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 -1صاحب البالغ هرو فيردور مريزاينروف ،وهرو مروامن مرن بريالروس ولرد يف عرام .1990
ويدع أن الدولرة الطررف انتهكرق حقوقره املنصروه عليره يف املروا 7؛ و )1(9و( )3و()4؛ و10؛
و )1(14و( )2و( ) ()3و(ه) و( )5و()7؛ و 19و 21مقررروءت ابالق ررتان مررع املررا  2مررن
العهد .وقد ل الربوتوكول اال تياري حيز النفاذ ابلنسربة للدولرة الطررف يف  30كرانون األول/
يسمرب  .1992وال ميثل صاحب البالغ حمام.
الوقائع ما عرضها صاح البالغ
 1-2كان صاحب البالغ مالبا يف جامعة بيالروس احلكوميرة وقرق وقروع األحرداع املعنيرة.
ويف  19كانون األول /يسمرب  ،2010شارك يف جتمع عام يف ميدان أوكتيابرسكا يف مينسك.
وكان الغر من التجمع هو التعبري عرن االسرتياء مرن االنتخراابر الر سرية الرت أجريرق يف اليروم
نفسه ،والت اعتربها املشاركون يف التجمع يرري ميقراميرة .وحضرر صراحب الربالغ التجمرع لردعم
روسررالف رومانشرروك الررملي كرران مرشررحا مررن مرشررح املعارضررة للر سررة .ومل يكررن صرراحب الرربالغ
يدري أنه مل يُؤ مل ذن مسبق من السلطار لتنايم التجمع.

 2-2وشارك أكثر من  10 000شخص يف التجمع .وعلى الرريم مرن الطبيعرة السرلمية رملا
التجمررع ،اسررتخدمق الشرررمة القررو املفرمررة لتفريررق احلشررو  .وأُلقر القررب علررى أكثررر مررن 700
ووجهررق لرريهم هتررم دوجررب املررا  34-23مررن قررانون
شررخص ،واحتجررز أكثررر مررن  600مررنهم ُ
اجلرائم اإل ارية (انتهراك اإلجرراء املعمرول بره لتناريم األحرداع اجلماعيرة)ُ .ورفعرق أيضرا عراو جنائيرة
ضررد عش ررار املشررارك  ،دوجررب املررا ( 293املشرراركة يف أعمررال الشررغب اجلماعيررة) واملررا 342
(تنايم و عدا أنشطة تقو بصور طري الناام العام) من القانون اجلنائ  .ويف عام ،2011
وحكرم علريهم ابلسرجن ملرد تررتاو
أُ ين العديد من هؤالء املشارك  ،دن فيهم صاحب الربالغُ ،
ما ب ثالع وسق سنوار.
 3-2فف حوايل الساعة العاشر والنصف مساء من يوم  19كرانون األول /يسرمرب ،2010
أوقفق الشرمة صاحب البالغ يف ميدان أوكتيابرسكا  .ويف  20كانون األول /يسمرب ،2010
صرلق حمكمررة زافو سرركوي احملليررة ىل أن صرراحب الرربالغ مررملنب دوجررب املررا  34-23مررن
قررانون اجلررائم اإل اريررة وحكمررق عليرره ابحلرربع اإل اري ملررد  15يومرا .وجرراء يف قررار احملكمررة أن
صرراحب الرربالغ شررارك يف جتمررع يررري مصررر برره ،وكرران يصرري بعبررارت بعاشررق برريالروسب وبارحررلب،
وأنر رره مل ميتثر ررل ألمر ررر الشر رررمة هن يتوقر ررف عر ررن بأفعالر رره ير ررري القانونير ررةب .ويف  23كر ررانون األول/
يسمرب  ،2010معن صاحب البالغ يف قرار حمكمة زافو سكوي احمللية ،لكن معنه مل يُقبل.

