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المر ق
آراء اللجنددة المعنيددة بحقددوق اإلنسددان بموةد ال قددر  4مددا المددا  5مددا
البروجوكددو االختيددارل للعهددد الدددولي الخدداص بددالحقوق المدنيددة والسياسددية
(الدورة )114
بشأن
البالغ رقم *2009/1902
املقدم من:

يوري باكور (ميثله احملامي رومان كيسلياك)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

بيالروس

تاريخ تقدمي البالغ:

 9متوز/يوليه ( 2008تاريخ تقدمي الرسالة األوىل)

إن اللجن ــة املعني ــة إلق ــو اإلنس ــان ،املنش ــأة مبوج ــب امل ــا ة  28م ــن العه ــد ال ــدو ا ــا
باحلقو املدنية والسياسية،

وقد اجتمعت

 15متوز/يوليه ،2015

وق ــد ر ــت م ــن النظ ــر ال ــبالغ رق ــم  ،2009/1902املق ــدم إليه ــا مبوج ــب الربوتوك ــوج
االختياري للعهد الدو ا ا باحلقو املدنية والسياسية،

وق ـ ــد وض ـ ــعت

والدولة الطرف،

اعتباره ـ ــا مجي ـ ــع املعلوم ـ ــات املكتوب ـ ــة ال ـ ـ أتاحه ـ ــا ـ ــا ص ـ ـاحب ال ـ ــبالغ

تعتمد ما يلي:

اآلراء بموة

ال قر  4ما الما  5ما البروجوكو االختيارل

 -1صــاحب الــبالغ هــو يــوري بــاكور ،وهــو م ـوا ن بيالروســي ولــد عــام  .1984وي ـ يدعي أنــه
ض ـ ــحية انتهاك ـ ــات ب ـ ــيالروس حلقوق ـ ــه املك ول ـ ــة مبوج ـ ــب املـ ـ ـوا  ،7و ،9و ،)1(14و )1(19و(،)2
* شارك راسة ه ا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم :السيد عياض بن عاشـور ،والسـيد لاهـاري بوزيـد ،والسـيدة
ســارة كلي النــد ،والس ــيد أولي ييــه و رو ي ــل ،والســيد أس ــد أمــا ــتو اس ،والس ــيد يــوجي إواس ــاوا ،والســيدة إي ان ــا
يليتش ،والسيد نكان موهوموزا الكي ،والسيد وتيين بـازارتاي ،،والسـيد مـاورو بـولي  ،والسـري نادـل رو  ،والسـيد
يكتــور مانويــل رو ري ــي - ،ريســيا ،والس ــيد ابيــان عم ــر ســال يو  ،والس ــيد يــروجالج سيتولس ــين  ،والســيدة أني ــا
زايربيت  -ور ،والسيد يو اج شاين ،والسيد قسطنطا ار زيالش يلي ،والسيدة مار و واتر اج.
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و 21م ــن العه ــد ال ــدو ا ــا ب ــاحلقو املدني ــة والسياس ــية .وميث ــل ص ــاحب ال ــبالغ احمل ــامي روم ــان
كيس ــلياك .وق ــد خ ــل الربوتوك ــوج االختي ــاري حي ــا الن ــاذ بالنس ــبة إىل ب ــيالروس  30ك ــانون األوج/
يسمرب .1992
الوقائع كما عرضها صاح

البالغ

 19آب/أ ســط 2007 ،علــى الســاعة  ،15/00شــارك صــاحب الــبالغ اجتمــاع
1-2
ع ـ ــام للح ـ ــاب السياس ـ ــي املع ـ ــروف باس ـ ــم اجلبه ـ ــة الش ـ ــعبية البيالروس ـ ــية مدين ـ ــة بريس ـ ــت .وعق ـ ــد
االجتمــاع املبــذ ال ـ ي يقــع يــه مكتــب احلــاب( .)1وكــان ال ــرض مــن االجتمــاع إج ـراء مقابلــة مــع
الصـ ــح ي الناشـ ــر الناشـ ــد املـ ــدين املعـ ــروف با ـ ــل سـ ــي ريينت ،ومناقشـ ــة كتابـ ــه اجلديـ ــد .و حـ ــدو
الس ــاعة  ،16/00خ ــل عناص ــر الش ــر ة إىل مب ــذ احل ــاب وق ــا عوا االجتم ــاع وأهن ــو  ،وأوق ـ ـوا 28
شخصــا ،مــن بيــنهم صــاحب الــبالغ ،الســيد بــاكور .والــم الســيد بــاكور وقــت الحــق بارتكــاب
اجلرمية اإل ارية املتمثلة املشاركة اجتماع ري مرخص به.
 2-2وأ ــرع عــن الســيد بــاكور علــى الســاعة  23/00مــن اليــوم ن ســه ون أن تســلم لــه أي وثيقــة
تؤكــد اعتقالــه .وي ـ يدعي أن ه ـ ا التصــرف ينته ـ قــانون اإلج ـراءات التن ي يــة لبــيالروس ألن حرمانــه
مــن احلريــة مل ــدة  6ســاعات و 30مل يُوثَّــق توثيق ــا رمسيــا .وي ـ يدعي أن مش ــاركا آخ ـرين االجتم ــاع
وجه إليهم أي لم.
أُ رِع عنهم على ال ور ون أن تُ َّ
 3-2و  31آب/أ ســط ،2007 ،نظــرت مكمــة موســكو احملليــة مدينــة بريســت قضــية
الس ـ ــيد ب ـ ــاكور .و  4أيلوج/س ـ ــبتمرب  ،2007حكم ـ ــت علي ـ ــه ه ـ ـ احملكم ـ ــة ب ـ ــد ع رام ـ ــة مالي ـ ــة
قدرها  93 000روبل بيالروسي.
 4-2و  13أيلوج/س ــبتمرب  ،2007ع ــن الس ــيد ب ــاكور ه ـ ا احلك ــم أم ــام مكم ــة بريس ــت
اإلقليمية ،ال أيدت قرار احملكمة االبتدائية  4تشرين األوج/أكتوبر .2007
 5-2و  3نيس ــان/أبريل  ،2008ق ــدم الس ــيد ب ــاكور عن ــا إىل رئ ــي ،احملكم ــة العلي ــا مبوج ــب
ور ض عنه  21أيار/مايو .2008
إجراء املراجعة القضائية؛ ُ
الشكوى
 1-3يـ يدعي صــاحب الــبالغ أنــه ضــحية انتهاكـات مــن جانــب بــيالروس حلقوقــه املك ولــة مبوجــب
املوا  ،7و ،9و ،)1(14و )1(19و( ،)2و 21من العهد.
 2-3وي يدعي صاحب البالغ أن سـلطات إن ـاذ القـانون مل تسـجل قـد بشـكل رمسـي أمـر اعتقالـه
واحتجــاز ملــدة  6ســاعات و 30قيقــة  19آب/أ ســط .2007 ،وي ـ يدعي أيضــا أن احتجــاز
دون سجل رمسي ،وهو ما يشكل انتهاكا للما ة  9من العهد.
كان تعس يا لكونه مل يُ َّ

