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 -١صاااحبة الاابالغ اااي إيلينااا بوبوفاااا واااي موادنااة روسااية ماان مواليااد عااام  .١9٦5واااي
تدَّعي أن الدولة الطرف انبه ت حقوقها اله ت ولها هلا املاداتن  )١(١٤و ٢١من العهد .وقد
دل ال وتوكو االلبياري حي النواذ لنسبة لالحتاد الروسي  ١كانون الثارب/يناير .١99٢
وميث صاحبة البالغ حمام.
بيان الوقائع
 5كانون األو /ديسا ٢٠١١ا السااعة الباساعة وسساهللا دقيقاة مسااءوا أوقوات
١-٢
صاااحبة الاابالغ مدينااة سااانت بطرسا غا االحتاااد الروساايا جاااد ليغوفسا يا بشاابهة تن ااي
حدث عام غري مرلص به .وعلى وجه اخلصوصا هاهتِ ت صاحبة البالغ حبا مشااركهللا آلارين
علا ااى ترديا ااد كل ا ااات حما اادد ا مث ا ا روسا اايا دون با ااوتهللا و بغا ااظ الن ا اار علا ااى م ا ان تصا ااوتونا
سبحصلون على [تعبري با يء"  .و هاهتِ ات أينااو بادعو أ اخاص آلارين بنشااش إىل املشااركة
ا ا احلدث.
 ٢-٢وحاو ضباش الشردة ال ين وصلوا إىل عهللا امل اان إيقااف احلادث سابخدام م ا ات
الصوت لبح ير املشاركهللا من أهن كانوا يشاركون حادث غاري مارلص باه وأمارا بوقاف مجياع
األنش ااطة .وتوي ااد تق ااارير الش ااردة وس اانالت احمل ااة ان ص اااحبة ال اابالغ رفن اات اإلذع ااان و
إيقافهاا إىل جان عدد من املشاركهللا اآللرين.
 ٣-٢ولا ااال جلسا ااات احمل ا ااةا دافعا اات صا اااحبة الا اابالغ عا اان براءهتا ااا .وعلا ااى الا اارغ ما اان
اعرتافه ا ااا بوجودا ا ااا ج ا اااد ليغوفسا ا ا ي لق ا اارب م ا اان حمط ا ااة قط ا ااار موسا ا ا و  5ك ا ااانون
األو /ديس ا ٢٠١١ا فإهن ااا أك اادت أهن ااا كان اات ان اااك للق اااء أح ااد معارفه ااا ورأت حش ااداو م اان
الناس وحنوراو م ثواو للشردة .وكان بعظ النااس واقواهللا وبعناه اآللار ميشاي .وبعاد فارت ا بادأ
الناس يرقصون دائر ا واو ما البقطبه آبلة تصويراا .وفنأ ا بدأ ضباش الشاردة يقبناون علاى
الناس وأيل وهن إىل سايارات دوريابه  .وتن ار صااحبة الابالغ تردياداا أي اعارات أو تن ي هاا
أي أحااداث .وتاادعي أهنااا يعاات آل ارين ياارددون روساايا دون بااوتهللا  .واااي تن اار أهنااا قاوماات
ع لية توقيوها أو اعبدت على ضباش الشردة.
 ٤-٢وأكدت إحدى الشهود جلساة االساب اعا وااي ميلاة صااحبة الابالغ K.O.V.ا أهناا
حوايل الساعة الثامنة مساءا إذ أل هتا صاحبة البالغ أهنا سب ا قريبااو مان
رأهتا امل ب
حمطة الس ك احلديدية موس و من أج مساعد أحادا وأن مان احملب ا أهناا سابإىلل إىل
مرك الشردة .وأكد ااد آلرا او ضابط الشردة M.K.V.ا أناه وضاباش اردة آلارون وصالوا
إىل ع ااهللا امل ااان ح ا اوايل الس اااعة العا اار مس اااءو .وكان اات احلش ااود ت ااردد ااعارات مناان ااة
للح ومااة ا ش ا بعااظ املشاااركهللا رقصااة دائريااة  .وقااا إن ضااباش الشااردة كااانوا قااد حا روا
املشاركهللا ان عليه وقف احلدث وإن السايد بوبوفاا كانات أينااو ضا ن الرقصاة الدائرياة وكانات
ِ
ووضااعوا حااافالت الشااردة .وقااا إن الساايد
تااردد الشااعارات .وقااد اعبإق ا املشاااركون مجاايعه إ
بوبوفا أمس به لال ع لية اإليقاف ب ي الشردة ال ي كان يرتديه.