 4-2ويف  19كانون الثاين/يناير  ،2011قُ ِّدم ىل صاحب البالغ أمر ابحلضور للمثول أمرام
حمقق من جلنة أمن الدولة يف  26كانون الثاين/يناير  .2011لكن يف  25كانون الثاين/يناير ،2011
ألقق الشررمة القرب علرى صراحب الربالغ يف منزلره لالشرتباك يف ارتكابره جرميرة منصروه عليهرا
يف املررا  )2()1(293م ررن القررانون اجلن ررائ (املش رراركة يف أعمررال الش ررغب اجلماعي ررة) .ويف 27
كانون الثاين/يناير  ،2011وافق سئب املدع العام ملدينة مينسك على توقيف صراحب الربالغ
وعلررى نقلرره ىل مرفررق لالحتجرراز السررابق للمحاكمررة .ويف  31كررانون الثاين/ينرراير  ،2011ا ُهتررم
صاحب البالغ رمسيا ابجلرمية مع أربعة أشخاه آ ررين ،درن فريهم مرشر مرن مرشرح املعارضرة
للر سة ،وهو أندري سانيكوف.
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 5-2وأثنرراء االحتجرراز ،تعررر صرراحب الرربالغ لضررغو نفسررية مررن الشرررمة للشررها ضررد
ووضررع يف ب ليررة للتعررمليبب ،كمررا كرران يشررري ليهررا السررجناء ،حير
مرشررح املعارضررة للر سررةُ .
احتُج ررز م ررع  21س ررجينا آ ررر يف ررروف ي ررري ص ررحية ،ون ض رراء مبيعي ررة أو هتوي ررة .وكان ررق
مساحة الزنزانة  12مرتا مربعا وكانق خمصصة شكليا لعد  13شخصا .وكانق رجة احلرار يف
مينسررك يف حزيران/يونيرره تصررل ىل  32رجررة ميويررة ،ال أاررا كانررق أعلررى بكثررري ا ررل زنزانترره.
وكرران يُسررم لرره ابنررروا مررن زنزانترره للمشر مررر واحررد يف اليرروم ،وابالسررتحمام مررر واحررد كررل
عشررر أ م ،وابلنرروم ملررد ال تزيررد عررن ثررالع أو أربررع سرراعار يف الليلررة .وكرران رفاقرره يف الزنزانررة
يعانون من األنفلونزا واجلرب والقمل .وبعد أن علم رفاق صاحب البالغ يف الزنزانة دقال يصرف
ب لي ررة التع ررمليبب نُش ررر يف أح ررد مواق ررع املعارض ررة عل ررى اإلنرتن ررق ،بر ردأ يتلق ررى هتدي رردار ابلقت ررل
وااليتصرراب مررنهم ،لكررن ار مرفررق االحتجرراز جتاهلررق تلررك التهديرردار .واشررتكى صرراحب الرربالغ
من سوء املعاملة ومن روف احتجازك ىل احملكمة االبتدائية و ىل املدع العام ملدينرة مينسرك يف
التماس قدمه من أجل جراء مراجعة قضائية رقابية ،ومع ذلك ،مل جير أي حتقيق يف ا عاءاته.
 6-2ويف اتريررخ يررري معررروف ،معررن صرراحب الرربالغ يف األمررر الررملي أقررر توقيفرره أمررام حمكمررة
املقامع ررة املركزي ررة يف مينس ررك .ويف  14آذار/م ررارس  ،2011رفض ررق احملكم ررة معن رره .وأُيلق ررق
ومر ِّرد ر فرررت احتجررازك مررت بعررد
اجللسررة أمررام اجلمهررور ُ
وعقرردر ون حضررور صرراحب الرربالغُ .
ذلررك ،يف  2آذار/مررارس  2011مررن قبررل سئررب املرردع العررام ملدينررة مينسررك ويف  18نيسرران/
أبريل  2011من قبل حمكمة مقامعة ابرتيزانسك يف مينسك.
 7-2ويف كررانون الثاين/ينرراير  ،2011مُررر صرراحب الرربالغ مررن اجلامعررة بسرربب مشرراركته يف
التجمع يري املصر به يف  19كانون األول /يسمرب .2010
 8-2ويف  14أ ر/مررايو  ،2011لصررق حمكمررة مقامعررة ابرتيزانسررك يف مينسررك ىل أن
صرراحب الرربالغ وثالثررة متهمر آ ررين مررملنبون ابملشرراركة يف أعمررال شررغب ىاعيررة ،وعلررى وجرره
انصرروه ابرتكرراعم أعمررال عنررف شخصررية مررن ررالل لقرراء قطررع زجاجيررة علررى أفررا الشرررمة،
وحكم عليه دوجرب املرا  )2(293مرن
والتسبب يف أضرار متصلة ابلشغب ،وتدمري ممتلكارُ .
القانون اجلنائ ابلسجن ملد ثالع سنوار.
 9-2ويف  15متوز/يوليه  ،2011أيدر حمكمة مدينرة مينسرك احلكرم الصرا ر ارق صراحب
البالغ ،يف سياق عو النق املقدمرة ليهرا .ويف  13أيلول/سربتمرب  ،2011حصرل صراحب
البالغ على عفو ر س .
 10-2ويف اتريخ يري معروف ،قدم صاحب الربالغ التماسرا إلجرراء مراجعرة قضرائية رقابيرة ىل
سئب رئيع احملكمة العليا .ويف  20كانون الثاين/يناير ُ 2012رف ملبه.
 11-2ويف  28كررانون األول /يسررمرب  ،2012قرردم صرراحب الرربالغ التماسررا إلج رراء مراجعررة
قضائية رقابية ىل املدع العام ملدينة مينسك .ويف  18شبا /فرباير ُ 2013رف ملبه.
 12-2ويدع صاحب البالغ أنه استنفد ىيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة.
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الشكوى
 1-3يدع صاحب البالغ أن توقيفه ومقاضاته الحقا ،من الل جراءار ارية وجنائيرة،
ملشاركته يف جتمع سلم يف  19كانون األول /يسمرب  2010كاس انتهاكا للما ت  19و،21
مقروءت ابالقرتان مع املا  ،2من العهد.
 2-3ويدع أن الدولة الطرف انتهكق حقوقه املنصوه عليها يف املروا  )1(9و( )3و()4
من العهد ألنه مل ُُيرب هسباب توقيفه يف  25كانون الثاين/يناير 2011؛ ومل تكرن هنراك أسرباب
ترربر احتجررازك لعرردم وجررو أي ليررل علررى أنرره قرد يهرررب أو يعرقررل قامررة العرردل؛ ومل تكررن قررارار
متديررد فرررت احتجررازك معللررة ابلقرردر الكررايف؛ وقررد قُوبلررق ىيررع شرركاواك والتماسرراته ل ف رراا عنرره
ابلر رررف بطريقر ررة روتينير ررة .وير رردع صر رراحب الر رربالغ كر ررمللك أن توقيفر رره مل يكر ررن دوافقر ررة قر ررا ،
وعنردما معررن يف جرراء توقيفرره أمررام احملكمررةُ ،عقرردر اجللسررة لررف أبرواب مغلقررة و ون حضررور
صاحب البالغ.
 3-3وي رردع ص رراحب ال رربالغ أن رره تع ررر لض ررغو نفس ررية ك رران ا رردف منه ررا كراه رره عل ررى
الشررها ضررد مرشررح املعارضررة للر سررة ،علررى ررو ينتهررك املررا  7مررن العهررد .وعررالو علررى
ذلك ،شكلق روف احتجازك انتهاكا حلقوقه املنصوه عليها يف املا  10من العهد.
 4-3وفيما يتعلق ابنتهاك املا  ،)1(14يدع صراحب الربالغ أنره ُحررم مرن حماكمرة عا لرة
وعلني ر ررة أم ر ررام حمكم ر ررة مس ر ررتقلة ونزيه ر ررة .وي ر رردع أن القض ر ررا يف ب ر رريالروس يفتق ر رررون ىل احلي ر ررا
واالستقالل عن السلطة التنفيملية ،وهو ما أكدك املقررر انراه املعرري ابسرتقالل القضرا واحملرام
(انا ررر  )E/CN.4/2001/65/Add.1ومكت ررب املؤسس ررار الدميقرامي ررة وحق رروق اإلنس رران( .)1ويفي ررد
صرراحب الرربالغ هن احملرراكم يف هررملك القضررية كانررق تفتقررر متام را ىل احليررا واالسررتقالل بسرربب
التصرحيار الت أ ىل عا ،بوقق مويرل قبرل احملاكمرة ،مسرؤولون ذوو مراترب عليرا والرت جراء فيهرا
أن أحررداع  19كررانون األول /يسررمرب  2010ينبغ ر أن تعترررب أعمررال شررغب ىاعيررة .ويرردع
صر رراحب الر رربالغ كر ررمللك أن حماكمتر رره مل تكر ررن علنير ررة ألن والدتر رره وعمر رره ،وكر ررمللك الصر ررحفي
واملرردافع عررن حقرروق اإلنسرران ،مل يُسررم ررم اضررور عررد جلسررار ،اجررة ضرريق املكرران .ويف
الواقع ،كان هناك أكثر من  30فر ا من أفرا الشرمة دالبع مدنية ا ل قاعرة احملكمرة ،وكرانوا
يشغلون املكان الملي كان من املمكن أن يستوعب أقارب الضرحا  .وكران مرد ل مبرك احملكمرة
اضعا ملراقبة عشررار مرن مرو ف جهراز أمرن الدولرة الرملين فحصروا ىيرع األشرخاه الردا ل
ىل املبك وسجلوا أمسائهم أليرا يري حمد .
 5-3وفيمررا يتعلررق ابملررا  )2(14مررن العهررد ،يرردع صرراحب الرربالغ أنرره قبررل برردء احملاكمررة،
ص ررر رئ رريع ب رريالروس ووزي ررر الدا لي ررة ووزي ررر الع رردل وق ررا يف احملكم ررة العلي ررا م ررارا وتكر ررارا أن
أحداع  19كانون األول /يسمرب  2010ينبغ أن تُصنف كأعمال شغب وأن ىيع املوقوف ،
د ررن ف رريهم ص رراحب ال رربالغ ،م رردانون ابرتك رراب جر ررائم .كم ررا ي رردع ص رراحب ال رربالغ أن ىي ررع
املتهم كانوا مقيدي األيدي رالل احملاكمرة وكرانوا ا رل أقفراه معدنيرة ،ممرا جعلهرم ياهررون
كمجرم طرين يف نار احملكمة واجلمهور.
__________
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 6-3وي ر رردع ص ر رراحب ال ر رربالغ أن الدول ر ررة الط ر رررف انتهك ر ررق حقوق ر رره املنص ر رروه عليه ر ررا يف
املا  ) ()3(14و(ه) من العهد ،ألن حمكمة النق نارر يف معنه أثناء ييابه( )2وألن عد ا
من الشهو مل يستدعوا ،أثناء احملاكمة ،ل الء بشها هتم شخصيا .واكتفى اال عاء العرام بقرراء
شررها اهتم الررت أ لروا عررا ررالل التحقيررق السررابق للمحاكمررة ،ومنررع بررمللك الرردفاع مررن اسررتجواب
هؤالء الشهو  .واستخدمق احملكمة تلك الشها ار الحقا لدعم حكمها.
 7-3ويرردع صرراحب الرربالغ كررمللك أن حمكمررة مدينررة مينسررك انتهكررق حقوقرره املنصرروه
عليه ررا يف امل ررا  )5(14م ررن العه ررد ألن ع ررو نق ر احلك ررم الص ررا ر اق رره كان ررق ذار م ررابع
شرركل للغايررة ون أي ناررر يف الوقررائع أو كفايررة األ لررة .وعررالو علررى ذلررك ،فرران ق ررار احملكمررة
وعقدر اجللسة ون حضور صاحب البالغ.
مل يعاجل اال عاءار املقدمة يف عو النق ُ ،
 8-3وأ رريا ،يرردع صرراحب الرربالغ أنرره عوقررب مررت  ،علررى ررو ينتهررك املررا  )7(14مررن
العه ررد ،م ررن ررالل ج رراءار اري ررة وجنائير رة ،ألن رره ش ررارك يف التجم ررع الع ررام امل ررؤر  19ك ررانون
األول /يسمرب .2010
مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية
 1-4يف مملكر شفوية مؤر ة  18آب/أيسرطع  ،2014قردمق الدولرة الطررف مالحااهترا
بشررأن مقبوليررة الرربالغ .وأكرردر الدولررة الطرررف أاررا تعرررتف اب تصرراه اللجنررة يف تلق ر وا ر
الباليار الوار من موامري بيالروس الملين يدعون حدوع انتهاكار حلقوقهم املنصروه عليهرا
يف العهد ،لكنها تلفق انتباك اللجنرة ىل عردم مقبوليرة جتاهرل الربوتوكرول اال تيراري و/أو تفسرريك
تفسريا تعسفيا عند تسجيل باليار فر ية والنار فيها.
 2-4وتعرب الدولة الطرف عن قلقهرا ألن اللجنرة تنتهرك بصرور منهجيرة املسرؤوليار املنومرة
عا دوجب الربوتوكرول اال تيراري ،مرن رالل تسرجيل وار باليرار فر يرة وار مرن أشرخاه
مل يسررتنفدوا ىيررع سرربل االنتصرراف احملليررة (املررا اتن  2و()2(5ب) مررن الربوتوكررول اال تيرراري)
وم ررن أم ر رراف اثلث ررة ،د ررا يف ذل ررك أم ر رراف ي ررري اض ررعة لوالي ررة ب رريالروس (امل ررا اتن  1و 2م ررن
الربوتوكول اال تياري).
 3-4وتررر الدولررة الط ررف أن مررن يررري املقبررول أن تعتمررد اللجنررة آراء بشررأن باليررار فر يررة
مسررجلة علررى ررو ينتهررك الربوتوكررول اال تيرراري ووفررق بممارسررة معمررول عررا وناررام ا لر ب .وتالحر
أن الناام الدا ل الملي وضعته اللجنة عمال ابملا  )2(39من العهرد هرو دثابرة قواعرد ا ليرة
للجنررة ،وهررو لرريع ملزمررا قررانوس للرردول األم رراف ،وال ميكررن اسررتخدامه لتربيررر انتهاكررار اللجنررة
ألحك ررام الربوتوك ررول اال تي رراري .وتض رريف أن ىي ررع اإلجر رراءار ال ررت تتخ ررملها اللجن ررة يف م ررار
الصررالحيار املفوض ررة ليهررا ،د ررا يف ذلررك تس ررجيل البالي ررار ،جيررب أن تتواف ررق توافق را اتم را م ررع
أحكام الربوتوكول اال تياري .وال يرتتب على اإلجراءار املتخمل ارا مرار تلرك الصرالحيار
(الت تتجاوز حدو السلطة) أي آاثر قانونية ابلنسبة للدول األمراف.
 4-4وتؤكد الدولة الطرف أارا ،انطالقرا مرن التقيرد ابلربوتوكرول اال تيراري اسرن نيرة ،مترارس
حقها يف عدم االعرتاف ابآلراء املعتمد نتيجة جرراءار يرري مشرروعة تتخرملها اللجنرة .ن ن اللجنرة،
__________