__________
( )1انظر أيضا ،ه ا الصد  ،ال قرتا  5-3و 2-4أ نا .
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 3-3وي ـ يدعي ك ـ ل أن املعامل ــة الـ ـ تع ــرض ــا عل ــى أي ــدي الش ــر ة أثن ــاء احتج ــاز تص ــل إىل
رجــة املعاملــة املهينــة ،وهــو مــا يشــكل انتهاكــا للمــا ة  7مــن العهــد .وي ـ يدعي أن عــدم توجيــه لمــة
ارتك ــاب ن ــ ،اجلرمي ــة اإل اري ــة إىل مجي ــع املش ــاركا االجتم ــاع ينتهـ ـ حقوق ــه املك ول ــة مبوج ــب
املـ ــا ة  )1(19و( )2مـ ــن العهـ ــد .وي ـ ـ يدعي أن أ لبيـ ــة األشـ ــخا املسـ ــتهد ا أعضـ ــاء أح ـ ـااب
معا ِرضة أو ناشطون املعارضة ،مبن يهم أحد الصح يون.
 4-3وي يدعي صاحب البالغ أيضـا أنـه لـب ،خـالج جلسـة احملاكمـة ،اسـتدعاء مـنظم االجتمـاع
كشــاهد وإضــا ة تســجيالت ال يــديو ال ـ التقطتهــا الشــر ة خــالج تــدخلها كأحــد األ لــة .ور ضــت
احملكمــة لبــه .وي ـ يدعي أن إج ـراءات احملكمــة مل تكــن مســتقلة أو مايــدة ،وهــو مــا يشــكل انتهاكــا
حلقوقه املك ولة مبوجب املا ة  )1(14من العهد.
 5-3ويـ يدعي صــاحب الــبالغ أنــه أ يــن بتهمــة انتهــاك قــانون التجمعــات اجلماهرييــة؛ ويالحــأ أن
ال قرة  2من املا ة  3من ه ا القانون تـنص علـى أن أحكامهـا ال تنطبـق علـى األحـدال العامـة الـ
تنظمهــا وتــديرها نقابــات العمــاج واألح ـااب السياســية وانــا ات العمــاج واملنظمــات الدينيــة و ريهــا
م ـ ــن املنظم ـ ــات املب ـ ــاين ا اص ـ ــة ـ ــا عل ـ ــى النح ـ ــو الـ ـ ـ ي ـ ــد الق ـ ــانون واألنظم ـ ــة األساس ـ ــية
للمنظمــات .ويؤكــد أن االجتمــاع ال ـ ي شــارك ي ـه انعقــد مكاتــب اجلبهــة الشــعبية البيالروســية،
وهــو مــا ميكــن التأكــد من ـه مــن عقــد إدــار املبــذ .وقــد أكــدت اجلبهــة الشــعبية البيالروســية تنظيمهــا
ا االجتماع ال ي كان م توحا للجمهور.
 6-3وي ـ يدعي صــاحب الــبالغ أن وق ـ الشــر ة لالجتمــاع واحتجــاز و ــرض رامــة إ اريــة عليــه
وقـ ــت الحـ ــق انته ـ ـ حقـ ــه حريـ ــة التجمـ ــع مبوجـ ــب املـ ــا ة  21مـ ــن العهـ ــد وحقـ ــه تلقـ ــي
املعلومات مبوجب املا ة  )2(19مـن العهـد .ويـ يدعي صـاحب الـبالغ أن الشـر ة أو احملـاكم مل تقـدم
سوغ اعتبار تـدخل الشـر ة املـ كور أعـال واإلجـراءات الالحقـة املتخـ ة ضـد أمـرا ضـروريا
أي مربر يُ ي
جمتمع ميقرا ي.
مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية واألسس الموضوعية
م ـ ـ كرة ش ـ ـ وية مؤرخ ـ ــة  1ك ـ ــانون األوج /يس ـ ــمرب  ،2009عن ـ ــت الدول ـ ــة الط ـ ــرف
1-4
