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االعتقر ررال واالحتجر رراز التع ر ررفيا واحملاكمر ررة العا لر ررة
والتمييز ألسباب سياسية
 )1(9و( ،)3و )1(14و(()3ب) و(،)5

و26
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اعتمدهتا اللجمة يف ورهتا  29( 129حزيرا /يونيه  24 -متوز/يوليه .)2020
ش ررار يف راس ررة ب ر ا ال رربالغ أعض رراء اللجم ررة التالي ررة أ ررالب  :اتني ررا م ررار أب رردو روش ررول ،وعي ررا ب ررن عاش ررور،
وعررارف بلقررا  ،وأمررد أمر فررتاي س ،وفررورو سويتشر  ،وامرررمي كويتررا ،ومارسرريا ف .ج .كررا  ،و نكررا الكر
موبوم رروزا ،وف رروتيت ازارت رزيك ،وب ررال كي رزا ا ك ررابريرا ،وفاس رريلكا سان ر  ،و وس رريه مانوي ررل س ررانتوس اي رريك،
ويوفال شاين ،وبيل تيغرو جا ،وأندر س زميرما  ،وجمتيا زيباي.
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صاحب البالغ بو أوليغ فولتشيك ،وبو مواطن بيالروس من مواليد عام  .1967ويدع أ
-1
الدولة الطرف انتهكر حقوقره ملوجرب املروا  )1(9و( ،)3و )1(14و(()3ب) و( ،)5و 26مرن العهرد.
وقد ل الربوتوكرول اال تيراري حيرز المفران الم ربة إىل بريالروس يف  30كرانو األول /ي رمرب .1992
وال ميثل صاحب البالغ حمام.

