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اعتمدهتا اللجنة دورهتا  29( 129حزيران/يونيه  24 -متوز/يوليه .)2020
ش ررار دراس ررة ب ر ا ال رربالغ أعل رراء اللجن ررة التالي ررة أ ررالب  :اتني ررا م رراراي أ رردو روش رروفإ وعي ررا ررن عاش ررورإ
وع ررارف ولك ررانإ وأ ررد أم ررر اي ررتت يإ واي ررورواي سويتش رريإ وابم ررارايم كويت رراإ ومارس رريا ف . .ك ررانإ ودنك رران
الكي موبوموزاإ وايوتيين زارتزيسإ وب انن كيزادا كررا ريراإ واياسرريلكا سانسرررإ وخوسرريه مانويررل سررانتو ابيررسإ
ويواياف شاينإ وبيلر تيغرودجاإ وأندراي زميرمانإ وجانتيان زيب ي.
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صاحب البالغ بو إيرزان صاديقوفإ وبو مواطن كازاخستاين مولود عام  .1960ويدعي
-1
صاحب البالغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه ملوجب املواد ()3(14د) و(ز) و 19و 21من العهد.
وقد دخل الربوتوكروف االختيراري حيرز النفران ابلنسربة للدولرة الطررف  30أيلوف/سربتمرب  .2009وميثلرل
صاحب البالغ حمام.

الوقائع لا رضها صاح البالغ
 5أيلوف/سرربتمرب 2013إ و ح رواا السرراعة السادسررة مسرراءاإ ألقررت الشرررطة القررب علررى
1-2
صاحب البالغإ وبو عاطل عن العمل وليس لديه حمل إقامة دائ إ ينما برو ينقرل صرندوي سريارته
منشر ررورام تتلر ررمن دعر رروا للر ررور اجتمر رراع للمشر ررردينإ كر رران مقر ررررا عقر ررد  9أيلوف/سر رربتمرب .2013
واحتجزم الشرطة صاحب البالغ وصادرم املنشورام وسجلت حملرا إدارايا النتهاكه القانون املتعلرق
تن ي التجمعام السلمية وتنفي با .وقرد فراير طلرب صراحب الربالغ االسرتعانة ملحرام .وارل حمتجرزا
ح ر  6أيلوف/سرربتمرب 2013إ ويرردعي أنرره تعررر لسرروء املعاملررة خررالف اي ر احتجرراز  .ومل صررل علررى
طعامإ وكان يفزود ابملراء شركل متقطرد .و  6أيلوف/سربتمرب 2013إ أدانرت احملكمرة اعداريرة األقاليميرة
صاحب البالغ ملقتلى املراد  )3(373مرن قرانون ااررائ اعداريرة ابنتهاكره
املتخصصة مدينة أمايتإ
َ
املتكرررر للقررانون املتعلررق تن رري وعقررد التجمعررام واالجتماعررام واملس ر ام واالعتصررامام وامل ررابرام
السر ررلمية .وخلصر ررت احملكمر ررة إىل أن صر رراحب الر رربالغ تر رروىل تن ر رري اجتمر رراع دون إنن وحكمر ررت علير رره
ابالعتقاف اعداري ملد  15يوما اعتبارا من  6أيلوف/سبتمرب .2013
 2-2و اتريررخ ر حمررددإ اسررتأنل صرراحب الرربالغ الك ر أمررام حمكمررة مدينررة أملررايت .وادعررى أن
ع معارايه ب من وضرعوا املنشرورام سريارتهإ وأنره مل يكرن مرن من مري الردا ومل يشرار قر
أنشطة مماثلة من قبل.
 3-2و  10أيلوف/سبتمرب  2013إ أكدم حمكمة مدينة أملايت قرار احملكمة اال تدائيةإ عد أن ثبت
لديها أن صاحب البالغ قام توزيد منشورام وتوجيه دعروام للرور اعتصرام كران مقرررا  9أيلروف/
سر رربتمرب  .2013وأشر ررارم احملكمر ررة إىل قر ررانون  17آنار/مر ررار  1995شر ررأن تن ر رري وعقر ررد التجمعر ررام
واالجتماع ررام واملس ر ام واالعتص ررامام وامل ررابرام الس ررلميةإ ال ر ي يفل ررزم من م رري املناس رربام العام ررة
طلب الصوف على ترخيص مسبق مرن السرلطام التنفي يرة احملليرةإ وبرو مرا مل يفعلره صراحب الربالغ.
ورأم احملكم ررة أن الك ر ب ررق ص رراحب ال رربالغ ابالعتق رراف اعداري مل ررد  15يوم ر ا ين رردر ض ررمن نط رراي
اازاءام املنصوص عليها املاد  )3(373من قانون اارائ اعدارية.
