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اعتمدهتا اللجاة ورهتا  ٨( 124تشرين األول/أكتوبر  2 -تشرين الثاين/نوفمرب .)201٨
شررارأ أعءرراء اللجاررة التاليررة أدرراة ه راسررة رردا الرربالغ :اتنيررا مررار عبررد ،روتشررول ،وإيلررز ،برانررد كررريي ،
وأمحرد أمررت فررتو و ،وأوليفييرره ي فروفيررل ،وكريسررتوف راياز ،وابمرررمي كويتررا ،ومارسرريا ف . .كرران ،و نكرران
تك ر مو ومرروزا ،وفرروتيز ابزارت رزي  ،ومرراورو ب روليي ،وخوسرريه مانويررل سررانتو ابي ر  ،ويوفررال شرراين ،ومررارغو
واترفال ،وأندر زميرمان.
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 -1صاحب البالغ و برييك زاجيباروف ،مواطن من كازاخستان ،مولو عام .197٨
و ررو يرردع أن الدولررة الطرررف انتهكررك حقوقرره املكفولررة وجررب املروا  9و 14و 19و 21مررن
العهر ررد .وقر ررد خر ررل الربوتوكر ررول اتختير رراري حير ررز الافر ررا ابلاسر رربة لكازاخسر ررتان  24كر ررانون
الثاين/يااير  .200٦ومتثل صاحب البالغ احملامية أانرا إبراييفا.
الوقائع كما عرضها صاح البالغ
 1-2كران صراحب الربالغ يشرريل وريفرة رئري يريرر صررحيفة "غازيترا مولرو يزان " احملليرة ،الرري
متل ررك املوق ررع الش رربك  .www.mgazeta.kz ،وكان ررك الص ررحيفة تس ررعى إىل محاي ررة حق ررو ومص ررا
السكان احملليت مدياة جيزكزغان فءالً عن حقو ومصا العاملت املاشأ الصااعية األكررب
املدياة ،الي متلكها شركة كازامخي  .ويدع صاحب البالغ أن رئري للر إ ار رد ،الشرركة
قردم شركو  1٦ ،آ ار/مرار  ،2012إىل اللجاررة اإلقليميرة ل مرن الرروطز ،زعره فيهرا أن املروا
املاشور الصحيفة ،وعلى املوقع الشبك التابع هلا حيرد "بلبلرة اجتماعيرة" املاطقرة .وبسربب
تقردمي رد ،الشركو  ،اسرتجوبك اللجارة اإلقليميرة ل مرن القروم صراحب الربالغ .و  17كررانون
الثاين/يا رراير  ،2013س ررحبك وزار الثقاف ررة واإلع ررالم الرتخ رريص املما ررو للص ررحيفة .و  2٦آ ار/
مررار  ،2013أقرردمك مكمررة جيزكزغرران علررى تعليررق إمكانيررة الرردخول إىل املوقررع الشرربك ملررد
ثالثة شرهور ،باراء علرى طلرب مكترب ات عراء العرام مديارة جيزكزغران .ومرع أن صراحب الربالغ
طعررن ق ررار التعليررق  4نيسرران/أبريل  ،2013ف ر ن إمكانيررة الرردخول إىل املوقررع الشرربك ابتررك
غررري متاحررة فعليراً  10نيسرران/أبريل  ،2013أي حررق قبررل أن يرردخل قررار احملكمررة حيررز الافررا .
وقوبلك الطعون الي قردمها صراحب الربالغ ابلررف مرن مكمرة كاراغانردا اإلقليميرة 17 ،أ ر/
مايو  ،2013ومن يئة الاق ابحملكمة نفسها 10 ،متوز/يوليه .2013
 2-2وقبررل تعليررق صرردور الصررحيفة ،بررت  22كررانون الثاين/يارراير و 7شرربارب/فرباير ،2013
نحشرت عد مقاتت على املوقع الشبك لدعو القراء إىل حءور جتمرع كران مرن املقررر أن يحراله
 9شرربارب/فرباير  ،2013وياء رره إلي رره العرراملون ش ررركة ك ررازامخي احتجاج راً عل ررى ر ررروف
عملهه .وتولك رئيسة مالمة ملية غري حكومية ،و السيد سيدامخيتوفا ،تالريه ردا التجمرع
بع ر ررد أن ق ر رردمك طلبر ر راً ر رردا الش ر ررأن 22 ،ك ر ررانون الثاين/يا ر رراير  ،2013إىل مكت ر ررب عم ر ررد
زيزكازغرران .و  9شرربارب/فرباير  ،2013شررارأ صرراحب الرربالغ لررك التجمررع ابلقرررب مررن
س رراحة ميت ررالورغ .و  10ش رربارب/فرباير  ،2013اعتقلت رره الشر ررطة
مكات ررب ش ررركة ك ررازامخي
بتهمرة تالرريه التجمررع ورررل متجررزاً مركررز الشرررطة طروال الليررل .و  11شرربارب/فرباير ،2013
قءك مكمة زيزكازغان اإل ارية إب انة صاحب البالغ بتهمة تاليه جتمع غري مرخص وحكمك
عليه اب رب اإل اري ملرد سربعة أ م ،مرع أن املردع العرام طلرب جلسرة اتسرتماع أن تكرون
مرد ا كره سرتة أ م .و  12شربارب/فرباير  ،2013طعرن صراحب الربالغ ردا ا كره أمررام
مكمرة كاراغاردا اإلقليميررة .و  ٥آ ار/مرار  ،2013أيَّردت ررد ،احملكمرة قررار احملكمررة األ
رجررة .و  10متوز/يولي رره  ،2013رف ر املرردع الع ررام مديا ررة زيزكازغرران التم ررا ص رراحب
الرربالغ إج رراء اس ررتعراض قءررائ إش ررا  .و  2آب/أغس ررط  ،2013قرردَّم ص رراحب ال رربالغ
التماسراً إىل مكترب ات عراء العرام إلجرراء اسرتعراض قءرائ إشررا  .غرري أن اتلتمرا أححيرل إىل
مكتب ات عاء العام اإلقليم كاراغادا .وعادما مل يتلق صاحب البالغ أي ر  ،قردم التماسراً
آخررر إلج رراء اسررتعراض قءررائ إش ررا إىل مكتررب ات عرراء العررام اإلقليم ر كاراغا رردا3 ،
كانون األول /يسمرب  ،2013ورف التماسه  10كانون الثاين/يااير .2014
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 3-2و  23أ ر/م ررايو  ،2013حء ررر ص رراحب ال رربالغ جتمهر رراً عامر راً نل رره بش ررأن مس ررألة
ا قو العقارية ابلقرب من مقر ا كومة أستاان .ويدع صاحب البالغ أنه كان ييط لك
التجمررع بصررفته صررحفياً وأبرررز بطاقررة ويترره املهايررة للشرررطة ،ومررع لررك احتحجررز واقتيررد إىل مركررز
الشرطة احملل  .و وقك تحق من اليوم نفسه ،قءك احملكمرة اإل اريرة املشررتكة برت املقاطعرات
أستاان إب انة صاحب البالغ بتهمة املشاركة جتمع عام غري مرخص وحكمك عليه اب ب
اإل اري ملد  1٥يوماً .و  2٥أ ر/مايو  ،2013رفءك مكمة مدياة أستاان اتلتما الدي
قدم رره ص رراحب ال رربالغ وأيَّرردت ق ر ررار احملكم ررة األ رج ررة .و  1٨متوز/يولي رره  ،2013ق رردم
صرراحب الرربالغ التماس راً إلج رراء اسررتعراض قءررائ إش ررا إىل مكتررب ات عرراء العررام مدياررة
ورف ر ر ر طلبر ر رره  23آب/أغسر ر ررط  .2013و  11شر ر رربارب/فرباير  ،2014قر ر رردَّم
أسر ر ررتاان ،ح
صراحب الرربالغ التماسراً إىل مكتررب ات عراء العررام إلجرراء اسررتعراض قءرائ إشررا لكرال قرراري
ا ب اإل اري الصا رين حقه .و  2نيسان/أبريل  ،2014رف انئب املدع العام طلب
اتلتما املقدم .ويدَّع صاحب البالغ أنه استافد مجيع سبل اتنتصاف احمللية املتاحة.
الشكوى
 1-3يرردع صرراحب الرربالغ أن الدولررة الطرررف انتهكررك حقرره التمررا املعلومررات وتلقيهررا
ونقله ررا وج ررب امل ررا  19م ررن العه ررد ،ألع ررا حكم ررك علي رره اب ررب اإل اري مل ررد بلي ررك
اجملموع  22يوماً بسبب اضطالعه بعمله الصحف .
 2-3ويرردع صرراحب الرربالغ أيء راً أن احتجرراز ،كلتررا امل ررتت ميثررل إج رراء تعسررفياً بطبيعترره
وياتهررك حقوقرره املاصررو عليهررا املررا  9م ررن العهررد ابلالررر إىل أنرره اعتحقررل بسرربب ارس ررة
حقوقه احملمية وجبه.
 3-3ويدع صاحب الربالغ أنره حررم مرن سربل الرتلله الفعالرة ،و رو مرا يشركل انتهاكراً للمرا 14
من العهد ،ألن ا كمت الصا رين إبيداعه ا ب اإل اري نفدا على الفور ،حق قبرل أن يتسر
للمحاكه األعلى رجرة مراجعتهمرا .ويردع أن املرا  )2(٦97مرن قرانون ااررائه اإل اريرة تراص
على تافيد قرار احملكمة اإل ارية بعد خوله حيز الافا  ،أي غءون مرور  10أ م من صدور،
أو بعد أن تالر مكمة أعلى رجة الطعن املقدم ،إ ا ما طحعن القرار .بيد أن الفقر  3من
املررا نفسررها ترراص علررى أن يقءر الشررخص احملكرروم عليرره اب ررب اإل اري عقوبترره علررى الفررور.
وت رراص امل ررا  ٦7٥م ررن الق ررانون عل ررى أن الطع ررن حك رره قء ررائ اب ررب اإل اري ت يوقر ر
تافيررد .،ويرردع صرراحب الرربالغ أن طلررب الطعررن الرردي قدمرره قءررية ا ررب اإل اري األوىل،
مل يالررر فيرره إت إىل بعررد ثالثررة أسررابيع مررن اتريررخ تقدميرره ،مررع أن املررا  ٦٦0مررن القررانون تقءر
بوجروب الالررر الطعرن املقرردم مرن املرردعى عليره احملكرروم عليره اب ررب اإل اري ،غءررون 24
ساعة من اتريخ تقدمي الطعن .ويدع صاحب البالغ كدلك أنه قءى مد العقوبة ابلفعل.
 4-3ويررزعه صرراحب الرربالغ أن حقوقرره املكفولررة وجررب املررا  21مررن العهررد قررد انتحهكررك
ألنه احتجز بسبب مشاركته احتجا سلم .
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مالحظات ال ولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-4ق ر رردمك الدول ر ررة الط ر رررف م ر رروجزاً للوق ر ررائع م ر رردكر ش ر ررفوية م رخ ر ررة  ٦ك ر ررانون الث ر رراين/
يا ر رراير  .201٥و ر ر ر ت ر رردع أن رئيس ر ررة مالم ر ررة إل ر رريه  -آي غ ر ررري ا كومي ر ررة احمللي ر ررة ،الس ر رريد
س رريدامخيتوفا ،أبلي ررك عم ررد زيزكازغ رران 22 ،ك ررانون الثاين/يا رراير  ،2013أبع ررا تعت ررزم تال رريه
جتمر ررع 9 ،شر رربارب/فرباير  ،2013سر رراحة ميتر ررالورغ .و الير رروم نفسر رره ،نحشر ررر علر ررى املوقر ررع
رال بعا روان " عررو عامررة للمشرراركة التجمررع" ،وش رريي فيررديو يرردعو اامهررور إىل
الشرربك مقر ا
حءررور التجمررع غررري املرررخص .و  29كررانون الثاين/يارراير  ،2013نشررر صرراحب الرربالغ علررى
املوقع الشبك مقاتً آخر قال فيه إنه يعترزم تيطيرة التجمرع املقبرل وسرائي اإلعرالم فءرالً عرن
القيررام برردور نشرري فيرره .و  30كررانون الثاين/يارراير  ،2013نحشررر علررى املوقررع الشرربك مقررال
إضر ررا وش ر رريي فير ررديو تءر ررماا عر ررو إىل التجمر ررع .و  4شر رربارب/فرباير  ،2013أبلر ررة عمر ررد
زيزكازغرران السرريد سرريدامخيتوفا ردي راً ابتط روات الرري يابي ر أن تتخررد ا لك ر تعطررى هلررا املوافقررة
علررى تالرريه التجمررع .ومررع لررك ،جررد ت الرردعو العامررة علررى املوقررع الشرربك  7 ،شرربارب/
فرباير  ،2013للمشاركة التجمع غري املرخص .و  9شربارب/فرباير  ،2013شرارأ صراحب
البالغ التجمع غري املرخص الدي نحله ساحة ميتالورغ.
 2-4وتع رررتف الدول ررة الط رررف أبن ا ررق التجم ررع الس ررلم ررو د ررة ميقراطي ررة م ررن د ررات
الاشارب السياس ملواطايها ،وتشري إىل أن تشريعات كازاخستان تكفل التمتع دا ا ق اإلنساين
غررري القابررل للتصرررف ،ومحايترره .وتقررول إن ررد ،الءررماانت مكرسررة سررتور كازاخسررتان و
قانون إجراءات تاليه وعقد التجمعات السلمية واتجتماعات واملسريات والوقفات اتحتجاجية
وامللرا رات .غررري أن متتررع لموعررة مررن املرواطات قوقهرا ت يابير أن حلر َّرل قررو اآلخررين ،وإنرره
من ااائز ،بع ا اتت ،فرض قيو معياة من أجل سالمة أصحاب ا قو أنفسهه.