الوقائع لا رضها صاح البالغ
 1-2صرراحب ال رربالغ لش ر يف س ررال حق ررو ا ن ررا  ،وبررو ي ررأس مم ر ع ررام  1998مرك رزا قق ررو
ا ن ا يقدم امل اعد القانونية للجمهور .ويف  27كانو الثاين/يماير  ،2012يف ال اعة  ،15/15أوقفه
شرطيا يرتد مالبك مدنية ،مها س .ول ،.طلبا رلية جواز سرفر  .وعمردما مل يقردم صراحب الربالغ
جواز سفر  ،اقتا ا إىل ائر شرطة املقاطعرة املركزيرة يف ميم رك .وقرد تفتريص صراحب الربالغ وأ ر
الشررطيا اللر ا قبضرا عليره أمتعترره الشخصرية ملرد نصرح سراعة .مث أعيرردإ إليره أمتعتره وحررر شرررط
آ ر ،. ،حمضر تفتيص شخص يف حضور شابد واحد بو الشرط  ،ل ،.ال ي ألقى القبض عليره.
وبع ررد نل ررك ،أع ررد الش رررط  .حمض ررر االعتق ررال ملوج ررب امل ررا  )1(17م ررن ق ررانو املخالف رراإ ا اري ررة
(الشرغب الب ري ) ،اسررتما ا إىل تصررياي الشررطي اللر ين قبضرا علررى صراحب الربالغ والر ي أشرارا فيرره
إىل أنه كا يزعج الماس يف الشارع الصراخ بصوإ عال واستخدام لغة م يئة(.)1
 2-2ويف اليوم نف ه ،قرر رئريك ائرر شررطة املقاطعرة املركزيرة يف ميم رك احتجراز صراحب الربالغ
قبل جل ة احملكمة .وقد احتجز صاحب البالغ يف مركز ميم ك ا صالح  .ومل يبلغ أقارب صاحب
البالغ وحماميه ملكرا وجرو  ،ر ر طلبره بر لك .ومل يبلرغ صراحب الربالغ الرته املوجهرة إليره .ويف 30
كانو الثاين/يماير  ، 2012ن رإ حمكمة املقاطعة املركزية يف ميم ك يف قضية صراحب الربالغ .وحكر
علر ررى صر رراحب الر رربالغ اقر رربك ا اري ملر ررد أربعر ررة أ م ملوجر ررب املر ررا  )1(17مر ررن قر ررانو املخالفر رراإ
ا اريررة .واحت ررب وقر احتجرراز اعتبررارا مررن وقر إلقرراء القرربض عليرره يف ال رراعة  15/30مررن يرروم 27
كر ررانو الثاين/يمر رراير  .2012واسر ررتمد قر ررار احملكمر ررة إىل شر ررها الشر ررابدين الوحير رردين يف قضر رريته  -ومهر ررا
الشرطيا اللر ا اعرتقال  -واللر ا نكررا أ صراحب الربالغ بردأ ،ر ا علرى طلبهمرا رليرة جرواز سرفر ،
يف الصراخ واستخدام لغة مهيمة ،خمال ب لك الم ام العام وتعكا صفو ال ل .
 3-2ويف  17شر ر رربار/فرباير  ،2012رفر ر ررض االسر ر ررتئماف الر ر ر ي قدمر ر رره صر ر رراحب الر ر رربالغ ،املر ر ر رخ
شرربار/فرباير  ،2012أم ررام حمكم ررة مديمررة ميم ررك .ورأإ حمكم ررة االسررتئماف أ احملكم ررة االبتدائي ررة ق ررد
أج رررإ تقييم ررا ص ررحيحا لأل ل ررة يف قض ررية ص رراحب ال رربالغ وأ العقوب ررة املفروض ررة علي رره كان ر قانوني ررة.
ورفض طليب املراجعرة القضرائية ،املر ر  19أ ر/مرايو و 11متوز/يوليره  ،2012املقردم مرن صراحب
البالغ إىل رئيك احملكمة العليا ،يف  21حزيرا /يونيه و 20آب/أ طك  ،2012على التوايل.
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 4-2ووفقا لصاحب البالغ ،مل تكن احملكمرة م رتقلة ،وح ر الشررطيا اللر ا ألقيرا القربض عليره
ملحا ثة اصة مع القاض قبل اجلل ة .وكرال حاضررين يف اجلل رة ورافقرا إىل احملكمرة .وكرا القاضر
ممحازا واخت هنجا اهتاميا .وممع الصحافي من الت جيل الصويت يف احملكمة .ومل يلتق صاحب الربالغ
ملحاميرره إال قبيررل جل ررة احملكم ررة ومل يررتمكن إال وقتهررا مررن ق رراء املعلومرراإ ال روار يف ملفرره .ومل يك ررن
للعقوب ررة ال ررر ا تارهت ررا احملكم ررة م ررا يربرب ررا يف ض رروء مالب رراإ قض رريته .ومل تق ر حمكم ررة مديم ررة ميم ررك،
بصفتها حمكمة الدرجة الثانية ،إبعا الم ر يف استئمافه على أساس الوقائع ،على المحو ال ي تقتضريه
املا  )5(14من العهد.

__________

()1

2

وفقررا لصرراحب الرربالغ ،كررا قررد أعررد احملضررر يف وق ر سررابق مث عدلرره يرردو الشرررط
البالغ إنه تلقى أمرا "من أعلى" القيام احتجاز .

 ،.ال ر ي قررال لصرراحب
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 5-2ويرردع صرراحب الرربالغ أ ج رواز سررفر ا تفررى مررن مكتبرره أثمرراء احتجرراز  .ويرردع أ أف ررا
الشرطة استخدموا مفتاحه ،ال ي صا رو ممه ،لفتاي مكتبره .ويف  2شربار/فرباير  ،2012قردم صراحب
البالغ شكوى إىل رئيك جلمة التحقيق يف ميم ك ،مدعيا أ جواز سفر قد سر وطلب إجراء حتقيق
جمررائ  .ويف  26ني ررا /أبريل  ،2012رفررض املرردع العررام للمقاطعررة املركزيررة يف ميم ررك طلررب صرراحب
البالغ على أساس عدم وجو أ لة على حدوث ال رقة .وقد حصل صراحب الربالغ علرى جرواز سرفر
جديرد بعرد فرش شرهرين ،بردال مرن  15يومرا ،ارا عطرل جردول سرفر قضرور مماسرباإ حقرو ا ن ررا
الر جتري يف اخلارج.