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 5-٢وفرضاات احمل ااة علااى صاااحبة الاابالغ غرامااة إداريااة قاادراا  ١ ٠٠٠روب ا ( .)١ورأت أن
صاحبة الابالغ انبه ات أح اام القاانون االحتاادي رقا  54-FZبشاأن البن عاات واالجب اعاات
وامل اااارات واملواك ا واالعبصااامات (القااانون املبعلااق ألحااداث العامااة) املااىلر  ١9ح ي اران/
يوني ااه ٢٠٠٤ا ألهن ااا مل تق اادم إ ااعاراو إىل الس االطات احمللي ااة .وبا ا تق اادمي اا ا ا اإل ااعار قبا ا
احلدث املقرر تن ي ه ا ال يق عن  ١٠أايم.
 ٦-٢وأبلغت السلطة احمللية واللننة املعنية ملسائ املبعلقة لقانون والن ام واألمن مديناة
سانت بطرس غ احمل ةَ ان ا ا اإل عار مل يإقدَّم .واعبا ت احمل اة أينااو أن ضاباش الشاردة
مس اارد احل اادث ق ااد حا ا روا املش اااركهللا بوق ااف أنش ااطبه  .وذك اارت احمل ااة قرارا ااا أن ض ااباش
الش ا ااردة تص ا اارفوا ح ا اادود الس ا االطة املخول ا ااة هل ا ا ا وفق ا ااو لل ا اااد  )٢(١7م ا اان الق ا ااانون املبعل ا ااق
ألحداث العامة.
 7-٢واعب ت احمل ة ك لك أن صاحبة البالغ أن ارت تن اي البن اع ال لشايء إال لبواادي
العقوبة اإلداريةا وأن أفعاهلاا حم اور بوضاود وجا املااد  )١(٢-٢٠مان قاانون ااارائ اإلدارياة
ال ي حي ر عقد أي جت ع عام غري مرلص به.
 ٨-٢ودعنت صاحبة البالغ القرار أمام حم ة مقادعاة يولينسا ي ساانت بطرسا غ.
و  ١٢آذار/مااارس ٢٠١٢ا رفناات احمل ااة احمللي ااة دعنهااا االساابلنا وأياادت تعلي ا احمل ااة
االببدائية .وحنرت صاحبة البالغ اإلجراءات احمل ة احمللية ول ن مل حيناراا مادع عاام كاان
غائباو أيناو أو جلسة اسب اع احمل ة.
 9-٢وت اادعي ص اااحبة ال اابالغ أن ااه ك ااان م اهن ااا الطع اان قا ارار احمل ااة احمللي ااة م اان ل ااال
إجا اراءات املراجع ااة القن ااائية الرقابي ااةا ل نه ااا اعب ا ا ت أن ذل ااك اإلجا اراء غ ااري فع ااا ول ااي م اان
النروري اسبنواده.
الشكوى
 ١-٣تاادعي صاااحبة الاابالغ أن لصااائص اإلج اراءات اإلداريااة ضااداا تقااع ض ا ن البصاااص
املاد  )١(١٤من العهد .ووفقااو للبعلياق العاام رقا  )٢٠٠7(٣٢الصاادر عان اللنناة بشاأن احلاق
املساااوا أمااام احملاااك واهليلااات القنااائية و حماك ااة عادلااةا تعاات اإلج اراءات العادلااة ت ااافىل
وسااائ الاادفاعا وماان ش تعاات أينااو تطبيااق مباادأ احملاك ااة احلنااورية .وال ي ااون اا ا البنااا ع نااو
م اان دون حن ااور الط اارفهللاا ال اادفاع واالدع اااء .فو ااي قن ااية أو ي ااروف ض ااد روس ااياا رأت احمل ااة
األوروبيااة حلقااون اإلنسااان أن الن اار قنااية معينااة غياااب ماادع عااام لااط بااهللا دور املاادعي
العام ودور القاضي ويثري وكاو مشاروعة بشاأن ن اااة اهليلاة القناائية .و غيااب املادعي العااما
ماان الواضااس أن علااى القاضااي تق ااص ا ا ا الاادورا أو كااإجراء باادي ا وقااف الن اار القنااية.