 3-4ووفقراً للمررا  21مررن العهررد ،نررب أن يكررون كررل تقييررد يحفرررض متفقراً مررع القررانون وأن
يشرركل ترردبرياً ضرررور ً ،لتمررع ميقراط ر  ،لصرريانة األمررن القرروم أو السررالمة العامررة أو الالررام
العام أو محاية الصحة العامة أو اآل اب العامة أو محاية حقرو اآلخررين وحرر هته .وحرصراً علرى
محايرة حقررو األشررخا اآلخررين وحرر هته ،فءرالً عررن السررالمة العامرة ،والسررري العررا ي لاشررارب
عت ألفرا اامهور أمراكن بعياهرا لكر
وسائل الاقل ،وا فاظ على اهلياكل األساسية ،نوز أن تح َّ
يالمروا فيهررا أنشررطة غررري حكوميررة ات طررابع عررام .وت كررد الدولررة الطرررف أن اإل ارات احملليررة
حجل املدن واملاراطق الكازاخسرتانية تعرت أمراكن مرن ردا القبيرل .وتشرري الوقرك نفسره ،إىل أن
حرية التجمع السرلم  ،أي بلرد ميقراطر متقردم ،لءرع للتقييرد وجرب قروانت خاصرة يرد
اللروف الي ميكن أن تاله فيها د ،التجمعات ،وتكون د ،القوانت كثري من البلدان أكثر
صرامة ا عليه كازاخستان .فتالريه جت عم يفرع مديارة نيويرورأ ابلروت ت املتحرد األمريكيرة
علررى سرربيل املثررال ،يقتء ر تقرردمي طلر يف
رب قبررل اتريررخ التجمررع ب ر  4٥يوم راً ،مررع بيرران الطريررق الرري
سيسررلكها املشرراركون فيرره ،وميكررن أن يتعرررض ر تء لالعتقررال حالررة عرردم تقرردمي الطلررب .و
فرنسا ،نوز للسرلطات أن تفرر ا شرو بعرد توجيره رسرالتت يرديريتت ،وإ ا مل تراف امللرا ر ،
ميكررن أن يحسررجن مالمو ررا ملررد تصررل إىل سررتة أشررهر .و اململكررة املتحررد لربيطانيررا العلمررى
وأيرلادا الشمالية ،ت حميكن تاليه امللا رات والتجمعات الشوارع إت بعد ا صول على موافقة
رديررة مررن الشرررطة .و أملانيررا ،نررب ا صررول علررى ترررخيص مررن السررلطات لتالرريه أي نشررارب
مجا ريي .وعليه ،ت كد الدولرة الطررف أن لوائحهرا التاليميرة اتاصرة ابلتجمعرات العامرة تتماشرى
مع قواعد القانون الدويل ومع العهد واملمارسات املتبعة البلدان األخر املتقدمة ميقراطياً.
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 4-4وفيمررا يتعلررق إبغررال املوقررع الشرربك التررابع للصررحيفة ،تشررري الدولررة الطرررف إىل أنرره مررن
ااررائز ،وفقراً للفقررر  1مررن املررا  13مررن قررانون وسررائي اإلعررالم ،تعليررق نشررارب املارررب اإلعالم ر
أو إغالقه ،إما على يد مالكه أو أبمرر قءرائ  .ونروز تعليرق نشرارب ماررب إعالمر نتيجرة انتهاكره
ق ررانون إجر رراءات تال رريه التجمع ررات الس ررلمية واتجتماع ررات واملسر رريات والوقف ررات اتحتجاجي ررة
وامللا رات .وابلالر إىل أن قراء املوقرع الشربك قرد ح حعروا إىل ارتكراب االفرة إ اريرة (املشراركة
جتم ررع غ ررري م رررخص) ،فق رري ق رردم امل رردع الع ررام مديا ررة زيزكازغ رران طلبر راً إىل احملكم ررة1٨ ،
شبارب/فرباير  ،2013لتعليق نشرارب املوقرع .وحلر موقر مكترب ات عراء بقبرول مكمرة مديارة
زيزكاغرران الرري قررررت تعليررق نشررارب املوقررع ملررد ثالثررة أشررهر .وعليرره ،ف ر ن ا عرراء صرراحب الرربالغ
انتهاأ املا  19من العهد ت يستاد إىل أسرا قرانوين ،ألن احملكمرة رأت أن مقراتت صراحب
البالغ مل تكرن تتءرمن رأ ً بشرأن مسرألة معيارة ،برل تءرماك عروات للقيرام بتحررأ مرد  ،و رو
املشاركة جتمع غري مرخص.
 ٥-4و  11شبارب/فرباير  ،2013أح ين صاحب البالغ ابنتهاأ املا  )3(373من قانون
وحكه عليه اب ب اإل اري ملد سبعة أ م .و  21أ ر/مرايو  ،2013شرارأ
اارائه اإل ارية ،ح
صاحب البالغ جتمهر آخر غري مرخص ابلقرب مرن ار ا كومرة أسرتاان .وابلالرر إىل أنره
ارتكررب ررد ،اارميررة ررررف سرراة واحررد مررن اتريررخ ارتكابرره اارميررة اإل اريررة األوىل ،فقررد أح يررن
ابنتهراأ املرا  )3(373مررن قرانون ااررائه اإل اريررة وحكره عليره اب ررب اإل اري ملرد  1٥يومراً.
و  2نيسان/أبريل  ،2014رف انئب املدع العرام التمرا صراحب الربالغ إجرراء اسرتعراض
قءائ إشرا  .ووفقاً للما  )1(٦74من قانون اارائه اإل ارية ،حيق للمردع العرام ومرن يقروم
مقامرره وللمرردعت العررامت اإلقليميررت إصرردار احتجررا علررى القررارات القءررائية الرري خلررك حيررز
الافا  .وابلالر إىل أن التما صاحب البالغ حرف من انئب املدع العرام ،فر ن القرانون مياحره
ا رق تقردمي التمررا آخرر إىل املردع العررام إلجرراء اسرتعراض قءررائ إشررا  ،ولكاره مل يفعررل.
وعليه ،ف ن صاحب البالغ مل يستافد مجيع سبل اتنتصاف احمللية د ،القءية.
راأ املرا  9مرن العهرد ،ترر الدولرة الطررف أن
 ٦-4وفيما يتعلق اب عاء صاحب الربالغ انته ا
دا ات عاء ت أسا له من الصحة ألن املا  )2(1٦من ستور كازاخستان تراص علرى عردم
جواز اعتقال األشرخا واحتجراز ه إت إ ا نرص القرانون علرى لرك وأقرتره احملكمرة ،وعلرى حرق
ر تء الطع ررن .وت رراص امل ررا  )3(373م ررن ق ررانون اا ررائه اإل اري ررة عل ررى معاقب ررة م ررن ياته ررك
التش رريعات املتعلقررة بتالرريه وعقررد التجمعررات السررلمية ،ابليرامررة اإل اريررة أو ا ررب اإل اري ملررد
تصل إىل  1٥يوماً .ووفقراً للمرا  )1(٥41مرن قرانون ااررائه اإل اريرة ،يتروىل الالرر ا راتت
املاصو عليها املا  ،373قءا ا مكمة ملية متخصصة أو ماكه إ ارية تحعا هلا .وباراء
عليه ،عرض صاحب البالغ على قاض وعوقب اب ب اإل اري وجرب قرانون ااررائه اإل اريرة،
طبقاً للما  )3(9من العهد.
 7-4وي ر رراص ق ر ررانون اار ر ررائه اإل اري ر ررة عل ر ررى إمكاني ر ررة الطع ر ررن ال ر رردعاو اإل اري ر ررة .ووفقر ر راً
للما  ٦٥٥من دا القانون ،يكون أي قرار صا ر عن مكمرة إ اريرة قرابالً للطعرن مرن املردعى
علي رره ،أو الء ررحية ،أو احمل ررام أو م ررن ثل رره الق ر رانوين .ون رروز للم رردع الع ررام أيء ر راً أن يص رردر
احتجاجراً علررى رردا القررار .ولكر يطعررن األشررخا الرردين تقرردم كررر ه قررار قءررائ خررل
ابلفعرل حيرز الافرا  ،ميكراهه تقردمي الطعرن إىل املردع العرام ،الردي حيرق لره بردور ،تقردمي احتجررا
GE.18-20531