متجــة بــأن صــاحب الــبالغ مل يســتن د ســبل االنتصــاف احملليــة املتاحــة .ويــنص قــانون
مقبوليــة الــبالغ َّ
اإلجـ ـراءات املتعل ــق ب ــاجلرائم اإل اري ــة عل ــى إمكاني ــة الطع ــن الق ـ ـرارات ال ـ ـ خل ــت حي ــا الن ــاذ
ضــون األشــهر الســتة ال ـ تلــي خو ــا حيــا
مبوجــب إج ـراء املراجعــة القضــائية الرقابيــة ،وذل ـ
الن اذ ،إال أن صاحب الـبالغ مل يسـت د مـن هـ اإلمكانيـة .وتتمسـ الدولـة الطـرف بـأن صـاحب
الــبالغ مل يســت د أيضــا مــن حقــه أن ير ــع ،مبوجــب إج ـراء املراجعــة القضــائية الرقابيــة ،عنــا أمــام
مكتــب املــدعي العــام .و ه ـ ا الصــد  ،تشــري الدولــة الطــرف إىل أن مكتــب املــدعي العــام كــان قــد
ق يدم يلة أكثر مـن  10أشـهر عـام  2009مـا يايـد عـن  120اعرتاضـا علـى قـرارات احملـاكم الـ
خلـت بال عـل حيـا الن ـاذ قضــايا إ اريـة أمـرت احملكمـة العليــا مبراجعتهـا .وتالحـأ الدولـة الطــرف
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أن صــاحب الــبالغ مل يطعــن ر ــض احملكمــة العليــا إج ـراء مراجعــة لقضــيته مبوجــب إج ـراء املراجعــة
القضائية الرقابية ،ولكنـه مل يقـدم املايـد مـن التوضـيحات هـ ا الشـأن .وتـد ع الدولـة الطـرف أيضـا
ب ـ ـأن قـ ــانون التجمعـ ــات اجلماهرييـ ــة ال يتعـ ــارض مـ ــع أحكـ ــام العهـ ــد؛ وتالحـ ــأ أن احلقـ ــو احملميـ ــة
مبوجب املا تا  19و 21من العهد ليست مطلقة ،وأنه دوز رض قيو على إمكانية التمتع ا.
 2-4و م كرة شـ وية مؤرخـة  6نيسـان/أبريل  ،2010قـدمت الدولـة الطـرف مالحظالـا بشـأن
األســ ،املوض ــوعية .وهــي ت ـ كر ب ــأن االجتمــاع املع ــين عُ ِقــد حان ــة " يكت ــور" ال ـ تق ــع ن ــ،
املبـ ــذ ال ـ ـ ي تقـ ــع يـ ــه مكاتـ ــب اجلبهـ ــة الشـ ــعبية البيالروسـ ــية ون احلصـ ــوج علـ ــى إذن مسـ ــبق مـ ــن
الســلطات احملليــة .وت ـ كر الدولــة الطــرف أيضــا أن اإلج ـراءات ال ـ ا ـ لا الشــر ة إلهنــاء االجتمــاع
وتوقيـ املشـاركا و ـرض رامـة علـى صـاحب الـبالغ بعـد ذلـ تتوا ـق مـع أحكـام القـانون املعمـوج
بــه بــيالروس لــدواعي سايــة النظــام العــام وسايــة حقــو اآلخـرين وحريــالم .وتــد ع الدولــة الطــرف
بــأن عناصــر الشــر ة مل يســتخدموا ،أثنــاء إهنــاء هـ ا االجتمــاع ،القــوة البدنيــة أو معــدات خاصــة ضــد
املشــاركا وأن املعتقلــا مل يتعرض ـوا علــى اإل ــال للتع ـ يب و ــري مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .وكـان املقصـو مـن توقيـ صـاحب الـبالغ واملشـاركا اآلخـرين هـو
وق نشا هم ري القانوين والتعرف على هويالم وإعدا ماضر بشأن اجلرائم اإل ارية املرتكبة.
جعليقات صاح