وملا كان املدعي العام غائباو الدعوى املقامة ضاد صااحبة الابالغا فاإن اا ه األلاري تادعي أن
الدولة الطرف قد انبه ت حقها حماك ة عادلة وج املاد .)١(١٤
 ٢-٣وحاام مااع اف ارتاإ أن صاااحبة الاابالغ ن اات حااداثو مجااااريايو ا رغ ا أهنااا تن اار ذلااكا
فااإن توقيوهااا وإدانبهااا وفاارإ غرامااة إداريااة عليهااا أماار غااري ضااروري ب ااع دميقرادااي .وجتاادر
__________
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اإل ار إىل أن البن ع  5كاانون األو /ديسا  ٢٠١١كاان رداو مبا اراو علاى اإلعاالن عان
النبااائا األوليااة لالنبخااا ت ال ملانيااة الااه أإجرياات  ٤كااانون األو /ديسا واعبإاِ أهنااا إ ِ.ورت.
وك ا ااان املش ا اارتكون أح ا ااداث  5ك ا ااانون األو /ديسا ا ا  ٢٠١١ق ا اادموا إىل ج ا اااد ليغوفسا ا ا ي
لالحبن ااا س اال ياو عل ااى النب ااائا .وق ااد الح اات اللنن ااة املعني ااة حبق ااون اإلنس ااان اجبهادا ااا
القنائي أن على الدو األدراف أن تثبت ضرور القيود املوروضاة( .)٢ومل توضاس احملااك اا ه
القنية كيف فقدت أفعاا صااحبة الابالغ دابعهاا السال ي امل ارساة الع لياة أو كياف أللات
لساال العاااما مااثالو نااع انسااياب حركااة املاارور أو ماارور املشااا  .واكبواات احملاااك جاراء اساابعراإ
ريااي ملعرفااة مااا إذا كااان قااد احلصااو علااى إذن مساابق ماان الساالطات احملليااة .وتاادعي ص ااحبة
البالغ أن حقوقها وج املاد  ٢١من العهد قد انبإه ت.
مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 ١-٤اعرتض اات الدول ااة الط اارفا  ٣١ك ااانون الثارب/ين اااير ٢٠١٣ا عل ااى مقبولي ااة ال اابالغ.
وأكاادت أن ص اااحبة ال اابالغ أ ِإماارت ب اادفع غرام ااة إداري ااة النبهاكهااا امل اااد  )١(٢-٢٠م اان ق ااانون
اارائ اإلدارية لالحتاد الروسي .وكان قد دإعِن ا ا القرار أمام احمل ة احمللية لس ولنينسا يا الاه
كانت قد أيدت قرار احمل ة األدىن درجةا ا أدى إىل إع ا قرار  ٦باش/ف اير .٢٠١٢
 ٢-٤وأف ااادت حم ااة مدين ااة س ااانت بطرسا ا غ ان ص اااحبة ال اابالغ مل تقا ادم دعنا ااو .وادع اات
الدولا ااة الطا اارف ك ا ا لك أن صا اااحبة الا اابالغ مل ترفا ااع ا ا وى إىل م ب ا ا امل ا اادعي العا اااما وفق ا ااو
لل اااد  )٣()١(١١-٢5ماان قااانون ااارائ اإلداريااة .وملااا كاناات صاااحبة الاابالغ مل تساابنود سااب
االنبصاف احملليةا ب إعالن عدم مقبولية البالغ.
 ٣-٤و  ١9ح يران/يوني ا ااه ٢٠١٣ا ق ا اادمت الدول ا ااة الط ا اارف مالح اهت ا ااا بش ا ااأن األس ا ا ا
املوضوعية للابالغ .ودفعات ان صااحبة الابالغ أوقوات  5كاانون األو /ديسا  ٢٠١١عناد
مقاومبها أوامار مشاروعة مان ماوإوي إنوااذ القاانون الا ين كاانوا ياىلدون واجبااهت الريياة املب ثلاة
ايااة السااالمة العامااة .ولااال احلاادث املعااتا قالات إيلينااا بوبوفااا ملشاااركهللا آلارين ال ل ااات
احملاادد الااه ب ا ترديااداا ونسااقت األنشااطةا وماان ش كاناات ثابااة ماان للحاادثا ال ا ي كااان
تلقائي ااو وغااري مااأذون بااه وفق ااو ملااا اااو مطلااوب .ورفااظ املشاااركون إداعااة أواماار مشااروعة وأإ حي اوا
ووجهاات إىل صاااحبة الاابالغ هت ااة انبهاااك املااادتهللا  )١(٢-٢٠و )١(٣-١9ماان قااانون
لقااو  .إ
اارائ اإلدارية لرفنها إداعة األوامر املشروعة لل لوهللا نواذ القانون.