5

CCPR/C/124/D/2441/2014

إىل احملكمة العليا كازاخستان .وتشري الدولة الطرف إىل أن قانون اارائه اإل ارية ااديرد ابت
ني ررز للم رردعى علي رره تق رردمي الطع ررن مباش ررر إىل مكم ررة ال رراق بع ررد خ ررول قر ررار احملكم ررة حي ررز
الافا ( .)1وعليه ،ف ن التشريع اإل اري الكازاخستاين يتماشى مع املا  )4(9من العهد.
 ٨-4وترراص املررا اتن  ٦77و )1(٦7٨مررن قررانون اا ررائه اإل اريررة علررى أنرره حررال كانررك
ااأ عو قءائية مرفوعة ضد شخص مرا وأحغلرق ملر الردعو وجرب املرا  ٥٨0مرن ردا
الق ررانون ،يعت رررب رردا الش ررخص بريئر راً ويحع ر َّروض ع ررن أي أضر ررار تك ررون ق ررد ق ررك ب رره م ررن جر رراء
اتحتجاز غري املشروع أو ا ب اإل اري ،وفقاً للما  )٥(9من العهد.
 9-4وت كد الدولة الطرف أن قانون إجراءات تاليه وعقد التجمعات السلمية واتجتماعات
واملسرريات والوقفررات اتحتجاجيررة وامللررا رات يءررع عررد قيررو لصرريانة السررالمة العامررة ،والالررام
العررام ،ومحايررة الصررحة العامررة واآل اب العامررة ومحايررة حقررو اآلخ ررين وحررر هته .فاملررا  ٥مررن
القررانون علررى وجرره اتصررو  ،ترراص علررى ا ررق عقررد جتمررع عررام وفق راً ل ررداف املرردكور
الطلب املقدم من املالمت ،ضمن فرت زماية مد سلفاً و أماكن حمعيَّاة .وقد انتهك صاحب
الرربالغ ررد ،الشرررورب ،ونتيجررة لرردلك أ انترره كررلا مررن مكمررة زيزكازغرران ومكمررة أسررتانة ابرتكرراب
ج ررائه إ اريررة .فف ر القءررية األوىل ،نلرره صرراحب الرربالغ جتمع راً غررري مرررخص بترراريخ  9شرربارب/
فرباير  2013ساحة ميتالورغ بزيزكازغران ،و عرا أفررا اامهرور إىل حءرور التجمرع عرن طريرق
رسررائل نشررر ا علررى شرربكة اإلنرتنررك ،وأكررد فيهررا اضررطالعه برردور مرراله التجمررع .و القءررية
الثانية ،شارأ صاحب البالغ جتمهر غري مرخص ابلقرب من مقر ا كومة أستانة .وت كرد
الدولة الطرف أن ا عاء صاحب البالغ انتهاأ حقوقره املكفولرة وجرب املرا  21ت يسرتاد إىل
أ لة ،ألن ارسة د ،ا قو مل تفرض عليها قيوا غري تلك املفروضة طبقاً للقانون.

 10-4وت ك ررد الدول ررة الط رررف ك رردلك أن ا ع رراءات ص رراحب ال رربالغ انته رراأ حقوق رره املكفول ررة
وجررب املررا  14مررن العهررد ت تسررتاد إىل أ لررة ألنرره مل يبررت تش رريعات بعياهررا جررر انتهاكهررا.
وت كد الدولة الطرف أن املا  14ت تاطبق إت القءا اااائية ،حت أن صاحب الربالغ
ا عهترره ابرتكرراب جرميررة إ اريررة .وبارراء علررى مررا تقرردم ،ت كررد الدولررة الطرررف أعررا تفر طميررع الشرررورب
املاصررو عليهررا املروا  2و 9و 14و 19و 21مررن العهررد ،وأن الرربالغ املقرردم يابير اعتبررار،
غري مقبول لعدم كفاية األ لة.
تعليقات صاح البالغ على مالحظات ال ولة الطرف
 1-٥ر صر رراحب الر رربالغ علر ررى مالحلر ررات الدولر ررة الطر رررف رسر ررالة م رخر ررة  23شر رربارب/
فربايررر  .201٥ويشررري صرراحب الرربالغ إىل أن قررانون إجرراءات تالرريه وعقررد التجمعررات السررلمية
واتجتماعات واملسريات والوقفات اتحتجاجية وامللا رات ت يتءمن عبرار "غرري مررخص"،
ح ررت أن الدول ررة الط رررف تش رررترب ا ص ررول عل ررى ت رررخيص قب ررل عق ررد أي جتم ررع س ررلم  .ويش ررري
صاحب البالغ إىل أن الدولة الطرف تر أنه كان يابي له أن يوزع املعلومرات املتعلقرة ابلتجمرع
قب ر ررل اتري ر ررخ  4ش ر رربارب/فرباير  ،2013و ر ررو الي ر رروم ال ر رردي أرس ر ررلك في ر رره الس ر ررلطات إىل الس ر رريد
س رريدامخيتوفا "إش ررعاراً" بش ررأن اتطر روات ال رري يابير ر هل ررا الا ررا للحص ررول عل ررى املوافق ررة لتال رريه
__________
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التجم ررع .وأن مجي ررع املق رراتت واملر روا املاش ررور بع ررد رردا الت رراريخ ميك ررن أن تع ررد ثاب ررة "انته رراأ
للقررانون" .بيررد أن "اإلشررعار" ،ت ميكررن اعتبررار ،،وجررب القررانون الكازاخسررتاين" ،حل رراً" لعقررد
التجمع .فاملا  4من قانون إجراءات تاليه وعقد التجمعات السلمية واتجتماعات واملسريات
والوقفر ررات اتحتجاجي ر رة وامللر ررا رات ت ر رراص علر ررى عر رردم ج ر رواز ا لر ررر إت إ ا صر رردر ش ر رركل
"مرسرروم" .والسرريد سرريدامخيتوفا مل يصرردر حقهررا مرسرروم اب لررر .وعليرره ،فر ن مجيررع املقرراتت
واملوا الي نشر ا صراحب الربالغ علرى شربكة اإلنرتنرك تتفرق مرع تشرريعات كازاخسرتان .ويشرري
صرراحب الرربالغ إىل أن القررانون ت مياررع أحررداً مررن توزيررع املعلومررات أو التعبررري عررن رأيرره أو عررو
أشخا آخرين إىل جتمهر عام.
 2-٥وياف ر ر ر صر ر رراحب الر ر رربالغ ا عر ر رراء الدولر ر ررة الطر ر رررف أنر ر رره نلَّر ر رره التجمر ر ررع  9شر ر رربارب/
فرباي ررر  ،2013وي ك ررد أن التجم ررع نلمت رره الس رريد س رريدامخيتوفا ،ال رري ق رردمك الطل ررب إىل إ ار
مدياررة زيزكازغرران .وقررد كرران اإلشررعار الرردي أرسررلته إ ار املدياررة موجه راً إىل السرريد سرريدامخيتوفا
أيءاً ،و و ما ي كد أعا من نله التجمع .ونشر صاحب البالغ ،بصفته صرحفياً ،املقراتت
الرري أعرررب فيهررا عررن أ يررة حقررو العمررال ،وشررارأ بعررد لررك ،التجمررع ،ولكارره مل يكررن ررو
ال ر ر حماله .وي رردع ص رراحب ال رربالغ ك رردلك أن رره حء ررر التجمه ررر الع ررام ،ال رردي نل رره أس ررتاان
بترراريخ  23أ ر/مررايو  ،2013بصررفته صررحفياً أيء راً ،نل رراً اجترره إىل اسررتقاء املعلومررات عررن
ا د من مصدر ا لاشر ا .وبدلك تكون الدولة الطررف قرد قيَّردت ،ابعتقالره واحتجراز ،،حقره
حرية التعبري ،ا لك حقه ،بصفته صحفياً ،التما املعلومات وتلقيها.
 3-٥ويشررري صرراحب الرربالغ إىل أن مررن حقرره ،بصررفته صررحفياً ،أن يكررون حاضرراً املواقررع
الي تشهد حالة طوارئ واحتجاجات وملا رات وغري لرك مرن األحردا الري تراله تعبررياً عرن
املصا العامة والفر ية( .)2فالدول األطراف ،يابير هلرا ،وفقراً للفقرر  19مرن تعليرق اللجارة العرام
رقره  )2011(34بشررأن حريررة الررأي وحريرة التعبررري ،أن تبرردل كررل ااهرو لءررمان ا صررول علررى
املعلومررات املتعلقررة ابملصررلحة العامررة بطريقررة سررهلة وفوريررة وفعالررة وعمليررة .وعرروض لررك ،احتحجررز
صرراحب الرربالغ وحكرره عليرره ابتحتجرراز ملررد  1٥يوم راً بسرربب تيطيررة التجمررع السررلم  ،الرردي
نل رره أس ررتاان بت رراريخ  23أ ر/م ررايو  ،2013و ررو ح ررد يتعل ررق ابملص ررلحة العام ررة .ويش ررري
صراحب الربالغ إىل قءررية تورييوزيارا ضرد كازاخسررتان ،الري رأت فيهرا اللجاررة أن أي قيرد يفرررض
على حرية التعبري نب أت يكون متجاوزاً للحد بطبيعتره ،أي أن يكرون أقرل الوسرائل تردخالً مرن
بت التدابري الي ميكن أن يقق ا ماية املطلوبرة وأن يتااسرب واملصرلحة املررا محايتهرا( .)3ويردع
صاحب الربالغ أنره عوقرب ابحتجراز ،مرد  22يومراً بسربب ارسرته حقره حريرة التعبرري وحقره
التجمع السلم  ،و و ما يتااق مع ما تقدم.
 4-٥وفيما يتعلق اب عاء الدولة الطرف عردم اسرتافا صراحب الربالغ مجيرع سربل اتنتصراف
احمللية املتاحة الدعاو اإل اريرة ،ي كرد صراحب الربالغ أن انئرب املردع العرام رفر التماسريه
إجرراء اسررتعراض قءررائ إشررا  .وتءررمن تعليررل رردا الرررف ملحورررة تفيررد "عرردم وجررو أسررا
قررانوين يسررتدع مراجعررة قررارات احملكمررة" .وي كررد صرراحب الرربالغ أنرره مل تكررن ارراأ احتمرراتت
معقولررة لقبررول أي التماسررات أخررر تقرردم إىل مكتررب ات عرراء العررام ،ألن اتلتمررا الرردي قدمرره