()2
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بتجاوزهررا السررلطار الررت مينحهررا هررا العهررد والربوتوكررول اال تيرراري امللحررق برره ،وتفسررري واليتهررا
تفسريا فضفاضا ،واعتما ها و ائف وسلطار ٍ
هيية قضائية ولية ون َسرنَد ،تق ِّرو مصرداقيتها
وتُناق أهداف العهد والربوتوكول اال تياري.

خمولرة ،دقتضرى أحكرام العهرد ،صرالحيار يررري
 5-4وتالحر الدولرة الطررف أن اللجنرة يرري ِّ
حمرردو للتفسررري .وجيرروز للجنررة أن تفسررر العهررد علررى وجرره احلصررر فيمررا يتعلررق ارراالر حمررد مقدمررة
ليها للنار فيها .ويف الوقق نفسره ،فران أهرم التفسرريار هر تلرك الرت تقردمها الردول األمرراف
(بالتفسري احلقيق ب).
 6-4وتؤكد الدولة الطرف أن الوقائع اململكور أعالك تدعو ىل صال اللجنة وز الشفافية
يف عملهررا .لررمللك ،حت ر الدولررة الطرررف اللجنررة علررى وقررف تسررجيل باليررار فر يررة علررى ررو
ينتهررك الربوتوكررول اال تيرراري ووقررف اعتمررا آراء بشررأاا .كمررا ترردعو الدولررة الطرررف ىل وقررف
املمارسة املتمثلة يف تضليل اجملتمع الدويل بشأن رف الدولة الطرف املزعوم للتعاون.
وعليقات صاح البالغ على مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية
 1-5يف رس ر ررالة مؤر ر ررة  19ش ر رربا /فرباير  ،2015ق ر رردم ص ر رراحب ال ر رربالغ تعليقات ر رره عل ر ررى
مالحاار الدولة الطررف بشرأن املقبوليرة .ويررف صراحب الربالغ موقرف الدولرة الطررف القائرل
نه مل يستنفد ىيع سبل االنتصاف احملليرة املتاحرة .فعلرى الرريم مرن أنره معرن يف توقيفره اإل اري،
ُرف ر معنرره .وقررد معررن صرراحب الرربالغ أيض را يف توقيفرره يف سررياق القضررية اجلنائيررة ،ويف حكررم
احملكمرة االبتدائيرة .كمررا قردم التماسررار مرن أجررل جرراء مراجعررة قضرائية رقابيررة إل انتره ىل سئررب
رئريع احملكمرة العليررا واملردع العرام ملدينررة مينسرك ،ومررع ذلركُ ،رفضرق ملباترره .وهرو جيررا ل هن
ىيع سبل االنتصاف القانونية احمللية الفعالة يف قضيته قد استنفدر .ويؤكد أن أي حكم يد ل
حي ررز النف رراذ ،وفقر را للق ررانون ال رردا ل  ،بع ررد ع ررو ال ررنق  .ووفقر را لص رراحب ال رربالغ ،ف رران أي
اسررتيناف الحررق سرريكون تقرردير بطبيعترره .وعلررى أي حررال ،فقررد أقرررر اللجنررة هن املراجعررار
القضائية الرقابية ليسق سبيل انتصاف فعال(.)3
 2-5وفيما يتعلق اجة الدولة الطرف أن هملا البالغ مقردم مرن مررف اثلر  ،يؤكرد صراحب
البالغ أن البالغ أرسله والدك الملي ور امسه وتفاصيل االتصال به يف الفقر األوىل من البالغ(.)4
املسائل كاإلدراءات املعركضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف
 1-6حترريا اللجنررة علمررا بتأكيررد الدولررة الطرررف أن اللجنررة تعتمررد آراء بشررأن باليررار فر يررة
مسررجلة علررى ررو ينتهررك الربوتوكررول اال تيرراري ،وفررق بممارسررة معمررول عررا وناررام ا لر ب ،وأن
الدولة الطرف ستمارس حقها يف عدم االعرتاف ابآلراء الت تعتمدها اللجنة.
__________