 ٤-٤وتىلكااد الدولااة الطاارف أن املاااد  ٣١ماان دساابور االحتاااد الروسااي تعطااي م اوادت االحتاااد
الروسااي حااق تن ااي جت عااات واجب اعااات وم اااارات ومس اريات واعبصااامات ساال ية .وياانص
الق ااانون املبعل ااق ألح ااداث العام ااة عل ااى أن م اان مب ااادأ تن ااي ح اادث ع ااام املش ااروعية ا أي
االمبثا ألح اام دسابور االحتااد الروساي والقاانون املا كور والقاوانهللا البشاريعية األلارى .وتقبناي
املاد  )١()٤(5من القانون املبعلق ألحداث العامة تقدمي إ عار للسلطات احمللية.
__________

()٢

4

تش ااري ص اااحبة ال اابالغ إىل قن ااية اليس ا ااي ض ااد ب اايالروس ()CCPR/C/101/D/1604/2007ا الوق ارتهللا 5-١٠
و.٦-١٠
GE.18-07926

CCPR/C/122/D/2217/2012

 5-٤أ ِإماارت صاااحبة الاابالغا وجا قارار احمل ااة الصااادر  ٦ااباش/ف اير ٢٠١٢ا باادفع
غرام ااة إداري ااة .ودعن اات اا ا ا القا ارارا ول اان دعنه ااا إرفِ ااظ .واحبإنا ا ت ص اااحبة ال اابالغ أينا ااو
لال  ١٤ساعة .وتنص املاد  )٣(5-٢7من قانون اارائ اإلدارياة علاى أن أي اخص مابه
بن ملد تص إىل  ٤٨ساعة.
رت اب جرمية إدارية مي ن أن إحي َ
 ٦-٤وتوي ااد الدول ااة الط اارف ك ا ا لك ان حم ااة مقادع ااة يولنينس ا ا ي ن اارت عل ااى النح ااو
ادعاءات صاح البالغ وج املاد  ٢١من العهدا اله ال توارإ أي قياود علاى
الواج
احلااق البن ااع الساال يا ساابثناء تلااك الااه ت ااون ضاارورية ب ااع دميقراداايا لصاايانة األماان
الق ا ااومي أو الس ا ااالمة العام ا ااة أو اآلداب العام ا ااة أو اي ا ااة حق ا ااون اآللا ا ارين وحا ا ارايهت  .وت ا اانص
املااد  )٣(١7مان دساابور االحتااد الروساي علااى الب باع ال اما حبقااون اإلنساان واحلارايت اريطة
أال يعون ذلك حقون اآللرين وحرايهت  .واهلدف من رش تقادمي إ اعار ااو اياة الن اام العاام
وحقون املوادنهللا اآللرين وحرايهت ا ومن ش فهو ال يش انبهاكاو حلقون حرية البن اع وجا
املاد  ٢١من العهد.
 7-٤وفي ااا يبعلااق دعاااءات صاااحبة الاابالغ وجا املاااد )١(١٤ا تىلكااد الدولااة الطاارف أن
امل اااد  )١(١١-٢5م اان ق ااانون ااا ارائ اإلداري ااة ت اانص عل ااى أن م اان ح ااق م اادع ع ااام يش ااارك
إجراءات قانونية أن يبدأ دعوى إدارية ويشارك جلسات االسب اع ويقادم األدلاة وااللب اساات
وي ااىلدي أع اااالو أل اارى حس ااب ا ي اانص علي ااه الق ااانون االحت ااادي .وت اانص امل اااد  )٢(١١-٢5م اان
القااانون ذاتااه علااى أن املاادعي العااام ال إ طَاار إال بوقاات واتريااخ وم ااان االسااات املبعلقااة اارائ
اإلدارية اله يرت بها القصر وتلك املبصلة إلجراءات اله بدأاا او بنوسه .و إاروف ألارىا
ال يشرتش القانون االحتادي من املدعي العام أن يشارك مجيع جلسات االسب اع اإلدارية.