 4-2و  26أيلوف/سبتمرب 2013إ قدم صاحب البالغ طلبا إىل النيا رة العامرة لردك حمكمرة مدينرة
أملايت عجرا ء مراجعة قلائية رقا ية لقرار احملكمة اعدارية األقاليمية املتخصصة .وادعرىإ للرة أمرورإ
أنرره كرران ينبغرري حسررا؛ اير احتجرراز مررن ل ررة إلقرراء القررب عليرره  -أي  5أيلوف/سرربتمرب 2013إ
ولرريس اعتبررارا مررن  6أيلوف/سرربتمرب  2013كمررا جرراء ق ررار احملكمررة .ودايررد صرراحب الرربالغ أيلر ا أبن
احتجاز يومي  5و 6أيلوف/سبتمرب  2013جرك اروف الإنسانية وأن مل صل على طعامإ األمر
ال ي اضطر إىل قبوف حماكمة دون حلور حمام ينو؛ عنه .ويزع أيل ا أن ال ممثل ملحام خالف
خمتلل مراحرل احملاكمرة .وأكرد صراحب الربالغ أنره مل يكرن مرن ال االجتمراع املقرررإ ولكنره مرن املديردين
ملوقل املن مر الفعلير .واستشهد ابملاد  19واملاد  21من العهدإ ليدايد أبنه ال جيوز تقييد حريته
الرأيإ وأن نيته املشراركة اجتماعرام سرلمية ال ميكرن أن تشركل سرببا عدانتره ابرتكرا؛ جرميرة إداريرة
وتوقيررد عقرروابم عليرره .و  7تش ررين األوف/أكتررو ر 2013إ رايلررت النيا ررة العامررة لرردك حمكمررة املدينررة
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طلب صاحب البالغ إجراء مراجعرة قلرائية رقا يرةإ مشر ا إىل عردم وجرود أي أسربا؛ ميكرن أن تس لاروغ
إعاد الن ر القرارام القلائية نام الصلة.
 5-2و  23تشرين األوف/أكتو ر 2013إ استأنل صاحب البالغ القرار وتقدم طلرب جديرد إىل
املدعي العام مرن أجرل إجرراء مراجعرة قلرائية إشرراايية .و  14آنار/مرار 2014إ راير انئرب املردعي
العامإ اسرتنادا إىل تقيري األدلرة املقدمرة أثنراء إجرراءام احملكمرةإ اسرتبناف صراحب الربالغ مدكردا انتفراء
تسوغ إعاد الن ر القرارام القلائية نام الصلة.
األسبا؛ اليت ميكن أن ل

الشكوى
 1-3يدعي صاحب البالغ أن الدولة الطرفإ ابلك عليه ابالعتقاف اعداري سبب نيته املشاركة
جتمررد كرران مقررررا ومل يكررن قررد عفقررد عر فردإ انتهكررت حقرره حريررة التعبر وحقرره التجمررد السررلمي
ملوج ررب امل ررادتر  )2( 19و 21م ررن العه ررد .ويل رريل ابلق رروف إن الدول ررة الط رررف مل ت ررربر مل ررانا ك رران م ررن
اللروري تقييد حقوقه.
 2-3ويدعي صاحب البالغ أيلا وقروع انتهرا للمراد  14مرن العهرد ألن احملراك مل تطبرق أحكرام
العهد تطبيق ا مباشرا .ويزع أن الدولرة الطررف مل متكنره مرن االسرتعانة ملحرام عنردما أفلقري القرب عليرهإ
ر ر طلب رره الغ ررر إ مم ررا يش رركل انتهاك را للم رراد ()3(14د) م ررن العه رردإ وأن رره أفج رررب عل ررى االعر ر اف
ابل نبإ وبو ما يشكل انتهاك ا للماد ()3(14ز) من العهد( .)1ويدعي ك لك أن احملاك أخطرأم
تطبيق املاد  )3(373من قانون اارائ اعدارية و الك ابعتقاله ملد  15يومرا .وابعضرااية إىل نلركإ
قلى االحتجاز يوم ا زائدا على الف احملدد قانوانا.
 3-3ويطلررب صرراحب الرربالغ تقرردمي املسرردولر عررن انتهررا حقوقرره إىل العدالررةإ ويلررتمس التعرروي
عررن اللرررر املعنرروي الر ي لقرره .ويطلررب إىل اللجنررة أن تلررتمس مررن الدولررة الطرررف ا رران ترردا علغرراء
النصرروص التشرريعية القائمررة الرريت تقيلرد الررق التجمررد السررلمي والررق حريررة التعبر وترردا لوضررد
حرد النتهاكررام الرق حماكمررة عادلرة ملوجررب املراد ()3(14د) و(ز) مررن العهرد .ويطلررب إىل اللجنررة
أيل ا أن حتث الدولة الطرف على ضمان عدم تدخل السرلطام الر يرة االحتجاجرام السرلمية مرن
دون مربر وعدم ومقاضا املشاركر اييها.

مالحظات الو لة الطرف لى املقبولية األسس املوضو ية
مدرختر 27تشرين األوف/أكتو ر  2014و 25آنار/مار 2015إ قدمت
شفويتر
م كر نتر
1-4
ن
ن
الدولررة الطرررف مالح اهت رراإ مدعي رةا أن ص رراحب الرربالغ مل يطل ررب إىل املرردعي الع ررام إحالررة اع ر ا إىل
احملكمرة الدسررتورية مررن أجررل إجرراء مراجعررة قلررائية رقا يررة مللررل قلرريتهإ و نرراءا عليرره مل يسررتنفد صرراحب
البالغ ليد فسبل االنتصاف احمللية.
 2-4وتدايد الدولة الطرف أبن قوام إنفان القانون قامتإ  5أيلوف/سربتمرب 2013إ عنرد مفر ي
ش ررارع راميبي ررك وش ررارع أوتيج ررر مدين ررة أمل ررايتإ عملي ررة خاص ررة مرتبط ررة ابجتماع ررام ر مص ررر رراإ
وقبل ررت علر ررى صر رراحب ال رربالغ الر ر ي كر رران ينق ررل  2 516منشر ررورا يتلر ررمن دعر روام صر ررادر عر ررن عر ررد
 9أيلوف/سبتمرب 2013
من مام حكومية للور اجتماع وطين للمشردينإ كان مقررا عقد
أملايت.