البالغ على مالحظات الدولة الطرف

 1-5أُرســلت مالحظــات الدولــة الطــرف بشــأن األســ ،املوضــوعية إىل صــاحب الــبالغ 22
متوز/يوليـ ــه  2010إلب ـ ــداء تعليقات ـ ــه عليه ـ ــا .وذُ يك ـ ـر ص ـ ــاحب ال ـ ــبالغ أيض ـ ــا بتق ـ ــدمي تعليقات ـ ــه عل ـ ــى
مالحظــات الدولــة الطــرف بشــأن مقبوليــة الــبالغ .و  19شــبا  /رباير  ،2013أُرســل ت ـ كري ثــان
لصـاحب الـبالغ بتقـدمي تعليقاتـه علـى مالحظــات الدولـة الطـرف بشـأن املقبوليـة واألسـ ،املوضــوعية
لل ــبالغ .و  20ك ــانون الثاين/ين ــاير ُ ،2014و يجه ــت رس ــالة أخ ــرى إىل ص ــاحب ال ــبالغ ،و ل ــب
إليه تقدمي تعليقاته ون مايد من التأخري.
 2-5و  27آذار/مـ ـ ــارس  ،2014ك ـ ـ ـ يـرر صـ ـ ــاحب ال ـ ـ ــبالغ ا عاءاتـ ـ ــه األولي ـ ـ ــة .و يمـ ـ ــا يتعل ـ ـ ــق
مبالحظـات الدولــة الطــرف الـ تعــرتض علــى مقبوليــة الـبالغ ،يــد ع صــاحب الــبالغ بأنــه قــد اســتن د
مجيــع ســبل االنتصــاف احملليــة املتاحــة ،مبــا يهــا تلـ الـ و رلــا احملكمــة العليــا وأنــه ال يـرى إجـراء
املراجعــة القضــائية الرقابيــة الـ ي قــد يضــطلع بــه مكتــب املــدعي العــام ســبيال مليــا عــاال لالنتصــاف.
ويد ع بأنه ري مطالب ،و قا الجتها ات اللجنة ،باستن ا سبيل االنتصاف امل كور.
 3-5وعــالوة علــى ذل ـ  ،ي ـد ع صــاحب الــبالغ ب ـأن مالحظــات الدولــة الطــرف بشــأن األســ،
املوض ــوعية لل ــبالغ تتس ــم بالط ــابع الع ــام وال تق ــدم حجج ــا م ــد ة يم ــا يتعل ــق با ــدف م ــن إهن ــاء
االجتمــاع ال ـ ي نظمتــه اجلبهــة الشــعبية البيالروســية ،والامــه بارتكــاب جرمي ـة إ اريــة ،و ــرض رامــة
عليه ملشاركته االجتماع امل كور.
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المسائل واإلةراءات المعروضة على اللجنة

النظر

املقبولية

 1-6قبــل النظــر أي ا عــاء يــر بــالغ مــا ،دــب علــى اللجنــة املعنيــة إلقــو اإلنســان ،و قــا
للم ــا ة  93م ــن نظامه ــا ال ــداخلي ،أن تق ــرر م ــا إذا ك ــان ال ــبالغ مقب ــوال أم ال مبوج ــب الربوتوك ــوج
االختياري امللحق بالعهد.
 2-6وو قا ملا تقتضـيه ال قـرة (2أ) مـن املـا ة  5مـن الربتوكـوج االختيـاري ،نققـت اللجنـة مـن أن
املس ــألة ذال ــا ليس ــت م ــل راس ــة إ ــار إجـ ـراء آخ ــر م ــن إجـ ـراءات التحقي ــق ال ــدو أو التس ــوية
الدولية.
 3-6وتالح ــأ اللجن ــة أن الدول ــة الط ــرف اعرتض ــت عل ــى مقبولي ــة ال ــبالغ بس ــبب ع ــدم اس ــتن ا
ســبل االنتص ــاف احمللي ــة و ق ــا للم ــا ة (2ب) م ــن امل ــا ة  5م ــن الربوتوك ــوج االختي ــاري أل ين ص ــاحب
الــبالغ مل يطعــن قـرار احملكمــة العليــا مبوجــب إجـراء املراجعــة القضــائية الرقابيــة( .)2وتالحــأ اللجنــة
أيضــا أن صــاحب الــبالغ قــدم 3 ،نيســان/أبريل  ،2008عنــا إىل رئــي ،احملكمــة العليــا مبوجــب
إجـراء املراجعــة القضــائية الرقابيــة وأن عنــه ُرِــض  21أيار/مــايو  .2008وتالحــأ اللجنــة كـ ل
توضــيو صــاحب الــبالغ ب ـأن إج ـراءات املراجعــة القضــائية الرقابيــة لــدى احملكمــة العليــا ــري عالــة
قضايا مثل قضيته.
 4-6وتُـ يكر اللجنــة باالجتهــا ات( )3الـ أ ــا ت يهــا بـأن تقــدمي لبــات إلجـراء مراجعــة قضــائية
رقابيـة إىل رئـي ،احملكمـة ضـد قـرارات احملـاكم الـ خلـت حيـا الن ـاذ والـ ضـع للسـلطة التقديريــة
للقاضـ ــي يشـ ــكل سـ ــبيل انتصـ ــاف اسـ ــتثنائيا وأن الدولـ ــة الطـ ــرف هـ ــي ال ـ ـ دـ ــب أن تبـ ـ يـا أن ةمـ ــة
إمكانيــة معقولــة ألن تشــكل ه ـ الطلبــات ســبيل انتصــاف عــاال ــل ــروف القضــية .وتُ ـ يكر
اللجنة أيضا باجتها الـا الـ ت يـد بـأن تقـدمي التمـاس إىل مكتـب املـدعي العـام للشـروع إجـراءات
مراجعــة قـرارات احملــاكم الـ خلــت حيــا الن ــاذ ال يشـ يكل سـبيل انتصــاف ينب ــي اســتن ا أل ـراض
امل ــا ة ()2(5ب) م ــن الربوتوك ــوج االختي ــاري( .)4وبن ــاء عل ــى ذل ـ  ،ت ــرى اللجن ــة أن امل ـا ة املـ ـ كورة
ال متنعها من النظر ه ا اجلاء من البالغ.

