األم امل حد

CCPR/C/118/D/2135/2012

العهد الدالي الخاص بالحقوق
المدنية االسياسية

Distr.: General
28 November 2016
Arabic
Original: English

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

قر ر ا اعتمدت ررل اللجن ررة بموتر ر الت اتو ،ررون البتي ررا
قم  *2012/2135
**
املقدم من:
الشخص املدعى أنه ضحية:
الدولة الطرف:
تاريخ تقدمي البالغ:
الوثائق املرجعية:
تاريخ اع ماد القرار:
املوضوع:
املسائل اإلجرائية:
املسائل املوضوعية:

__________

*
**

مواد العهد:
مواد الربوتوكول االىل ياري:

ب ر ر ن ال ررت

ي .ز( .ال ميثله ٍ
حمام)
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١كانون األول/ديسمرب ( ٢٠١١تاريخ تقدمي الرسالة األوىل)
الق ررار امل خ ر ملوجررب املرراد  97مررن ن ررام الل ررة
الر ر ر ر ررداىللا والر ر ر ر ررال ىل الدولر ر ر ر ررة الط ر ر ر ر رررف ١٢
شكل وثيقة)
آذار/مارس ( ٢٠١٢مل يصدر

٢٠١٦
 ٣تشرين الثاين/نوفمرب

االح از ال عسفا؛ الاكمة
 ساء اس عمال احلق

العادلة

تقدمي

بالغ

االع قررال واالح رراز ال عسررفيان؛ الاكمررة العادلررة -
تاحر ررة الوقر ررا الكر ررا ل حضر ررف الر رردفاع ،املسر رراعد
القانونية ،الشهود
 )٢(٢و( ،)٣و ،)١(9و )١(١4و(()٣أ) و(ب) و(د) و(ه)
 ٢(5
)(ب)

اع مدته الل ة دورهتا  ١7( ١١8تشرين األول/أك وبر  4 -تشرين الثاين/نوفمرب .)٢٠١٦
ش ررارد دراس ررة غر ر ا ال رربالغ أعض رراء الل ررة ال الي ررة أي ررادغ  :عي ررا ب ررن عاش ررور ،ول غ رراري بوزي ررد ،وس ررار
كليفالنررد ،وأأ ررد أم ر ف ر ي ا  ،وأوليفيي رره دو فروفي ررل ،وي رروجا واس رراوا ،و يفان ررا ييلي ر  ،وف رروتي ب ررازارت ي ،
وم رراورو ب روليجي ،ونايل ررل رود  ،وفك ررور مانوي ررل رودري رري  -ريس رريا ،وفابي رران عم ررر س ررالفيو  ،ويوف ررال ش رراين،
ومارغو واترفال.
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 -١صاحب الشكوى غو ي .ز ،.وغو مواطن بيالروسا من مواليرد عرام  . ١959ويردعا
أن الدولر ررة الطر رررف ان هكر ررا حقوقر رره ملوجر ررب املر ررادت  ،)١(9و )١(١4و(()٣أ) و(ب) و(د)
و(ه) ،مقرتن باملاد  )٢(٢و( )٣من العهد .ودىلل الربوتوكول االىل ياري حي ال فراذ بال سربة
 ٣٠كانون األول/ديسمرب . ١99٢
لبيالروس
الوقائع ،ما ع ضها صاح الت