__________
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 3-4وتل رريل الدول ررة الط رررف أن إدار الش رردون الداخلي ررة ف أوزوفإ مقاطع ررة أمل ررايتإ تلق ررت
أيلوف/س رربتمرب  2013ش رركوك خطي ررة م ررن مر رواطنإ ب ررو الس رريد .إ يطل ررب اييه ررا إىل الس ررلطام ا رران
إج رراءام ض ررد ص رراحب ال رربالغ ال ر ي ك رران يق رروم بمل ر ة ويل ررت علي رره م ررن أج ررل املش رراركة االجتم رراع
امل كور .وتالحظ الدولة الطرف أن الوقائد املعروضة الشكوك اليت رايعها السيد  .تدكردبا النترائ
اليت خلص إليها حتقيق متعمق املوضوع .و ناءا عليهإ تعترب الدولة الطرف أن صاحب البالغ شار إ
وصفه علوا من مة حكومير ةإ حردا ر مررخص ره توزيرد منشرورام ودعروام .و بر ا
السيايإ أدانته احملكمة اعدارية األقاليمية املتخصصرة  6أيلوف/سربتمرب  2013ابنتهرا املراد )3(373
مر ر ررن قر ر ررانون اا ر ر ررائ اعدارير ر ررةإ وحكمر ر ررت علير ر رره ابالعتقر ر رراف اعداري ملر ر ررد  15يوم ر ر را .و  10أيلر ر رروف/
سر رربتمرب 2013إ أكر رردم حمكمر ررة مدينر ررة أملر ررايت بر ر ا القر ررار .ورايلر ررت أيلر ر ا  14آنار/مر ررار 2014
ف
الشكوك اليت رايعها صاحب البالغ ملوجب إجراء املراجعة القلائية الرقا ية.
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 4-4وتنفرري الدولررة الطرررف انتهررا حررق صرراحب الرربالغ حريررة التجمررد السررلمي وحقرره حريررة
التعب  .وتزع أن التشريعام احمللية لكازاخسرتان تعكرس ابلكامرل أحكرام املرادتر  19و 21مرن العهرد.
وتوضت أنه ال جيوز إخلاع الق التجمد السلميإ على النحو ال ي تكفله املاد  32من الدستورإ
ال
لقيررود إال ملوجررب القررانون وملررا رردم األمررن الق ررومي أو الن ررام العررام أو ايررة الصررحة العامررة أو ص ررون
حقروي اآلخررين وحررايهت  .و الوقررت نفسرهإ رردد القررانون املتعلرق تجرراءام تن ري وعقررد التجمعررام
ض رد علررى
واالجتماعررام واملس ر ام واالعتصررامام وامل ررابرام السررلمية ع ر القيررود الرريت ميكررن أن تو َ
ممارسة ب ا الق .وتنص املاد  2من القانون على أنه ال جيوز عقد التجمعام السلمية إال تنن مسبق
من البلدايم احملليةإ ينما تنص املاد  9على املسدولية اليت ت تب عرن اعخرالف تجرراءام تن ري بر
األحداا وعقدبا .و قلرية صراحب الربالغإ حتققرت احملراك مرن أن صراحب الربالغ مل صرل علرى
أي إنن قبل الدا ال ي كان مقررا  9أيلوف/سبتمرب  .2013وتليل الدولة الطرف أن يان السيد
 .يدكد أيلا أن الغر من نقل املنشورام وتوزيعهرا برو تن ري االجتمراعإ و نراءا علرى نلرك تررك أن
تكييل الفعل ملوجب املاد  )3(373من قانون اارائ اعدارية إجراءٌ صحيت.
 5-4وردا على ادعاء صاحب البالغ ال ي مفاد أنه فحرم حرق االسر تعانة ملحرامإ تشر الدولرة إىل
أحكام قانون ااررائ اعداريرة .وتدكرد أن بر القلرية ال تسرتتبد مسراعد قانونيرة إلزاميرةإ وأن صراحب
الرربالغ مل يطلررب بر املسرراعد  .وابعضررااية إىل نلرركإ راير صرراحب الرربالغ االسررتفاد مررن املسرراعد
القانونية تصريت خطي قدمه أثناء اعجراءام القلائية.
 6-4وتنفري الدولررة الطررف ادعرراءام صراحب الرربالغ تعرضره للمعاملررة السريبة أثنرراء اعجرراءام
اعدارية .وتالحظ أنه مل يشتك ق إىل السلطام املعنية من إسراء املعاملرةإ ومل يفثارر بر املرزاع خرالف
اعجراءام القلائية .وتليل الدولة الطرف ب ا السياي أن صاحب البالغ اع ف ابرتكا ه جرمية
إداريةإ ولكنه اع على التكييل القانوين لفعله وعلى اعتقاله الحق ا.
 7-4واييمررا يتعلررق رردايوع صرراحب الرربالغ الرريت مفادبررا أنرره اررل الرربس اعداري يومر ا زائرردا علررى
املررد احملرردد القررانونإ تدكررد الدولررة الطرررف أن بر املسررألة قررد أثر م ونف ا رر اييهررا خررالف اعجرراءام
ورَّدم عد نلك ادعاءام صاحب البالغ نام الصلة .ايفي  5أيلوف/سبتمرب 2014إ مل يكرن
القلائية ف
ص رراحب ال رربالغ قي ررد االعتق رراف اعداري ابملفه رروم التق ررين للعب ررار ررل ك رران ل ررد لع رردد م ررن إج رراءام
التحقيق عقب الشكوك اليت رايعها السيد .
