988الفق ر ررر  7-11وسي اراس ر ررا ض ر ررد س ر ررري النك ر رراو
CCPR/C/81/D/1033/2001و الفقر  4-7و يوالىل ضد يات ()CCPR/C/82/D/912/2000و الفقر .1-5
ان ررر اللن ررة املع ي ررة حبق ررو اإلنس ررانو البعلي ررق الع ررام رق رر )2007(32 :بش ررأن ا ررق املس رراوا أم ررام ال رراك:
وا يئاا القضائية و حماك ة عا لةو الفقر .41
ان ر اللن ة املع ية حبقو اإلنسانو البعليق العرام رقر )2014(35 :بشرأن حرق الفرر ا ريرة و األمران علرى
خصهو الفقر .12
ان رو مثالًو ألفن ضد هول دا ()CCPR/C/39/D/305/1988و الفقر .٨-5
ان ررر كولررومني ضررد ه ررار.و ()CCPR/C/50/D/521/1992و الفقررر  3-11وبالتونرروف ضررد االحتررا الروس ر
()CCPR/C/85/D/1218/2003و الفقر .2-7
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كر يُعبر موظفراً خمرروالً ارسررة السررلطة القضررائية فورروم الفقررر  3مررن املررا )29(9و وةلررص اىل
حدوث انبواك ا ا ك.:
 7-٦وحتيط اللن ة عل اً ك عاءاا صراحب الربالغ أنره حررم مرن حماك رة عا لرة أمرام حمك رة
مسرربقلة وحمايررد و و ذلررك انبورراك لل ررا  )1(14مررن العوررد (ان ررر الفق ررتني  14-2و4-3
أعررال )و وأن حمرراك :الدولررة الطرررف مل ت رو ر لرره الض ر اتا الرردنيا ال روار امل ررا ()3(14ب)
و(ه) مررن العوررد (ان ررر الفق ررتني  ٨-2و 5-3أعررال ) .وتالحررظ اللن ررة أيض راً ا عرراء صرراحب
الرربالغ أنررهو لررالىل الف ر مررن  19كررانون األوىل /يس ر  2010اىل  22آذار/مررارس 2011و
مل يس َ ح لره قابلرة حماميره أو البواصر معور :علرى انفررا أث راء سر اجرراءاا البحقيرق .وتالحرظ
اللن ررة كر لك يكيررد صرراحب الرربالغ أن نقابررة الررامني مدي ررة مي سررك ع ررداو اىل ررطب
اس رر :حمامي رره األوىلو وأن وزار الع رردىل س ررحب رلص رربهو ب رردعوب أن رره أع رررب عل راً ع ررن قلق رره ازاء
ظروف صاحب البالغ املروعة واساء ا كومة معاملبه أث اء احبناز السابق لل حاك ة .و
ظ عدم تقدمي الدولة الطرف تعليقاا ر اً على ا عاءاا صاحب البالغو ةلص اللن ة اىل أن
الوقائ املعروضة عليوا تشك انبواكاً للفقرتني  1و(3ب) و(ه) من املا  14من العود.
 ٨-٦و ي ررا يبعلررق كال عرراءاا ال ر تش ر اىل حرردوث انبواكرراا لل ررا )2(14و تالحررظ
اللن ررة ا ع رراء ص رراحب ال رربالغ أن حق رره ا ر ر اب الر ر اء ق ررد انبُو رركو ألن وس ررائط اإلع ررالم
اخلاضعة لسيطر الدولة والسلطاا العليا الدولة الطرف اهت به عل اً حاولرة اإلُاحرة كلررئي
آن ر ر اكو وذكر رررا أن صر رراحب ال ر ربالغ م ر ر نب كرتكر رراب ج ر ررائ :مرتبطر ررة ملحر ررداث  19كر ررانون
األوىل /يسر ر  2010قبر ر أن تثبر ر الك ررة حس ررب األص رروىل أن رره مر ر نب .وا ع ررى ص رراحب
ووض قفص قاعرة الك رة ُرواىل جلسراا الاك رة قضريبه.
البالغ أيضاً أن يديه ُكبلبا ُ
ومل تع ب ا كومة على ه اال عاءاا .وت ّكر اللن ة ملن حق املبو :ا اب براءتره اىل أن
تثبر ا انبره أمرام حمك رة خمبصرة مكفرروىل وجرب العورد .و ظر عردم ورو أي معلومرراا ذاا
صررلة م ررن الدول ررة الط رررف ه ر ا الص ررد و ةل ررص اللن ررة اىل أن الوقررائ ال ر عرض رروا ص رراحب
البالغ تكش عن انبواك املا  )2(14من العود.
 9-٦ويدع صاحب البالغ أيضاً حدوث انبواك لل ا  17من العودو مخكداً أن سلطاا
الدولة الطرف ت صب بصور قانونية على هاتفره وسرنل مكاملاتره ومكاملراا زوجبره وأ ررا
لبه االنبخابية لالىل الف من  2٨متوز/يوليه  2010اىل  19كانون األوىل /يسر 2010و
ررا ذلررك ع رردما كرران امسرره مسررنالً رمسي راً ك ر ررح لالنبخرراكا الر سررية برريالروس .وهررو
ظاجج ك لك ملن الب ص على املكاملراا ا اتفيرة مل يكرن ضررور ً.وال قانونيراً وال مر راًو ومرن مث
و ررو يش ررك انبواك راً ق رره اخلصوص ررية .وع ررالوً عل ررى ذل رركو اس رربخدم الك ررة االببدائي ررة
معلومرراا حل ا صرروىل عليوررا بطريقررة ر قانونيررة عررن ُريررق الب ص ر املشررار اليرره لرريالً إلثبرراا
جرمه .وتالحظ اللن ة ه ا الصد أن كوب صاحب الربالغ اىل املردع العرام بريالروس
بشررأن الب صر علررى املكاملرراا ا اتفيررة بقر ون ر و وأن الدولررة الطرررف مل تعلررق علررى ا عرراءاا
صاحب الربالغ املفصرلة هر ا الصرد  .وةلرص اللن رة اذن اىل أن الوقرائ املعروضرة عليورا تر :
عن انبواك الدولة الطرف حق صاحب البالغ وجب املا  17من العود.
__________