__________
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سبق أن حرف مرً من املكتب نفسه .ولدلك ،فهو يدع أن الدولة الطرف قد حرمتره مرن سربل
انتصاف ملية فعالة ،وانتهكك حقوقه املكفولة وجب املا  2من العهد.
 ٥-٥وي كررد صرراحب الرربالغ مجيررع ا عاءاترره األصررلية ،ويطلررب إىل اللجاررة أن تقء ر بوقرروع
انتهرراأ للم روا  2و 9و 14و 19و 21مررن العهررد ،وأن توص ر الدولررة الطرررف إبعررا الالررر
املرردتت اللتررت قءررا ا ا ررب اإل اري ،وتقرردم لرره التعرروي املااسررب ،ررا لررك تعويءررات
غررري ماليررة ور اعتبررار ،عررن اتحتجرراز ملررد  22يوم راً ،وأن جتررري تعررديالت تش رريعية جتيررز قبررول
الطعررن قبررل تافيررد عقوبررة ا ررب اإل اري ،وتءررمن اميررع األشررخا  ،ولرري للصررحفيت فقرري،
التمتع قوقهه املكفولة وجب املا تت  19و 21من العهد من ون خوف أو قيد.
املالحظات اإلضافية املق مة م ال ولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 1-٦ق رردمك الدول ررة الط رررف ،م رردكر ش ررفوية م رخ ررة  ٨نيس رران/أبريل  ،201٥معلوم ر يف
رات
إضافية بشرأن األسر املوضروعية للربالغ .وتشرري الدولرة الطررف إىل أن مكترب ات عراء العرام
مدياررة زيزكازغرران وجرره إنررداراً ردي راً إىل السرريد سرريدامخيتوفا وإىل صرراحب الرربالغ ،بعررد أن نشررر
على املوقع الشبك مقاله األول الدي عا فيه إىل حءور التجمع ،من أجل ثايهمرا عرن انتهراأ
القررانون .ومررع لررك ،ف ر ن صرراحب الرربالغ نشررر ،بعررد تلقر رردا اإلنرردار ،مقرراتً آخررر أعلررن فيرره
اعتزامه تيطية التجمع والقيام بدور نشي فيه كدلك .و  7شبارب/فرباير  ،2013نشر صاحب
الربالغ علرى املوقررع الشربك مقراتً آخررر عرا فيره أفررا اامهرور إىل حءرور التجمررع ،وكران لررك
بعررد أن أشررعر عمررد مدياررة زيزكازغرران السرريد سرريدامخيتوفا ردي راً بعرردم مشررروعية تالرريه التجمررع
ابلقرررب مررن مكاتررب شرررطة كررازامخي  .و كررر صرراحب الرربالغ مقالرره أنرره ررو حمرراله ا ررد ،
وأنره ت يارروي طلررب اإل ن مررن العمررد لعقررد ردا التجمررع .وتشررري الدولررة الطرررف إىل عرردم تقرردمي
طل ررب رد ر ت م ررن ص رراحب ال رربالغ وت م ررن الس رريد س رريدامخيتوفا للحص ررول عل ررى اإل ن بعق ررد
التجم ر ررع  9ش ر رربارب/فرباير  ،2013عل ر ررى ر ررو م ر ررا يقتء ر رريه ق ر ررانون إجر ر رراءات تال ر رريه وعق ر ررد
التجمعات السلمية واتجتماعات واملسريات والوقفات اتحتجاجية وامللا رات.
 2-٦وتشر ر ررري الدولر ر ررة الطر ر رررف كر ر رردلك إىل أن السر ر ررلطات ا كومير ر ررة ماحر ر ررك ردي ر ر راً ،ب ر ر ررت
ع ررام  2011و ،2014تر رراخيص لتال رريه  197جتمعر راً س ررلمياً كازاخس ررتان .وتعت رررب الدول ررة
الطرررف حريررة التجمررع السررلم ارسررة ميقراطيررة تتطلررب تطررويراً مسررتمراً ،وتشررري إىل أن سررتور
كازاخس ررتان يء ررمن ا ررق التجم ررع الس ررلم واتحتج ررا  .وت ك ررد أن رره م ررن اا ررائز ،م ررن ابب
ا ررر علررى محايررة حقررو األشررخا اآلخ ررين وحررر هته ،فء رالً عررن السررالمة العامررة ،والسررري
العرا ي لاشرارب وسررائل الاقرل ،وا فراظ علررى اهلياكرل األساسرية ،أن تحعر َّرت ألفررا اامهرور أمرراكن
بعياها لك يالموا فيها أنشطة غري حكومية ات طابع عام ،وإن اإل ارات احمللية حجرل املردن
واملااطق الكازاخستانية تعت أماكن من دا القبيل.
 3-٦وت كد الدولرة الطررف أن ا عراءات صراحب الربالغ وجرب املرا تت  9و 14مرن العهرد
ت أس ررا هل ررا ،ألن احملاكم ررات ج رررت طبقر راً ملقتء رريات امل ررا  ،14وأن احملكم ررة أق رررت إيداع رره
ا ب اإل اري .وت كد الدولة الطرف كدلك أن قانون اارائه اإل ارية ياص على أن يحقدم الطعن
حالررة عرردم قبررول املرردعى عليرره بقررار مكمررة الدرجررة األوىل ،و رردا يسررتو الشرررورب املاصررو
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عليهررا املررا  )٥(14مررن العهررد ،وأن قررانون ااررائه اإل اريررة ااديررد نيررز للمرردعى عليرره حررق
تقدمي الطعن مباشر إىل مكمة الاق بعد أن يدخل قرار احملكمة حيز الافا .
تعليقات صاح البالغ على املالحظات اإلضافية املق مة م ال ولة الطرف
 1-7ر صر ر رراحب الر ر رربالغ ،رسر ر ررالة م رخر ر ررة  23تش ر ر ررين األول/أكتر ر رروبر  ،201٥علر ر ررى
املالحلات اإلضافية املقدمة من الدولة الطرف .ويدع صاحب الربالغ أن القرانون الردي يراص
على احتجاز من يشارأ جتمع عام غري مرخص وا كه عليه بردفع غرامرة أو اب رب اإل اري
انتهاأ للما تت  19و 21من العهد ،ألنه يهد وجو د ،ا قرو  .ويشرري إىل
ملد معياة ،فيه ا
أن التجمع ت ميكن اعتبار" ،غري مرخص" ألن مكتب العمد مل يصدر مرسروماً صرحيحاً يقءر
برف الطلب املقدم من السيد سيدامخيتوفا لتاليه جتمع ،على و ما يقتءريه القرانون .وعليره،
يكون اعتقال صاحب البالغ واحتجاز ،تعسفيان وغري مشروعت.
 2-7وفيمررا يتعلررق ابإلحصرراءات الرري قرردمتها الدولررة الطرررف بشررأن عررد التجمعررات السررلمية
الي صدر ا ترخيص ،يشري صاحب الربالغ إىل أن التقريرر الروطز املقردم مرن الدولرة الطررف
إطار اتستعراض الدوري الشامل لعرام  )A/HRC/WG.6/20/KAZ/1( 2014ور فيره أن كازاخسرتان
شهدت ،بت عرام  2010و 1 222 ،2013تلرا ر مرن اتلر األنرواع بياهرا  ٦٦0تلرا ر
صافك على أعا "غري مرخصة" .ويشري كدلك إىل أن تقرير ااة حقو اإلنسان كازاخستان
لعام  ،2014كر أن الفرت من عام  2012إىل عرام  2014شرهدت تالريه  497حرداثً عامراً
بياه ررا  324ح ررداثً غ ررري م رررخص .وي ك ررد ص رراحب ال ربالغ أن اإل ارات احمللي ررة غالب راً م ررا تتج رراوز
الصالحيات املماوحة هلا وجب املا  10من قانون إجراءات تاليه وعقرد التجمعرات السرلمية
واتجتماعررات واملسرريات والوقفررات اتحتجاجيررة وامللررا رات ،ألن القررانون نيررز لر ارات احملليررة
تاليه اإلجراء (الالام) املتعلق ابلتجمعات السرلمية ولكاره ت لرول اإل اريرت تالريه اليررض ماهرا
أو زماعا أو مكاعا أو عد املشراركت فيهرا .ويشرري صراحب الربالغ إىل ره أجرتره مالمرة غرري
حكومية ملية عام  ،201٥وخلصرك فيره إىل أن عرد املراسريه الري أصردرهتا اإل ارات احملليرة
ماطقرة واحررد مررن مارراطق كازاخسرتان وتبر َّت أعررا ت تاتهررك القرانون ت يتجرراوز  3مراسرريه مررن
أصل  1٥4مرسوماً .و د ،املراسيه ،قرر اإل اريون احملليون مكان عقد التجمعات العامة.
 3-7ويكرر صاحب البالغ ا جج الي فع ا سابقاً ومفا ا أن من حقره ،بصرفته صرحفياً،
أن حيءر أي جتمعات سلمية إطار واجباته املهاية ،وأن الدولة الطرف انتهكك حقوقره املكفولرة
وجررب املررا تت  9و 14با رهتررا علررى الفررور إىل تافيررد ا كمررت اإل اريررت الصررا رين حقرره مررن
ون أن حميهل فرصة الطعن فيهما قبل أن تبدأ مد ا ب اإل اري كلتا املرتت.
املالحظات اإلضافية املق مة م ال ولة الطرف بشأن املقبولية
 1-٨قر رردمك الدولر ررة الطر رررف ،مر رردكر شر ررفوية م رخر ررة  20كر ررانون الثاين/يا ر رراير ،201٦
مالحلررات إضررافية بشررأن مقبوليررة الرربالغ .وتشررري الدولررة الطرررف إىل أن الرربالغ ت حيمررل توقيررع
صاحب البالغ نفسه ،بل توقيع أانر إبراييفا ،الي متثل مالمرة كرا ير  -كاسريك غرري ا كوميرة
احمللي ررة كشخص ررية اعتباري ررة ،بص ررفتها رئيس ررة للمالم ررة .و الوق ررك نفس رره ،ت رراص امل ررا  1م ررن
الربوتوكول اتختياري امللحق ابلعهد على أن اللجاة نوز هلا استالم و ه البالغات املقدمة من
GE.18-20531