 8-4وتالحر ررظ الدولر ررة الطر رررف أن العهر ررد جيير ررز وضر ررد قير ررود معينر ررة علر ررى ممارسر ررة الر ررق التجمر ررد
الوقت نفسه إىل أن حرية التجمد السلمي لد العديد من البلدان الدميقراطيرة
السلمي .وتش
للتقييررد ملوجررب قروانر خاصررة حترردد ال ررروف الرريت ميكررن أن تررن اييهررا بر التجمعررامإ وتكررون ب ر
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القر روانر كثر ر مر ررن الب لر رردان أكثر ررر صر ررامة ممر ررا بر رري علير رره كازاخسر ررتان .ايعلر ررى سر رربيل املثر ررافإ جير رروز
رسالتر حت يريترإ وميكنهاإ إنا استمرم امل ابر إ سجن
للسلطام ايرنسا تفرقة الشود عد توجيه
ن
من ميهرا ملرد تصرل إىل سرتة أشررهر .ايتن ري جت يمر ةد مدينرة نيويررور ابلروالايم املتحرد األمريكيرة علررى
س رربيل املث ررافإ يس ررتلزم تق رردمي طل ر ة
رب قب ررل اتري ررخ التجم ررد  45يوم راإ م ررد ي رران الطري ررق ال رريت سيس ررلكها
املشرراركون اييررهإ وميكررن أن يتعررر برردالء لالعتقرراف حالررة عرردم تقرردمي الطلررب .و اململكررة املتحررد
لربيطانيا الع مى وأيرلندا الشماليةإ ال فميكن تن ي امل ابرام والتجمعام الشوارع إال عرد الصروف
على مواايقة ر ية من الشرطة .و أملانياإ جيب الصوف على تصريت مرن السرلطام لتن ري أي نشرا
لاب ي .و ناءا عليهإ تدكد الدولة الطرف أن لوائحهرا الريت ترن التجمعرام العامرة تتماشرى مرد قواعرد
القانون الدوا والعهد ومد املمارسام املتبعة البلدان األخرك املتقدمة دميقراطي ا.
 9-4وتدك ررد الدول ررة الط رررف أن ص رراحب ال رربالغ خل ررد لالعتق رراف اعداري ل رريس س رربب آرائ ررهإ ررل
سبب خرقه اعجراءام اليت حتك تن ي التجمعام السلميةإ على النحو املنصوص عليه القانون.
 10-4و لررص الدولررة الطرررف إىل أن مرزاع صرراحب الرربالغ ملوجررب املرواد  14و 19و 21مررن العهررد
مدعومة أبدلة كاايية.

عليقات صاح البالغ لى مالحظات الو لة الطرف لى املقبولية األسس املوضو ية
 1-5ق لدم صاحب البالغإ  31كانون الثاين/يناير و  16تشررين األوف/أكترو ر 2015إ تعليقاتره
علررى مالح ررام الدولررة الطرررف .ويشر إىل أن الدولر ة الطرررف قيرردم حقرره حريررة التجمررد وحقرره
حرية التعب إ ولكنها مل تثبت أن القيود اليت ايرضتها كانت مرربر وضررورية حالتره .ومل تسرتطد الدولرة
الطرف أن توضت ما إنا كانت القيود اليت تلعها على عقد جتمد سلمي ضرورية لصيانة األمن القومي
أو السررالمة العامررة أو مررن أجررل ايررة الصررحة العامررة أو اآلدا؛ العامررة أو حقرروي اآلخ ررين وح ررايهت .
وكان صاحب الربالغ ومن مرو التجمرد يعتزمرون عقرد اجتمراع رر عردد مرن املشرردين وسرلطام أملرايت.
وقد أعلنوا عرن نيرته تلرك فونشرر الررب علرى نطراي واسرد علرى وسرائل التواصرل االجتمراعي .وأصردرم
موجهررة ملررن لرريس لررديه إمكانيررة الوصرروف إىل اعن نررت وطلبررت مررن صرراحب
ااهررة املن مررة منشررورام َّ
البالغ إيصاهلا إىل مكان معر ابستخدام سيارته.
 2-5ويكر رررر صر رراحب الر رربالغ ادعاءاتر رره الر رريت مفادبر ررا أن السر ررلطام مل تر ررربر ضر رررور تقيير ررد حرايتر رره
تخلاعه لعقو ة االعتقاف اعداري ملد  15يوماإ وأن القرار مل يكن متناسبا جمتمد دميقراطري ألنره مل
يكن ينوي سوك مساعد املن مر على ترتيرب اجتمراع سرلمي .ويدكرد مرن جديرد أن حقره حماكمرة
عادلررة قررد انتفهرركإ مش ر ا إىل أن احملرراك مل تقبررل دايوعرره الرريت مفادبررا أنرره احتفجررز يوم را زائرردا علررى املررد
احملدد القانون وأنه تعر لسوء املعاملة وأن سلطام الدولرة الطررف مل ترواير لره حمامير ا ينرو؛ عنره
عندما ألقي القب عليهإ ر طلبه االستعانة ملحام.
 3-5ويش صاحب البالغ إىل تقرير املقرر الاص املعين ابلق حرية التجمد السلمي والق
حرير ررة تكر رروين اامعير ررام عقر ررب زايرتر رره لكازاخسر ررتان كر ررانون الثاين/ينر رراير  2015وانتقر ررد ايير رره الر ررنه
التقييدي ال ي أتخ ه الدولة الطرف إزاء الق حرية التجمرد البلرد( .)2ويشر أيلرا إىل املبراد
التوجيهية املتعلقة برية التجمد السلمي( )3اليت وضعتها من مة األمن والتعاون أورواب عام 2007إ
ويش ر إىل أن الدول ررة الط رررف التزم ررت ابتب رراع تل ررك املب رراد التوجيهي ررة .ويدك ررد أيل را أن امل رراد  10م ررن
__________

()2
()3
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القر ررانون ال ر ر ي يلر ررب إج ر رراءام تن ر رري وعقر ررد التجمعر ررام واالجتماعر ررام واملس ر ر ام واالعتصر ررامام
وامل رابرام السرلمية لربن كانررت تسرمت للسرلطام احملليرة تن رري اعجرراءام املتصرلة ابلتجمرد السررلميإ
ايإهنا ال متنحها سلطة حتديد األماكن اليت تقام اييهرا التجمعرامإ وال جتيرزإ علرى وجره الصروصإ قصرر
تلك األماكن على موقد واحد .و ب ا السيايإ يليل أن أي قيود توضد على ممارسة الق حرية
التجمررد ينبغرري أن تكررون متناسرربةإ وال ينبغرري أن يكررون تطبيقهررا تلقائي ر ا ررل جيررب أن لررد للمراجعررة
حسب كل حداإ مد مراعا ال روف احمليطة.
