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معلبمات أساسية
 - 1ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ اي ك .ك.ل واي مواطنة روس ـ ـ ـ ـ ــية ُولد يف عام  .1983واي تدعي انتهاك
احلقوق املمفولة هلا مبوجب الفقرا (ب) و(د) و(ه) من املادة  2والفقرة (أ) من املادة  5والفقرة (ج)
من املادة  7من االتفاقية .وقد ص ـ ـ ّدق االحتاد الروسـ ــي على االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري يف  23كانون
الثاين/يناير  1981و 28متوز/يوليه 2004ل على التوايل.
البقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
ُ 1-2دعيت ص ــاحبة البالغل واي من النش ــطان املدافعني عن حقوق املثليا واملثليني وم دوجي املية
اجلنس ــي ومفايري اهلوية اجلنس ــانية وتعمة مس ــتش ــارة قانونية متطوعة لدة من مة Vykhodل إىل املس ــاعدة
يف تن يم مهرجان  QueerFestلعام  .2013ويوم  19أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب 2013ل عند مدخة املبىن اللي
نُ م فيه املهرجانل رأ نائبا يف اجلمعية التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعية لس ـ ـ ـ ـ ـ ــانت بطرس ـ ـ ـ ـ ـ ــربغل فيتايل ميلونوفل يرافقه أفراد
من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة وعدة رجال آخرين تبيّنت أهنم اعتدوا من قبة على مدافعني عن حقوق املثليا واملثليني
وم دوجي املية اجلنس ـ ــي ومفايري اهلوية اجلنس ـ ــانية .وبتعليما من الس ـ ــيد ميلونوفل طلب أفراد الش ـ ــرطة
من من مي املهرجان اإلدالن بوثائق تثبت تأجك ممان إقامة احلدث .فتدخلت صاحبة البالغ الستيااح
اجلوانب القانونية للطلب .ويف تلك األثنانل قاطع الس ـ ــيد ميلونوف احملادثةل قائال إن ص ـ ــاحبة البالغ ومن
معها من املشــاركني يف الا احلدث ليس ـوا روســا وإهنم خياــعون لدبلوماســيني أجانب ويســتجدوهنم طمعا
يف املال .مث اسـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــة او ومرافقوه يف كية التهديدا والشـ ـ ـ ــتائم ل وار املهرجان ومتطوعيه .وكان يتلفظ
خاص ـ ــة بملما من قبية ” “spidoznyو ” “petukhو ” .“petushatnikأما النس ـ ــان فمان خياطبهن
بعبارا مثة ”قص ـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ـ ــعركل يا حيوان“ و”هبيمة“ل ونعت امرأة بأهنا ”زوج“ امرأة أخرة .وخاطب
يهم بتعنيف أحــد
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبــة البالغ بملمي ” “stukachkaو ”“kovyryalkaل ملــا رأ أحــد رجــال ـه ّ
املشــاركني يف املهرجان وطلبت من ضــباط الشــرطة أن يتدخلوا .دك أن أفراد الشــرطة يتخلوا أي إجران
ردا على السلوك املسين إىل صاحبة البالغ.
 2-2ويف  30أيلول/سبتمرب 2013ل قدمت صاحبة البالغ طلب حتريك دعوة ضد السيد ميلونوف
لدة ممتب املدعي العام يف ســانت بطرســربغ ولدة ممتب املدعي العام يف مقاطعة برميورســميل مبوجب
املادتني ( 61-5القلف) و ( 62-5التميي ) من قانون االحتاد الروس ـ ـ ـ ــي املتعلق باجلرائم اإلدارية .ورف
ممتب املدعي العام يف مقاطعة برميورس ـ ــمي الطلب يف  17تشـ ـ ـرين األول/أكتوبر  2013وجان يف تعلية
الرف أن قانون اجلرائم اإلدارية ال يتاــمن قواعد تن يمية فيما يتعلق مبســةولية النواب اإلداريةل ألن نواب
اجلمعية التشريعية يتمتعون باحلصانة وألن مقاضاهتم جيب أن ختاع ألحمام قانون احتادي خاص يمن
قد اعتُمد .وقدمت صــاحبة البالغ طعنا إىل ممة برميورســمي احمللية يف ســانت بطرســبورغ يف  30كانون
الثاين/يناير 2014ل طلبت فيه إبطال قرار ممتب املدعي العام ملقاطعة برميورس ــمي .ويف  20آذار/مارس
2014ل قات ممة برميورسمي احمللية يف سانت بطرسربغ برف الطعن.
 3-2ويف  9تش ـ ـرين الثاين/نوفمرب 2013ل رفعت ص ــاحبة البالغ دعوة مدنية ض ــد الس ــيد ميلونوف
لدة ممة أوكتيابرس ـ ــمي احمللية يف س ـ ــانت بطرس ـ ــربغ والتمس ـ ــت من احملممة أن حتمي ش ـ ــرفها وتص ـ ــون
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كرامتها وأن تقر بأن حقوقها املعنوية قد انتُهمت( .)1وقد أحيلت القاـ ـ ــية إىل ممة ككوفسـ ـ ــمي احمللية
ألهنا ص ـ ــاحبة االختص ـ ــاص .ويف  29نيس ـ ــان/أبرية 2014ل ُرفا ـ ــت الدعوةل وجان يف احلمم الص ـ ــادر
أن ال أدلة تثبت تلفُّظ املدعى عليه بعبارا مسيئة.
 4-2ويف  28أيار/مايو 2014ل قدمت ص ـ ـ ــاحبة البالغ طعنا لدة ممة مدينة س ـ ـ ــانت بطرس ـ ـ ــربغ
ضــد قرار ممة ككوفســمي احمللية .ويف  14تشـرين األول/أكتوبر 2014ل رفاــت ممة مدينة ســانت
بطرسربغ الطعن.