9

CCPR/C/124/D/2441/2014

األفررا فقرري .وتشررري الدولررة الطرررف كرردلك إىل أنرره حررق لررو اعتررربت السرريد إبراييفررا ررثالً شرررعياً
لصرراحب الرربالغ ،فر ن التوكيررل املماررو هلررا انتهررى بعررد تقرردميها الرربالغ بسرراة واحررد ألن القررانون
املرردين الكازاخسررتاين يرراص علررى أن أي توكيررل ت حيررد اتريررخ انتهرراء سررر نه يعترررب ماتهي راً بعررد
ص ر ر رردور ،بس ر ر رراة واح ر ر ررد  .وابلال ر ر ررر إىل أن ص ر ر رراحب ال ر ر رربالغ والس ر ر رريد إبراييف ر ر ررا ر ر ررا مواطا ر ر رران
كازاخستانيان ،ف ن تشريعات كازاخستان تسري عليهما.
 2-٨واستفسرت الدولة الطررف عرن األسرباب الري ماعرك صراحب الربالغ مرن تقردمي الربالغ
بافسه .و تشري إىل أن السيد إيرباييفا ليسرك ماميرة مرتفرة ،وتقرول إن صراحب الربالغ كرر
عقررد التوكيررل أنرره يعرريف ماطقررة ريفيررة بعيررد عررن العاصررمة حيرره خدمررة الربيررد ت يحعر َّرول
عليهررا ،ولكررن كرران قرردور ،أن يقرردم الرربالغ بافسرره ون عارراء بواسررطة الربيررد اإللكرررتوين .وبارراءً
علررى مررا تقرردم ،تررر الدولررة الطرررف أن صرراحب الرربالغ مل يثبررك بشرركل قررانوين نيررة تقرردمي رردا
البالغ ،وتشكك أن يكون صاحب البالغ يعتقد حقاً أن حقوقه املكفولرة وجرب العهرد قرد
انتهك ررك .وب رردلك ،ت ك ررد الدول ررة الط رررف أن ال رربالغ غ ررري مقب ررول وج ررب امل ررا تت  1و 3م ررن
الربوتوكول اتختياري امللحق ابلعهد واملا (9٦أ) و(ب) من الالام الداخل للجاة.
 3-٨وتاف الدولة الطرف كدلك أن يكون صاحب البالغ قد قدم التماساً إىل املدع العام
إلج رراء اسررتعراض قءررائ إش ررا  ،ت عاررد تعليررق نشررارب املوقررع الشرربك وت عاررد رفررع الرردعويت
اإل اريتررت ضررد .،وتشررري الدولررة الطرررف إىل قءررية ت.أ .ضررد فرنسررا ،الرري رأت فيهررا اللجاررة أن
لررر شررك صرراحب الرربالغ فعاليررة سرربل اتنتصرراف ت يعفيرره مررن شررررب اسررتافا ا( .)4وتشررري
الدولررة الطرررف إىل قءررية فيالتوفررا وكوزمياتسرري احملليررة الرري قرردم فيهررا املرردعى علرريهه التماسراً إىل
املرردع العررام إلجرراء اسررتعراض قءررائ إشررا وأسررفر اتلتمررا عررن صرردور قررار قءررائ جديررد
لصررا هه واسررتعا حقرروقهه وحررر هته ابلكامررل .وعليرره ،يابي ر اعتبررار الرربالغ غررري مقبررول ألن
صاحب البالغ مل يستافد مجيع سبل اتنتصاف احمللية.
تعليقات صاح البالغ على املالحظات اإلضافية املق مة م ال ولة الطرف بشأن املقبولية
 1-9ر صاحب البالغ ،رسالة م رخرة  30كرانون الثاين/ياراير  ،201٦علرى مالحلرات
الدول ررة الط رررف بش ررأن مقبولي ررة ال رربالغ .ويش ررري ص رراحب ال رربالغ إىل أن الال ررام ال ررداخل للجا ررة
ت لءررع لتش رريعات كازاخسررتان .ويقررول إنرره مل حيررد اتريررخ انتهرراء سررر ن التوكيررل ألنرره مل يكررن
ابإلمكران الررتك عهن ابلوقررك الردي يلررزم اللجاررة لكر تالررر الرربالغ .ويردع صرراحب الرربالغ أن
السيد إبراييفا مامية مرتفة ،ويمل رخصة مزاولة مهاة احملاما و كتورا ،القانون .ويردع
كدلك أن الدولة ترم من وراء د ،ات عاءات ،الي ت أسا هلا من الصحة ،إىل أتخري الالر
البالغ ،وتكبيد ،عبئاً مالياً إضافياً .ويقدم صاحب البالغ رسالة مكتوبة خبي اليرد ي كرد فيهرا
تفوي السيد إبراييفرا مراسرلة اللجارة ابلايابرة عاره ،ويشرري إىل أنره مسرتعد للتوقيرع شخصرياً علرى
كل رسالة إ ا طلبك اللجاة لك.
 2-9وفيما يتعلق ابستافا سبل اتنتصاف احمللية ،يشري صاحب البالغ إىل أن عام 2012
شررهد تعليررق إمكانيررة الرردخول إىل أكثررر مررن  40موقع راً شرربكياً اتبع راً لوسررائي إعررالم مسررتقلة
__________
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كازاخسررتان بارراء علررى طلررب الايابررة العامررة ،واسررتمر تعليررق إمكانيررة الرردخول إىل أكثررر مررن 30
موقعراً مررن ررد ،املواقررع حررق عررام  .2013ومررع لررك ،مل تسررجل أي حالررة كازاخسررتان أسررفر
اض قءررائ إش ررا عررن إعررا السررما ابلرردخول إىل موقررع شرربك  .ويشررري صرراحب
فيهررا اسررتعر ا
البالغ إىل أن تعليق إمكانية الردخول إىل املوقرع الشربك للصرحيفة سربق حرق التراريخ الردي بردأ
فيرره نفررا قررار احملكمررة .ويرردع صرراحب الرربالغ أنرره طعررن ق ررار التعليررق أمررام مكمرري الدرجررة
الثانية والثالثة (الراق ) وقردم سرك شركاو إىل مكترب ات عراء العرام ابخرتالف مسرتو ته ،رن
لك املدع العرام .غرري أن الرر و علرى مجيرع الشركاو جراءت متشرا ة وإن تع َّرد ت تواقيرع
املورفت .ويدفع صاحب البالغ ابلقول إن الدولة الطرف مل توضرو كير كران ميكرن أن يتحقرق
اتنتصاف الفعال من وراء تقدمي شكو سابعة إىل مكتب ات عاء العام.
 3-9ويشر ررري صر رراحب الر رربالغ إىل أن اتستشر ررها بقءر ررية ت.أ .ضر ررد فرنسر ررا ت يصر ررو
قء رريته ،نل ر رراً تخ ررتالف مالبسر ررات القء ررية إىل حر ررد كب ررري .فر ررالطعن املق رردم قءر ررية ت.أ.
مل تسررجله احملكمررة ،حررت أن طلر الطعررن اللرردين قرردمهما صرراحب الرربالغ ،ررد ،القءررية،
نلرت فيهما مكمتا الدرجة الثانية والثالثة .أما قءية فيالتوفا وكوزمياتسي احملليرة ،فقرد قحبرل
اتلتم ررا  ،ال رردي قحرردم إىل امل رردع الع ررام إلجر رراء اس ررتعراض قء ررائ إشر ررا  ،ع ررام ،201٥
أي بعررد مرررور عررامت علررى قءررية صرراحب الرربالغ ،ومل حيررد لررك إت بعررد أن قرردمك السرريد
فيالتوفررا والسرريد كوزمياتس ر بالغ راً إىل اللجاررة املعايررة قررو اإلنسرران .وعليرره ،يرردع صرراحب
البالغ أن بالغه يستو مجيع معايري املقبولية.
املالحظات اإلضافية املق مة م ال ولة الطرف بشأن املقبولية واألُسس املوضوعية
 1-10تاف ر ر الدولر ررة الطر رررف ،املر رردكرات الشر ررفوية امل رخر ررة  11آ ار/مر ررار  201٦و29
نيسرران/أبريل  201٦و 29حزيران/يونيرره  ،201٦ا عرراء صرراحب الرربالغ أن القررانون املرردين
كازاخسررتان ت يسررري علررى الالررام الررداخل للجاررة ،وتشررري إىل أن املررا ()3(2ب) مررن العهررد
ترروعز إىل مجيررع الرردول أبن تكفررل لكررل مررتلله أن تبحر َّ
رك ا قررو الرري يرردعى انتهاكهررا سررلطةا
قء ررائية أو إ اري ررة أو تشر رريعية اتص ررة ،أو أي ررة س ررلطة اتص ررة أخ ررر ي رراص عليه ررا نل ررام الدول ررة
القررانوين ،وأبن تطررور إمكانيررات الررتلله القءررائ  .وعررالو علررى لررك ،تشررري الدولررة الطرررف إىل
الفقر  1٥من التعليق العام رقه  )2004(31بشرأن طبيعرة اتلترزام القرانوين العرام املفرروض علرى
الرردول األط رراف العهررد ،الرري ترراص علررى أن اللجاررة تعلررق أ يررة علررى قيررام الرردول األط رراف
إبنش رراء آلي ررات قء ررائية وإ اري ررة مااس رربة ملعاا ررة ال رردعاو املتص ررلة ابنتهاك ررات ا ق ررو إط ررار
القررانون احملل ر  ،وعلررى أن التمتررع اب قررو املعرررتف ررا وجررب العهررد ميكررن أن يحك افررل علررى ررو
فع ررال م ررن قب ررل الس ررلطة القء ررائية بط ررر عدي ررد اتلف ررة ،ررا ل ررك التطبي ررق املباش ررر للعه ررد،
أو تطبيررق األحكررام الدسررتورية أو غررري لررك مررن األحكررام القانونيررة املماثلررة ،أو األثررر التفسررريي
للعهررد تطبيررق القررانون الرروطز .وعليرره ،ترردع الدولررة الطرررف أنرره نرروز هلررا اتسررتاا إىل العهررد
والتشرريعات الوطايررة احملاججررة القانونيررة .وتشررري الدولررة الطرررف إىل أن موافررا صرراحب الرربالغ
إثبات لصحة ما بك إليه
اللجاةا ،رسالته السابقة ،ا يفيد جتديد توكيل السيد إبراييفا فيه ا
بشأن انتهاء سر ن التوكيل األصل الصا ر عام  2014بعد لك بساة واحد .
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 2-10أما فيما لص التفوي الدي لول السيد إبراييفا متثيل مصا صراحب الربالغ ،ت كرد
الدولة الطرف أنه ت ميكن القول إعرا متثلره ألنره لري عءرواً املالمرة غرري ا كوميرة الري تعمرل
فيه ررا وألن مقاتت رره ت ص ررلة هل ررا بعم ررل تل ررك املالم ررة .وعلي رره ،يك ررون ال رربالغ غ ررري مقب ررول طبقر راً
للما (9٦ب) من الالام الداخل للجاة.
 3-10وت تر الدولة الطرف أن مثة صلة بت دا البالغ وحجة صاحبه بشرأن إقردام حكومرة
كازاخستان سراو ً علرى تعليرق إمكانيرة الردخول إىل وسرائي إعرالم مسرتقلة .وفيمرا يتعلرق بقءرية
فيالتوف ررا وكوزمياتس رري  ،تاف ر ر الدولر ررة الطر رررف ا عر رراء صر رراحب الر رربالغ أن املر رردع العر ررام قبر ررل
اتلتمررا املقرردم مررن صرراح الرربالغ إلجرراء اسررتعراض قءررائ إشررا بسرربب الرربالغ املقرردم إىل
اللجاررة املعايررة قررو اإلنسرران .وتشررري إىل قءررا أخررر كازاخسررتان اسررتطاع فيهررا مكتررب
ات عراء العررام تروفري سرربل انتصراف مليررة فعالررة را يتماشررى مرع مبرردأي املعقوليرة والتااسررب .ففر
قءررية مصررطفايي وآخرررون ،قحرردم احتجررا ا مررن مكتررب ات عرراء العررام تررال ،إليرراء ا كرره الصررا ر
عن احملكمة اب ب اإل اري وصدور حكه جديد يقء بفرض غرامة إ ارية.
 4-10وت كررد الدولررة الطرررف صررحة اتستشررها بقءررية ت.أ .ضررد فرنسررا ررد ،القءررية،
وتشرري إىل قءرا أخررر قءرك فيهررا اللجارة بعرردم املقبوليرة لعرردم اسرتافا سرربل اتنتصراف احملليررة
الفعالررة .ففر قءررية ت . .ضررد ليتوانيررا علررى سرربيل املثررال ،خلصررك اللجاررة إىل أن الرربالغ غررري
مقبول ألن صاحب البالغ مل يدكر أي سبب من األسرباب الري ماعتره مرن تقردمي شركو بشرأن
طر ررول اإلج ر رراءات الر رري اس ر ررتيرقتها الر رردعو اااائي ر ررة املرفوعر ررة ض ر ررد ،،ر ررا ل ر ررك م ر رررحلي
اتس ررتئااف وال رراق  ،وك رردلك ألن رره مل يلج ررأ ،مرحل ررة تحق ررة ،إىل احمل رراكه العا ي ررة تلتم ررا
اتنتصراف خبصررو رد ،ات عرراءات ،رغره وجررو العديرد مررن األمثلرة علررى سروابق قءررائية مليررة
أتيحررك فيهررا إمكانيررة عرررض رردا ات عرراء علررى احملرراكه الوطايررة( .)٥وبارراء علررى مررا تقرردَّم ،تطلررب
الدولة الطرف إىل اللجاة اعتبار البالغ غري مقبول بسبب عدم كفاية األ لة وعردم اسرتافا سربل
اتنتصاف احمللية.
تعليق تتات ص تتاح ال تتبالغ عل تتى املالحظ تتات اإلض تتافية املق م تتة مت ت ال ول تتة الط تترف بش تتأن
املقبولية واألسس املوضوعية
 1-11ر ص ر ر رراحب ال ر ر رربالغ ،رس ر ر ررالتت مر ر ر ر رختت  30آ ار/م ر ر ررار  201٦و 29مت ر ر رروز/
يوليه  ،201٦على املالحلات اإلضافية املقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه
املوضوعية .ويشري صاحب البالغ إىل تقرير املقرر اتا املعرز اب رق حريرة التجمرع السرلم
وتكرروين اامعيررات عررن بعثترره إىل كازاخسررتان عررام  .201٥و ررو تقريررر ور فيرره أن اش ررتارب
الدولة الطرف التما إ يفن مسبق من السلطات احمللية قبل اتريخ التجمهر بر  10أ م على األقل
ت يتفررق مررع املعررايري الدوليررة الرري ترراص علررى أنرره ت يابير اشررتارب اإل ن لعقرد جتمررع سررلم  ،وأن
لكل شخص ا ق حرية التجمع السلم و تكوين اامعيات(.)٦
__________