 4-5واييمررا يتعلررق رردايوع الدولررة الطرررف الرريت مفادبررا أنرره مل يسررتنفد ليررد سرربل االنتصرراف احملليررةإ
يدكررد صرراحب الرربالغ أن تقرردمي طلررب إجرراء مراجعررة قلررائية رقا يررة إىل املرردعي العررام ال يشرركل سرربيل
انتصاف حمليا ايعاالا .ويش إىل أنه قدم طلبا الغر إىل النيا ة العامة أملايت مث إىل مكتب املدعي
العامإ وأن الطلبر كليهما قو ال ابلراي .

القضااي اإل راءات املعر ضة لى اللجنة

الن ر املقبولية
 1-6قبررل الن ررر أي ادعرراء يرررد ررالغ مرراإ جيررب علررى اللجنررة أن تقررررإ عمرالا ابملرراد  97مررن
ن امها الداخليإ ما إنا كان البالغ مقبوالا أم ال ملوجب الربوتوكوف االختياري.
 2-6وقررد أتكرردم اللجنررةإ وايقر ا ملررا تررنص عليرره املرراد ()2(5أ) مررن الربوتوكرروف االختيرراريإ مررن أن
املسألة نفسها ليست قيد البحث إطار أي إجراء آخر من إجراءام التحقيق الدوا أو التسوية الدولية.
 3-6وتالحررظ اللجنررة أن الدولررة الطرررف تعر علررى مقبوليررة الرربالغ ألن صرراحبهإ حسررب مرزاع
الدولرة الطررفإ مل يقردم التماسر ا إىل املردعي العرام عجرراء مراجعرة قلرائية رقا يرة للقررارام الريت أصرردرهتا
القلر ررية .وحتر رري اللجنر ررة علمر را أبن صر رراحب الر رربالغ قر رردم  23تشر ررين األوف/أكتر ررو ر 2013
احملر رراك
التماس ا إىل مكتب املدعي العام عجراء مراجعة قلائية رقا ية لقليته اعدارية .أن انئب املدعي العرام
راير الطلرب  14آنار/مررار  .2014وتشر اللجنررة إىل اجتهاداهترا السرا قة ومفادبررا أن تقردمي التمررا
إىل مكتب املدعي العام عجرراء مراجعرة لقررارام قلرائية أصربحت اناير ال يشركل سربيل انتصراف يتعرر
اسررتنفاد أل ررا املرراد ()2(5؛) مررن الربوتوكرروف االختيرراري( .)4و نرراءا عليررهإ لررص اللجنررة إىل أن لرريس
بنا املاد ()2(5؛) من الربوتوكوف االختياري ما مينعها من الن ر ب ا البالغ.
 4-6وتالحظ اللجنة ادعاء صاحب البالغ انتها َ حقوقه ملوجب املاد  14من العهد ألن احملاك
احمللية مل أتخ اعتباربا مزاعمه ملوجب املادتر  19و 21من العهد .أن اللجنرة تررك أن صراحب
البالغ مل يقدم أدلة كاايية تدع ب ا االدعاء أل را املقبوليرةإ مرادام ملرل القلرية ال تروي علرى أي
معلومام أخرك نام صلة ب ا الصدد .و ناءا عليهإ لص اللجنة إىل أن ب ا اازء من البالغ
مقبوف ملوجب املاد  2من الربوتوكوف االختياري.
 5-6ويزع صاحب البالغ أيل ا انتها حقوقه ملوجب املاد ()3(14د) من العهدإ ألنه مل يتمكن
مررن االسررتعانة ملحر ةرام عنررد إلقرراء القررب عليرره  5أيلوف/سرربتمرب 2013إ وأن سررلطام الدولررة الطرررف
انتهكت حقه الداياع.