( )29ان ر اللن ة املع ية حبقو اإلنسانو البعليق العام رق )2014(35 :الفقر .32
16

GE.18-07729

CCPR/C/122/D/2212/2012

 10-٦وتالحظ اللن ة ا عاء صاحب البالغ أن ا انبه اا ائية وجرب املرا 293و اار ء 1و
مررن قررانون العقرروكا يشررك انبواك راً قرره اعب ررا اآلراء ون ترردل وحقرره حريررة البعب ر و
علررى ال حررو ال ر ي تكفلرره املررا  19مررن العورردو ألن القيررو ال ر تفرضرروا الدولررة الطرررف علررى
ارسة ه ين ا قني ال ي ص عليوا القانون وليس ضرورية مب ر ميقراُر  .وذكرر صراحب
الرربالغ ك ر لك أن سررلطاا الدولررة الطرررف الحقبرره ج ائي راً وحك ر عليرره كلسررنن مررد ا ر
سر واا بسرربب ارسرربه حقرره حريررة البعبر  .وتالحررظ اللن ررة أيضراً ا عرراء صرراحب الرربالغ أن
هر العقوبررة ر مب اسرربة بشررك واضررحو كل ررر اىل أن هيئرراا البحقيررق مل تثبر وجررو عالقررة
سببية مبا ر بني األقواىل ا ّرمة له والبصر اا القانونيرة لأل ررا موروا ا ويرة الر ين اقبح روا
ار ا كومة  19كانون األوىل /يس .2010
 11-٦وتش اللن ة اىل تعليقوا العام رق )2011(34 :بشرأن حريرة الررأي والبعبر و وقرد جراء
يرره أن حريررة الررأي وحريررة البعبر رررُان ال ر ع و ررا ل رراء الشررخص رراءً كررامالًو وأن هرراتني
ا ر رريبني ض ر ررروريبان ألي مب ر ر ر  .و ر ررا تشر ر ركالن حن ر ررر ال اوي ر ررة لك ر ر مب ر ر ر تس ر ررو ا ري ر ررة
والدميقراُيررة (الفقررر  .)2وت ر ّكور اللن ررة ملن املررا  )3(19مررن العوررد جتي ر بع ر القيررو ولكررن
ريطة أن تكرون حمرد بر ص القرانون وأن تكرون ضررورية (أ) الحر ام حقرو اآللررين ومسعربو:
و(ب) اية األمن القوم أو ال ام العام أو الصحة العامة أو اآل اب العامة .وك تقييرد را
رب أن يبوا رق مر الببراري الضررور والب اسررب الصرارمني .وال روز تطبيرق القيرو اال لأل رراب
ال ر ُوضررع مررن أجلوررا ك ررا ررب أن تبعلررق مبا ررر كل رررب الررد ال ر ي يسس ر عليرره(.)30
وتر ّكور اللن ررة أيضراً ملن علررى الدولرة الطرررف أن تثبر أن القيرو املفروضررة علرى حقررو صرراحب
البالغ وجب املا  19من العود ضرورية ومب اسبة( .)31لكن اللن ة تالحظو ه القضيةو
أن الدولة الطرف مل تقدم ال ه وال الاك :أي تفس يوضح كير تكرون القيرو املفروضرة علرى
صر رراحب الر رربالغ ارسر ررة حقر رره حرير ررة البعب ر ر م ر ر ر وج ر رب ر رررُ الضر رررور والب اسر ررب
امل صوش عليو ا املا  )3(19مرن العورد .وب راءً علرى ذلركو تررب اللن رة أن الدولرة الطررف
انبوك حقو صاحب البالغ وجب املا  )2(19من العود.
 12-٦وتالحررظ اللن ررة ا عرراء صرراحب الرربالغ أن الدولررة الطرررف اذ حك ر عليرره كلسررنن
مد ا س واا وجب املرا 293و اار ء 1و مرن قرانون العقروكا لب ي ره جت عراً عامراً ر
مررلص لرره حر لررو كران سررل ياًو ا را ترردلل تردلالً ر مب اسرب ارسرربه حقره البن ر
السررل وجررب املررا  21مررن العوررد .وهر ا البرردل ر م صرروش عليرره القررانونو ذلررك أن
أحكررام املررا  293مررن قررانون العقرروكا امضررة و ضفاضررة لل ايررة وال تس ر ح كلب بررخ كل بررائج
القانونيررة امل تبررة علررى تصررر اا الفررر وأن القررانون الرردالل ال يبضر ن تعريف راً لبعبر اضررطراكا
لاعيررة  .وعليررهو ت ر ّكر اللن ررة ملن ا ررق البن ر السررل و املكفرروىل وجررب املررا  21مررن
العودو حق من حقرو اإلنسران األساسرية وال ر ع ره مب ر ميقراُر  .ويسرببب هر ا ا رق
امكانيررة ت رري :جت ر سررل واملشرراركة يررهو حر لررو كرران تلقائيراًو مكرران عررام .و ظر عرردم
__________