 5-2ويف تاريخ يلكر على وجه التحديدل رفعت ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ دعوة نق لدة ايئة رئاس ـ ـ ـ ـ ــة
ممة مدينة ســانت بطرســربغ .ويف  27شــباط/فرباير 2015ل رفاــت ايئة الرئاســة الطعنل مصــرحة بأن
إلفان حمم ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن ممة مبوجب دعوة النق أو تعديله جيب أن يمون معلال حبدوث انتهاك
مادي ملعايك القانون املوضوعية واإلجرائيةل واو ما ينتفي يف اله القاية.
الشكبى
 1-3تدعي ص ـ ــاحبة البالغ أن الدولة الطرف تتح هلا أدوا محاية قانونية فعالة و تعرف بانتهاك
حقوقها و تقدم هلا أي تعوي أو تتخل أي إجرانا أخرة هتدف إىل رد االعتبار حلقوقها.
 2-3وتــدعي ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبــة البالغ انتهــاك حقوقهــا مبوجــب الفقرا (ب) (د) و (ه) من املــادة  2من
االتفاقيةل جران املأ بشــرفها وكرامتها وشــتمها بســبب ميلها اجلنســي واويتها اجلنســانيةل وبســبب انتســاهبا
إىل مجاعا املثليا واملثليني وم دوجي املية اجلنسي ومفايري اهلوية اجلنسانية.
 3-3وتدعي ص ـ ــاحبة البالغ أيا ـ ــا انتهاك حقوقها مبوجب الفقرة (أ) من املادة  5من االتفاقيةل ألهنا
تعرضت لإلاانة والشتم بسبب عدم تقيداا بالقوالب النمطية املتعلقة بالدور التقليدي للمرأة يف العالقا
اجلنسانية واألدوار االجتماعية للمثليا وم دوجا املية اجلنسي ومفايرا اهلوية اجلنسانية.
 4-3وباإلضافة إىل ذلكل تدعي صاحبة البالغ انتهاك الفقرة (ج) من املادة  7من االتفاقيةل بسبب
ما تعرض ـ ـ ــت له من متيي وموقف عدواين نتيجة نش ـ ـ ــاطها يف مناص ـ ـ ــرة من مة للمثليا واملثليني وم دوجي
املية اجلنسي ومفايري اهلوية اجلنسانية.
مالحظات الدولة الطرف بشأن مقببلية البالغ
 1-4يف  6أيار/مايو 2016ل قدمت الدولة الطرف مالح اهتا بش ـ ــأن مقبولية البالغ .وجان يف تلك
املالح ا أن البالغ دك مقبول ألن ص ـ ـ ــاحبته تس ـ ـ ــتنفد مجيع س ـ ـ ــبة االنتص ـ ـ ــاف احمللية املتاحةل فهي
تطعن يف قرار ممة ككوفس ـ ـ ــمي لدة ممة االحتاد الروس ـ ـ ــي العليا يف إطار دعوة النق  .وتش ـ ـ ــك
الدولة الطرف إىل أنه جيوزل وفقا لقانون اإلجرانا املدنيةل تقدمي طعن بالنق يف دا ـ ـ ــون س ـ ـ ــتة أشـ ـ ــهر
من تاريخ بدن نفاذ قرار ص ـ ــادر عن ممةل وأنه جيوز للطرف املس ـ ــتأنف يف حال ختلفه عن تقدمي الطعن
يف تلك املهلة أن يلتمأ متديداا من احملممة .وتش ـ ـ ـ ـ ــك الدولة الطرف إىل قاـ ـ ـ ــية آبراميان ضـ ـ ـ ــد االحتاد
__________
( )1باإلض ــافة إىل ذلكل التمس ــت ص ــاحبة البالغ منع املدعى عليه من اس ــتخدام ألفاي وعبارا بليئة يف حقها ودفع تعوي
هلا عن الارر املعنوي مقداره  100 000روبة.
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الروس ـ ــي()2ل الي قاـ ـ ــت فيها احملممة األوروبية حلقوق اإلنسـ ـ ــان بأن على الطرف املسـ ـ ــتأنفل قبة تقدمي
ش ـ ـ ــمواه إىل احملممةل أن يس ـ ـ ــتنفد طعون النق ل أي اللجون إىل ممة النق اإلقليمية و ممة االحتاد
الروسي العليا.
 2-4وتش ـ ــك الدولة الطرف إىل أن ص ـ ــاحبة البالغ كان يف وس ـ ــعها أيا ـ ــا أن تقدم ش ـ ــموة إىل أمني
امل ــا االحتــادي أو اإلقليمي .ذلــك أن أمني امل ــا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقــة يف إجراناتــه وليأ تــابعــا ألي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطــة
من سلطا الدولةل ومن مث بوسعه أن ين ر يف شموة صاحبة البالغ مبوضوعية.
 3-4وتةكد الدولة الطرف أن شـ ــموة صـ ــاحبة البالغ ليسـ ــت مقبولة أياـ ــا ألهنا ال تسـ ــتند إىل أدلة.
وترة الدولة الطرف أن الوثائق املقدمة تبني أن الســلطا الوطنية قدمت يف الوقت املناســب ردودا قانونية
على شــماوة صــاحبة البالغ معللة بأســانيد منطقية وأن احملاكم أقامت العدالة اســتنادا إىل هنا االختصـام
لدة ايئة قا ـ ـ ـ ـ ــائية ومبدأ املس ـ ـ ـ ـ ــاواة بني األطراف .وقد خلص ـ ـ ـ ـ ــت احملممة االبتدائية إىل أن األلفاي الي
صدر عن املدعى عليه ال ميمن أن تفسر بأهنا شتائمل وأن الا القرار أيدته ممتا االستئناف والنق
معا .وتشـ ـ ـ ـ ـ ــك الدولة الطرف إىل أن احملممتني فحصـ ـ ـ ـ ـ ــتا األدلة الي قدمتها صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغل مبا يف ذلك
شهادا الشهود ومواد الفيديول فحصا تاما وموضوعيال وأن ذلك جتلى يف قراريهما.
تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن المقببلية
 1-5يف 11متوز/يوليه 2016ل قدمت صــاحبة البالغ تعليقاهتا على مالح ا الدولة الطرف بشــأن
املقبولية .وأقر بأن قانون اإلجرانا املدنية يف االحتاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ــي جيي هلا تقدمي طعن بالنق إىل ممة
االحتــاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي العليــا .بيــد أن املــادة  387من قــانون اإلجرانا املــدنيــة تنص على أن قرارا احملــاكم
األدىن درجة ال جيوز تعديلها أو إلفا اا مبوجب إجران الطعن إال يف حال حدوث انتهاكا جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمة
لقواعد القانون املادي أو لقواعد القانون اإلجرائي تةثر على مآل القا ـ ـ ـ ــية .وتش ـ ـ ـ ــك ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ إىل
أن دعوااا املدنية ُرفاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ألن احملممة تعرف بأن املدعى عليه مأ بمرامتهال أو بأن العبارا الي
خاطبها هبا ميمن أن تصنف يف عداد الشتائم .وكما يتبني من القرار الصادر يف  27شباط/فرباير 2015
عن ممة مدينة س ـ ـ ـ ــانت بطرس ـ ـ ـ ــبورغل الي ن ر يف الطعن بالنق اللي قدمته ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغل فقد
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعت ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ من خالل احلجا الي دفعت هبا يف الطعن املقدم إىل إعادة تقييم أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
اسـ ـ ـ ـ ــتنتاجا احملممة االبتدائية و ممة االسـ ـ ـ ـ ــتئنافل ولللك ال ميمن أن يُن ر فيها أمام ممة الطعن.
وبنان على ذلكل يمن اللجون إىل احملممة العليا ليتيح س ــبية انتص ــاف قادر على حتقيق النتيجة املرجوة
فاال عن تعلر ذلك.
 2-5وتش ـ ــك ص ـ ــاحبة البالغ أيا ـ ــا إىل أن كة طعن بالنق جيب أن يعرض بدايةل قبة أن تن ر فيه
احملاكمل على ٍ
قاض وحيد مبحممة الطعن او من حيدد إن سيعرض على ن ر ايئة احملممةل واو ما جيعة
اله اإلجرانا خاضعة للسلطة التقديرية.
 3-5وتدفع ص ــاحبة البالغ أيا ــا بأن املوعد األقص ــى لتقدمي طعن بالنق ل يف قا ــيتهال قد انقا ــى
يف  15نيس ـ ــان/أبرية ( 2015أي س ـ ــتة أش ـ ــهر منل إص ـ ــدار قرار ممة االس ـ ــتئناف)ل وأن قرار احملممة
__________
( )2ان ر احملممة األوروبية حلقوق اإلنسـ ـ ـ ــانل قاـ ـ ـ ــية أبراميان وآخرين ضـ ـ ــد االحتاد الروسـ ـ ــي (الطلبان رقم  13/38951ورقم
 )13/59611احلمم الصادر يف  12أيار/مايو .2015
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األوروبية حلقوق اإلنس ــان يف قا ــية أبراميان ض ــد االحتاد الروس ــي اعتُمد يف  15أيار/مايو  .2015وقبة
تلك القاـ ـ ـ ـ ـ ــيةل كانت احملممة األوروبية حلقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان وايئا معاادا األمم املتحدة تدرج احملاكم
االبتدائية و اكم االســتئناف يف عداد ســبة االنتصــاف القانونية الفعالة يف إطار اإلجرانا املدنية لالحتاد
الروســيل يف حني ال يســري ذلك على احملاكم األعلى درجة وإجرانا اإلشـراف القاــائي ذي الصــلة(.)3
وتةكد ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن الدولةل بعد احلمم يف قا ـ ـ ـ ـ ــية أبراميانل عدلت قانون اإلجرانا املدنية احمللية
بإعادة تسمية ايئة الطعن مبحممة االستئنافل وايئة اإلشراف القاائي مبحممة الطعن .ويف أثنان تقدمي
الرسـ ـ ـ ـ ـ ــالة األوىل يف الا البالغل اعتمد صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ على النها القائم اللي يقاـ ـ ـ ـ ـ ــي بأن ممة
االسـ ـ ــتئناف تشـ ـ ــمة وحداا سـ ـ ــبية انتصـ ـ ــاف قانوين فعال .وتشـ ـ ــك صـ ـ ــاحبة البالغ إىل أن اللجنة املعنية
بالقاـ ــان على التميي ضـ ــد املرأة سـ ــبق أن أقر عدم فعالية إجرانا النق والطعن أمام ايئة اإلش ـ ـراف
القاائي يف إطار قانون اإلجرانا املدنية املعدل لالحتاد الروسي(.)4
 4-5وفيما يتعلق بتقدمي الطعن إىل أمني امل ا يف االحتاد الروس ـ ـ ـ ـ ــيل تدفع ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ بأن الا
النوع من الطعن ال يش ــمة س ــبية انتص ــاف فعال لي وال تعتد به أي ايئة دولية .وعمال باملادة  27من
القانون الدس ـ ـ ــتوري االحتادي بش ـ ـ ــأن أمني م ا حقوق اإلنس ـ ـ ــان يف االحتاد الروس ـ ـ ــيل يُل م أمني امل ا ل
اسـ ــتنادا إىل مآل الشـ ــماوة املقدمةل بأن حيية اسـ ــتنتاجا مشـ ــفوعة بتوصـ ــيا إىل تلك السـ ــلطا الي
أفعاهل ا حقوق املواطنني وحرياهتم .وال تعيد تلك االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتاجا احلقوق املنتهمة وال يعتد هبا
انتهمت ُ
لالعراف حبدوث انتهاك من جانب الدولةل ما دامت تلك السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطا ال ُمتنح إال للمحاكم واهليئا
اإلدارية  .وتشــك صــاحبة البالغ إىل أن احملممة األوروبية حلقوق اإلنســان خلصــت إىل أن اللجون إىل أمني
امل ا ال يش ــمة س ــبية انتص ــاف لي فعال يف نطاق املعىن املقص ــود يف املادة  35من االتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنسان(.)5
 5-5وتش ـ ـ ـ ــك ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ إىل أن البالدا الي قدمها أمني م ا حقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان يف س ـ ـ ـ ــانت
بطرســربغ إىل الســلطا احملليةل على درار البالدا الي يقدمها أمني امل ا االحتاديل تلق أي ااتمام
و ترتب عليها أي نتائا قانونية على مرتم االنتهاكا  .وعلى سبية املثالل يف أيلول/سبتمرب 2014ل
أمني م ا ســانت بطرســربغ رئيأ اجلمعية التشـريعية يف ســانت بطرســربغ يف موضــوع قاــية وموعة
راســة ُ
أفراد حتت إمرة السـ ـ ــيد ميلونوف كانوا قد أدلقوا مداخة القاعة الي احتاـ ـ ــنت مهرجان  QueerFestلعام
2014ل واحتج وا بداخل ها ما ي يد عن  100فردل وقاموا برش داز دك معروف ومادة ملونة يف املوقع.