__________

()4

6

ان ر رررإ علر ررى سر رربيل املثر ررافإ ألكسر ررييل ضر ررد االحتر رراد الروسر رري ()CCPR/C/109/D/1873/2009إ الفق ر ررر
ولوزنكر ر ر ررو ضر ر ر ررد ر ر ر رريالرو ()CCPR/C/112/D/1929/2010إ الفق ر ر ر ررر  3-6وسر ر ر ررودالينكو ضر ر ر ررد ر ر ر رريالرو
()CCPR/C/115/D/2016/2010إ الفقررر  3-7و ررو الايين وسررودالينكو ضررد رريالرو ()CCPR/C/118/D/2139/2012إ
الفقر .3-7
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 6-6و بر ر ا السر رريايإ تالحر ررظ اللجنر ررة أن صر رراحب الر رربالغ ا فهت ر ر ابرتكر ررا؛ جرمير ررة إدارير ررةإ وأن
توجه إليه هتمرة جنائيرة .وتشر اللجنرة
املاد ()3(14د) تنص على ضماانم جيب أن يتمتد ا كل ايرد َّ
مد نلك إىل أنره علرى الرر مرن أن الرته اانائيرة تتعلرق مرن حيرث املبردأ أبايعراف يعاقرب عليهرا القرانون
اانر ررائي احمللر رريإ اير ررإن مفهر رروم التهمر ررة اانائير ررةو جير ررب أن يفف َّسر رر ابملفهر رروم الر روارد العهر ررد( .)5ووايقر را
للفقر  15من تعليق اللجنة العام رق  )2007(32شأن الق املساوا أمام احملاك واهليبام القلائية
و حماكمررة عادلررةإ جيرروز أيلر ا توسرريد املفهرروم ليشررمل األايعرراف نام الطررا د اارمرري الرريت يفعاقررب عليهررا
عقوابم جيب أن تفعترب جنائية ن را لطبيعتها و رضها وصرامتهاإ صرف الن ر عن تعريفها القرانون
احمللي .و القلية الرابنة أفلقي القب على صاحب البالغإ وقف لادم للمحاكمةإ وأفديرن ابرتكرا؛ جرميرة
وحكر عليره ابالعتقراف اعداري ملرد  15يومرا .وتالحرظ اللجنرة أيلرا
توزيد دعوام للور حدا عرام ف
أن صاحب البالغ قلى االحتجاز يوم ا زائدا على املد احملدد القانون خالف اي سرلب حريتره
أل را التحقيق .و ال ب ال روفإ ترك اللجنرة أن ادعراء صراحبة الربالغ مشرموف ابلمايرة الريت
توايربا املاد ()3(14د) من العهد.
 7-6وتالحظ اللجنة ادعاء صاحب البالغ أنره ارل االحتجراز يومرا زائردا علرى املرد احملردد
القانون .وحتي اللجنة علم ا أيل ا ملالح ة الدولة الطرف الريت تفيرد أبن بر املسرألة قرد أثر م وجررك
تقييمه ررا أثن رراء اعج رراءام القل ررائيةإ وأن احملكم ررة رايل ررت ع ررد نل ررك االدع رراءام نام الص ررلة .وت ر لكار
اللجنة أبنره يعرود إىل احملراك الردوف األطرراف عمومر ا اسرتعرا الوقرائد واألدلرة أو تطبيرق التشرريعام
احمللي ررة قل ررية عينه رراإ م ررا مل يتل ررت أن تقي رري ب ر احمل رراك للتش رريعام أو تطبيقه ررا ابئ ررن التعس ررل أو
يشركل خطرأ واضررحا أو إنكرارا للعدالررةإ أو أن احملكمرة قرد انتهكررت صرور أخرررك التزامهرا ابالسررتقالف
والنزابة .وتالحظ اللجنة ك لك أن صاحب البالغ مل يقدم أي تفاصيل تثبت أن احتجاز ليوم إضا
كان تعسفيا شكل واضت أو أنه كان ملثا ة خطأ واضت .و ناءا عليرهإ لرص اللجنرة إىل أن بر ا اارزء
من البالغ ال تدعمه أدلة كاايية وتعترب أنه مقبوف ملوجب املاد  2من الربوتوكوف االختياري.
 8-6وحت رري اللجن ررة علم ر ا ملالح ررة الدول ررة الط رررف ومفادب ررا أن ب ر القل ررية ال تس ررتتبد مس رراعد
قا نونية إلزامية وأن صاحب البالغ مل يطلب الصوف علرى بر املسراعد ورايلرها تصرريت خطري
أثناء اعجراءام القلائية .وتالحظ اللجنة بر ا الصردد أن صراحب الربالغ مل يقردم أي تفاصريل أو
واثئق دعم ا الدعائه أنره فحررم االسرتعانة ملح ةرام إطرار إجرراءام الردعوك الريت فرايعرت ضرد إ وتعتررب أن
ب ا اازء من البالغ مقبوف ملوجب املاد  2من الربوتوكوف االختياري.
 9-6وتالحررظ اللجنررة كر لك ادعرراء صرراحب الرربالغ ومفرراد أنرره أفجرررب علررى االعر اف ابل ر نب
قليته اعدارية املتعلقرة توزيرد منشرورام رص تن ري جتمرد سرلمي شرأن املشرردينإ ممرا يشركل انتهاكر ا
للماد () 3(14ز) من العهد .وتش اللجنة إىل مالح رة الدولرة الطررف الريت تفيرد أبن صراحب الربالغ
اعر ف نبرره وتالحررظ أن صرراحب الرربالغ مل يقرردم أي معلومررام أو تفسر ام دعمر ا الدعاءاترره .و نرراءا
عليررهإ لررص اللجنررة إىل أن بر ا ااررزء مررن الرربالغ ال تدعمرره أدلررة كااييررة وتعترررب أنرره ر مقبرروف ملوجررب
املاد  2من الربوتوكوف االختياري.
 10-6وترك اللجنة أن صراحب الربالغ قردم أدلرة كااييرة تردع ادعاءاتره املتبقيرة ملوجرب املراد )2(19
واملاد  21من العهد أل را املقبولية .و ناءا عليرهإ تعلرن أن بر االدعراءام مقبولرة ومتلري إىل الن رر
األسس املوضوعية.
__________
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اللجن ررة املعني ررة بقر رروي اعنس ررانإ التعلي ررق العر ررام رقر ر  )2007(32شر ررأن ال ررق املس رراوا أمر ررام احمل رراك واهليبر ررام
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وزا يباروف ضد كازاخستان ()CCPR/C/124/D/2441/2014إ الفقر .7-13
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الن ر األسس املوضوعية
 1-7ن رم اللجنة ب ا البالغ ضوء ليد املعلومام اليت أاتحها هلرا الطرايرانإ وايقرا ملرا ترنص
عليه املاد  )1(5من الربوتوكوف االختياري.