 ٨-٤وك ااا يبنااس ماان ساانالت احمل ااةا اساابطاعت صاااحبة الاابالغ املشاااركة اإلجاراءات
وتوض ا اايس موقوه ا ااا في ا ااا يبعل ا ااق ارمي ا ااة امل عوم ا ااة .و مرحل ا ااة االس ا اابلناف حم ا ااة مقادع ا ااة
يولنينسا ا يا مث ا ا ص اااحبة ال اابالغ حماميه اااا س ااريغي غولوب ااوك .وم اان ش ف ااإن ص اااحبة ال اابالغ
مارساات فعاالو حقهااا الدساابوري الاادفاع ساايان إجاراءات احمل ااة .وتساابنبا الدولااة الطاارف
عدم وجود أي انبهاك لل اد  )١(١٤أو املاد  ٢١من العهد.
كعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 ١-5رداو علااى مالح ااات الدولااة الطاارفا ت اارر صاااحبة الاابالغ قكيااد موقوهااا في ااا يبعلااق
لااه .وتالحااو أن الدولااة
قبوليااة ادعاءاهتاااا وتطلا إىل اللننااة أن تن اار مقبوليااة الاابالغ
الطاارف احبناات ان الغرامااة الااه فرضاات عليهااا تب ا ااى مااع البشاريعات الروسااية .بيااد أن جااوار
ادعاءاهتا يبعلق ا إذا كانت القياود املوروضاة عليهاا ضارورية ب اع دميقرادايا ملعاد املقصاود
امل ا اااد  ٢١م ا اان العه ا ااد .واالحبن ا ااا رداو عل ا ااى مس ا ااألة اام ا ااةا ا ا ااي ادع ا اااءات تلوي ا ااق نب ا ااائا
االنبخا تا كان بطريقة سل ية متاماو وال تنر أو هتدد أي خص أو أي يء .
 ٢-5وتاادعي صاااحبة الاابالغ أن رد الدولااة الطاارف علااى ادعاااءات صاااحبة الاابالغ خبصااوص
انبهاااك املاااد  )١(١٤مل ي اان صااائباو .وكاناات صاااحبة الاابالغ فعاالو ثلااة حاااما ول نهااا تىلكااد أن
غي اااب املاادعي العااام انبه ااك مباادأ املس اااوا وس ااائ ال اادفاع .وال تق اادم الدول ااة الط اارف حن ااة
لدحظ ا ا االدعاء .وترى صاحبة البالغ أن الدولة الطرف ينبغاي أن تعياد هلاا الغراماة اإلدارياة
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الااه دفعبهاااا وتساادد هلااا الب اااليف الااه ت باادهتا لااال اإلج اراءات أمااام احملاااك وأمااام اللننااةا
وتصدر اعب اراو علنياو.
املسائل واإل راءات املعروضة على اللجنة

الن ر املقبولية
 ١-٦قبا ا الن اار أي ادع اااءات ت اارد ب ااالغ م اااا با ا عل ااى اللنن ااة أن تق ااررا وجا ا
املاد  9٣من ن امها الدالليا ما إذا كان البالغ مقبوالو وج ال وتوكو االلبياري.
 ٢-٦وق ااد اس اابيقنت اللنن ااةا وفق ااو مل ااا ت اانص علي ااه الوق اار (٢أ) م اان امل اااد  5م اان ال وتوك ااو
إدار إجراء آلار مان إجاراءات البحقياق
االلبياريا من أن املسألة نوسها ليست قيد البح
الدويل أو البسوية الدولية.