__________
( )2انظر ال قرة  1-4أعال .

( )3الــبالغ رقــم  ،1998/836جيالزاوســكاس ضــد ليتوانيــا ،اآلراء املعتمــدة  17آذار/مــارس  ،2003ال قــرة 4-7؛ والــبالغ
رقــم  ،2008/1851ســيكريكو ضــد بــيالروس ،اآلراء املعتمــدة  28تش ـرين األوج/أكتــوبر  ،2013ال قــرة 3-8؛ والــبالغ
رقــم  ،2009/1920-1919بروتســكو وتولشــا ضــد بــيالروس ،اآلراء املعتمــدة  1تش ـرين الثــاين/نو مرب  ،2013ال قــرة
 ،5-6والـ ــبالغ رقـ ــم  ،2008/1784شـ ــوميلا ضـ ــد بـ ــيالروس ،اآلراء املعتمـ ــدة  23متوز/يوليـ ــه  ،2012ال قـ ــرة 3-8؛
والــبالغ رقــم  ،2008/1814ب .ج .ضــد بــيالروس ،ق ـرار عــدم املقبوليــة املعتمــد  26متوز/يوليــه  ،2011ال قــرة 2-6؛
والبالغ رقم  ،2010/2021إ .ز .ضد كازاخستان ،قرار عدم املقبولية املعتمد  1نيسان/أبريل  ،2015ال قرة .3-7
( )4ال ـ ــبالغ رق ـ ــم  ،2009/1873أليكس ـ ــي ض ـ ــد االن ـ ــا الروس ـ ــي ،اآلراء املعتم ـ ــدة  25تش ـ ـرين األوج /أكت ـ ــوبر ،2013
ال قرة 4-8؛ والبالغ رقم  ،2010/1985كوكتيش ضد بيالروس ،اآلراء املعتمدة  24متوز/يوليه  ،2014ال قرة .3-7
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 5-6وتالحــأ اللجنــة اال عــاء العــام لصــاحب الــبالغ بـأن حقوقــه املك ولــة مبوجــب املــا ة  7مــن
العهــد قــد انتهكــت بســبب الطريقــة ال ـ عاملتــه ــا الشــر ة أثنــاء توقي ــه .وتالحــأ اللجنــة أيضــا أن
الدولة الطرف تتمس بعدم اسـتخدام أيـة قـوة بدنيـة أو معـدات خاصـة ضـد املشـاركا االجتمـاع
وع ــدم تع ــرض األش ــخا املعتقل ــا للتعـ ـ يب أو ــري م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو
الالإنســانية أو املهينــة .ومــن م ،ــي ــل يــاب أيــة معلومــات أخــرى ذات صــلة املل ـ لــدعم
ا عاء صـاحب الـبالغ ،تـرى اللجنـة أن صـاحب الـبالغ مل يقـدم مـا يثبـت ا عاءاتـه مبوجـب املـا ة 7
مــن العهــد أل ـراض املقبوليــة .وبنــاء علــى ذل ـ  ،لــص اللجنــة إىل أن ه ـ ا اجل ـاء مــن الــبالغ ــري
مقبوج مبوجب املا ة  2من الربوتوكوج االختياري.
 6-6وتالحــأ اللجنــة أيضــا ا عــاء صــاحب الــبالغ أن حقوقــه املك ولــة مبوجــب املــا ة  14مــن
العهــد قــد انتهكــت ألن احملــاكم ليســت مســتقلة ومايــدة ،حيــر ُرِــض الطلــب ال ـ ي قدمــه لســماع
أح ــد الش ــهو  -م ــنظم االجتم ــاع (ال ـ ي اعتق ــل حينه ــا أيض ــا)  -وإ راع تس ــجيالت ال ي ــديو الـ ـ
التقطتهــا الشــر ة خــالج تــدخلها كأحــد األ لــة .ومــع ذل ـ  ،تــرى اللجنــة أن ـه ــل عــدم ورو أي ـة
معلومات أخرى من صاحب الـبالغ ،ـنن أوجـه القصـور اإلجرائيـة الـ يـدعى حـدوثها ال تثبـت،
حــد ذالــا ،أن احملــاكم ليســت مســتقلة ومايــدة .وبنــاء علــى ذل ـ  ،تــرى اللجنــة أن ه ـ ا اجلــاء مــن
البالغ ري مقبوج مبوجب املا ة  2من الربوتوكوج االختياري ألنه ري مدعوم بأ لة كا ية.
 7-6وأخ ـ ـريا ،ت ـ ــرى اللجنـ ــة أن ا ع ـ ــاءات صـ ــاحب ال ـ ــبالغ املتبقيـ ــة ،ال ـ ـ تثـ ــري مس ـ ــائل متص ـ ــلة
بـ ــاملوا  ،)2(9و )1(19و( ،)2و 21مـ ــن العهـ ــد ،قـ ــد ُ يعم ـ ـت مبـ ــا يك ـ ــي مـ ــن األ لـ ــة أل ـ ـراض
املقبولية .ومن م ،تعلن اللجنة أهنا مقبولة ،وتنتقل إىل النظر األس ،املوضوعية.