و تلق تلك الرسالة أي جتاوب يلكر.
 6-5وفيما يتعلق حبجة الدولة الطرف الي تفنِّد وجود تعري للسـ ـ ـ ــبابل تشـ ـ ـ ــك صـ ـ ـ ــاحبة البالغ إىل
االستنتاج اللي خلصت إليه اخلربة اجلنائية اللفوية يف قاية أخرةل يف الفرة 2016-2015ل يف ممة
مقاطعة ككوفســمي يف ســانت بطرســربغل ُعرضــت فيها قا ـية مدنية ضــد الســيد ميلونوف رفعها مدافعون
ليون عن حقوق املثليــا واملثليني وم دوجي امليــة اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ومفــايري اهلويــة اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيــةل من الــلكور
واإلناثل بعد أن شـ ـ ـ ــتمهم بعبارا تنم عن كراه للمثليني .وقد قال اخلبك اجلنائي يف تلك القاـ ـ ـ ــية أثنان

__________
( )3قاية نيموالي أليمسيف ضد االحتاد الروسي ()CCPR/C/109/D/1873/2009ل الفقرة .4-8
( )4قاية ميدفيديفا ضد االحتاد الروسي ()CEDAW/C/63/D/60/2013ل الفقرتان  3-10و .5-10
( )5احملممة األوروبية حلقوق اإلنسـ ـ ــانل قاـ ـ ــية ماكاروف ض ـ ــد االحتاد الروس ـ ــي (الطلب رقم )07/15217ل احلمم الص ـ ــادر
يف  12آذار/مارس 2009ل الفقرة .83
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شــهادته بأن كلمة ”“kovyryalkaل عندما خياطب هبا شــخص معنيل تســتخدم كشــتيمة وحتتفظ مبعنااا
القدحي تقريبا يف كة س ـ ـ ـ ـ ـ ــياق .وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــك ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ إىل أن اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتاجا اخلبك اجلنائي ال ختتلف
االدعانا يف كلتا القا ـ ــيتني رفا ـ ــت.
عن االس ـ ــتنتاجا الي قدمها متص فيما يتعلق بقا ـ ــيتهال لمن ّ
وتدفع ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ بأن ذلك يةكد أن االحتاد الروس ـ ـ ـ ــي يفتقر متاما إىل س ـ ـ ـ ــبة انتص ـ ـ ـ ــاف قانونية لية
من األفعال التميي ية الي ارتمبها النائب يف اجلمعية التش ـ ـ ـ ـ ـريعية لسـ ـ ـ ـ ــانت بطرسـ ـ ـ ـ ــربغل السـ ـ ـ ـ ــيد ميلونوفل
ض ــد وموعا من فئا الس ــمان املس ــتا ــعفني اجتماعيال مثة املثليا واملثليني وم دوجي املية اجلنس ــي
ومفايري اهلوية اجلنسانية واملدافعني عن حقوقهم.
مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس المبضبعية
 1-6يف  6أيار/مايو 2016ل قدمت الدولة الطرف مالح اهتا بش ــأن األس ــأ املوض ــوعية .وأش ــار
إىل أن ممة مقاطعة ككوفس ــميل لدة بتها يف دعوة ص ــاحبة البالغ ض ــد الس ــيد ميلونوفل اس ــتند
يف قراراا إىل دس ــتور االحتاد الروس ــي وقانون اإلجرانا املدنية وقرارا احملممة العليا وخلص ــت إىل انتفان
سند يستدعي احلماية القاائية حلقوق صاحبة البالغل ألن السيد ميلونوف كان يعرب عن رأيه الشخصي.