()3
()4
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 2-6وتالح ر اللجنررة أن أي ولررة مرررف يف العهررد ،ابنضررمامها ىل الربوتوكررول اال تيرراري،
تعرتف اب تصاه اللجنة يف تلق و راسة الباليار الت تر من أفرا يدعون أام وقعروا ضرحا
النتهاك أي من احلقوق املنصوه عليها يف العهد (الديباجة واملرا  1مرن الربوتوكرول اال تيراري).
ويعررري انضررمام ولررة مرررف مررا ىل الربوتوكررول اال تيرراري ،ض رمنا ،تعهرردها ابلتعرراون مررع اللجنررة
متكنهرا مرن ذلرك ،ن حتيرل اللجنرة آراءهرا
اسن نية اير تَ مسرم ُ را ابلنارر يف تلرك الباليرار و ِّ
ىل الدولررة الطرررف والفررر املعررري بعررد راسررة الرربالغ (الفق رراتن  1و 4مررن املررا  .)5وأي ج رراء
تتخررملك ولررة مرررف ومررن شررأنه أن يُعطررل أو مينررع اللجنررة مرن الناررر يف الرربالغ ،و راسررته ،والتعبررري
عررن آرائهررا بشررأنه هررو جرراءع يتعررار مررع التزامررار الدولررة الطرررف .واللجنررة هر مررن يقرررر مرا ذا
كان ينبغ تسجيل قضية مرن القضرا أم ال .والدولرة الطررف ،بعردم قبو را ا تصراه اللجنرة يف
أن تقرر ما ذا كان ينبغ تسجيل بالغ أم ال ،وإبعالاا القامع أاا لن تقبل قرار اللجنرة بشرأن
مقبولية البالغ وأسسه املوضروعية ،تكرون قرد انتهكرق التزاماهترا املنصروه عليهرا يف املرا  1مرن
الربوتوكول اال تياري(.)5

النار يف املقبولية
 1-7قبل النار يف أي ا عراء يرر يف برالغ مرا ،جيرب علرى اللجنرة أن تقررر ،وفقرا للمرا 97
من ناامها الدا ل  ،ما ذا كان البالغ مقبوال أم ال دوجب الربوتوكول اال تياري.
 2-7وقد أتكدر اللجنة ،وفقا ملا تقتضيه املا ()2(5أ) من الربوتوكول اال تيراري ،مرن أن
املسألة نفسها مل تُبح وليسق قيد البح يف مار أي جراء آ ر مرن جرراءار التحقيرق الردويل
أو التسوية الدولية.
 3-7وحترريا اللجنررة علمررا بتأكيررد الدولررة الطرررف أن صرراحب الرربالغ مل يسررتنفد ىيررع سرربل
االنتصاف احمللية .وتالح اللجنة أيضا ا عراء صراحب الربالغ أنره علرى الرريم مرن معنره يف توقيفره
اإل اريُ ،رف معنه .وتب املسرتندار املقدمرة أن معرن صراحب الربالغ قرد ُرفر بسربب عردم
تنص على أن ألي شخص أُ ين
فع رسوم احملكمةِّ .
وتملكر اللجنة هن املا  )5(14من العهد ِّ
جبرمية احلق يف أن تعيد حمكمة أعلى رجة النار يف قرار انته ويف العقاب الملي ُحكم به عليره،
وفقا للقانون( .)6ودا أن صاحب البالغ قد ا ُهتم ابرتكاب جرمية ارية ،فيجرب علرى اللجنرة أوال
حتديرد مرا ذا كانررق املرا  )5(14تنطبررق يف هرملك القضررية .وتالحر اللجنررة أن صراحب الرربالغ
ُحكررم عليرره ابلسررجن ملررد  15يومررا مررن االحتجرراز اإل اري بسرربب انتهاكرره اإلج رراء املعمررول برره
لتنايم التجمعرار العامرة ،دوجرب املرا  )1(34-23مرن قرانون اجلررائم اإل اريرة .وتالحر اللجنرة
كمللك أن القواعد القانونية الت انتهكها صاحب البالغ ليسرق موجهرة ىل وموعرة معينرة ذار
مركررز رراه علررى يررار القررانون التررأ ييب مررثال ،بررل اررا موجهررة ىل أي شررخص يشررارك ،بصررفته
وُتضرع املقتضريار املرتتبرة
الفر ية ،يف جتمع عام يري مصر به .وحتار تلك القواعد سلوكا بعينه ُ
علررى ذلررك لصرردور ق ررار يقض ر ابإل انررة وفررر عقوبررة جزائيررة .وقررد أحالررق اللجنررة ،يف آرائهررا
__________