 ١9كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٠وغو يوم االن خابات الرئاسية بريالروس ،كران
١-٢
ص رراحب ال رربالغ قادمر راً م ررن مدي ررة غومي ررل وقاص ررداً مدي ررة مي سر ر للمش رراركة م رراغر ض ررد
اح مال ال وير فرز األصوات .ويدعا أنه كان ممثل املرشي الرئاسا نيكوالي س اتكيفي .
 ٢-٢و حوا السراعة  5/45مرن صربا ذلر اليروم ،ألقرا الشررطة القرب علرى صراحب
الرربالغ مدي ررة غوميررل حمطررة لل قررل العررام ب همررة السررب علررى امل ر  ،ومررن ارتكاب ره جرميررة
الشر ب البسري  ،األمرر الر ي ي هر املرراد  ١-١7مرن قرانون ااررائ اإلداريرة لبرريالروس .وأودع
مرك لالح از املؤقا اليوم نفسه.
 ٣-٢و  ٢٠كر ررانون األول/ديسر ررمرب  ،٢٠١٠أدانر ررا حمكمر ررة غومير ررل السر رروفياتية صر رراحب
الربالغ بارتكراب أعمرال شر ب بسريطة ،وحكمرا عليرره باالح راز اإلداري  ١٢يومراً .واسر اداً
ىل غ ر ا الق ررار ،تررل حم ر اً داري راً مرك ر االح رراز املؤقررا مررن  ١9ح ر  ٣١كررانون األول/
ديسمرب  .٢٠١٠ومل مت حه الكمة ما يكفا من الوقا لالس عداد السة االس ماع ،ومل تسمي
لرره باالس ر عانة ملحامي رره ،و اغلررا حق رره اس ر دعاء شررهود .وأف رراد صرراحب ال رربالغ برران أف رراد
الش رررطة ال ر ين اس ر دعوا ش ررهوداً أدل روا بش ررهادات زور حق رره ،وك رران مس ر هدفاً بس رربب ان مائ رره
السياسررا ألحررد مرشررحا املعارضررة .وكرران حاضررراً أث رراء ق ررار ال ر ه جلسررة الكمررة ٢٠
ك ررانون األول/ديس ررمرب  ،٢٠١٠وأبل ررإل ب رراإلجراءات وباملوع ررد ال ه ررائا للطع ررن( .)١وأض رررب ع ررن
الطعام ىلالل أيام االح از اإلداري اإلث عشر.
 4-٢و  5كررانون الثاين/ي رراير  ،٢٠١١رفررإ ىل حمكمررة غوميررل اإلقليميررة شرركوى قررال فيهررا
نه اح تعسفاً وأدين ب همة الش ب البسي دون وجه حرق .وير ص القرانون البيالروسرا علرى
أن من حق أصحاب الشكاوى الطعرن القررارات اإلداريرة غضرون  5أيرام .وطلرب صراحب
الرربالغ ىل الكمررة طع رره أن ت خلررى عررن ذل ر الشررر ألنرره كرران حمبوس راً مرك ر االح رراز
املؤقا طوال تل الفرت .
 5-٢و  ٢٦كررانون الثاين/ي رراير  ،٢٠١١رفضررا حمكمررة غوميررل اإلقليميررة شرركوان قائل رةً ن
الكمة حت اج ىل مربر صحيي لل خلا عن قاعد األيرام اممسرة ،و ن صراحب الربالغ مل يقردم
غ ا املربر.
__________

()١
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 ٦-٢و  ١4شرربا /فرباير  ،٢٠١١طعررن صرراحب الرربالغ قررار حمكمررة غوميررل اإلقليميررة
لدى حمكمة بيالروس العليا .و  4نيسان/أبريل  ،٢٠١١رفضا الكمة العليا طع ه .
 7-٢حي ج صاحب البالغ بانره اسر فد مجيرإ سربل االن صراف الليرة امل احرة والفعالرة .ويؤكرد
أنه مل يقدم أي طعن بطريق طلب املراجعة القضرائية الرقابيرة ،ألن غر ا ال روع مرن الطعرون ال يعرد
سبيالً فعاالً لالن صاف.
ال كوى
 -٣ي رردعا ص رراحب ال رربالغ أن الوق ررائإ ال ررجي عرض ررها تكش ررف ع ررن ان ه رراد حلقوق رره ملق ض ررى
املادت  ،)١(9و )١(١4و(()٣أ) و(ب) و(د) و(ه) ،مقرتن باملاد  )٢(٢و( )٣من العهد.
م حظات الدالة الط ف ب ن

المقتولية 

 ١-4تع ر رررت الدول ر ررة الط ر رررف عل ر ررى مقبولي ر ررة ال ر رربالغ م ر ر كر ش ر ررفوية مؤرىل ر ررة  ٢٠مت ر رروز/
يوليه  ٢٠١٢حب ة أن صاحب البالغ مل يس فد مجيإ سربل االن صراف امل احرة حمليراً .وتالحر
بوجه ىلاص أنه مل يقدم شكوى ىل املدعا العام طار املراجعة القضائية الرقابيرة .وتردعا أنره
مررا كرران ي ب ررا تسر يل الرربالغ أصرالً ألنرره ال يوجررد أي سر د قررانوين لل ررر فيرره ،سرواء مررن جهررة
املقبولي ررة أو م ررن جه ررة األسر ر املوض رروعية .وتر ْعلر ر الل ررة باهن ررا فأوقف ررا اإلجر رراءاتف امل علق ررة
بالقضررية حمررل الرردرس وأهنررا فس ر اى ب فسررها عررن ااراء الررجي قررد تع مرردغا الل ررة املع يررة حبقررو
غ ا الصددف .
اإلنسان
 ٢-4و مر ر ر كر ش ر ررفوية مؤرىل ر ررة  ١4ك ر ررانون الثاين/ي ر رراير  ،٢٠١٣ك ر ررررت الدول ر ررة الط ر رررف
مالح اهتا األولية املؤرىلة  ٢٠متوز/يوليه .٢٠١٢
تعليقات صاح الت