 ٣-٦وحت اايط اللنن ااة عل ااو حبن ااة الدول ااة الط اارف ان ص اااحبة ال اابالغ مل تس اابنود مجي ااع س ااب
االنبص اااف احمللي ااة املباح ااة إذ مل تق اادم دعنا ااو تطلا ا في ااه مراجع ااة قن ااائية رقابي ااة .وتا ا .كر اللنن ااة
جبهادا ااا الق ااانورب الا ا ي يوي ااد ان تق اادمي الطلب ااات إىل احمل ااة أو إىل م با ا امل اادعي العا اام
إلجاراء مراجعااة قنااائية رقابيااة لقارارات احملاااك الااه دللاات حيا النواااذ و نااع للساالطة البقديريااة
للقاضي يش سبي انبصاف اسبثنائياو وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احب اا معقاو
أن تبيس ا ه الطلبات انبصافاو فعاالو سايان إاروف القناية( )٣ل ان الدولاة الطارف مل تب .اهللا
مااا إذا كاناات إج اراءات املراجعااة القنااائية قااد دبقاات بنناااد قنااااي تبعلااق حباااالت البوقيااف
اإلداري والغرامااات ومل حتاادد عاادد اا ه القنااااي .و اا ه ال ااروفا تاارى اللننااة أن املااادتهللا ٢
و()٢(5ب) من ال وتوكو االلبياري ال متنعاهنا من الن ر ا ا البالغ(.)٤
 ٤-٦وأحادت اللنناة عل ااو دعااءات صااحبة الابالغ وجا املااد  )١(١٤مان العهاد ان
املاادعي العااام كااان غائبااو أثناااء اإلجاراءات اإلداريااة ضااد صاااحبة الاابالغا األماار الا ي أاثر ا وكاو
مشااروعة بشااأن ن ااااة القناااء .ول اانا غياااب أي معلومااات ألاارى ذات صاالة امللاافا و
ضوء توسري الدولة الطرف بشأن غياب املدعي العام لال تلك اإلجاراءات (ان ار الوقار 7-٤
أع اااله)ا ت اارى اللنن ااة أن ص اااحبة ال اابالغ مل تق اادم أدل ااة كافي ااة تثب اات اا ا ه االدع اااءات ألغا اراإ
املقبولية .وبناءو على ذلكا تعلن اللننة أن ا ا اا ء من البالغ غري مقبو وجا املااد  ٢مان
ال وتوكو االلبياري.
 5-٦وتاارى اللننااة أن صاااحبة الاابالغ قاادَّمتا ألغاراإ املقبوليااةا أدلااة كافيااة تاادع ادعاءاهتااا
املببقيااة وج ا املاااد  ٢١ماان العهاادا وتعلاان أن ا ا ه األدلااة مقبولااة وتبا اار ن راااا األس ا
املوضوعية.

__________

()٣

()٤
6

ان اار قن ااية غيال اوس ا ا اس ض ااد ليبواني ااا ()CCPR/C/77/D/836/1998ا الوق اار ٤-7؛ وس ا ا ريكو ض ااد ب اايالروس
()CCPR/C/109/D/1851/2008ا الوق ا اار ٣-٨؛ وبروتس ا ا ا و وتولش ا ااهللا ض ا ااد ب ا اايالروس (CCPR/C/109/D/1919-
)1920/2009ا الوق اار 5-٦؛ و ااوميلهللا ض ااد ب اايالروس ()CCPR/C/105/D/1784/2008ا الوق اار ٣-٨؛ وب. .
ض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايالروس ()CCPR/C/102/D/1814/2008ا الوق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار ٢-٦؛ وإ . .ض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد كا الس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابان
()CCPR/C/113/D/2021/2010ا الوقر ٣-7؛ وألي سييف ضد االحتااد الروساي ()CCPR/C/109/D/1873/2009ا
الوقر ٤-٨؛ ودوروفيف ضد االحتاد الروسي ()CCPR/C/111/D/2041/2011ا الوقر .٦-9
ان ر أيناو كوسبين و ضد االحتاد الروسي ()CCPR/C/115/D/2141/2012ا الوقر .٣-٦
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الن ر األس املوضوعية
 ١-7ن اارت اللننااة ا ا ا الاابالغ ضااوء مجيااع املعلومااات الااه أاتحهااا هلااا الطرفااانا وفق ااو
للوقر  ١من املاد  5من ال وتوكو االلبياري.
 ٢-7وتش ااري اللنن ااة إىل ادع اااء صا اااحبة الا اابالغ أن الدول ااة الطا اارفا إذ ألن ااعبها للبوقيا ااف
اإلداري والغرام ااةا انبه اات حقه ااا حري ااة البن ااع .وجت اااد ص اااحبة ال اابالغ اهن ااا أوقو اات
م اار سال ية جارت رد مبا ار وفاوري علاى اإلعاالن عان نباائا االنبخاا ت ال ملانياةا الاه
اعبإِ أهنا إ ِ.ورت .وحتبا الدولة الطارف ان صااحبة الابالغ أوقوات وغإِ.رمات لبن ي هاا حاداثو عامااو
دون تقاادمي إ ااعار للساالطات احملليااة قب ا احلاادث بعشاار أايم وفق ااو ملااا يقبناايه القااانون االحتااادي
رق ا 54-FZا ولعاادم إذعاهنااا لرواماار املشااروعة الصااادر عاان ضااباش الشااردة ال ا ين حاااولوا توريااق
احلدث.