الشكوى
 1-3يرردع صرراحب الرربالغ أ احتجرراز الشرررطة لرره وإلقرراء القرربض عليرره بعررد نلررك ،كعقوبررة مررن
احملكمة ،يرقى إىل انتها للما  )1(9مرن العهرد .كمرا يردع أ عردم قيرام ال رلطاإ إب طرار الرته
املوجهر ررة إلير رره ،وعر رردم إعر ررالم أسر ررته وحمامير رره اعتقالر رره ،وعر رردم تقدمير رره فر ررورا إىل قر ررا  ،يشر رركل انتهاكر ررا
للمررا  )3(9مررن العهررد .ويرردع أ بمررا انتهاكررا آ ررر للمررا  )3(9أل رئرريك ائررر شرررطة املقاطعررة
املركزية يف ميم ك ،وليك القاض  ،من أن احتجاز .
 2-3وإضافة إىل نلك ،يردع صراحب الربالغ أ الرمهج املتحيرز واالهترام الر ي انتهجره القاضر
يف حمكمة املقاطعة انتهك املا  14من العهد .كما أ كو قرار حمكمة املقاطعة استمد فق إىل األ لة
الررر قرردمها الشرررطيا اللر ا ألقيررا القرربض عليرره يشرركل انتهاكررا للمررا  .14وانتهررك عرردم ترروفر الوقر
الكايف والت هيالإ الالزمة عدا فاعه حقوقه ملوجب املا ()3(14ب) .وشكل عدم تقيي حمكمة
االستئماف لوقائع قضيته على المحو الواجب انتهاكا للما .)5(14
 3-3وعرالو علرى نلرك ،يردع صراحب الربالغ أ الدولرة الطررف انتهكر املرا  26مرن العهرد،
أل توقيفرره ورفررض ال ررلطاإ إصرردار جرواز سررفر اجلديررد ملوجررب إجرراء الطروار الر ي مدترره  15يومررا
استمدا إىل آرائه ال ياسية ونشاطه يف سال حقو ا ن ا .

مالحظات الو لة الطرف بشأن األسس املوضو ية
 1-4قرردم الدولررة الطرررف ،يف م ر كر شررفوية م ر ررة  12حزيرا /يونيرره  ،2015مالح اهتررا بش ر
أسررك الرربالغ املوضرروعية .ووفقررا للدولررة الطرررف ،فقررد أثبت ر احملرراك احملليررة املخالفررة ا اريررة بصرراحب
الربالغ علرى المحررو الواجرب .وقرد ا تيررار العقوبرة املفروضررة وفقرا للقرانو ومل تصررل إىل اقرد األقصررى
احمل ر ررد يف اقك ر ر ني الص ر ررلة .وق ر ررد راجع ر ر احملكم ر ررة قض ر ررية ص ر رراحب ال ر رربالغ ي ر رروم عرض ر ررها عليه ر ررا.
وقد احت رب املرد الرر قضرابا صراحب الربالغ ربرن االحتجراز يف سمروع مرد احتجراز  .ووفقرا مللرح
القضية ،مل يقدم صاحب البالغ أي طلباإ ،ملا يف نلك طلب اقصرول علرى حمرام .وكرا ارثال ملحرام
يف احملكمة.
 2-4ويف انتهر ررا للمر ررا  )6(8مر ررن قر ررانو ا جر رراءاإ ا ارير ررة وا نفر رران ،التفتر رريص الشخصر ر
لصاحب الربالغ يف حضرور شرابد واحرد فقر ولريك شرابدين .لكرن ملرا أ املروا الرر العثرور عليهرا
مل تكن هلا عالقة الدعوى ا ارية ،مل يكن ل لك االنتها أي أثر على قرار احملكمة المهرائ يف قضرية
صر رراحب الر رربالغ .والواقر ررع أ صر رراحب الر رربالغ وقر ررع علر ررى احملضر ررر املتعلر ررق التفتر رريص مر ررن و أ يثر ررا
أي اعشاضاإ.
3-4
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عليقات صاح البالغ لى مالحظات الو لة الطرف
 1-5يف  23حزيرا /يونيرره  ، 2015قرردم صرراحب الرربالغ تعليقاترره علررى مالح رراإ الدولررة الطرررف.
وب ررو يش ررا إىل أن رره اس ررتمفد صي ررع س رربل االنتص رراف احمللي ررة ،إن ق رردم طلب ر إىل حمكمت ر ملوج ررب إج رراء
املراجعة القضائية الرقابية ال ي ال تعترب اللجمة سبيل انتصاف فعاال ،يف أي حال من األحوال.
 2-5ويكرررر صرراحب الرربالغ الكيررد اال عرراءاإ الررر أثرراإ يف رسررالته األوىل حمكمررة املقاطعررة
اسررتمدإ يف قراربررا حصررا إىل شررها الشرررطي الل ر ين ألقيررا القرربض عليرره ،واللر ين مل يكررول شررابدين
موض رروعي  .ومل يك ررن بم ررا ش ررهو آ رررو أو أ ل ررة أ رررى يف قض رريته .ويك رررر الكي ررد ا عاءات رره بش ر
االنتها أثماء إجراء التفتيص الفر ي ومرا ترترب عليره مرن سررقة جرواز سرفر  ،ويكررر الت كيرد أنره مل ميثرل
أمام قا على الفور .ويشا إىل املا ت  )2()30(10و )2(11من قانو ا جراءاإ ا اريرة وا نفران،
الر تمص على وجوب تقدمي قضا األشخاص احملتجزين إ ار إىل احملكمة يف ضو  48ساعة.