()5
()6

GE.19-17070

انا ر ررر ،م ر ررثال ،ليفين ر رروف ض ر ررد ب ر رريالروس ( ،CCPR/C/105/D/1867/2009و،2010/2010،1975/1936
و ،2010/1977و ،2010/1978و ،2010/1979و ،2010/1980و ،2010/1981و،)2010/2010
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اللجنررة املعنيررة اقرروق اإلنسرران ،التعليررق العررام رقررم  )2007(32بشررأن احلررق يف املسرراوا أمررام احملرراكم وا ييررار
القضائية ويف حماكمة عا لة ،الفقر .45
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السررابقة( ،)7ىل الفقررر  15مررن تعليقهررا العررام رقررم  )2007(32بشررأن احلررق يف املسرراوا أمررام احملرراكم
وا يي ررار القض ررائية ويف حماكم ررة عا ل ررة ،حير ر أش ررارر ىل عق رروابر عل ررى األفع ررال ذار م ررابع
جرامر والررت ،بغر الناررر عررن وصررفها يف القررانون احمللر  ،جيررب أن تعترررب جنائيررة نا ررا لطبيعتهررا
أو يرضرها أو شرردهتا .ولررمللك ،فرران الطررابع العررام للقواعررد والغررر مررن العقوبررة الررت تتسررم بطررابع
را ع وعقايب يف الوقق نفسه يثبتان أن التهم املعنية ه  ،ابملعك املقصو يف املا  14مرن العهرد ،هترم
ذار مابع جنائ .
 4-7وتالح اللجنة أن صاحب البالغ قدم يف  23كانون األول /يسرمرب  2010معنرا يف
ق ررار حمكم ررة زافو س رركوي احمللي ررة امل ررؤر  20ك ررانون األول /يس ررمرب  .2010لك ررن يف  5ك ررانون
الثاين/يناير  ،2011أي يف اليوم الملي أكمل فيه صاحب البالغ عقوبة السجن ملد  15يومرا،
رفضررق احملكم ررة مع ررن ص رراحب ال رربالغ بس رربب عرردم ف ررع رس رروم احملكم ررة .ويف ه ررملك الا ررروف،
ودا أن صاحب البالغ كان يواجه هتما ذار مابع جنائ  ،ريم أن اإلجراءار كانرق اريرة ،يف
ح مل تكن هناك أي مراجعة فعالة على يد حمكمة أعلى رجرة لقررار العقوبرة ،فران اللجنرة ترر
أن املا ()2(5ب) من الربوتوكول اال تياري ال متنعها من النار يف هملا البالغ.
 5-7وفيما يتعلق ابإل انة اجلنائية لصاحب البالغ ،تالح اللجنة احلجة القائلة نه معن يف
قرار توقيفه يف سياق القضية اجلنائية ،ويف حكم احملكمة االبتدائية ،و نه قدم التماسار من أجل
ج رراء مراجع ررة قض ررائية رقابي ررة إل انت رره ىل سئ ررب رئ رريع احملكم ررة العلي ررا و ىل امل رردع الع ررام ملدين ررة
مينسررك .وتشررري اللجنررة ىل اجتها اهتررا السررابقة الررت تفيررد هن تقرردمي التمرراس ىل مكتررب املرردع
العررام لطلررب مراجعررة ق ررارار احملكمررة الررت ل ررق حيررز النفرراذ ال يش رركل وسرريلة انتصرراف يتع ر
استنفا ها أليرا املا ()2(5ب) مرن الربوتوكرول اال تيراري( .)8وترر اللجنرة أيضرا أن الطلبرار
الت تعتمد على السلطة التقديرية للقاض من أجل جراء مراجعرة رقابيرة تشركل وسريلة انتصراف
يري عا ية ،وأن الدولرة الطررف جيرب أن تثبرق أن هنراك احتمراال معقروال هن تروفر مثرل هرملك الطلبرار
وسيلة انتصاف فعالة يف روف القضرية( .)9ويف هرملك القضرية ،تالحر اللجنرة أن الدولرة الطررف
مل تقدم أي معلومار ضافية بشأن فعالية عملية املراجعة الرقابيرة .وبنراء علرى ذلرك ،ترر اللجنرة
أن املا ()2(5ب) من الربوتوكول اال تياري ال متنعها من النار يف هملا البالغ.
 6-7وفيمررا يتعلررق اجررة الدولررة الطرررف املتعلقررة ابلباليررار املقدمررة مررن أم رراف اثلثررة ،تشررري
اللجنة ىل أن البالغ ينبغ عرا أن يقدمره صراحب الربالغ شخصريا أو مرن ميثلره( .)10ويف هرملك
القض ررية ،م ررن ص رراحب ال رربالغ وال رردك ،رمي مريزاين رروف ،ت رروكيال قانوني را موقِّع را حس ررب األص ررول،

__________

( )7أوسيوك ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/96/D/1311/2004الفقراتن  3-7و.4-7
( )8انار ،مثال ،أليكسرييف ضرد االحترا الروسر ( ،)CCPR/C/109/D/1873/2009الفقرر 4-8؛ ولوزنكرو ضرد بريالروس
( ،)CCPR/C/112/D/1929/2010الفقر ر ر ررر 3-6؛ وسر ر ر ررو الينكو ضر ر ر ررد بر ر ر رريالروس (،)CCPR/C/115/D/2016/2010
الفق ر ررر 3-7؛ وكوريش ر رركوف ض ر ررد ب ر رريالروس ( ،)CCPR/C/121/D/2168/2012الفق ر ررر 3-7؛ وأبرومش ر رريك ض ر ررد
بيالروس ( ،)CCPR/C/122/D/2228/2012الفقر .3-9
( )9انار ر ررر ،مر ر ررثال ،ييالزاوسر ر رركاس ضر ر ررد ليتوانير ر ررا ( ،)CCPR/C/77/D/836/1998الفقر ر ررر 4-7؛ وسر ر رركريكو ضر ر ررد
بر ر ر ر ر ر رريالروس ( ،)CCPR/C/109/D/1851/2008الفقر ر ر ر ر ر ررر 3-8؛ وبروتسر ر ر ر ر ر رركو وتولش ر ر ر ر ر ر ر ضر ر ر ر ر ر ررد بر ر ر ر ر ر رريالروس
( CCPR/C/109/D/1919/2009و ،)2009/1920الفقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر 5-6؛ و شر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروميل ضر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررد بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريالروس
( ،)CCPR/C/105/D/1784/2008الفق ر ررر 3-8؛ وب .ل .ض ر ررد ب ر رريالروس (،)CCPR/C/102/D/1814/2008
الفقر 2-6؛ وجامشيد ن ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/121/D/2471/2014الفقر .7-8
( )10املا (99ب) من الناام الدا ل للجنة.
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ُيولرره بوضررو صررالحية التصرررف كممثررل لرره يف هررملك القضررية املعروضررة علررى اللجنررة .وابلتررايلُ ،تلررص
اللجنة ىل أن البالغ قُدم وفقا للقواعد.
 7-7وتالح اللجنرة ا عراء صراحب الربالغ دوجرب املرا  7مرن العهرد أنره تعرر لضرغو
نفسية من قبرل الشررمة لر الء بشرها ته ضرد مرشرح املعارضرة الر سري  ،وأنره تلقرى هتديردار
ابلقتررل وااليتصرراب مررن رفاقرره يف السررجن بعرردما علمروا دقررال يصررف ب ليررة التعررمليبب نُشررر دسرراعد
صراحب الرربالغ يف أحررد مواقررع املعارضررة علرى اإلنرتنررق .ويف ييرراب أي معلومررار ضررافية ترردعم
ا عرراءار صرراحب الرربالغ ،تررر اللجنررة أن صرراحب الرربالغ مل يثبررق ا عرراءك دررا يكفر أليررا
املقبولية ،وابلتايل تعلن أن هملا اال عاء يري مقبول دوجب املا  2من الربوتوكول اال تياري.
 8-7وتالحر اللجنرة أيضرا ا عراء صراحب الربالغ أن رروف احتجرازك تنتهرك حقوقره املنصرروه
عليهررا يف املررا  10مررن العهررد .ومررع ذلررك تالحر  ،انطالقرا مررن املعلومررار املعروضررة عليهررا ،أن
صاحب البالغ مل يثر هملا اال عاء أمام السلطار احمللية .ويف هملك الاروف ،ترر اللجنرة أن صراحب
البالغ مل يستنفد ىيع سبل االنتصاف احملليرة املتاحرة فيمرا يتعلرق اب عائره دوجرب املرا  10مرن
العهد ،وُتلص ىل أن هملا اال عاء يري مقبول دوجب املا ()2(5ب) من الربوتوكول اال تياري.
 9-7وحتيا اللجنة علما كرمللك اب عراء صراحب الربالغ أنره عوقرب مررت  ،علرى رو ينتهرك
املا  )7(14من العهد ،من الل جرراءار اريرة وجنائيرة ،بسربب مشراركته يف التجمرع العرام
الملي نُاِّم يف  19كانون األول /يسمرب  .2010وتالح اللجنة أن املسؤولية اإل ارية لصاحب
البالغ نشأر عن مشاركته يف جتمع يري مصر به ،يف ح نشأر مالحقته اجلنائيرة عرن أفعالره
أثناء التجمع ،أي األفعال الت ا ُع أنه ارتكبها وهر ابأل رص رمر الزجراا علرى أفررا الشررمة
وتدمري ممتلكرار ،والرت صرنفتها التحقيقرار واحملكمرة كمشراركة يف أعمرال شرغب ىاعيرة .وترر
اللجنة أن صاحب البالغ مل يثبق درا يكفر ا عراءك حردوع انتهراك حلقوقره املنصروه عليهرا يف
املررا  )7(14مررن العهررد ،أليررا املقبوليررة ،ولررمللك تعتررب هررملا اال عرراء يررري مقبررول دوجررب املررا 2
من الربوتوكول اال تياري.
 10-7وتر اللجنة أن صاحب البالغ قد أثبق دا يكف ا عاءاته دوجب املوا  )1(9و()3
و()4؛ و )1(14و( )2و( ) ()3و(ه) و()5؛ و19؛ و 21م ررن العه ررد ،ألي ررا املقبولي ررة .ل ررمللك
تعلن أن البالغ مقبول وتشرع يف النار يف األسع املوضوعية.