 ٣-7وتا ا .كِر اللنن ااة ان ح ااق البن ااع الس اال يا الا ا ي ت ول ااه امل اااد  ٢١م اان العه اادا ح ااق
أساسااي ماان حقااون اإلنسااان ال غااد عنااه ليعا الواارد علنااو عاان وجهااات ن ااره وضااروري ب ااع
دميقرادااي( .)5ويرتتا علااى اا ا احلااق إم انيااة تن ااي جت ااع ساال ي واملشاااركة فيااه م ااان عااام.
وحي ااق ملن ااي البن ع ااات ع وم ا ااو البي ااار م ااان البن ااع عل ااى م ا ارأى ومس ا ا ع م اان مجه ااورا
إ على حنو يبوافق مع القانون؛
املسبهدفا وال بو فرإ أي قيد على ا ا احلق إال إذا (أ) فإِر َ
(ب) كااان ضاارورايو ب ااع دميقرادااي حلوااو األماان القااومي أو السااالمة العامااة أو الن ااام العااام
أو حل ايااة الصااحة العامااة أو اآلداب العامااة أو حل ايااة حقااون اآللارين وحارايهت  .وعناادما تواارإ
دولة درف قيوداو هبدف البوفيق بهللا حق الشخص البن ع السل ي واملصاحل آنوة الا كر ذات
االاب ااام العاااما ينبغااي هلااا أن تسرت ااد هباادف تيسااري احلااق ال السااعي إىل فاارإ قيااود غااري ضاارورية
أو غااري مبناساابة علااى ا ا ا احلااق( .)٦وماان ش ت ااون الدولااة الطاارف مل مااة بب ياار تقييااداا للحااق
املش و حب اية املاد  ٢١من العهد(.)7

 ٤-7و اا ا ه القن اايةا ا ا البوقي ااف اإلداري لص اااحبة ال اابالغ والغرام ااة املوروض ااة عليه ااا
انبهاكااو حلقهااا البن ااع الساال ي .وتالحااو اللننااة أن الدولااة الطاارف تاادفع ان القيااود فإِرضاات
دبق ااو لل اااد  ٣١ماان دساابور االحتاااد الروسااي واملاااد  )١()٤(5ماان القااانون املبعلااق ألحااداث
العامةا اله تشارتش إ اعار السالطات احمللياة مسابقاو (ان ار الوقار  ٤-٤أعااله) .وتالحاو اللنناة
أين ااو حنااة الدولااة الطاارف ان اهلاادف ماان اارش تقاادمي إ ااعار اااو ايااة الن ااام العااام وك ا لك
حقااون املاوادنهللا اآللارين وحارايهت (ان اار الوقاار  ٦-٤أعاااله) .بيااد أن اللننااة تشااري كا لك إىل
ادعاااء صاااحبة الاابالغ أن اعبقاهلااا وإدانبهااا وفاارإ غرامااة إداريااة عليهااا أماار غااري ضااروري ب ااع
دميقراد ااي م اان أج ا حتقي ااق األاااداف املش ااروعة ال ااه ذكرهت ااا الدولااة الط اارف (ان اار الوق اار ٢-٣
أعاله)ا حم وإن كانت القيود مشروعة وج القانون احمللي .وتىلكاد صااحبة الابالغ كا لك أن
االحبنااا رداو علااى مسااألة اامااةا اااي ادعاااءات تلويااق نبااائا االنبخااا تا كااان بطريقااة ساال ية
متاماو وال تنر أو هتدد أي خص أو أي يء (ان ر الوقر  ١-5أعاله).
__________

()5
()٦
()7
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ان را مثالوا مارغاريبا كورو ضد بيالروس ()CCPR/C/117/D/2089/2011ا الوقر .5-7
املرجع نوسه.
ان ر بوبالفت ضد بيالروس ()CCPR/C/115/D/2019/2010ا الوقر .٤-٨
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 5-7وقااد ساابق للننااة أن أكاادت أن ا ارتادات اإل ااعار قااد تبوااق مااع القيااود املس ا ود هبااا
املنصوص عليها املاد  ٢١مان العهاد( .)٨ول انا علاى الارغ مان أن ن اام اإل اعارات املسابقة
قااد ي ااون اامااو لسااري امل اااارات العامااة بسالسااةا فااإن إنواذاااا ال مي اان أن يصاابس غايااة حااد
ذاهت ااا( .)9في ا ا م اان واجا ا الدول ااة الط اارف م ااع ذل ااك أن تا ا ر أي ت اادل احل ااق البن ااع
الساال ي ضااوء اا لااة الثانيااة ماان املاااد  .٢١ويصاادن ذلااك بش ا لاااص علااى امل اااارات
العوويةا اله ال مي ن بطبيعبها أن نع لن ام مطو يقبني تقدمي إ عار مسبق.