 2-7وتالحظ اللجنرة ادعراء صراحب الربالغ انتهرا َ حقره نقرل املعلومرام ملوجرب املراد )2(19
من العهدإ حيث إنه تعرر لالعتقراف  5أيلوف/سربتمرب  2013مث للمحاكمرة والعقرا؛ سربب توزيرد
دعوام للور اجتماع للمشردين كان مقررا  9أيلوف/سبتمرب  .2013لر اإ جيرب أن تقررر اللجنرة مرا
إنا كان ررت القي ررود ال رريت خل ررد هل ررا ص رراحب ال رربالغ م ررربر ومش ررمولة ابلقي ررود ال رريت جي رروز ايرض ررها ملوج ررب
املاد  )3(19من العهد.
 3-7وتش اللجنة إىل تعليقها العرام رقر  )2011(34شرأن حريرة الررأي والتعبر إ الر ي يرنص علرى
أن حريررة الررأي وحريررة التعبر شرررطان ال رري عنهمررا لتحقيررق النمررو الكامررل للفرررد .و ررا أيلرا عنصرران
ركالن حج ررر الزاوي ررة لك ررل جمتم ررد تس ررود الري ررة والدميقراطي ررة( .)6وال ررد أن
أساس رريان ألي جمتم رردإ ويش ر ل
تكون ليد القيود اليت تففر على حرية التعب متالئمة مد اختبارام صارمة تتعلق ابللرور والتناسب
وال جيوز تطبيقها إال األ را اليت فوضعت من أجلها وال د أن تتعلق مباشر ابلغر احملردد الر ي
أتسست عليه (الفقر .)7()22
 4-7وتالحر ررظ اللجنر ررة داير ررد الدولر ررة الطر رررف أبن التش ر رريد الر رروطين يتفر ررق تواايق ر را اتم ر را مر ررد أحك ر ررام
املاد  ) 3(19من العهدإ وأنه يرمي إىل تعزيز حرية التعب وليس تقييدبا .لكن اللجنة تالحظ أن الدولة
تبر كيل ميكن التحقق من أن أايعاف صاحب البالغ كانت ستلرر
الطرف مل تقدم ما يربر التقييد ومل ل
بقوي الغ و عته إ أو هتدد األمن القوميإ أو الن ام العام أو الصحة العامة أو اآلدا؛ العامةإ على
حنو ما تنص عليه املاد  ) 3(19من العهد .و يا؛ مثل ب ا التفس إ ترك اللجنة أن معاقبة صاحب
الربالغ سرلب حريترره ملرد  15يومر ا سرربب توزيرد دعروام للررور جتمرد عرام سررلميإ حر مرن دون الصرروف
علررى إنن للغررر إ بررو إج رراء ر ضررروري و ر متناسررب وايق را للشرررو ال روارد املرراد  )3(19م ررن
العهد( .)8ل اإ لص اللجنة إىل أن حقوي صاحب البالغ ملوجب املاد  )2(19من العهد قد انتف اهكت.
 5-7ويدعي صراحب الربالغ أيلر ا انتهرا حقوقره ملوجرب املراد  21مرن العهرد .وتشر اللجنرة إىل
أن الق التجمد السلمي بو حق أساسي من حقوي اعنسران ال رد منره ليعررب الفررد علنرا عرن آرائره
ووجه ررام ن ررر وال رري عن رره جمتمر ررد دميقراط رري( .)9ويت رريت بر ر ا الر ررق إمكاني ررة تن رري جت لمر رد سر ررلمي
واملشاركة اييه مكان عام .و ق ملن مي التجمعام عموما اختيار مكان التجمد على مرأك ومسرمد
م ررن له ررورب املس ررتهدفإ وال جي رروز تقيي ررد ب ر ا الر ق إال إنا ك رران التقيي ررد (أ) مفروض ر ا وايق ر ا للق ررانون
و(؛) كر رران ضر رررورايا جمتمر ررد دميقراطر رري لفر ررظ األمر ررن القر ررومي أو السر ررالمة العامر ررة أو الن ر ررام العر ررامإ
أو لمايررة الصررحة العامررة أو اآلدا؛ العامررةإ أو لصررون حقرروي اآلخررين وحررايهت  .وعنرردما تفررر دولررة
طرف قيودا دف التواييرق رر حر ق الفررد التجمرد واملصران آنفرة الر كر الريت هتر ااميردإ ايينبغري هلرا
أن تس شد دف تيس ممارسة ب ا الرق ال السرعي إىل وضرد قيرود ر ضررورية أو ر متناسربة علرى

__________

()6
()7
()8
()9
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اللجنة املعنية بقوي اعنسانإ التعليق العام رق  )2011(34شأن حرية الرأي وحرية التعب إ الفقر .2
املرجد نفسهإ الفقر .22
ان رررإ م ررثالاإ يفونر ررو ض ررد ر رريالرو ()CCPR/C/106/D/1830/2008إ الفق ررر  3-9وأندروسر ررينكو ض ررد ر رريالرو
()CCPR/C/116/D/2092/2011إ الفقررر  3-7وتوريغوزينررا ضررد كازاخسررتان ( CCPR/C/124/D/2257/2013-
)CCPR/C/124/D/2334/2014إ الفقر  5-7والتعليق العام للجنة املعنية بقوي اعنسان رق 34إ الفقر .34
ان رإ على سبيل املثافإ كوروف ضد يالرو ()CCPR/C/117/D/2089/2011إ الفقر .5-7
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ممارسررته( . )10ل ر اإ يقررد علررى الدولررة الطرررف الت رزام تربيررر أي قيررد تلررعه علررى ممارسررة الررق ال ر ي حتميرره