ا،معةل مبا فيها ص ـ ــور الفيديو
وتدفع الدولة الطرف بأن ممة مقاطعة ككوفس ـ ــميل لدة حتليلها لادلة مب
ألحداث  19أيلول/ســبتمرب 2013ل واســتنتاجا الطبيب النفســي واخلربان اللفويني وشــهادا الشــهودل
تسـ ـ ـ ـ ـ ــتنتا أن عبارا امل ّدعى عليه قدحية أو أهنا حتم من شـ ـ ـ ـ ـ ــرف وكرامة صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغل ألن تلك
الملما والعبارا ليســت موجهة إىل شــخص صــاحبة البالغل وال تتاــمن أي كلما قدحية أو مهينة
وأهنا تعرب ببس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطة عن الرأي اللايت للم ّدعى عليه إزان ما حدثل واو حر يف التعبك عن رأيه مبوجب
الدستور والقانون الدويل .وقالت احملممة إن ورد تعبك امل ّدعى عليه عن رأيه املنتقد وعدم احرامه لصاحبة
البالغ مبخـاطبتهـا مبفردة ” “tiاملتجردة من الملفـةل ال ميمن أن يعتـد بـه لوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف كلمـاتـه بـأهنـا قـدحية
أو بأهنا حتم من ش ـ ـ ــرف وكرامة أو عة ص ـ ـ ــاحبة البالغ .وتص ـ ـ ــرف امل ّدعى عليه ميمن أن يع ة إىل حالة
توتر أو بدافع عوامة أخرةل بيد أن أفعاله ال تشـ ــي بأي شـ ــعور بالتعصـ ــب للوطنية أو كره اجلانب أو كره
النسانل كما جان يف الدعوة.
 2-6وتدفع الدولة الطرف أيا ـ ـ ـ ـ ــا بأن ادعان ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ بأن ص ـ ـ ـ ـ ــور الفيديو ت هر الطريقة الي
خاطبها هبا مباش ـ ـ ــرة الس ـ ـ ــيد ميلونوف ووص ـ ـ ــفه إيااا بعبارة ”“kovyryalkaل واي كلمة عامية تشـ ـ ــك إىل
عالقاهتا احلميميةل إمنا او ختمني ال تةيده األدلة املقدمة .وقدم كال الطرفني إىل احملممة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتاجا
خربان لفويني متصـ ــني بشـ ــأن معىن تلك الملمة .و ّادعت صـ ــاحبة البالغ أهنا تع ”مثلية“ واسـ ــتخدمت
مبا يفيد أقدح كلمة عامية تس ـ ــتخدم يف س ـ ــجون النس ـ ــان .بيد أن احملممة االبتدائية خلص ـ ــت إىل أن معىن
الملمة اللي ذابت إليه ص ـ ـ ــاحبة البالغ يف ادعائهال يمن ش ـ ـ ــائعا تداوله بني عامة الناس وأهنا ال ترة
سندا لالعتقاد بأن السيد ميلونوف يعرف ذلك املعىن احملدد للملمة .وأخل احملممة يف اعتباراا استنتاج
خبك لفوي متص قال يف شـ ــهادته إن لف ة ” “kovyryalkaحتمة ٍ
معان متعددة ليسـ ــت مجيعها قدحيةل
وإهنا ترد يف متلف القواميأ املتاحة مبعان أبعد ما تمون عن القدح .وخلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت احملممة إىل أن امل ّدعى
عليــه تلفظ بــالملمــة دس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ودون أن يعرب عن أي انفعــال .وقــال لثلــه إنــه يتــلكر حب تلف ــه بتلــك
الملمةل وإن فعة ذلك فإنه ال يقصد هبا املعىن اللي ذابت إليه صاحبة البالغ.
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 3-6وتش ـ ــك الدولة الطرف إىل أنه وفقا للمادة  1من االتفاقيةل فإن التميي ض ـ ــد املرأة يع أي تفرقة
أو اس ــتبعاد أو تقييد يتم على أس ــاس اجلنأ ويمون من آثاره أو أدراض ــه النية من االعراف للمرأةل على
أس ـ ــاس تس ـ ــاوي الرجة واملرأةل حبقوق اإلنس ـ ــان واحلريا األس ـ ــاس ـ ــية يف امليادين الس ـ ــياس ـ ــية واالقتص ـ ــادية
واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخرل أو إبطال االعراف للمرأة هبله احلقوق أو متتعها هبا
ولارس ـ ـ ـ ـ ـ ــتها هلا بف الن ر عن حالتها ال وجية .وقد خلص ـ ـ ـ ـ ـ ــت احملاكم الوطنية يف اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتاجاهتا إىل أنه
حيدث أي انتهاك حلقوق ص ـ ـ ــاحبة البالغ الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية ودك املاديةل مبا يف ذلك احلق يف عدم التعرض
للتميي  .وتشــك الدولة الطرف أياــا إىل أن تقييم األدلة وتطبيق القانون الوط يدخالن ضــمن اختصــاص
السلطا الوطنيةل مبا فيها احملاكم .وبللك فإهنا ترة عدم وجود أي انتهاك لالتفاقية يف اله القاية.
تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس المبضبعية
 1-7كرر ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة البالغ يف تعليقـاهتا املةرخة  25تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثـاين/نوفمرب  2016موقفهـا بأهنا
تعرضتل خالل حدث عام بشأن حقوق اإلنسانل للتميي من لثة للسلطا احلموميةل جان إىل ممان
احلدث وأدىل بتص ـ ــرحيا تعترباا ص ـ ــاحبة البالغ مس ـ ــيئة ومهينة .وتش ـ ـ ـ ّدد ص ـ ــاحبة البالغ على أن إاانة
ش ــرفها واملأ بمرامتها وتعريا ــها للش ــتائم على أس ــاس ميلها اجلنس ــي تش ــهد على التميي ض ــداا بس ــبب
انتمائها إىل فئة ض ـ ــعيفةل أي فئة املثليا وم دوجا املية اجلنس ـ ــي ومفايرا اهلوية اجلنس ـ ــانيةل وبس ـ ــبب
ميلها اجلنســي واويتها اجلنســانية واخراطها يف الدفاع عن حقوق املثليا واملثليني وم دوجي املية اجلنســي
ومفايري اهلوية اجلنســانية .وتصــرح صــاحبة البالغ أياــا أهنا تعرضــت لإلاانة والشــتم بســبب عدم تقيداا
بالقوالب النمطية املتعلقة بالدور التقليدي للمرأة يف العالقا اجلنس ـ ـ ـ ــانية ويف األس ـ ـ ـ ــرة وفيما يتعلق بالدور
االجتمــاعي للمثليــا وم دوجــا امليــة اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ومفــايرا اهلويــة اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيــة .وتـ ّدعي بــأن الملمــا
املسـتخدمة ضـداال والي ينحصـر سـياق تداوهلا يف بيئة إجرامية يف مرافق االحتجازل كانت موجهة لربطها
بسياق تلك البيئة اإلجرامية بفرض هتميشها وإعطان االنطباع بأن أسلوب حياهتا إجرامي.