 ٦-7وتشري اللننة إىل ادعاء صاحبة البالغ أن احملااك مل تسابعرإ ساوى مساألة ماا إذا كاان
قد احلصاو علاى إذن مسابقا ومل توضاس كياف فقادت أفعاا صااحبة الابالغ دابعهاا السال ي
أو كيف أللت لسل العاما ماثالو ناع انساياب حركاة املارور أو مارور املشاا (ان ار الوقار ٢-٣
أع اااله)ا وا ااو وص ااف مل تع اارتإ علي ااه الدول ااة الط اارف .لا ا لك ت اارى اللنن ااةا اس اابناداو إىل األدل ااة
املعروضااة عليهاااا أن الدولااة الطاارف مل تثباات أن توقيااف صاااحبة الاابالغ وتغرميهااا عق ا احبنااا
عا ااام عوا ااوي وسا اال ي كا ااان ضا اارورايو ب ا ااع دميقرادا ااي ومبناسا ااباو ما ااع مصا اااحل األما اان القا ااومي
أو السااالمة العامااة أو الن ااام العااام أو ايااة الصااحة العامااة أو األلااالن العامااة أو ايااة حقااون
اآللرين وحرايهت ا حسا مقبنايات املااد  ٢١مان العهاد .وهلا ه األسابابا لاص اللنناةا
ا ه القنيةا إىل أن الدولة الطرف قد انبه ت املاد  ٢١من العهد.
 -٨وإن اللننةا إذ تبصرف وج املاد  )٤(5من ال وتوكو االلبياريا تارى أن الوقاائع
املعروضة عليها ت شف عن حدوث انبهاك حلقون صاحبة البالغ وج املاد  ٢١من العهد.
 -9والدولا ااة الطا اارف مل ما ااةا وفق ا ااو لل ا اااد ()٣(٢أ) ما اان العها اادا ان تبا اايس لرف ا اراد ال ا ا ين
انبه ت حقوقه املش ولة لعهد انبصافاو فعاالو .وبناءو على ذلكا فإن الدولة الطرف مل مةا
مجلااة أمااورا ان تقاادم لصاااحبة الاابالغ تعوين ااو كافي ااو وتعيااد إليهااا الغرامااة وأي ت اااليف قانونيااة
ت باادهتا .ويقااع علااى عاااتق الدولااة الطاارف البا ام أينااو اااذ مجيااع اخلط اوات الال مااة ملنااع وقااوع
انبهاكااات اثلااة املساابقب  .و اا ا الصااددا ينبغااي للدولااة الطاارف أن تراجااع قوانينهااا احملليااة
لن ان اتواقها مع املاد  ٢١من العهدا ا ذلك سيان امل اارات العووية.
 -١٠واللننةا إذ تنع اعبباراا أن الدولاة الطارفا ننا امها إىل ال وتوكاو االلبيااريا
قد اعرتفت لبصاص اللننة حتديد ما إذا كان حدث انبهاك للعهد أم الا وتعهدتا ع االو
ملاااد  ٢ماان العهاادا ان ت و ا متبااع مجيااع األف اراد املوجااودين إقلي هااا أو اخلاضااعهللا لواليبهااا
حلقون املعرتف هبا العهد وان تبيس سابي انبصااف فعااالو إذا ثبات حادوث انبهااكا تاود أن
تبلقى من الدولاة الطارفا غناون  ١٨٠يومااوا معلوماات عان البادابري الاه ا ا هتا إلنوااذ آراء
اللننااة .ويإطلا إىل الدولااة الطاارف أينااو نشاار اا ه اآلراء وتع ي هااا علااى نطااان واسااع بلغااات
الدولة الطرف الريية.

__________
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ان ر كيوين ا ضد فنلندا ()CCPR/C/50/D/412/1990ا الوقر .٢-9
ان ر احمل ة األوروبية حلقون اإلنسانا قنية أنين و وآلرون ضاد روسايا (الطلا رقا )١٠/٣١٤75ا احل ا
الصادر  ٢5تشرين األو /أكبوبر ٢٠١7ا الوقر (١٣١د).
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