النار يف األسع املوضوعية
 1-8نا رررر اللجن ررة يف ال رربالغ يف ض رروء ىي ررع املعلوم ررار ال ررت أاتحه ررا ررا الطرف رران ،وفق ررا
للما  )1(5من الربوتوكول اال تياري.
 2-8وتالح ر اللجنررة ا عرراء صرراحب الرربالغ أن الدولررة الطرررف انتهكررق حقوقرره املنصرروه
عليه ررا يف امل ررا ت  19و 21م ررن العه ررد بف ررر قي ررو ال م ررربر ررا عل ررى ه ررملك احلق رروق .واملس ررألة
املعروضة على اللجنة ه ما ذا كانرق حقروق صراحب الربالغ املنصروه عليهرا يف املرا ت 19
و 21قد انتهكق أم ال عندما ألقق الشرمة القب عليه يف مكان عرام أثنراء مشراركته يف جتمرع
عررام ،وعنرردما أُ يررن ابرتكرراب جرميرة اريررة بسرربب انتهاكرره اإلجرراء املعمررول برره لتنارريم جتمررع عررام
وحكررم عليرره ابالحتجرراز اإل اري ملررد  15يومررا .وتالحر اللجنررة أن الدولررة الطرررف مل تقرردم أي
ُ
مالحارار بشررأن األسررع املوضرروعية للرربالغ وأنرره جيرب ،يف ضرروء هررملك الاررروف ،يررالء االعتبررار
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الواجب ال عراءار صراحب الربالغ( .)11ويف ضروء املروا املعروضرة عليهرا ،ترر اللجنرة أن الدولرة
الطررف فرضررق قيررو ا علررى حقرروق صرراحب الرربالغ ،ال سرريما علررى حقرره يف نقررل املعلومررار واألفكررار
جبميرع أنواعهرا ،علرى النحرو املنصروه عليرره يف املرا  )2(19مرن العهرد ،وحقره يف التجمرع السررلم ،
علررى النحررو املنصرروه عليرره يف املررا  .21وجيررب علررى اللجنررة ابلتررايل حتديررد مررا ذا كرران ميكررن تربيررر
القيررو املفروضررة علررى حقرروق صرراحب الرربالغ املنصرروه عليهررا يف املررا  )3(19واجلملررة الثانيررة مررن
املا .21
 3-8وتشررري اللجنررة ىل تعليقهررا العررام رقررم  )2011(34بشررأن حريررة ال ررأي وحريررة التعبررري ،الررملي
توض فيه أن حرية الرأي وحرية التعبري شررمان ال يرك عنهمرا لنمراء الشرخص كراء كرامال ،وأن هرات
احلرريت ضررروريتان ألي وتمررع (الفقررر  .)2فهمررا تشرركالن حجررر األسرراس لكررل وتمررع تسررو ك احلريررة
والدميقراميرة (املرجررع نفسره) .وتشررري اللجنررة ىل أن املرا  )3(19مررن العهررد تسرم بفررر قيررو
معينة ،دوجب القانون فقا ،ن كانق هملك القيرو ضررورية (أ) الحررتام حقروق اآل ررين ومسعرتهم
(ب) وحلمايررة األمررن القرروم أو الناررام العررام أو الصررحة العامررة أو اآل اب العامررة .وكررل تقييررد ملمارسررة
راري الضرررور والتناسررب الصررارم م  .وجيررب أال تُفررر هررملك
هررات احل رريت م جيررب أن يتوافررق مررع معير م
()12
القيو ال لأليرا الت وضعق من أجلهرا وأن تتعلرق مباشرر ابحلاجرة احملرد الرت اقتضرتها .
رملكر اللجنررة أيضررا هن علررى الدولررة الطرررف أن تثبررق أن القيررو املفروضررة علررى حقرروق صرراحب
وتر ِّ
()13
البالغ املكفولة دوجب املا  19من العهد كانق ضرورية ومتناسبة .
 4-8وتالح اللجنة أن صاحب الربالغ عوقرب ملشراركته يف جتمرع عرام علرى أسراس مرا لصرق
ليه الشرمة واحملكمة احملليرة ومفرا ك أن صراحب الربالغ انتهرك جرراءار تناريم وعقرد جتمرع عرام
املنصوه عليها يف التشرريعار احملليرة .وتالحر اللجنرة شرر صراحب الربالغ أنره حضرر التجمرع
لرردعم مرش ر مررن مرشررح املعارضررة للر سررة .كمررا تالح ر اللجنررة أن الدولررة الطرررف واحملرراكم احملليررة
لشررمَ الضررور والتناسرب املنصروه
مل تقدم أي توضيحار عن األسباب الت تربر هرملك القيرو وفقرا َ
عليهمررا يف املررا  )3(19مررن العهررد ،وعمررا ذا كانررق العقوبررة املفروضررة ،أي  15يومررا مررن االحتجرراز
اإل اري ،حىت و ن استندر ىل القانون ،ضررورية ومتناسربة وممتثلرة ألي يرر مرن األيررا املشرروعة
الوار يف ذلك احلكم.
 5-8وتشررري اللجنررة ىل أاررا نارررر يف قضررا مماثلررة تتعلررق بررنفع ق روان وممارسررار الدولررة
الطرررف يف عررد مررن الباليررار السررابقة( .)14وُتلررص اللجنررة يف هررملك القضررية ىل أن حقرروق صرراحب
البالغ املنصوه عليها يف املا  19من العهد قد انتُهكق.