النظر

األس ،املوضوعية

 1-7نظــرت اللجنــة املعنيــة إلقــو اإلنســان هـ ا الــبالغ
ا الطر ان و قا ملا تنص املا ة  )1(5من الربوتوكوج االختياري.

ضــوء مجيــع املعلومــات الـ أتاحهــا

 2-7وتالحــأ اللجنــة ،أوال وقبــل كــل شــيء ،ا عــاء صــاحب الــبالغ مبوجــب املــا ة  9مــن العهــد
ب ـأن اعتقال ـه اإل اري ،ال ـ ي ام  6ســاعات و 30قيقــة ،مل يســجل قــد .ومتســكت الدولــة الطــرف
ب ــأن توقيـ ـ ص ــاحب ال ــبالغ ك ــان قانوني ــا وأن ــه ك ــان يه ــدف إىل إهن ــاء االجتم ــاع الـ ـ ي مل ت ــرخص
السلطات احمللية بعقد والتعرف علـى هويـة املشـاركا وإعـدا مضـر رمسـي ضـدهم .وتالحـأ اللجنـة
أن الدول ــة الط ــرف مل تُ نيــد ا ع ــاء ص ــاحب ال ــبالغ احمل ــد الـ ـ ي أ ــا ي ــه بع ــدم تس ــجيل اعتقال ــه.
وتُـ يكر اللجنــة ب ـأن االعتقــاج أو االحتجــاز قــد يكــون مســموحا بــه مبوجــب الق ـوانا احملليــة ويكــون
تعسـ يا علــى الــر م مــن ذلـ  .وال ينب ــي اعتبــار م هــوم "التعسـ " معــا ال مل هــوم "خمال ــة القــانون"،
بل دب ت سري بشكل أوسع ليشمل كل ما هو ـري الئـق و ـري عـا ج و ـري قابـل للتنبـؤ و ـري قـائم

GE.15-14582

7/10

CCPR/C/114/D/1902/2009

علــى األصــوج القانونيــة للمحاكمــة( ،)5ضــال عمــا هــو ــري معقــوج و ــري ضــروري و ــري متناســب(.)6
وتالح ــأ اللجن ــة أن الدول ــة الط ــرف مل تثب ــت أن أس ــباب توقي ـ ص ــاحب ال ــبالغ ،أي املش ــاركة
اجتمـاع عقــد حـاب سياســي أمـاكن خاصــة ،أســباب مشـروعة وضــرورية ومتناسـبة أل ـراض املــا ة
 9من العهـد .وعلـى ا صـو  ،مل توضـو الدولـة الطـرف الضـرورة الـ عـت إىل احتجـاز صـاحب
الــبالغ بعــد التعــرف علــى هويتــه وبعــد إعــدا مضــر رمســي .وتالحــأ اللجنــة كـ ل أن مــن الواجــب
عدم احتجاز شخص مـا تعسـ يا بسـبب ممارسـته حلريـة التعبـري( .)7وبنـاء علـى ذلـ  ،تـرى اللجنـة،
ــل الظ ــروف امل ـ ـ كورة أع ــال و ي ــاب أي ـ ـة معلوم ــات أخ ــرى ذات ص ــلة املل ـ ـ  ،أن حق ــو
صاحب البالغ املك ولة مبوجب املا ة  9من العهد قد انتهكت.
 3-7وتتمثــل املســألة الثانيــة املعروضــة علــى اللجنــة معر ــة مــا إذا كــان منــع صــاحب الــبالغ مــن
املشــاركة اجتمــاع نظمــه حــاب سياســي املبــذ ال ـ ي يقــع يــه مكتــب احلــاب امل ـ كور وتوقي ــه
واحلك ــم علي ــه ب رام ــة إ اريـ ــة يش ــكل انتهاك ــا حلق ــو صـ ــاحب ال ــبالغ مبوج ــب املـ ــا تا  19و21
من العهد.
 4-7و هـ ا الص ـد  ،تُـ يكر اللجنــة بــأن املــا ة  )2(19مــن العهــد تقتضــي مــن الــدوج األ ـراف
أن تك ــل ممارس ــة احلـ ــق حري ــة التعب ــري ،مبـ ــا ذل ـ ـ حري ــة التمـ ــاس خمتل ـ ـ ض ــروب املعلومـ ــات
واأل ك ــار وتلقيه ــا ونقله ــا ،وا ــا اعتب ــار للح ــدو  ،سـ ـواء ش ــكل شـ ـ وي أو مكت ــوب أو مطبـ ـوع.
وتشــري اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم  )2011(34بشــأن حريــة الـرأي والتعبــري ،الـ ي يــنص علــى أن
حري ــة ال ـ ـرأي وحري ــة التعب ــري ش ــر ان ال ــذ عنهم ــا لتحقي ــق النم ــو الكام ــل لل ــر  .ومه ــا عنص ـ ـران
أساسيان ألي جمتمع حر و ميقرا ي ويشكالن حجر الااوية لكل جمتمع حر و ميقرا ي.
 5-7وتالحأ اللجنـة أيضـا أن احلـق التجمـع السـلمي الـ ي تك لـه املـا ة  21مـن العهـد حـق
أساســي مــن حقــو اإلنســان ،وهــو ضــروري لتعبــري الشــخص علنــا عــن وجهــات نظــر وآرائــه وال ــذ
عنــه أي جمتمــع ميقرا ــي .ويشــمل ه ـ ا احل ـق إمكانيــة تنظــيم سمــع ســلمي واملشــاركة يــه ــدف
مناصرة قضية معينة أو استهجاهنا.
 6-7وتالحأ اللجنـة ا عـاءات صـاحب الـبالغ بأنـه أوقـ واحتُجـا بسـبب مشـاركته اجتمـاع
نظمه حاب سياسي و هالِـم بارتكـاب جرميـة إ اريـة .وتالحـأ كـ ل حجـة صـاحب الـبالغ بأنـه هالِـم
بارتكاب جرميـة إ اريـة بسـبب مشـاركته اجتمـاع نظمـه حـاب معـارض ،وعوقـب بسـبب إبـداء آراء
سياس ــية اعتربل ــا الس ــطات مث ــرية للمش ــاكل ،وأُج ـ ِـرب عل ــى الت ــربؤ م ــن مواق ــه وآرائ ــه وأقوال ــه املتعلق ــة
__________
( )5ال ـ ــبالغ رق ـ ــم  ،2002/1134ـ ــورجي  -ينك ـ ــا ض ـ ــد الك ـ ــامريون ،اآلراء املعتم ـ ــدة  17آذار /م ـ ــارس ،2005
ال ق ــرة 1-5؛ وال ــبالغ رق ــم  ،1988/305ــان آل ــا ض ــد هولن ــدا ،اآلراء املعتم ــدة  23مت ــوز /يولي ــه ،1990
ال قرة .8-5