 2-7وتدفع صـ ــاحبة البالغ بأن السـ ــلطا رفاـ ــت ّادعاناهتا ردم جلوئها إىل السـ ــلطا الوطنية طلبا
حلماية حقوقها يف املس ـ ـ ـ ــاواة وعدم التميي واحرام حياهتا اخلاص ـ ـ ـ ــة وش ـ ـ ـ ــرفها وكرامتهال و توفر هلا س ـ ـ ـ ــبية
انتص ـ ـ ــاف قانوين فعال .وتدفع ص ـ ـ ــاحبة البالغ أيا ـ ـ ــا بأن مبادو عدم التميي واملس ـ ـ ــاواة تقتا ـ ـ ــي إعمال
املس ـ ـ ـ ــاواة الفعليةل ال املس ـ ـ ـ ــاواة القانونية أو الر ية فقم .وتقتا ـ ـ ـ ــي املس ـ ـ ـ ــاواة الفعلية اتباع هنا فردي إزان
االحتياجا اخلاصـ ـ ـ ـ ــة لفئا ضـ ـ ـ ـ ــعيفة بعينها والقاـ ـ ـ ـ ــان على كة احلواج الي قد تواجهها اله الفئا .
وتش ــك ص ــاحبة البالغ إىل أهنا معرض ــة بوجه خاص للتميي احمل ور مبوجب االتفاقية بالن ر إىل أهنا تنتمي
إىل فئة املثليا وم دوجا املية اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ومفايرا اهلوية اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانية وألهنا من املدافعني عن حقوق
اإلنسان .ووفقا لصاحبة البالغل يرتبم التميي ضد النسان على أساس جنسهن واويتهن اجلنسانية ارتباطا
وثيقا بعوامة أخرة تةثر على النس ـ ـ ـ ــانل من قبية مرك ان االجتماعي وميلهن اجلنس ـ ـ ـ ــي .ولللك فإن على
تقر وحت ر قانونيا اله األش ـ ـ ـ ــمال املتداخلة من التميي وتأثكاهتا الس ـ ـ ـ ــلبية املراكمة على
الدولة الطرف أن ّ
النس ـ ـ ــان .وتش ـ ـ ــك ص ـ ـ ــاحبة البالغ إىل أن جلنة حقوق اإلنس ـ ـ ــان خلص ـ ـ ــت إىل أن اإلش ـ ـ ــارة إىل ”اجلنأ“
يف الفقرة  1من املادة  2واملادة  26من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية تش ـ ـ ـ ــمة املية
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اجلنس ـ ــي( .)6وعلى ض ـ ــون ما تقدمل ترة ص ـ ــاحبة البالغ أهنا كانت ض ـ ــحية متيي يف نطاق املعىن املقص ـ ــود
يف املادة  1من اتفاقية القاان على مجيع أشمال التميي ضد املرأة.
 3-7وتدفع ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ بأن اهليئا الدولية دأبت بانت ام على التعبك عن قلقها إزان تقارير عن
حاال التميي واس ــتخدام خطاب المرااية مبا يف ذلك ض ــد املثليا وم دوجا املية اجلنس ــي ومفايرا
اهلوية اجلنس ـ ـ ـ ــانية .وتش ـ ـ ـ ــك إىل املالح ا اخلتامية للجنة بش ـ ـ ـ ــأن التقرير الدوري الثامن لالحتاد الروس ـ ـ ـ ــي
() CEDAW/C/RUS/CO/8ل حيــأ أعربــت اللجنــة عن قلقهــا إزان تقــارير عن التميي والتحرش وخطــاب
المراايةل اسـ ـ ــتنادا إىل القوالب النمطية السـ ـ ــلبية ضـ ـ ــد املثليا وم دوجا املية اجلنسـ ـ ــي ومفايرا اهلوية
اجلنس ـ ـ ـ ــانية وحثت الدولة الطرف على تقدمي احلماية الالزمة من التميي ألولئك النس ـ ـ ـ ــان (املرجع نفس ـ ـ ـ ــهل
الفقرتان  41و .)42وتش ــك ص ــاحبة البالغ إىل أن تعرض ــها بوجه خاص لش ــب أنواع التميي يفرض على
الدولة الطرف الت اما ال يقتص ـ ـ ـ ــر على المف عن تلك األفعال بة أيا ـ ـ ـ ــا التحقيق بعناية يف تقارير التميي
ض ــد ص ــاحبة البالغ باعتباراا عاـ ـوا من فئة ض ــعيفة .وتش ــك ص ــاحبة البالغ أيا ــا إىل توص ــية جلنة وزران
( )7
ولأ أوروبا بش ـ ـ ـ ــأن التدابك الرامية إىل ممافحة التميي بأس ـ ـ ـ ــباب املية اجلنس ـ ـ ـ ــي أو اهلوية اجلنس ـ ـ ـ ــانية
واالجتهاد القاائي للمحممة األوروبية حلقوق اإلنسان( )8باعتباراا خطوا تتخلاا ايئا دولية أخرة
ملمافحة التميي على أسـ ـ ــاس املية اجلنسـ ـ ــي أو اهلوية اجلنسـ ـ ــانية .وترة صـ ـ ــاحبة البالغ أن الدولة الطرف
تقدم هلا س ــبة انتص ــاف قانونية فعالة إزان التميي اللي تعرض ــت له من ش ــخص يعمة بص ــفة مس ــةول
حمومي وأهنا تعرف بانتهاك حقوق ها و تدنه و ت قدم هلا أي تعوي أو تتخل أي إجرانا أخرة
ترمي إىل اس ــتعادة احلقوق املنتهمة لص ــاحبة البالغ .وتش ــك ص ــاحبة البالغ أيا ــا إىل أن الس ــيد ميلونوف
يعمة حاليا عاوا يف ولأ النواب ”الدوما“ل واي الفرفة السفلى يف الربملان الفدرايل لالحتاد الروسي.