__________

()11
()12
()13
()14
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اناررر ،مررثال ،سررامااتسم ضررد سررري النكررا ( ،)CCPR/C/118/D/2412/2014الفقررر 2-4؛ و يريررارر وآ رررون
ضد سميبيا ( ،)CCPR/C/69/D/760/1997الفقر .2-10
التعلير ررق العر ررام رقر ررم  ،34الفقر ررر  .22وانار ررر أيضر ررا ،علر ررى سر رربيل املثر ررال ،تورشر ررينياك وآ ر ررون ضر ررد بر رريالروس
( ،)CCPR/C/108/D/1948/2010الفق ر ررر 7-7؛ وك ر ررورول ض ر ررد ب ر رريالروس (،)CCPR/C/117/D/2089/2011
الفقر 3-7؛ وبوبالفري وسو الينكو ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/118/D/2139/2012الفقر .3-8
انار ،مثال ،أندروسينكو ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/116/D/2092/2011الفقر 3-7؛ وبروبالفري وسرو الينكو
ضد بيالروس ،الفقر .3-8
انارر ،مررثال ،ليفينروف ضررد بريالروس ( ،)CCPR/C/117/D/2082/2011الفقررر 3-8؛ وليفينروف ضررد برريالروس
( ،CCPR/C/105/D/1867/2009و ،2010/2010،1975/1936و ،2010/1977و،2010/1978
و ،2010/1979و ،2010/1980و ،2010/1981و ،)2010/2010الفقر .3-10
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 6-8وتشري اللجنة ىل أن احلق يف التجمع السلم  ،علرى النحرو املكفرول دوجرب املرا 21
من العهد ،هو حق أساسر مرن حقروق اإلنسران ال برد منره ليعررب الفرر علنرا عرن آرائره ووجهرار
نا رررك وال ي ررك عن رره يف وتم ررع ميقرامر ر  .ويرتت ررب عل ررى ه ررملا احل ررق مك رران تنا رريم جتم ررع س ررلم
واملشاركة فيه يف مكان عام .ومن حق منامر التجمرع عمومرا ا تيرار موقرع علرى مررأ ومسرمع
من ىهورهم املستهدف وال جيوز تقييد هملا احلق ال ذا (أ) فُر َ على رو يتوافرق مرع القرانون؛
و(ب) كان ضرور يف وتمرع ميقرامر مرن أجرل احلفرا علرى األمرن القروم أو السرالمة العامرة
أو الناام العام ،أو حلماية الصحة العامة أو اآل اب العامة أو حلمايرة حقروق اآل ررين وحرر هتم.
وعندما تفر ولة مرف قيو ا عدف التوفيق ب حق الفر يف التجمع واملصاحل املرملكور أعرالك
ذار االهتمام العام ،ينبغ را أن تسرتشرد عردف تيسرري احلرق ال السرع ىل فرر قيرو يرري ضررورية
أو يررري متناسرربة عليرره( .)15وابلتررايل فرران الدولررة الطرررف ملزمررة بتربيررر القيررو املفروضررة علررى احلررق
الملي حتميه املا  21من العهد(.)16
 7-8ويف هررملك القضررية ،علررى اللجنررة أن تناررر فيمررا ذا كانررق القيررو املفروضررة علررى حررق صرراحب
البالغ يف التجمع السلم مربر دوجرب أي معيرار مرن املعرايري املنصروه عليهرا يف اجلملرة الثانيرة مرن
امل ررا  21م ررن العه ررد .وتالحر ر اللجن ررة ،يف ض رروء املعلوم ررار املتاح ررة يف املل ررف ،أن الس ررلطار
الومنيررة واحملكمررة احملليررة مل تقرردم أي مررربر أو توضرري للكيفيررة الررت انتهررك عررا التجمررع العررام يف
الواقررع مصرراحل األمررن القرروم أو الناررام العررام أو تايررة الصررحة العامررة أو اآل اب العامررة أو تايررة
حقوق اآل رين وحر هتم ،على النحو املنصوه عليه يف املا .21
 8-8وتشررري اللجنررة ىل أاررا نارررر يف قضررا مماثلررة تتعلررق بررنفع ق روان وممارسررار الدولررة
الط رررف يف ع ررد م ررن البالي ررار الس ررابقة( .)17وُتل ررص اللجن ررة ىل أن الدول ررة الط رررف ،يف ه ررملك
القضية ،انتهكق حقوق صاحب البالغ املنصوه عليها يف املا  21من العهد.
 9-8وتالح ر ر اللجن ررة ا ع رراء ص رراحب ال رربالغ أن رره مل ُُي رررب هس ررباب توقيف رره يف  25ك ررانون
الثاين/ينرراير  ،2011وأنرره مل يكررن هنرراك أي سرربب الحتجررازك يف ييرراب أ لررة علررى أنرره قررد يهرررب
أو يعرقررل قامررة العرردل ،وأن الق ررارار الالحقررة القاضررية بتمديررد احتجررازك مل تكررن معللررة ابلقرردر
الكايف .وتالح اللجنة ا عاء صاحب البالغ أن ا عاءاته قد ُعرضرق علرى السرلطار املختصرة
رملكر اللجنررة يف هررملا الصررد هن
وحمرراكم الدولررة الطرررف لكنهررا قوبلررق ابلرررف بطريقررة روتينيررة .وتر ِّ
مفهوم بالتعسفب ال جيوز اعتبارك صنوا ملفهوم بخمالفرة القرانونب ،برل جيرب تفسرريك بشركل أوسرع
ليشمل عناصر خمالفة األعراف والالرم وعردم قابليرة التنبرؤ وعردم اتبراع اإلجرراءار القانونيرة الواجبرة،
عررالو علررى عناصررر املعقوليررة والضرررور والتناسررب( .)18وهررملا يع ر ري ،يف ىلررة أمررور ،أن احلرربع
االحتي ررام بس رربب هت ررم جنائي ررة جي ررب أن يك ررون معق رروال وض رررور يف ىي ررع الا ررروف وذل ررك،
__________