( )6التعليق العام رقم  )2014(35بشأن حق ال ر احلرية و األمان على شخصه ،ال قرة .12
( )7التعليق العام رقم  )2011(34بشأن حرية الرأي والتعبري ،ال قرة .23
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بالشــأن املــدين .وتتعلــق املســألة املعروضــة علــى اللجنــة بتحديــد مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف ،مبنعهــا
صاحب البالغ من املشاركة اجتماع نظـم نـت رعايـة حـاب سياسـي واحتجـاز والامـه بارتكـاب
جرميـة إ اريـة ،م احلكــم عليـه بــد ع رامـة ،قــد قييـدت بـال مــربر حقوقـه املك ولـة مبوجـب املــا تا 19
و 21من العهد.
 7-7وتُ يكر اللجنة بأن املا ة  )3(19من العهـد سيـا ـرض قيـو معينـة ،ولكـن شـريطة أن تكـون
م ــد ة ب ــنص الق ــانون وأن تك ــون ض ــرورية( :أ) الحـ ـرتام حق ــو اآلخـ ـرين أو مسع ــتهم؛ (ب) حلماي ــة
األم ــن الق ــومي أو النظ ــام الع ــام أو الص ــحة العام ــة أو اآل اب العام ـة .وتالح ــأ اللجن ــة أن أي قي ــو
علــى ممارســة احلقــو ال ـ تك لهــا املــا ة  )2(19دــب أن تســتو املعيــارين الص ـارما املتمثلــا
الضرورة والتناسب وأن تتعلق مباشرة بال رض احملد ال ي تأسست عليه.
 8-7وتالحــأ اللجنــة ك ـ ل عــدم ج ـواز ــرض أيــة قيــو علــى احلــق التجمــع الســلمي ال ـ ي
تك لــه املــا ة  21عــدا تل ـ ال ـ ت ــرض بقــا للقــانون وتشــكل تــدابري ضــرورية جمتمــع ميقرا ــي
لص ــيانة األم ــن الق ــومي أو الس ــالمة العام ــة أو النظ ــام الع ــام أو حلماي ــة الص ــحة أو اآل اب العام ــة أو
حق ــو اآلخـ ـرين وحري ــالم .وعن ــدما ت ــرض ول ــة ــرف قي ــو ا ــدف التو ي ــق ب ــا ح ــق ال ــر
التجم ــع واملص ــال الس ــال ة ال ـ كر ذات االهتم ــام الع ــام ،ينب ــي ــا أن تسرتش ــد ــدف تيس ــري احل ــق
عوض ــا ع ـن الس ــعي إىل ــرض قي ــو ــري ض ــرورية أو ــري متناس ــبة عل ــى ه ـ ا احلـ ـق .وتك ــون الدول ــة
الطرف بالتا ملامة بتربير تقييدها للحق املشموج إلماية املا ة  21من العهد(.)8
 9-7وتالحأ اللجنـة حجـة الدولـة الطـرف الـ تؤكـد أن صـاحب الـبالغ أوقـ بسـبب مشـاركته
سمــع ــري مــرخص لــه ،وهــو مـا يشــكل انتهاكــا للقــانون املتعلــق بــاجلرائم اإل اريــة ،وأن اإلجـراءات
ال ا ها عناصر الشـر ة لوقـ احلـدل ـري املـرخص لـه كانـت مـربرة نظـرا لعـدم حصـوج املنظمـا
عل ــى ت ــرخيص مس ــبق .وم ــع ذلـ ـ  ،تالح ــأ اللجن ــة أيض ــا أن الدول ــة الط ــرف مل تثب ــت أن توقيـ ـ
صاحب البالغ و رض رامة عليـه ،بصـرف النظـر عـن قانونيـة هـ ين اإلجـراءين ،أمـر ضـروري ألحـد
األ ـ ـراض املش ــروعة الـ ـوار ة امل ــا ة  )3(19م ــن العه ــد .ومل تق ــدم الدول ــة الط ــرف أيض ــا م ــا ي ــربر
وجــوب احلصــوج علــى تــرخيص مــن أجــل عقــد اجتمــاع حيــا خــا يســتأجر احلــاب السياس ـي.
و هـ ـ ا الص ــد  ،تُـ ـ يكر اللجن ــة ب ــأن الدول ــة الط ــرف ه ــي الـ ـ د ــب أن تثب ــت أن القي ــو امل روض ــة
كانت ضرورية احلالة املعنية.
 10-7و ــل الظــروف املشــار إليهــا أعــال و يــاب أيــة معلومــات أخــرى ه ـ ا الصــد مــن
الدولة الطرف لتربير التقييد أل ـراض املـا ة  )3(19مـن العهـد ،لـص اللجنـة إىل أن حقـو صـاحب
البالغ املك ولة مبوجب املـا ة  )2(19مـن العهـد قـد انتهكـت .وباملثـل ،لـص اللجنـة ،يـاب أيـة
معلومات ه ا الصد من الدولة الطرف لتربير القيو امل روضـة مبـا يتنـام مـع أحكـام املـا ة  21مـن
العهد ،إىل أن حقو صاحب البالغ مبوجب املا ة  21من العهد قد انتهكت.