( )30ان ر البعليق العام للن ة املع ية حبقو اإلنسان رق )2011(34 :بشأن حرية الرأي والبعب و الفقر .22
( )31ان رررو مررثالًو بيفونرروس ض رد برريالروس ()CCPR/C/106/D/1830/2008و الفقررر  3-9وأولسرركيفيبم ضررد برريالروس
()CCPR/C/107/D/1785/2008و الفق ر ر ررر  5-٨وأندروس ر ر رري كو ض ر ر ررد ب ر ر رريالروس ()CCPR/C/116/D/2092/2011و
الفقر .3-7
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ورو أي معلوماا ذاا صلة من الدولة الطرفو ةلص اللن ة اىل أن الدولرة الطررف انبوكر و
ه القضيةو حقو صاحب البالغ وجب املا  21من العود.
 -7واللن ررةو اذ تبص رررف و ق راً لل ررا  )4(5م ررن ال وتوك رروىل االلبي رراريو ت رررب أن الوق ررائ
املعروض ررة عليو ررا تكشر ر ع ررن انبو رراك الدول ررة الط رررف لل ر روا  7و )1(9و( )3و )1(14و()2
و(()3ب) و(ه) و(ز) و 17و )2(19و 21من العود.
 -٨وو قاً لل ا ()3(2أ) من العودو يق على الدولة الطرف الب ام ملن تبيح لأل را الر ين
انبُوك حقوقو :املش ولة كلعود سبي انبصاف عاالً ك جر كامر  .وب راءً علرى ذلركو
تُلَم الدولة الطرفو للة أمورو ببعوي أندري سانيكوف تعويضراً كا يراًو و رطب ا انبره مرن
سرنله اا ررائ واجرراء حتقيررق سرري وحمايررد و عرراىل و ررام ا عراءاا البعر يب وسرروء املعاملررةو
واةرراذ اج رراءاا ج ائيررة ضررد املسررخولني عررن ذلررك .ويق ر علررى عرراتق الدولررة الطرررف أيض راً الب ر ام
كةاذ لي اخلطواا الالزمة مل وقوع انبواكاا اثلة املسبقب .
 -9واللن ةو اذ تض اعببارها أن الدولة الطررفو كنضر اموا اىل ال وتوكروىل االلبيراريو
قررد اع ر كلبصرراش اللن ررة حتديررد مررا اذا كرران قررد حرردث انبورراك للعوررد أم الو وتعورردا
ع ر رالً كمل ررا  2م ررن العو ررد ملن تكفر ر متبر ر لير ر األ ر ررا املوج ررو ين اقلي و ررا أو اخلاض ررعني
لواليبورا ك قررو املعر ف ررا العورد وملن تبرريح سرربي انبصراف عرراالً وقرابالً لهنفرراذ اذا ثبر
حدوث انبواكو تو أن تبلقى من الدولة الطرفو ضون  1٨0يومراًو معلومراا عرن البرداب
ال اةر هتا لوضر آراء اللن رة موضر الب فير  .ويُطلرب اىل الدولرة الطررف أيضراً نشرر هر اآلراء
وتع ي وا على نطا واس بل اا الدولة الطرف الرمسية.

18

GE.18-07729