()15
()16
()17
()18
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انار ،مثال ،ملنيكوف ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/120/D/2147/2012الفقر .5-8
بوبالفري ضد بيالروس ،الفقر 3-8؛ وبوبالفري وسو الينكو ضد بيالروس ،الفقر .5-8
انا ر ر ررر ،م ر ر ررثال ،س ر ر ررو الينكو ض ر ر ررد ب ر ر رريالروس؛ وب ر ر رروبالفري ض ر ر ررد ب ر ر رريالروس؛ و يرزافتس ر ر رريف ض ر ر ررد ب ر ر رريالروس
()CCPR/C/115/D/2076/2011؛ وكورول ضد بيالروس؛ وأندروسنكو ضرد بريالروس؛ وبروبالفري وسرو الينكو
ضد بيالروس؛ وكوريشكوف ضد بيالروس.
اللجنررة املعنيررة اقرروق اإلنسرران ،التعليررق العررام رقررم  )2014(35املتعلررق اررق الفررر يف احلريررة ويف األمرران علررى
شخصه ،الفقر .12
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علررى سرربيل املثررال ،ملنررع هررروب املررتهم أو التالعررب ابأل لرة أو تكررار اجلرميررة( .)19ومل تثبررق الدولررة
الطرف وجو هملك املخامر يف هملك القضية .ويف يياب أي معلومار ضافيةُ ،تلص اللجنرة ىل
أن املا  )1(9من العهد قد انتهكق.
 10-8وحتيا اللجنة علما أيضا اب عاء صاحب البالغ أن لقاء القب عليه كان دوافقة مدع
عررام ،ال ُيولرره الق رانون ممارسررة السررلطة القضررائية ،علررى ررو مررا تقتضرريه املررا  )3(9مررن العهررد.
رملكر اللجنررة هن احلكررم املررملكور أعررالك يعط ر احملتجررز املررتهم ابرتكرراب جرميررة مررا احلررق يف أن يراقَررب
وتر ِّ
احتجازك قضائيا .وأحد املقومار األساسية للممارسة السرليمة للسرلطة القضرائية هرو أن متارسرها
سلطة مسرتقلة وموضروعية ونزيهرة يف تنراول املسرائل املعروضرة عليهرا( .)20لرمللك ،فران اللجنرة يرري
مقتنعرة هن املردع العرام شرخص ميكررن اعتبرارك أنرره يتحلرى بصررفة املوضروعية والنزاهررة املؤسسرية الالزمررة
كر يُعتررب مو فرا خمروال ممارسرة السرلطة القضرائية ابملعرك املقصرو يف املرا  )3(9مرن العهرد(،)21
وُتلررص اللجنررة ىل أن الوقررائع كمررا قر ِّردمق ررا تكشررف عررن حرردوع انتهرراك حلقرروق صرراحب الرربالغ
املنصرروه عليهررا يف املررا  )3(9مررن العهررد .ويف ضرروء هررملا االسررتنتاا ،تقرررر اللجنررة عرردم الناررر
على و منفصل يف اال عاءار الت تثري مسائل دوجب املا  )4(9من العهد.
 11-8وحتيا اللجنة علما كمللك اب عاء صاحب البالغ أنه ُحرم من حماكمرة عا لرة وعلنيرة أمرام
حمكمررة مسررتقلة ونزيهررة ،علررى ررو ينتهررك املررا  )1(14مررن العهررد ،وأن حقرره يف اف ررتا براءترره
ىل أن تثبق انته وفقا للقرانون مل حترتمره السرلطار يف قضريته ،ممرا يشركل انتهاكرا للمرا )2(14
من العهد .وتالحر اللجنرة ا عراء صراحب الربالغ أن احملاكمرة مل تكرن علنيرة ألن والدتره وعمره،
وكررمللك الصررحفي واملرردافع ع رن حقرروق اإلنسرران ،مل يُسررم ررم اضررور عررد جلسررار .كمررا
تالح اللجنة ا عاء صاحب البالغ أنه قبل بدء احملاكمة ،صر رئيع بيالروس ووزيرر الدا ليرة
ووزير العدل وقرا يف احملكمرة العليرا مررارا وتكررارا هنره ينبغر اعتبرار أحرداع  19كرانون األول/
يسررمرب  2010أعمررال شررغب ىاعيررة وأن ىيررع املوقرروف  ،دررن فرريهم صرراحب الرربالغ ،الررملين
كانوا مقيدي األيدي موال احملاكمة يف قفص معدين ،كانوا مدان ابرتكاب جرائم .وناررا لعردم
تقدمي الدولة الطرف مالحاار للر علرى هرملك اال عراءار ،تقررر اللجنرة يرالء االعتبرار الواجرب
ال عاءار صاحب البالغ .وعليهُ ،تلرص اللجنرة ىل أن الوقرائع املعروضرة عليهرا تشركل انتهاكرا
للما  )1(14و( )2من العهد.
 12-8وأ ررريا ،حترريا اللجنررة علمررا اب عرراء صرراحب الرربالغ انتهرراك حقوقرره املنصرروه عليهررا يف
املا  ) ()3(14من العهد أثناء عرو الرنق  .ومل تقردم الدولرة الطررف أي مالحارار حمرد
بشأن هملا اجلزء من البالغ .وتر اللجنرة أن املرا  ) ()3(14مرن العهرد ،الرت ترنص علرى حرق
املرتهم يف أن حيرراكم حضرور  ،تنطبررق يف هررملك القضرية ،ألن احملكمررة نارررر يف القضرية مررن حير
رملكر اللجنرة هن
الوقائع واألسرع القانونيرة وأجررر تقييمرا جديردا ملسرألة اإل انرة أو الررباء ( .)22وت ِّ
مررن حررق املتهمر  ،دقتضررى املررا  ،) ()3(14أن يكونروا حاضررين ررالل حمرراكمتهم وأن اإلجرراءار

__________

()19
()20
()21
()22
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انار ،مثال ،فان ألفن ضد هولندا ( ،)CCPR/C/39/D/305/1988الفقر .8-5
اناررر كولرروم ضررد هنغررار ( ،)CCPR/C/50/D/521/1992الفق رر 3-11؛ وبالتونرروف ضررد االحتررا الروس ر
( ،)CCPR/C/85/D/1218/2003الفقر .2-7
التعليق العام رقم  ،)2014(35الفقر .32
وروفيف ضد االحتا الروس ( ،)CCPR/C/111/D/2041/2011الفقر .6-10
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رؤمن حسرن سرري العدالرة ،مرثال عنرد رفر املتهمر
ون حضور املتهمر ال تُقبرل ال ذا كانرق ت ِّ
()23
ممارسة حقهرم يف احلضرور بعرد طرارهم ابإلجرراءار بوقرق كراف  .ويف ييراب أي معلومرار
أ رر ذار صرلة يف امللرفُ ،تلرص اللجنرة ىل أن الوقررائع كمرا وصرفها صراحب الربالغ تكشررف
عن انتهاك للما  ) ()3(14من العهد.
 13-8وبعررد أن لصررق اللجنررة ،يف هررملك القضررية ،ىل حرردوع انتهرراك للمررا  )1(14و()2
و( ) ()3من العهد ،تقرر اللجنة عردم النارر علرى رو منفصرل يف ا عراءار صراحب الربالغ دوجرب
املا ()3(14هر) و(.)5
 -9واللجنة ،ذ تتصرف دوجب املا  )4(5من الربوتوكول اال تيراري ،ترر أن املعلومرار
املعروضررة عليهررا تكشررف عررن انتهرراك الدولررة الطرررف حلقرروق صرراحب الرربالغ املنصرروه عليهررا يف
املوا  )1(9و( ،)3و )1(14و( )2و( ،) ()3و ،19و 21من العهد .وتكرر اللجنرة اسرتنتاجها أن
الدولة الطرف انتهكق أيضا التزاماهتا املنصوه عليها يف املا  1من الربوتوكول اال تياري.
 -10وعمررال ابملررا ()3(2أ) مررن العهررد ،يقررع علررى عرراتق الدولررة الطرررف الترزام بترروفري سرربيل
انتصرراف فعررال لصرراحب الرربالغ .ويقتض ر منهررا ذلررك تقرردمي تع روي كامررل لألف ررا الررملين انتهكررق
حقوقهم املنصوه عليها يف العهد .وبناء على ذلك ،فان الدولة الطرف ملزمرة ،يف ىلرة أمرور ،ابُتراذ
انط روار املناسرربة إلعررا الناررر يف انررة صرراحب الرربالغ وتزويرردك بتع روي مناسررب ،دررا يف ذلررك ر
أي تكرراليف قانونيررة أو رسرروم أ ررر يكررون قررد تكبرردها ،واُترراذ مررا يناسررب مررن ترردابري الرتضررية.
والدولة الطرف ملزمة أيضا ابُتاذ ىيع انطوار الالزمة ملنع حدوع انتهاكار مماثلة يف املستقبل.
 -11و ذ أت مل اللجنة يف اعتبارهرا أن الدولرة الطررف ،ابنضرمامها ىل الربوتوكرول اال تيراري،
قرد اعرتفررق اب تصرراه اللجنررة يف حتديرد مررا ذا كرران قررد حردع انتهرراك للعهررد ،والتزمررق ،عمررال
ابملا  2من العهد ،هن تكفل جلميع األفررا املوجرو ين يف قليميهرا واناضرع لواليتهرا احلقروق
املعرتف عا يف العهرد ،وهن تروفر سربيل انتصراف فعراال وقرابال ل نفراذ ذا ثبرق حردوع انتهراك،
فااا تو أن تتلقى من الدولة الطرف ،يف يضون  180يوما ،معلومار عن التردابري الرت اُترملهتا
لوضررع آراء اللجنررة موضررع التنفيررمل .ويُطلررب ىل الدولررة الطرررف أيضررا نشررر هررملك اآلراء وتعميمهررا
على نطاق واسع بلغاهتا الرمسية.

__________

( )23التعليق العام رقم  ،)2007(32الفقر .36
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