__________
( )8انظــر ،علــى ســبيل املثــاج ،الــبالغ رقــم  ،2010/1948تورتشــينياك وآخــرون ضــد بــيالروس ،اآلراء املعتمــدة
متوز/يوليه  ،2013ال قرة .4-7
GE.15-14582
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 -8وإن اللجنــة املعنيــة إلقــو اإلنســان ،إذ تتصــرف مبوجــب ال قــرة املــا ة  )4(5مــن الربوتوكــوج
االختياري امللحق بالعهـد الـدو ا ـا بـاحلقو املدنيـة والسياسـية ،تـرى أن الدولـة الطـرف انتهكـت
حقــو صــاحب الــبالغ املك ولــة مبوجــب املـوا  9و )2(19و 21مــن العهــد الــدو ا ــا بــاحلقو
املدنية والسياسية.
 -9والدول ــة الط ــرف ملام ــة ،و ق ــا للم ــا ة ()3(2أ) م ــن العه ــد ،بت ــو ري س ــبيل انتص ــاف يع ــاج
لصــاحب ه ـ ا الــبالغ ،الســيد يــوري بــاكور ،مبــا ذل ـ ســدا مبل ـ ال رامــة وأيــة تكــالي قانونيــة
نمله ــا ،باإلض ــا ة إىل منح ــه تعويض ــا مناس ــبا .والدول ــة الط ــرف ملام ــة أيض ــا با ــاذ خطـ ـوات ملن ــع
ي
حــدول انتهاكــات مماثلــة املســتقبل .و ه ـ ا الصــد  ،تؤكــد اللجنــة مــن جديــد أن علــى الدولــة
الطـ ــرف أن تراجـ ــع تش ـ ـريعالا ،وال سـ ــيما قـ ــانون التجمعـ ــات اجلماهرييـ ــة املـ ــؤرخ  30كـ ــانون األوج/
يسمرب .)9(1997
 -10واللجن ــة ،إذ تضـ ــع اعتبارهـ ــا أن الدولـ ــة الط ــرف ،عنـ ــدما أصـ ــبحت ر ـ ــا الربوتوكـ ــوج
االختيــاري ،قــد اعرت ــت باختصــا اللجنــة نديــد مــا إذا كــان قــد حــدل انتهــاك ألحكــام العهــد
أم ال ،وتعه ــدت ،عم ــال بامل ــا ة  2م ــن العه ــد ،بض ــمان متت ــع مجي ــع األ ـ ـرا املوج ــو ين إقليمه ــا
وا اضــعا لواليتهــا بــاحلقو املعــرتف ــا العهــد وإتاحــة ســبيل انتصــاف عــاج وقابــل ل ن ــاذ مـ
ثب ــت ح ــدول انته ــاك ،ت ــو أن تتلق ــى م ــن الدول ــة الط ــرف ،ض ــون  180يوم ــا ،معلوم ــات ع ــن
التــدابري املتخ ـ ة لوضــع آراء اللجنــة موضــع التن ي ـ  .وتطلــب اللجنــة أيضــا إىل الدولــة الطــرف نشــر
ه اآلراء وتعميمها على نطا واسع الدولة الطرف بالل تا البيالروسية والروسية.

__________
( )9انظ ــر ،عل ــى س ــبيل املث ــاج ،ال ــبالغ رق ــم  ،2008/1851ال مي ــري س ــيكريكو ض ــد ب ــيالروس ،اآلراء املعتم ــدة 28
تش ـرين األوج/أكتــوبر  ،2013ال قــرة 11؛ والــبالغ رقــم  ،2010/1948تورشــنياك وآخــرون ضــد بــيالروس ،اآلراء
املعتم ـ ــدة  24متوز/يولي ـ ــه  ،2013ال ق ـ ــرة 9؛ وال ـ ــبالغ رق ـ ــم  ،2008/1790و ش ـ ــا وسرييتس ـ ــا وماي ـ ــاك ض ـ ــد
بيالروس ،اآلراء املعتمدة  27متوز/يوليه  ،2012ال قرة .11
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