القضااي اإل راءات املعر ضة لى اللجنة

الم ر يف املقبولية
 1-6قبررل الم ررر يف أي ا عرراء يررر يف بررالغ مررا ،ةررب علررى اللجمررة أ تقرررر ،عمررال املررا  97مررن
ن امها الدا ل  ،ما إنا كا البالغ مقبوال أم ال ملوجب الربوتوكول اال تياري.
 2-6وقررد الكرردإ اللجمررة ،وفقررا ملررا تررمص عليرره املررا ()2(5أ) مررن الربوتوكررول اال تيرراري ،مررن أ
امل ر ر لة نف ر ررها لي ر ر قي ر ررد البح ر ررإ يف إط ر ررار أي إج ر رراء آ ر ررر م ر ررن إج ر رراءاإ التحقي ر ررق ال ر رردويل أو
الت وية الدولية.
 3-6وتش ررا اللجم ررة إىل ا ع رراء ص رراحب ال رربالغ أن رره اس ررتمفد صي ررع س رربل االنتص رراف احمللي ررة املتاح ررة
ل رره وأ الدول ررة الط رررف مل تع ررش عل ررى ب ر ا اال ع رراء .وتش ررا اللجم ررة أيض ررا إىل ا ع رراء ص رراحب ال رربالغ
ملوجب املا () 3(14ب) نه مل يكن لديه الوق والت هيالإ الكافي للتحضرا جلل رة احملكمرة وأنره
مل يلتررق ملحاميرره إال قبيررل اجلل ررة .وتالحررا اللجمررة كر لك أ حمضررر جل ررة حمكمررة املقاطعررة ،املتررا يف
امللح ،ال يتضمن أي شكوى من صاحب البالغ أو حماميه بش ضيق الوق عدا الدفاع أو طلبا
لت جيل اجلل ة .وختلص اللجمة ،يف ضوء املعلوماإ املعروضة عليها ،إىل أ صاحب الربالغ مل ي رتمفد
س ر رربل االنتص ر رراف احمللي ر ررة فيم ر ررا يتعل ر ررق ر ر ا اجل ر ررزء م ر ررن ال ر رربالغ ،والت ر ررايل فه ر ررو ر ررا مقب ر ررول ملوج ر ررب
املر ر ررا ()2(5ب) مر ر ررن الربوتوكر ر ررول اال تير ر رراري .وتر ر رررى اللجمر ر ررة أنر ر رره مر ر ررا مر ر ررن شر ر ر ء ميمعهر ر ررا ،ملوجر ر ررب
املا () 2(5ب) من الربوتوكول اال تياري ،من الم ر فيما تبقى من البالغ.
 4-6وتشا اللجمة إىل ا عاء صاحب الربالغ اقكر ا اري الصرا ر ضرد اقربك أربعرة أ م
م ر ررن حمكم ر ررة املقاطع ر ررة املركزي ر ررة يف ميم ر ررك يف  30ك ر ررانو الثاين/يم ر رراير  2012انته ر ررك حقوق ر رره ملوج ر ررب
امل ررا  )1(9م ررن العه ررد .وت ر كر اللجم ررة يلول ررة ا تص رراص تقي رري الوق ررائع واأل ل ررة أو تطبي ررق التش رريعاإ
الدا لية يف القضا إىل حماك الدول األطراف بوجه عرام ،مرا مل ميكرن التثبر يف قضرية مرا مرن أ بر ا
التقيرري أو التطبيررق كررا تع ررفيا بوضررو أو بلررغ حررد إنكررار العدالررة ،أو أ احملكمررة مل تلتررزم االسررتقاللية
واقيد يف أ اء واجبهرا( .)2ويف بر القضرية ،تشرا اللجمرة إىل حجر ج الدولرة الطررف احملكمرة بتر
يف القضية ا اريرة لصراحب الربالغ يروم عرضرها عليهرا ،وأ مرد احتجراز صراحب الربالغ قبرل جل رة
__________