()٥
()٦
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 2-11ويشري صاحب البالغ كدلك إىل أن قءية مصطفايي وآخرون تحلهرر اسرتعدا الدولرة
الط رررف ل خ ررد ب رردأي املعقولي ررة والتااس ررب ف رررض القي ررو عل ررى بع ر األش ررخا  ،ح ررت
ت يشمل األخد ما القءا املتعلقة ابملدافعت عن حقو اإلنسان مثل صاحب البالغ ،الدي
حوكه مرتت بتهمة املشاركة جتمهرين غري مرخصت .فهو ،خبرالف السريد مصرطفايي  ،حكره
عليه ابتحتجاز كلتا ا التت.
 3-11ويشري صاحب البالغ إىل أن قءيته واحد من قءا عديد انتهكك فيها الدولة
الطر رررف حقر ررو الصر ررحفيت .فف ر ر  21أ ر/مر ررايو  201٦علر ررى سر رربيل املثر ررال ،تعر رررض تسر ررعة
صررحفيت يعملررون إحررد وسررائي اإلعررالم املسررتقلة ،و ر إ اعررة أورواب ا ررر كازاخسررتان،
لالحتجاز أربرع مردن اتلفرة أثاراء تيطيرة احتجاجرات واسرعة كازاخسرتان .ويشرري صراحب
الرربالغ إىل تقررارير صررا ر عررن عررد مالمررات غررري حكوميررة مليررة يرردثك عررن وقرروع انتهاكررات
عديد قو األشخا أثااء احتجاز ه تشبه اتنتهاكات الي وقعك قءيته(.)7
 4-11ويشري صاحب الربالغ إىل أن اللجارة تقرول ،الفقرر  4٥مرن تعليقهرا العرام رقره ،34
رام بتقيي ررد حري ررة الص ررحفيت وغ ررري ه م ررن
إن رره يتع ررارض ع ررا ً م ررع امل ررا  )3(19م ررن العه ررد القي ر ح
األش ررخا ال رردين يلتمس ررون ارس ررة حقه رره حري ررة التعب ررري ويرغب ررون الس ررفر خ ررار الدول ررة
الطرف ،كاألشخا الدين يرغبون السفر ءور اجتماعات تتعلق قو اإلنسان.
 ٥-11وفيم ررا يتعل ررق بتعلي ررق إمكاني ررة ال رردخول إىل املوق ررع الش رربك للص ررحيفة ،ي ك ررد ص رراحب
البالغ أن دا التعليرق نفرد بطريقرة غرري مشرروعة ،حرق قبرل أن يردخل قررار احملكمرة حيرز الافرا .
راأ للفقرر  43مرن التعليرق العرام رقره  ،34وأن
ويدع صاحب البالغ أن إجرراء التعليرق فيره انته ا
صدور األمر به سببحه ارسة حقوقه من خالل عو القراء ءور التجمع.
القضااي واإلجراءات املعروضة على اللجنة