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة
تبت فيما إذا كان البالغ مقبوال
 1-8جيب على اللجنةل عمال باملادة  64من ن امها الداخليل أن ّ
مبوجب الربوتوكول االختياري .ووفقا للمادة ( )2( 4أ) من الربوتوكول االختياريل ترة اللجنة أن املس ـ ــألة
ذاهتا تعرض وليست معروضة يف إطار إجران آخر من إجرانا التحقيق أو التسوية الدولية.
 2-8وتلكر اللجنة بأنه ُمينع عليهال مبوجب املادة  1-4من الربوتوكول االختياريل أن تن ر يف بالغ
ما تتيقن من أن مجيع س ـ ـ ـ ـ ـ ــبة االنتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاف احمللية املتاحة قد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتُنفد أو أن التماس تلك الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة
املرجح أن حيقق انتص ــافا فعاال( .)9ويف الا الس ــياقل حتيم
قد اس ــتفرق وقتا طويال دك معقول أو من دك ّ
اللجنة علما حبجة الدولة الطرف بأن البالغ ينبفي إعالنه دك مقبول مبوجب ذلك احلممل ألن صـ ـ ـ ـ ــاحبة
البالغ تقدم طعنا بالنق لدة احملممة العليا ضـ ـ ــد قرار احملممة األدىن الصـ ـ ــادر يف  29نيسـ ـ ــان/أبرية

__________
( )6قاية توونن ضد أسراليا ()CCPR/C/50/D/488/1992ل الفقرة .7-8
( )7توصــية جلنة وزران ولأ أوروبا إىل دوله األعاــان بشــأن التدابك الرامية إىل ممافحة التميي بأســباب املية اجلنســي أو اهلوية
اجلنسانيةل املةرخة  31آذار/مارس  .2010ميمن االطالع على اله التوصية يف املوقعwww.coe.int/en/web/sogi/rec- :
.2010-5
( )8احملممة األوروبية حلقوق اإلنس ـ ـ ــانل قا ـ ـ ــية فيجدالند وآخرين ضـ ـ ــد السـ ـ ــويد (الطلب رقم )07/1813ل احلمم الصـ ـ ــادر
يف  9شباط/فرباير 2012ل الفقرتان  45و .46
( )9قاية إ .س .وس .ش .ضد مجهورية تن انيا املتحدة ()CEDAW/C/60/D/48/2013ل الفقرة 3-6ل وقاية ل .ر .ف ضد
مجهورية مولدوفا ()CEDAW/C/66/D/58/2013ل الفقرة .2-12
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 2014وقرار ممة االســتئناف الصــادر يف  14تش ـرين األول/أكتوبر  .2014وحتيم اللجنة علما أياــا
بإشارة الدولة الطرف إىل قاية أبراميان ضد االحتاد الروسي()10ل الي قات فيها احملممة األوروبية حلقوق
اإلنس ــان بوجوب اس ــتنفاد طعون النق ل قبة تقدمي ش ــموة مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس ــان.
وعالوة على ذلكل تشـ ــك الدولة الطرف إىل أن صـ ــاحبة البالغ كان بوسـ ــعها أياـ ــا أن تقدم شـ ــموة إىل
أمني امل ا االحتادي أو اإلقليمي.
 3-8وحتيم اللجنـة علمـا بـأن املـادة  387من قـانون اإلجرانا املـدنيـة تنص على أن قرارا احملـاكم
األدىن درجة ال جيوز تعديلها أو إلفا اا مبوجب إجران الطعن إال يف حال حدوث انتهاكا جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمة
لقواعد القانون املادي أو لقواعد القانون اإلجرائي تةثر على مآل القاية .وحتيم اللجنة علما بأن صاحبة
البالغ تشـ ـ ــك إىل أن دعوااا املدنية ُرفاـ ـ ــت ألن احملممة تقر بأن امل ّدعى عليه حم من كرامتها أو بأن
العبارا الي خاطبها هبا ميمن أن تص ـ ـ ــنف يف عداد الش ـ ـ ــتائم .وحتيم اللجنة علما أيا ـ ـ ــا حبجة ص ـ ـ ــاحبة
البالغ بأن طعن النق اللي قدمته إىل ممة مدينة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانت بطرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربغ ال يطعن يف قانونية احملممة
االبتدائية و ممة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتئناف بة يف اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتاجاهتمال الي يتعلر الن ر فيها لدة ممة للنق ل وأن
االستمرار يف تقدمي طعن إىل احملممة العليا ليأ سبية انتصاف قانوين ميمنه أن حيقق النتيجة املرجوة.