()2

4

علر ررى سر رربيل املثر ررال ،رير رردل  -ريدنشر ررتاين وآ ر رررو ضر ررد أملانير ررا ( ،)CCPR/C/82/D/1188/2003الفقر ررر
وآرنتك وآ رو ضد أملانيا ( ،)CCPR/C/80/D/1138/2002الفقر .6-8
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احملكمر ررة احت ر ررب يف سمر ررل مر ررد توقيفر رره ا اري ،وأ العقوبر ررة الر ررر ا تارهتر ررا احملكمر ررة كانر ر ضر ررمن
اقرردو املمصرروص عليهررا يف املررا  )1(17مررن قررانو املخالفر اإ ا اريررة .وال ميكررن للجمررة ،اسررتما ا إىل
املعلومر رراإ الر روار يف امللر ررح ،أ ختلر ررص إىل أ حمكمر ررة املقاطعر ررة املركزير ررة يف ميم ر ررك تصر رررف بصر ررور
تع ر ررفية أو افتقر رررإ إىل اقير ررا  .وهلر ر ا ال ر رربب ،تر رررى اللجمر ررة أ ا عر رراءاإ صر رراحب الر رربالغ ملوجر ررب
املا  )1(9من العهد ا مدعومة لة كافية و ا مقبولة ملوجب املا  2من الربوتوكول اال تياري.
 5-6وتش ر ررا اللجم ر ررة إىل ا ع ر رراء ص ر رراحب ال ر رربالغ أ احتج ر رراز يف الف ر ررش م ر ررن  27إىل  30ك ر ررانو
الثاين/يمرراير  2012قررد انتهررك حقرره يف املثررول فررورا أمررام قررا ملوجررب املررا  )3(9مررن العهررد .وتالحررا
اللجمة أ املا  )3(9تمطبق علرى األشرخاص املعتقلر أو احملتجرزين برته جمائيرة .ولر لك ،ةرب علرى
اللجمررة أ تقرررر مررا إنا كررا االحتجرراز ا اري لصرراحب الرربالغ يمرردرج يف إطررار املررا  .)3(9ويف بر ا
الصررد  ،تشررا اللجمررة إىل أنرره ر ر صررلة الررته اجلمائيررة مررن حيررإ املبرردأ فعررال يعاقررب عليهررا القررانو
اجلمائ احملل ( ،)3يمبغ أ يفه مفهوم "هتمة جمائية" ضمن حدو املعىن الوار يف العهرد( .)4ويف بر
القضية ،عوقب صاحب البالغ علرى خمالفرة إ اريرة وحكر عليره اقربك ا اري ملرد أربعرة أ م .وتررى
اللجمر ررة أ بر ر العقوبر ررة كر ررا بر رردفها معاقبر ررة صر رراحبة الر رربالغ علر ررى أعمالر رره واسر ررتخدام نلر ررك را عر ررا
للمخالفاإ املماثلة يف امل تقبل  -وب أبداف ااثلة للهردف العرام للقرانو اجلمر ائ ( .)5ولر لك ،تررى
اللجمة أ ب اال عاءاإ تمدرج حت اقماية املمصوص عليها يف املا  )3(9من العهد.
 6-6وتشر ررا اللجمر ررة إىل ا عر رراءاإ صر رراحب الر رربالغ ملوجر ررب املر ررا  )1(14بشر ر عر رردم اسر ررتقاللية
احملكم ررة وتقييمه ررا لأل ل ررة يف قض رريته ،وحتدي رردا اس ررتما ق ررار احملكم ررة حص ررا إىل أق رروال الش رررطي الل ر ين