على م حظات الدالة الط

ف

رسالة مؤرىلة  ١4كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٢يؤكد صراحب الربالغ أنره ال ميكرن
١-5
اع بار طلب املراجعة القضائية الرقابية املعرو على ال يابرة العامرة سربيالً فعراالً لالن صراف ،وفقراً
لسوابق الل ة( )٢والكمة األوروبية حلقو اإلنسان(.)٣
 ٢-5وفيما ي علق باعرتا الدولة الطرف على اىل صاص الل رة ون امهرا الرداىللا ،يالحر
صرراحب الرربالغ أن الل ررة تفسررر أحكررام العهررد وأن فآراء الل ررة ملوجررب الربوتوكررول االىل يرراري
[متث ررلأ رأير راً قاطعر راً ذا ح ي ررة ص ررادراً ع ررن ا ي ررة امل ش ررا ملوج ررب العه ررد نفس رره واملكلف ررة ب فس ررف
__________

()٢
()٣
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أحكامهف( .)4ل ا ،يرى صراحب الربالغ أن علرى الدولرة الطررف أن حتررتم قررارات الل رة ،وكر ل
فمعايفغا وممارساهتا وأساليب عملهاف.
المسائل ااإلت اءات المع اضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف
 ١-٦حتري الل ررة علمراً ب اكيررد الدولررة الطرررف عردم وجررود سر د قررانوين لل ررر الرربالغ ،ذ
نرره س ر ل علررى أررو ي ه ر أحكررام الربوتوكررول االىل يرراري ،وباهنررا أوقفررا اإلج رراءات امل صررلة
بررالبالغ ،وأن الدولررة الطرررف فس ر اى ب فسررها عررن ااراءف ن اار ت الل ررة قرراراً بشرران الرربالغ
قيد الدرس.
 ٢-٦وعن اعرتاضات الدولة الطرف امل علقة ب س يل البالغ موضإ ال ر ووقف اإلجراءات،
تالح ر الل ررة أن ك ررل دول ررة ط رررف العه ررد ،بانض ررمامها ىل الربوتوك ررول االىل ي رراري ،تع رررتف
باىل صرراص الل ررة تلقررا البالغررات مررن األف رراد ال ر ين يرردعون أهن ر ضررحايا ان هرراد أي مررن
احلق ررو املبي ررة العه ررد (الديباج ررة وامل رراد  ١مر رن الربوتوك ررول االىل ي رراري) وال ررر فيه ررا .ويعر ر
انضررمام دولررة مررا ىل الربوتوكررول االىل يرراري ضررم اً تعهرردغا بال عرراون مررإ الل ررة حبسررن نيررة حبير
تسمي ا بال ر تل البالغات ومتك هرا مرن ذلر  ،حتيرل آراءغرا ىل الدولرة الطررف والفررد
املعر بعررد دارسررة الرربالغ (الفقرترران  ١و 4مررن املرراد  .)5وأي جرراء ت خر ن الدولررة الطرررف مي ررإ
الل ررة مررن ال ررر الرربالغ وحبث رره وال عبررف عررن آرائهررا بشررانه أو يعطله ررا عررن ذل ر غررو ج رراء
ي عررار مررإ ال امررات تلر الدولررة الطرررف( .)5فالل ررة غررا الررجي تقرررر مررا ذا كرران ي ب ررا تسر يل
قضية من القضايا أم ال .وتالح الل ة أن الدولة الطرف ت ه ال اماهتا ملوجب املراد  ١مرن
الربوتوكررول االىل يرراري بعرردم قبو ررا اىل صرراص الل ررة حتديررد مررا ذا كرران ي ب ررا تسر يل بررالغ
مر ررن البالغر ررات ،وببعالهنر ررا مسر رربقاً عر رردم قبو ر ررا ق ر ررار الل ر ررة بشر رران مقبولير ررة الر رربالغ أو أسسر رره

املوضوعية.

