
 

 

 حكم صدور لقب املتهمني وصور أمساء نشر ترفض اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة بيان

نهائي قضائي

 م3131 يونيو 31 املنامة

  يف املتهمني وصور أمساء نشر لتكرار القاطع رفضها عن اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة جتدد

 بأحكام املعنية اجلهات التزام ضرورة على وتؤكد اليومية، احمللية واجلرائد الرمسية اإلعالم وسائل

 يف إدانته تثبت حتى برئ املتهم"  أن من( ج) الفقرة 02 املادة وخصوصا البحرين مملكة دستور

 التحقيق مراحل مجيع يف الدفاع حق ملمارسة الضرورية الضمانات فيها له تؤمن قانونية حماكمة

 جسمانيا املتهم إيذاء حيظر: " انه على املادة ذات من( د) الفقرة وكذلك ،"للقانون وفقا واحملاكمة

 0220 لسنة( 64) رقم بقانون املرسوم من( 38) املادة بنص االلتزام إىل إضافة ،"معنويا أو

 من"  تعترب عنها تسفر اليت والنتائج ذاتها التحقيق إجراءات أن من اجلنائية اإلجراءات قانون بشأن

 ." األسرار

 من 11 املادة من األوىل للفقرة صرحية خمالفة يعد ذلك بأن الوطنية املؤسسة تؤكد كما

 أن إىل بريئًا يعترب جبرمية متهم شخص كل: "  أن على نصت واليت اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن

 من الثانية والفقرة ،"عنه للدفاع الضرورية الضمانات فيها له تؤمن علنية مبحاكمة قانونا تثبت

 بارتكاب متهم كل حق: " من والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدولي العهد من 16 املادة

 ."قانونا اجلرم علية يثبت أ، إىل بريئا يعترب أن جرمية

 ما مع يتعارض( فرباير 16) تنظيم قضية يف املتهمني وصور أمساء نشر أن الوطنية املؤسسة وتعترب

 الدولية االتفاقيات يف األطراف الدول تنفيذ تتابع اليت العنصري التمييز على القضاء جلنة انتهجته

 املرسوم مبوجب البحرين مملكة هلا انضمت واليت العنصر، التمييز أشكال مجيع على للقضاء

 الرباءة افرتاض يف احلق بأن املعتمدة توصياتها يف أوضحت حيث ،1992 لسنة( 3) رقم بقانون

 من متنع أن جيب العامة السلطات من وغريها القضائية والسلطات الشرطة سلطات"  بأن يعين

 بل القضية، يف حكم إىل احملكمة تتوصل أن قبل املتهم بذنب يتعلق فيما عالنية آرائها عن التعبري

. بعينها أثنية أو عرقية مجاعة إىل ينتمون أشخاص حول مسبقا الشبهات إثارة من منعها وجيب

 قد معلومات بنشر اإلعالم وسائط قيام عدم تكفل بأن االلتزام السلطات هذه عاتق على ويقع

 .األشخاص من معينة لفئات وصمًا تتضمن
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