اع ررتقال  .وتش ررا اللجم ررة إىل أ ا ع رراء ص رراحب ال رربالغ يتعل ررق بتقي رري الوق ررائع واأل ل ررة ،ال ررر ال تقيمه ررا
اللجمررة ،مررا مل ميكررن التثب ر يف قضررية مررا مررن أ ب ر ا التقيرري كررا تع ررفيا بوضررو أو بلررغ حررد إنكررار
العدالررة ،أو أ احملكمررة مل تلتررزم االسررتقاللية واقيررد يف أ اء واجبهررا( .)6وال ت ررماي املعلومرراإ املعروضررة
على اللجمرة ختلرص إىل أ إجرراءاإ احملكمرة قرد شرا ا أي تقصرا مرن بر ا القبيرل .وهلر ا ال ربب،
ترى اللجمة أ ا عاءاإ صاحب البالغ ملوجب املا  )1(14من العهد ا مدعومة لة كافية و را
مقبولة ملوجب املا  2من الربوتوكول اال تياري.
 7-6ومتاشيا مع المتيجرة الرر لصر إليهرا اللجمرة الرته ا اريرة املوجهرة إىل صراحب الربالغ
كانر جمائيررة بطبيعتهررا ،ترررى أ ا عرراء صرراحب الرربالغ ملوجررب املررا  )5(14مررن العهررد ،بشر عرردم
إجراء حمكمة مديمة ميم ك مراجعة حقيقية الستئمافه ،يمدرج يف نطا املا  .14ا أ اللجمة تشا
إىل أ ق ررار حمكمررة مديمررة ميم ررك ال يشررا فق ر إىل اجلوانررب ا جرائيررة جلل ررة االسررتماع الررر أجرهتررا
حمكمة املقاطعة  ،بل يشا إىل "املعلوماإ الوار يف امللح" ،وبو ما يشا إىل أ احملكمة اشرإ تقيي
الوقائع واأل لة ومل تقصر املراجعة على امل ائل القانونية فق  .وبماء على نلك ،ترى اللجمة أ صاحب
البالغ مل يقدم ما يكف من األ لة ثباإ ا عاءاته يف إطار املا  )5(14من العهد أل را املقبولية،
وتعلن ب ا اجلزء من البالغ ا مقبول ملوجب املا  2من الربوتوكول اال تياري.
__________

()3
()4
()5
()6
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اللجمة املعمية حبقو ا ن ا  ،التعليق العام رق  ،)2007(32الفقر .15
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 8-6وع ررالو عل ررى نل ررك ،تالح ررا اللجم ررة أ املعلوم رراإ الر روار يف املل ررح لي ر ر كافي ررة ثب رراإ
ا عاءاإ صاحب البالغ ملوجب املا  26من العهرد بشر الردافع ال ياسر العتقالره ،وتعلرن أ بر ا
اجلزء من الشكوى ا مقبول ملوجب املا  2من الربوتوكول اال تياري.
 9-6وتعت رررب اللجم ررة بقي ررة ا ع رراءاإ ص رراحب ال رربالغ ملوج ررب امل ررا  )1(9و( )3م ررن العه ررد بش ر
احتجاز ا اري ملرد ثالثرة أ م مرن جانرب الشررطة يف الفرش مرن  27إىل  30كرانو الثاين/يمراير 2012
والت ا يف عر قضيته على قا مقبولة ،ومتض يف ن ربا يف األسك املوضوعية.