ال ر املقبولية
 ١-7على الل ة ،قبل أن ت ر أي ادعاء يرد بالغ ما ،أن تقرر ،وفقاً للماد  9٣من
ن امها الداىللا ،ما ذا كان البالغ مقبوالً أم ال ملوجب الربوتوكول االىل ياري.
__________

()4
()5

4

يشار ىل تعليق الل ة العام رق  )٢٠٠8(٣٣بشان ال امات الدول األطراف ملوجب الربوتوكول االىل 
ياري.
ان ر ررر عل ر ررى س ر رربيل املث ر ررال البالغ ر ررات رقر ر ر  ،٢٠٠9/١8٦7ورقر ر ر  ،٢٠١٠/١9٣٦ورقر ر ر ،٢٠١٠/١975
ورق ر ر ر  ،٢٠١٠/١98١-٢٠١٠/١977ورق ر ر ر  ،٢٠١٠/٢٠١٠ليفي ر رروف ض ر ررد ب ر رريالروس ،ااراء املع مر ر ررد
 ١9متوز/يوليرره ٢٠١٢؛ الفقررر ٢-8؛ ورقر  ،٢٠١٠/٢٠١9برروبالف ضررد برريالروس ،ااراء املع مررد 5
تشرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١5الفقر .٢-٦
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 ٢-7وقد حتققا ،وفقاً ملق ضيات املاد ()٢(5أ) من الربوتوكرول االىل يراري ،مرن أن املسرالة
نفسررها ليسررا قيررد الدراسررة طررار أي ج رراء آىلررر مررن ج رراءات ال حقيررق الرردو أو ال سرروية
الدولية.
 ٣-7وي ع عليها أن تسر يقن ،ملوجرب املراد ()٢(5ب) مرن الربوتوكرول االىل يراري ،مرن أن
ص رراحب ال رربالغ اس ر فد مجي ررإ س رربل االن ص رراف اللي ررة امل اح ررة .وحت رري علم راً ب رراعرتا الدول ررة
الطرررف علررى أن صرراحب الرربالغ مل يس ر فد مجيررإ سرربل االن صرراف الليررة امل احررة ،السرريما أنرره
مل يطلب من ال يابة العامة جرراء مراجعرة قضرائية رقابيرة لقررارات الراك الليرة .وتر كر بسروابقها
الررجي تفيررد برران تقرردمي ال مرراس ىل ال يابررة العامررة مررن أجررل ج رراء مراجعررة قضررائية رقابيررة لق ررارات
الاك الجي أصبحا ناف ال يعد سبيل ان صاف يلب اس فادن ألغررا املراد ()٢(5ب) مرن
()٦
الربوتوكول االىل ياري .
غر ا الصرردد أن صرراحب الرربالغ كرران حاضررراً أث رراء جلسررة الكمررة ٢٠
 4-7وتالحر
كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٠حي أبلإل باملوعد ال هائا وببجراءات الطعن .وتالح أيضاً أن
صاحب البالغ ،ال ي أطلق سرراحه  ٣١كرانون األول/ديسرمرب  ،٢٠١٠مل يقردم طع راً لردى
حمكم ررة غومي ررل اإلقليمي ررة ال  5ك ررانون الثاين/ي رراير  ٢٠١١ق ررائالً ن رره اح ر ر تعس ررفاً وأدي ررن
ب همة الش ب البسي ب ف حق ،أي بعد  ١٦يوماً من دان ه مرإ أن قرانون الدولرة الطررف ير ص
علررى أنرره حيررق ألصررحاب الشرركاوى الطعررن القررارات اإلداريررة غضررون  5أيررام .واسر اداً ىل
الوثررائق املوجررود امللررف ،تالحر الل ررة أن صرراحب الرربالغ مل حيرردد األسررباب الررجي كرران مررن
املمكن أن مت عه من تقدمي ال ماس وغو رغن االح از .والص ىل أن صاحب البالغ مل ي قيرد
بآجرال الطعررن الررجي ير ص عليهررا القررانون ،وأنره ترراىلر رفررإ شركوان عررن علر  .وب راءً علررى ذلر ،
البالغ.
ترى الل ة أن الفقر (٢ب) من املاد  5من الربوتوكول االىل ياري حتول دون ال ر
-8

ول ل تقرر ما يلا:
(أ)

أن البالغ غف مقبول ملوجب املاد ()٢(5ب) من الربوتوكول االىل ياري؛

(ب)

أن حيال غ ا القرار ىل الدولة الطرف و ىل صاحب البالغ.

__________

()٦
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ان ر ر ررر البالغر ر ررات رق ر ر ر  ،٢٠٠9/١87٣ألكسر ر رريف ضر ر ررد االحتر ر رراد الروسر ر ررا ،ااراء املع مر ر ررد  ٢5تش ر ر ررين
األول/أك رروبر  ،٢٠١٣الفق ررر 4-8؛ ورقر ر  ،٢٠١٠/١9٢9لوزي ك ررو ض ررد ب رريالروس ،ااراء املع م ررد ٢4
تش ررين األول/أك رروبر  ،٢٠١4الفق ررر ٣-٦؛ ورق ر  ،٢٠١١/٢٠8٢ليفي رروف ض ررد برريالروس ،ااراء املع م ررد
 ١4متوز/يوليه  ،٢٠١٦الفقر .٣-7
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