ِّ
وتلكر اللجنة باجتهاداهتا السابقة( )11الي قات فيها بأن إجرانا النق تن ر يف املقام األول
4-8
يف مدة قانونية األحمام الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن احملاكم األدىن درجة .وبالن ر إىل أن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغل يف اله
القا ـ ـ ـ ـ ــيةل التمس ـ ـ ـ ـ ــت من احملاكم األعلى درجة أن تعيد تقييم األدلة والوقائع املقدمةل فإن اللجنة ترة أن
االنتقال إىل الطعن بالنق لن يش ــمة س ــبية انتص ــاف فعال لص ــاحبة البالغ .وفيما يتعلق بادعان الدولة
الطرف بأن ص ـ ـ ــاحبة البالغ كان بوس ـ ـ ــعها تقدمي ش ـ ـ ــماوة إىل أمني امل ا اإلقليمي أو االحتاديل تش ـ ـ ــك
اللجنة إىل اجتهاد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسـ ــان( )12واحملممة األوروبية حلقوق اإلنسـ ــان()13ل اللتني ذابتا
إىل أن مةسسة أمني امل ا ال تشمة سبية انتصاف فعال .وال ترة اللجنة سببا يف االنتهان إىل استنتاج
متلف يف املسألة املعروضة يف اله القاية.
 5-8وحتيم اللجنة علما بأن ص ـ ــاحبة البالغ تدعي انتهاك حقوقها املمفولة مبوجب الفقرا (ب) و
(د) و (ه) من املادة  2والفقرة (أ) من املادة  5والفقرة (ج) من املادة  7من االتفاقية .ووفقا لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة
البالغل تقر الدولة الطرف مبا تعرض ـ ــت له من متيي وإاانة بس ـ ــبب ميلها اجلنس ـ ــي واويتها اجلنس ـ ــانية.
وحتيم اللجنة علما أياا ب أن للدولة الطرف دفعتل على إثر الن ر يف دعوة صاحبة البالغل بأن احملاكم
الوطنية تستنتا أن عبارا امل ّدعى عليه قدحية أو أهنا حتم من شرف وكرامة صاحبة البالغل ألن تلك
الملما والعبارا ليســت موجهة إىل شــخص صــاحبة البالغل وال تتاــمن أي كلما قدحية أو مهينة
وأهنا تعرب ببســاطة عن الرأي الشــخصــي للم ّدعى عليه إزان ما حدثل واو حر يف التعبك عن رأيه مبوجب
الدس ــتور والقانون الدويل .وحتيم علما كللك بأن الدولة الطرف أش ــار إىل أن احملاكم الوطنية خلص ــت
__________
( )10احملممة األوروبية حلقوق اإلنسانل قاية أبراميان ضد االحتاد الروسي.
( )11قاية ميدفيديفا ضد االحتاد الروسيل الفقرة .4-10
( )12قاية ساليخ ضد أوزبمستانل CCPR/C/95/D/1382/2005ل الفقرة .3-6
( )13احملممة األوروبية حلقوق اإلنسانل قاية ماكاروف ضد االحتاد الروسيل الفقرة .83
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يف اس ــتنتاجاهتا أنه حيدث أي انتهاك حلقوق ص ــاحبة البالغ الش ــخص ــية ودك املاديةل مبا يف ذلك احلق
يف عدم التعرض للتميي .
 6-8وتشـ ــك اللجنة إىل أن ادعانا صـ ــاحبة البالغ ترميل من حيأ اجلوارل إىل الطعن يف أسـ ــلوب
تقييم احملاكم الوطنية ملالبس ـ ـ ــا قا ـ ـ ــيتها وتطبيقها القانون الوط  .وتشـ ـ ـ ـ ّدد اللجنة على أهنا ال حتة ة
الس ـ ــلطا الوطنية يف تقييم الوقائعل وال تبت يف املس ـ ــةولية اجلنائية للجاين امل ّدعى عليه( .)14وترة اللجنة
أنه يةول عموما للم حاكم يف الدول األطراف يف االتفاقية أن تقيِّم الوقائع واألدلة وتطبق القانون الوط
يف قاــية بعينها ما يثبت لديها أن ذلك التقييم كان متحي ا أو مســتندا إىل قوالب منطية جنســانية ضــارة
تشـمة متيي ا ضـد املرأةل أو كان متعسـفا تعسـفا سـافرا أو يرتقى إىل إنمار العدالة .ويف الا السـياقل تشك
يرجح أن تثبت أن ن ر احملاكم
اللجنة إىل أن ما من شـ ـ ـ ــين يف املواد املعروضـ ـ ـ ــة عليها يدل على عناصـ ـ ـ ــر ّ
يف قاــية صــاحبة البالغل س ـوان فيما يتعلق بادعانا تعرضــها للشــتم أو التميي ل قد شــابته تلك العيوب.
وتالحظ اللجنة أن كال طريف الدعوة متمنا من عرض آران اخلربان اللين جلآ إليهم بش ـ ـ ــأن معىن الملما
املس ـ ــتخدمة إزان ص ـ ــاحبة البالغل وبعا ـ ــها تعدد معانيهل مبا يف ذلك انطوا اا على معان مس ـ ــيئةل وأن
احملممة خلص ــت إىل أن ادعانا ص ــاحبة البالغ بش ــأن تعرض ــها للتميي واإلاانة بس ــبب ميلها اجلنس ــي
تمن مدعومة مبا يمفي من األدلة .وعلى ضون ما تقدمل ويف دياب أي معلوما أخرة خبصوص الا
اجلانب من ملف القا ــيةل ترة اللجنة أن البالغ دك مش ــفوع بأدلة كافيةل ألدراض املقبوليةل ومن مث فهو
دك مقبول مبوجب املادة ( )2( 4ج) من الربوتوكول االختياري.
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وبنان على ذلكل تقرر اللجنة ما يلي:
(أ)

أن البالغ دك مقبول مبوجب املادة ( )2( 4ج) من الربوتوكول االختياري؛

(ب)

أن تُبلمب الدولةُ الطرف وصاحبةُ البالغ هبلا القرار.

__________
( )14قاية ر .ب .ب .ضد الفلبني ()CEDAW/C/57/D/34/2011ل الفقرة .5-7
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