الم ر يف األسك املوضوعية
 1-7ن رإ اللجمة يف البالغ يف ضروء صيرع املعلومراإ الرر قردمها إليهرا الطرفرا  ،وفرق مرا تقتضريه
املا  )1(5من الربوتوكول اال تياري.
 2-7وتشا اللجمة إىل ا عاء صراحب الربالغ حقوقره ملوجرب املرا  )1(9و( )3مرن العهرد قرد
انتهك ر عم رردما احتج ررز يف  27ك ررانو الثاين/يم رراير  2012بتهم ررة ارتك رراب خمالف ررة إ اري ررة ،وأبق ر رب ررن
االحتجاز ،إبن من رئيك ائر شرطة املقاطعة املركزية يف ميم ك ،حىت  30كانو الثاين/يماير ،2012
عمدما أ إىل احملكمة .وتشا اللجمة أيضا إىل ا عراء صراحب الربالغ أقصرى مهلرة ةرب أ ميثرل
فيها الشخص احملتجز إ ار أمام قا ب  48سراعة .وتشرا اللجمرة إىل تعليقهرا العرام رقر )2014(35
ال ي يوضاي أ املا  ) 1(9تقتض االمتثال للقواعد احمللية الر حتد مىت يتع اقصول على إن من
قا أو موظح آ ر ملواصلة االحتجاز ،وحتد األماكن الر ةوز فيها احتجاز األفرا  ،ومىت ةب أ
ميثل الشخص احملتجز أمام حمكمة ،وتوضاي اقدو القانونية لفش االحتجراز (الفقرر  .)23وعلرى الرر
من أ الدولة الطرف مل تتماول ا عاءاإ صاحب البالغ بش االحتجاز املطرول ،تشرا اللجمرة إىل أ
املررا ت  )30(10و( ،)2و )2(11مررن قررانو ا جرراءاإ ا اريررة وا نفرران ،اللتر أشررار إليهمررا صرراحب
البالغ ،ال حتد ا على ما يبدو حدو ا زممية لالحتجاز ا اري و حالة القضا ا ارية إىل احملكمة.
وب اقدو الزممية مبيمة يف املرا  )2()4(8مرن القرانو  ،الرر حترد االحتجراز ا اري الر ي الن بره
الوكالة الر تقوم ا جراءاإ ا ارية يف  72ساعة .وحتد املا  )1()30(10من القرانو مهلرة أقصرابا
مخ ة أ م لتقدمي القضا ا ارية إىل حمكمة.
 3-7ويف الوقر نف رره ،تشررا اللجمررة إىل الفقررر  12مررن تعليقهررا العررام رقر  35الر ي وضررح فيرره
مفه ر ر رروم االحتج ر ر رراز التع ر ر ررف  ،مش ر ر ررا إىل أن ر ر رره ال ة ر ر رروز اعتب ر ر ررار مفه ر ر رروم "التع ر ر ررح" ص ر ر ررموا ملفه ر ر رروم
"خمالفررة القررانو " ،بررل ةررب تف ررا بشرركل أوسررع ليشررمل عماصررر خمالفررة األعرراف وال لر وعرردم قابليررة
التمب ر وع رردم اتب رراع ا ج رراءاإ القانوني ررة الواجب ررة ،ع ررالو عل ررى عماص ررر ع رردم املعقولي ررة وانع رردام الض رررور
والتماسب .وإن تطبق اللجمة ب ا التعريح على ب القضية ،تالحا أنه ال امل تمداإ الوار يف امللح
وال مالح اإ الدولة الطررف ترربر ضررور احتجراز صراحب الربالغ ملرد ثالثرة .وبكر ا تررى اللجمرة أ
احتجراز صرراحب الربالغ يف الفررش مرن  27إىل  30كررانو الثاين/يمراير  2012مل يكررن معقروال وال ضرررور
وال متماسبا مع سوء ال لو املزعوم ،والتايل فهو تع ف  ،ويمتهك املا  )1(9من العهد.
 4-7وفيمررا يتعلررق ا عرراء صرراحب الرربالغ ملوجررب املررا  )3(9نر ه مل ميثررل علررى الفررور أمررام قررا ،