الالر املقبولية
 1-12قبرل الالررر أي ا عرراء يررر بررالغ مررا ،نررب علررى اللجاررة أن تقرررر ،وفقراً ملررا تقتءرريه
املا  93من نلامها الداخل  ،ما إ ا كان البالغ مقبوتً أم ت وجب الربوتوكول اتختياري.
 2-12وقررد أتكرردت اللجاررة ،وفررق مررا تقتءرريه املررا ()2(٥أ) مررن الربوتوكررول اتختيرراري ،مررن
عرردم كررون املسررألة اهتررا مررل راسررة ابلفعررل مررن قبررل يئررة أخررر مررن يئررات التحقيررق الرردويل
أو التسوية الدولية.
 3-12وييي اللجاة علماً جة الدولة الطرف الي تفيرد أبن صراحب الربالغ مل يقردم التماسراً
إلجر رراء اس ررتعراض قء ررائ إش رررا إىل احملكم ررة العلي ررا ع ررن طري ررق الاائ ررب الع ررام .وت رردكر اللجا ررة
ابجتها ا القءائ  ،الدي يقء أبن تقدمي التما إىل مكتب ات عاء العرام إلجرراء اسرتعراض
قءررائ إش ررا لق ررارات قءررائية خلررك حيررز الافررا ت يشرركل سرربيل انتصرراف يتعررت اسررتافا ،

__________

()7
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ألغ رراض املررا ()2(٥ب) مررن الربوتوك رول اتختيرراري( .)٨و ررد ،القءررية ،تالحررن اللجاررة أن
الدولر ررة الطر رررف كر رررت قءر رريتت أسر ررفر فيهمر ررا تقر رردمي التمر ررا إىل مكتر ررب ات عر رراء العر ررام عر ررن
احتجاجت قدمهما املدع العام إىل احملكمرة العليرا وإجرراء تييرري تحقراً األحكرام الصرا ر
حق املدعى عليهه .وييي اللجاة علماً أيءاً ا كر ،صراحب الربالغ بشرأن تقدميره التماسراً إىل
مكت ر ررب ات ع ر رراء الع ر ررام 2 ،آب/أغس ر ررط  ،2013إلج ر رراء اس ر ررتعراض قء ر ررائ إش ر ررا
الدعو اإل ارية األوىل على الرغه من إحالة د ،الدعو إىل مكتب ات عراء العرام اإلقليمر
كاراغاندا .و  11شبارب/فرباير  ،2014قدم صاحب البالغ التماساً آخر إىل مكتب ات عاء
العام بشأن املدتت اللتت قءا ا ا ب اإل اري .و  2نيسران/أبريل  ،2014رفر انئرب
املرردع العررام اتلتماسررات الرري قرردمها .وتررر اللجاررة أن الدولررة الطرررف مل تثبررك أن اتنتصرراف
الفعال قءيته كران ليتحقرق بتقردمي التمرا آخرر إىل احملكمرة العليرا عرن طريرق مكترب ات عراء
الع ررام إلج ر رراء اس ررتعراض قء ررائ إش ر ررا  .وبا رراءً عل ررى ل ررك ،ت ررر اللجا ررة أن رره ل رري ا رراأ
املا ()2(٥ب) من الربوتوكول اتختياري ما مياعها من الالر دا البالغ.
 4-12وفيمررا يتعلررق سررألة صررحة التوكيررل الرردي قدمرره السرريد زاجيبرراروف ،تحرردكر اللجاررة أبنرره
يابي ر عررا ً أن يقرروم الفررر شخصررياً أو ثررل لررك الفررر بتقرردمي الرربالغ( .)9و ررد ،القء ررية،
أعط ررى الس رريد زاجيب رراروف الس رريد إبراييف ررا ت رروكيالً مكت رروابً خب رري الي ررد لوهل ررا بوض ررو ص ررالحية
التصرررف بصررفتها ثلترره ررد ،القءررية .د قرردم السرريد زاجيررابروف رسررالة أخررر مكتوب رةً خبرري
اليد ،أي ن هلا فيها صراحة وبشكل ت لب فيه بتمثيله أمام اللجاة .وعليه ،للص اللجاة إىل أن
البالغ قد قحدم هلا وفقاً للقواعد.
 ٥-12وتررر اللجاررة أن صرراحب الرربالغ قرردم أ لررة كافيررة لرردعه ا عائ ره وجررب امل روا  9و14
و 19و 21من العهرد ،مقرروء ابتقررتان مرع املرا  2ألغرراض املقبوليرة .وباراءً علرى لرك ،تعلرن
اللجاة دا الشق من البالغ مقبوتً وتاتقل إىل الالر أسسه املوضوعية.

الالر األس املوضوعية
 1-13نلرررت اللجاررة الرربالغ ضرروء مجيررع املعلومررات الرري أاتحهررا هلررا الطرفرران ،حسرربما
تقتءيه املا  )1(٥من الربوتوكول اتختياري.
 2-13وييي اللجاة علماً اب عاء صاحب البالغ أن الدولة الطررف انتهكرك حقره التمرا
املعلوم ررات وتلقيه ررا ونقله ررا ،وحق رره التجم ررع الس ررلم  ،ألع ررا حكم ررك علي رره اب ررب اإل اري
ملد  22يوماً بسبب اضطالعه بعملره الصرحف  .ويريي اللجارة علمراً أبن صراحب الربالغ أ يرن
وحكه عليه اب ب اإل اري مرتت .فف املر األوىل ،حكه عليه اب ب اإل اري ملد سربعة أ م
بتهمة تاليه جتمع زيزكازغان  9شبارب/فرباير  .2013و املر الثانية ،حكه عليره اب رب
اإل اري ملد  1٥يوماً بتهمة املشاركة جتمهر عام أستاان يوم  23أ ر/مايو  .2013وترر
اللجاررة أن الدولررة الطرررف فرضررك قيررو اً علررى حقررو صرراحب الرربالغ ،وت سرريما حقرره نقررل

__________

()٨
()9
14
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انلر املا (9٦ب) من الالام الداخل للجاة.
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املعلومررات واألفكررار طميررع أنواعهررا علررى الاحررو املاصررو عليرره املررا  )2(19مررن العهررد.
ولدلك ،يتعت على اللجاة أن يد ما إ ا كان ميكن تربير القيو املفروضة على حقرو صراحب
البالغ وجب املا .)3(19
 3-13وتشري اللجاة إىل تعليقهرا العرام رقره  34الردي يراص علرى أن حريرة الررأي وحريرة التعبرري
ميثالن شرطت ت غ عاهما لتحقيق الامو الكامل للفر  ،و ا عاصران أساسيان من عااصر أي
لتمررع (الفقررر  .)2ويشرركالن حجررر الزاويررة لكررل لتمررع تسررو  ،ا ريررة والدميقراطيررة (الفقررر .)2
وترردكر اللجاررة أبن املررا  )3(19مررن العهررد جتيررز فرررض بع ر القيررو ولكررن ش رريطة أن تكررون
مررد برراص القررانون وأن تكررون ضرررورية( :أ) تح ررتام حقررو اآلخ ررين أو دعررتهها (ب) محايررة
األمررن القرروم أو الالررام العررام أو الصررحة العامررة أو اآل اب العامررة .وكررل تقييررد ملمارسررة رراتت
ا ريتت نب أن يتوافق مع معيراري الءررور والتااسرب الصرارمت .ونرب أتَّ تحفررض رد ،القيرو
إت ل غراض الي وضعك من أجلها وأن تتعلق مباشر ابليررض احملرد الردي أتسسرك عليره(.)10
وتردكر اللجاررة كرردلك أبن الدولررة الطرررف ر مررن يتعررت عليرره أن يثبررك أن القيررو املفروضرة علررى
حقو صاحب البالغ وجب املا  19من العهد ضرورية ومتااسبة(.)11
 4-13وييي اللجاة علماً أبن صاحب الربالغ عوقرب علرى تالريه أحردا عامرة غرري مرخصرة
واملشاركة فيها استاا اً إىل قرارات صا ر عن ماكه ملية تقء أبن رد ،األحردا نلمرك مرن
ون ا صررول علررى إ ن مسرربق ،ررا ياتهررك قررانون إج رراءات تالرريه وعقررد التجمعررات الس ررلمية
واتجتماعررات واملس رريات والوقفررات اتحتجاجيررة واإلض رراابت وامللررا رات .ويرريي اللجاررة علم راً
أيءر ر ا ج ررة ص رراحب ال رربالغ ال رري تفي ررد أبن رره ك رران ييطر ر ا ررد  ،ال رردي ج ررر  23أ ر/
مايو  ،2013بصفته صحفياً ،بل إنره حرق أبررز للشررطة بطاقرة اعتمرا  ،كصرحف  ،واحتحجرز مرع
لررك ،واقتيررد إىل مركررز الشرررطة احملل ر  .ويرريي اللجاررة علم راً كرردلك أبن الدولررة الطرررف مل تقرردم
ما يوضو األسرباب الري ترربر رد ،القيرو طبقراً لشررط الءررور والتااسرب املاصرو عليهمرا
املررا  )3(19مررن العهررد ،وت وجرره الءرررور والتااسررب العقرروبتت املفروضررتت بقءرراء  7أ م
رردا
و 1٥يومر راً ا ررب اإل اري وم ررد توافقه ررا م ررع أي م ررن األغر رراض املش ررروعة الر روار
ا كرره ،حررق وإن كانررك تسررتاد إىل القررانون .وابلالررر إىل أن الدولررة الطرررف مل تقرردم أي تفسررري،
لل ررص اللجا ررة إىل وق رروع انته ر يف
راأ ق ررو ص رراحب ال رربالغ املكفول ررة وج ررب امل ررا  )2(19م ررن
العهد ،مقروء على حد وابتقرتان مع املا .)3(2
 ٥-13وفيمرا يتعلرق اب عراء صرراحب الربالغ وجرب املرا  21مررن العهرد ،ترر اللجارة كرردلك
أن الدولررة الطرررف مل تثبررك أن القيررو املفروضررة علررى صرراحب الرربالغ ،أي احتجرراز ،وا كرره عليرره
اب ررب اإل اري م ررتت ،مرررً ملررد  7أ م وأخررر ملررد  1٥يوم راً ،ضرررورية لصرريانة األمررن القرروم
أو السالمة العامة أو الالام العام أو ماية الصرحة العامرة أو اآل اب العامرة أو حقرو اآلخررين
وحر هته .وبااءً على لك ،للص اللجاة إىل أن الوقائع املعروضة عليهرا قرد أسرفرت بردور ا عرن
__________