املاد  21من العهد وتاهار أن القيد ال يلد عقبة متناسبة أمام ممارسة ب ا الق(.)11
 6-7وتالح ررظ اللجن ررة أن ن ر ال خ رريصإ حي ررث يتع ررر عل ررى ال ررا بر التجم ررد أن يطلب روا إنانا
(أو تصررر ا) مررن السررلطام للقيررام ر لكإ تقررو ايكررر أن التجمررد السررلمي حررق أساسرري( .)12وحيثمررا
تستمر ب االش اطامإ جيب أن تعمل مرن الناحيرة العمليرة كن رام لرخطرارإ وينبغري أن فميرنت ال خريص
صور تلقائية يا؛ أسبا؛ قابر حتوف دون نلك .وينبغي أيل ا أال تشتمل ب الن على إجراءام
وقراطية شكل مفر ( .)13أما ن اعخطارإ اييجب أال تعمل من الناحية العملية كن لل خيص(.)14
 7-7وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدم ايق على أحكام قانون املناسربام العامرةإ الر ي
يش الصوف على ترخيص مرن السرلطام احملليرة مرن أجرل عقرد جتمرد سرلميإ وبرو مرا يقيلرد حرد
نات رره ال ررق التجم ررد الس ررلمي .ومل تس ر َرد الدول ررة الط رررف إىل إاه ررار أن الق ررب عل ررى ص رراحب ال رربالغ
وحماكمترره ومعاقبتررهإ سررلب حريتررهإ سرربب تن رري جتمررد سررلمي كرران أم ررا ضرررورايا جمتمررد دميقراطرري
ومتناسررب ا للحفرراى علررى األمررن القررومي أو السررالمة العامررة أو الن ررام العررامإ أو ايررة الصررحة العامررة أو
اآلدا؛ العامةإ أو صون حقوي اآلخرين وحرايهت إ وايقا ملقتليام املاد  21مرن العهرد .و ارل بر
ال روفإ و يا؛ معلومام أو إيلاحام أخرك نام صلة املللإ لص اللجنة إىل أن الدولة
الطرف انتهكت حقوي صاحب البالغ ملوجب املاد  21من العهد.
وترك اللجنةإ وبي تتصرف وايقا للفقر  4مرن املراد  5مرن الربوتوكروف االختيراريإ أن الوقرائد
-8
املعروض ر ررة عليه ر ررا تكش ر ررل ع ر ررن انته ر ررا الدول ر ررة الط ر رررف لق ر رروي ص ر رراحب ال ر رربالغ املكفول ر ررة ملوج ر ررب
املادتر  )2(19و 21من العهد.
ووايق ر ا ألحك ررام امل رراد ()3(2أ) م ررن العه رردإ يق ررد عل ررى ع رراتق الدول ررة الط رررف الت رزام ت رواي س رربيل
-9
انتص رراف ايع رراف لص رراحب ال رربالغ .ويقتل رري نل ررك ج رررب الل رررر ال ر ي ل ررق ابألش ررخاص ال ر ين انتفهك ررت
ملزمرةإ للررة أمرورإ اب رران
حقروقه املكفولرة ملوجررب العهرد جرربا كررامالا .و نراءا عليرهإ إن الدولررة الطررف َ
الطوام املالئمة لتقدمي تعوي كاف لصاحب البالغإ ملرا نلرك سرداد أي تكراليل قانونيرة تكبردبا.
ويقد أيل ا على عاتق الدولة الطرف الترزام اب ران ليرد الطروام الالزمرة ملنرد حردوا انتهاكرام مماثلرة
املستقبل .و ب ا الصددإ تدكد اللجنة من جديد أنره ينبغري للدولرة الطررف أن تسرتعر تشرريعاهتا لكري
تلررمن التمتررد الكامررل ابلقرروي املنصرروص عليهررا املررادتر  19و 21مررن العهرردإ ملررا اييهررا الررق تن رري
وعقد التجمعام واالجتماعام واملس ام واالعتصامام وامل ابرام السلمية (ملا اييها العفوية).
 -10وإن تلر ررد اللجنر ررة اعتباربر ررا أن الدولر ررة الطر رررف ابنلر ررمامها إىل الربوتوكر رروف االختير رراري قر ررد
رت مسررألة وقرروع انتهررا ألحكررام العهررد مررن عدمررهإ وأهنررا تعهر دمإ
اع ايررت ابختصرراص اللجنررة ابلبر ل
عمالا ابملاد  2منهإ أبن تكفل متتد ليد األايراد املقيمر إقليمهرا والاضرعر لواليتهرا ابلقروي املعر ف
رود أن تتلق ررى م ررن الدول ررة
ررا العه ررد وت رواير هل ر س رربل انتص رراف ايعال ررة ح رراف اس ررتنتا وق رروع انته ررا إ ت ر ل
الطرفإ لون  180يوماإ معلومام عن التدا املتخ لوضد آراء اللجنة موضد التنفي  .وتطلب
اللجنة إىل الدولة الطرف أيلا أن تنشر ب اآلراء على نطاي واسد ابللغام الر ية للدولة الطرف.
__________
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املرجد نفسه ان ر أيل ا توريغوزينا ضد كازاخستانإ الفقر .3-7
ان ر و الايين ضد يالرو ()CCPR/C/115/D/2019/2010إ الفقر .4-8
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ولياكوف ضد يالرو ()CCPR/C/111/D/2030/2011إ الفقر .3-8
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