ت ر كر اللجم ررة ملوقفه ررا ،املش ررار إلي رره يف تعليقه ررا الع ررام رق ر  ،)2014(35وب ررو أ  48س رراعة كافي ررة ع ررا
للتحض ررا جلل ررة اس ررتماع يف احملكم ررة ،وة ررب أ يقتص ررر أي ال ررا يتج رراوز  48س رراعة عل ررى اق رراالإ
االستثمائية القصوى وأ تكو له مربراته وفقا لل روف ال رائد (الفقرر  .)33وتالحرا اللجمرة أ بر ا
الشرررر ال يمبغ ر أ يمطبررق فق ر علررى اقرراالإ ال ررر تمطرروي علررى احتج رراز إ اري مطررول ك ر لك ،ب ررل
يمبغ أيضا أ يكو حىت أكثر صرامة يف حاالإ املخالفاإ الب يطة ،مثل ب القضية .ون ررا لعردم
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وجررو معلومرراإ مررن الدولررة الطرررف عررن وجررو أي ظررروف اسررتثمائية يف بر القضررية لتربيررر التر ا يف
عر صاحب البالغ على قا  ،ترى اللجمة أ بما انتهاكا للما  )3(9من العهد(.)7
وترى اللجمة ،إن تتصرف ملوجب املا  )4(5من الربوتوكرول اال تيراري ،أ الوقرائع املعروضرة
-8
عليها تكشح عن انتها الدولة الطرف للما  )1(9و( )3من العهد.
ووفقررا ألحكررام املررا ()3(2أ) مررن العهررد ،يقررع علررى عرراتق الدولررة الطرررف الترزام بترروفا سرربيل
-9
انتصر رراف فعر ررال لصر رراحب الر رربالغ .ويعر ررت نلر ررك أ متر ررماي الدولر ررة الطر رررف األشر ررخاص الر ر ين انتهكر ر
حقرروقه الررر يكفلهررا العهررد تعويضررا كررامال عمررا أصررا مررن ضرررر .ووفقررا ل ر لك ،فررو الدولررة الطرررف
ملزمة ،يف صلة أمور ،اختان اخلطواإ املماسبة لتقدمي تعويض كاف لصاحب البالغ عن االنتها ال ي
تع ررر ل رره .ويق ررع أيض ررا عل ررى ع رراتق الدول ررة الط رررف الت رزام اخت رران صي ررع اخلط رواإ الالزم ررة ملم ررع ح رردوث
انتهاكاإ ااثلة يف امل تقبل.
 -10واللجمر ررة ،إن تضر ررع يف اعتباربر ررا أ الدولر ررة الطر رررف قر ررد اعشفر ر  ،انضر ررمامها إىل الربوتوكر ررول
اال تياري ،ا تصاص اللجمة يف حتديد ما إنا كا قد وقرع انتهرا للعهرد أم ال ،وأهنرا تعهردإ ،عمرال
امل ررا  2م ررن العه ررد ،تض ررمن جلمي ررع األف ررا املوج ررو ين يف إقليمه ررا أو اخلاض ررع لواليته ررا اقق ررو
املعشف ا يف العهد ،وأ توفر سبيل انتصاف فعاال عمدما يثب وقوع انتها  ،فوهنا تو أ تتلقى من
الدولة الطررف يف ضرو  180يومرا معلومراإ بشر التردابا املتخر لوضرع آراء اللجمرة موضرع تمفير .
ويطلب إىل الدولة الطرف أيضا نشر ب اآلراء وتعميمها على نطا واسع بلغاهتا الر ية.

__________
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يف تشر ررين األول/أكتر روبر  ،2018أوصر ر اللجمر ررة الدولر ررة الطر رررف تر روائ تشر رريعاهتا واارسر رراهتا املتعلقر ررة االحتجر رراز
ا اري مع املا  9من العهد ،مع مراعا تعليق اللجمة العام رق  ،CCPR/C/BLR/CO/5( )2014(35الفقر .)34
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