( )10التعليررق العررام رقرره  ،34الفقررر 22ا قءررية تورشررياياأ وآخرررون ضررد برريالرو (،)CCPR/C/108/D/1948/2010
الفقر 7-7ا كورول ضد بيالرو ( ،)CCPR/C/117/D/2089/2011الفقر 3-7ا بروبالفز وسرو الياكو ضرد
بيالرو  ،الفقر .3-٨
( )11أندروسر ررياكو ضر ررد بر رريالرو ( ،)CCPR/C/116/D/2092/2011الفقر ررر 3-7ا بر رروبالفز وسر ررو الياكو ضر ررد
بيالرو  ،الفقر .3-٨
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وقرروع انتهر يف
راأ قررو صرراحب الرربالغ املكفولررة وجررب املررا  21مررن العهررد ،مقررروء علررى حررد
وابتقرتان مع املا  )3(2ماه.
 ٦-13وتح رردكر اللجا ررة أبن اس ررتخدام اتعتق ررال أو اتحتج رراز عق رراابً عل ررى املمارس ررة املش ررروعة
للحقرو الرري يكفلهرا العهررد ،را لررك ارسرة حريررة الررأي والتعبررري وحريرة التجمررع ،رو إجرراء
تعسف ( .)12وتحدكر اللجاة أيءاً ابأل يرة الري توليهرا ريرة الصرحفيت التعبرري ،وترر أن تقييرد
حريررة تاقررل الصررحفيت الدولررة الطرررف يتعررارض بشرركل طبيع ر مررع املررا  .)3(19وت ميكررن
ال من األحوال اعتبار معاقبة ماررب إعالمر أو معاقبرة صرحف جملرر انتقرا  ،ا كومرة أو الالرام
السياس ر اتجتمرراع الرردي تتباررا ،ا كومررة مررن القيررو الرري تقتء ر الءرررور فرضررها علررى حريررة
التعبررري( .)13و ضرروء اتسررتاتا الروار أعررال ،بشررأن فرررض قيررو غررري مررربر بطبيعتهررا علررى حقررو
صاحب البالغ وجب املا تت  19و ،21للص اللجاة أيءاً إىل أن سلب ا رية الدي تعرض
له صاحب البالغ و تعسف بطبيعته وياتهك حقوقه املكفولة وجب املا  )1(9من العهد.
 7-13وفيمررا يتعلررق اب عرراء صرراحب الرربالغ وجررب املررا  14مررن العهررد ،يرريي اللجاررة علمراً
جررة الدولررة الطرررف الرري ترردفع أبن ا عرراءات صرراحب الرربالغ بشررأن انتهرراأ حقوقرره املكفولررة
وجب املا  14يابي أتَّ تحقبل ألنره مل يحبرت قواعرد بعياهرا رد ،املرا جرر انتهاكهرا ،وأبن
املررا  14ت تاطبررق إت القءررا اااائيررة ،حررت أن صرراحب الرربالغ ا عهترره ابرتكرراب جرميررة
إ ارية .وتالحرن اللجارة أن صراحب الربالغ حكره عليره اب رب اإل اري مررتت ،مرر ملرد  7أ م
ومررر ملررد  1٥يوم راً بتهمررة انتهرراأ الق روانت املتعلقررة بتالرريه وعقررد التجمعررات السررلمية ،و لررك
وجررب امل ررا  )3(373مررن ق ررانون اا ررائه اإل اريررة .وتالح ررن ك رردلك أن أحكررام الق ررانون ال رري
انتهكهرا صراحب الربالغ ت لاطرب لموعررة بعياهرا هلرا وضرع خررا  ،كمرا رو ا رال القررانون
الت ررأ ي  ،م ررثالً ،ب ررل لاط ررب أي ش ررخص يق رروم ،بص ررفته الفر ي ررة ،بتوزي ررع ماش ررورات ت رردعو إىل
ولءرع املقتءريات املرتتبرة علرى لرك لصردور قررار
ويرم رد ،األحكرام سرلوكاً بعياره ح
اتحتجا  .ح
()14
يقءر ر ابإل ان ررة وف رررض عقوب ررة جزائي ررة .وق ررد أش ررارت اللجا ررة ،اجتها ررا القء ررائ  ،إىل
الفقررر  1٥مررن تعليقهررا العررام رقرره  )2007(32بشررأن ا ررق املسرراوا أمررام احملرراكه واهليئررات
القءائية و ماكمة عا لة ،الي كرت فيها عقوابت األفعال اارمية الطابع الي نرب أن تعتررب
جاائيررة نل رراً لطبيعتهررا وغرضررها وص ررامتها ،و لررك بصرررف الالررر عررن تعريفهررا القررانون احملل ر .
وعليرره  ،ف ر ن الطررابع العررام ل حكررام واليرررض مررن العقوبررة ،أكانررك را عررة أم عقابيررة ،يثبترران أن
اارمية املرتكبة  ،وفقاً لاص املا  14من العهد ،جرمية ات طابع جاائ .
 ٨-13وييي اللجاة علماً اب عاء صاحب الربالغ أن ا كمرت اإل اريرت نفردا علرى الفرور وأنره
مل حيررن بفرصررة الطعررن قبررل برردء مرردس ا ررب اإل اري .وتشررري اللجاررة إىل أن املررا  )٥(14مررن
العهد تاص على حق كل شخص أ ين طرمية ،اللجوء ،وفقاً للقرانون ،إىل مكمرة أعلرى كيمرا
تعيد الالر قرار إ انته وىف العقاب الدي حكه به عليه .وتشري اللجارة أيءراً إىل تعليقهرا العرام
رقرره  ،32الرردي يرراص علررى أن اتسررتفا بفعاليررة مررن حررق الطعررن تتعر َّردر ،وأن امل ررا )٥(14
تحاتهك بتأخر احملكمة اتبتدائية األعلى من ون مربرات إعا الالر ا كه ،الش ء الردي

__________

( )12التعليق العام رقه  )2014(3٥بشأن حق الفر
( )13التعليق العام رقه  ،34الفقراتن  42و.4٥
( )14أوسيوأ ضد بيالرو ( ،)CCPR/C/96/D/1311/2004الفقراتن  3-7و.4-7
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يشرركل انتهاكراً للفقررر  ) (3مررن ا كرره نفسرره( .)1٥وتالحررن اللجاررة أن املررا  ٦٦0مررن قررانون
اا ررائه اإل اريررة تقء ر بوجرروب الالررر الطعررن املقرردم مررن املرردعى عليرره احملكرروم عليرره اب ررب
اإل اري ،غءررون  24سرراعة مررن اتريررخ تقرردمي الطعررن .و ررد ،القءررية ،يعررو اتريررخ الطعررن
الدي قدمره صراحب الربالغ عقرب ا رب اإل اري األول إىل  12شربارب/فرباير  ،2013غرري أن
مكمررة كاراغانرردا اإلقليميررة مل تالررر فيرره إتَّ  ٥آ ار/مررار  ،2013أي بعررد مرررور  21يوم راً
على تقدميه ،ومرور  14يوماً على إطال سرا صاحب البالغ بعد أن قءرى مرد عقوبتره .و
رل د ،اللروف ،و غياب أي معلومات إضافية من الدولة الطرف ،ترر اللجارة أن صراحب
البالغ قدم أ لة كافية تثبك أن عدم تطبيق اآلجرال اإلجرائيرة الري حرد ا قرانون ااررائه اإل اريرة
للالر الطعون ،ا أسفر عن أتخري ،نعل القرار الصا ر عن مكمة كاراغاندا اإلقليميرة ثابرة
انتهاأ للما تت  ) ()3(14و ٥من العهد ،مقروءتت معاً.
 -14واللجاررة ،إ تتصرررف وجررب امل را  )4(٥مررن الربوتوكررول اتختيرراري ،تررر أن الوقررائع
املعروضر ررة عليه ر ررا تكش ر ر ع ر ررن انتهر رراأ الدول ر ررة الط ر رررف للم ر روا  ،)1(9و ،) ()3(14و(،)٥
و )2(19و 21من العهد ،مقروء على حد وابتقرتان مع املا .)3(2
 -1٥ووفقاً للما ()3(2أ) من العهد ،ف ن الدولة الطرف حملزمة أبن توفر ل شرخا الردين
انتحهكك حقوقهه املكفولة وجب العهد سبيل انتصراف فعراتً طررب ضررر ه جررباً كرامالً .وعليره،
ف ر ن الدول ررة الط رررف ملزم ررة ،مجل ررة أم ررور ،إبع ررا الال ررر ا كم ررت الص ررا رين إب ان ررة الس رريد
زاجيباروف وماحه تعويءاً كافياً والا تدابري الرتضية املااسبة .والدولة الطرف ملزمةا أيءاً ابلا
مجيررع اتطروات الالزمررة ملاررع وقرروع انتهاكررات اثلررة املسررتقبل .و رردا الصررد  ،يابير هلررا أن
تراجررع قوانياهررا ررا يكفررل إمكانيررة التمتررع الكامررل الدولررة الطرررف اب قررو املاصررو عليهررا
املا تت  9و 21من العهد.
 -1٦واللجاة ،إ تءع اعتبار ا أن الدولة الطررف ،ابنءرمامها إىل الربوتوكرول اتختيراري،
قد اعرتفك ابختصا اللجاة يديد ما إ ا كان قد وقرع انتهراأ للعهرد أم ت ،وأعرا تعهردت،
عمالً ابملا  2من العهرد ،أبن تكفرل اميرع األفررا املوجرو ين إقليمهرا أو اتاضرعت لوتيتهرا
ا قررو املعرررتف ررا العهررد ،ف عررا تررو أن تتلقررى مررن الدولررة الطرررف غءررون  1٨0يوم راً
معلومات عرن التردابري الري الردهتا لوضرع آراء اللجارة موضرع التافيرد .ويحطلرب إىل الدولرة الطررف
أيءاً نشر د ،اآلراء وتعميمها على نطا واسع بلياهتا الردية.

__________

( )1٥التعليق العام رقه  ،32الفقر .49
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