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ش ددار دراس ددة ب ددذا ال ددبالغ أعل دداء اللجن ددة التالي ددة أ ددا ب  :اتني ددا م دداراي عب دددو روش ددووض وعي دداض ب ددن عاش ددورض
وع ددارف بولك ددانض وأ ددد أم ددر ف ددتت يض وف ددورواي سويتش ددحملض و م ددارايم كويت دداض ومارس دديا ف . .ك درانض ودنك ددان
الك ددحمل موبوم ددوزاض وف ددوتيس زارت دزيز ض وب ددريرن كي دزادا ك ددابريراض وفاس دديلكا سانس ددرض وووس دديه مانوي ددل س ددانتوس
يزض ويوفاو شا ض وبيلر تيغرودجاض وأندرايس تسيمريمانض وجانتيان زيبريي.
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صاحب البالغ بو دميرتي كوريشكوفض وبو مواطن بيالروسدحمل مدن مواليدد عدام  .1976وبدو
-1
يدعحمل أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه مبوجب املادة  19من العهدض مقرتنة لفقرتر  2و 3من املادة .2
وق ددد ب دددأ نف دداو الربوتوك ددوو االوتي دداري لنس ددبة لب دديالروس  30ك ددانون األوو/ديس ددمرب  .1992وال ميث ددل
صاحب البالغ ٍ
حمام.
َ

الوقائع لا رضها صاح البالغ
 11تشرين الثا /نوفمرب 2013ض اعتقلت الشرطة صاحب البالغ بسبب تعليقه الفتدة أمدام
1-2
مب د اللجنددة التنفيذيددة اإلي ددة غوميددل احتجاج داع عل ددى بيددت مشددرو اب كحولي ددة لقددر مددن امل دددارس.
ومل يطلد ددب ةورع مد ددن سد ددلطااب املديند ددة لتنظد ددي اعتصد ددام قبد ددل تعليد ددق الالفتد ددةض اسد ددتناداع ةىل ربتد دده السد ددابقة
الفاشددلة .و اليددوم نفسددهض حددرراب الشددرطة حملدراع مبخالفددة ةداريددة مبقتلددى املددادة  )1(34-23مددن قددانون
املخالفااب اإلدارية (بشأن اإلوالو إبجراءااب تنظي مناسبااب مجابريية أو عقدبا) بتهمة عقد اعتصام
غددري مددروصض وعرضددت القلددية علددى حمكمددة مقاطعددة غوميددل املركزيددة .و  9كددانون الثا /يندداير 2014ض
أدانت اإكمة صاحب البالغ نتها املادة  )1(34-23من قانون املخالفااب اإلداريدةض وغرمتده 1 300 000
روبل (أي ما يعادو  100دوالر أمريكحمل تقريباع).
 2-2و  20كد انون الثا /ين دداير  2014ض طع ددن ص دداحب ال ددبالغ ب ددذا اةك د أم ددام حمكم ددة ةقل ددي
غوميل .و  31كانون الثا  /يناير 2014ض رفلت حمكمة اإلقلي طعنه .و  11شباط/فرباير 2014ض
قدددم صدداحب الددبالغ طلددب ةجدراء مراجعددة قلددائية رقابيددة ةىل روسددة حمكمددة ةقلددي غوميددلض لكندده ُرفد
 19آوار/مارس .2014
 3-2و  11آوار/مددارس 2014ض اعتقلددت الشددرطة صدداحب الددبالغ بسددبب لدده الفتددة أمددام سددفارة
أوكرانيا .و اليوم نفسدهض أداندت حمكمدة مقاطعدة
االحتاد الروسحمل مينسكض احتجاجاع على اةر
مينسدك املركزيددة صدداحب الددبالغ نتهدا املددادة  )1(34-23مددن قددانون املخالفدااب اإلداريددة بتهمددة تنظددي
اعتصددام دون التمدداس ةونض حسددبما يقتلدديه قددانون املناسددبااب العامددة .وملددا كددان ولددك انتهاكداع متكددرراع
غلون سنة واحدةض فقد حكمت عليه اإكمة العتقاو اإلداري ملدة  15يوماع.
 4-2و  27آوار/م ددارس 2014ض ق دددم ص دداحب ال ددبالغ طعن داع ةىل حمكم ددة مدين ددة مينس ددك .و
نيسددان/أبريل 2014ض رفل ددت حمكم ددة مدينددة مينس ددك طعن دده .و  7نيسددان/أبريل 2014ض ق دددم ص دداحب
ورفد طلبدده  8أاير/
الددبالغ طلددب ةج دراء مراجعددة قلددائية رقابيددة ةىل روسددة حمكمددة مدينددة مينسددكُ .
مايو .2014
1

5-2

ويدفت صاحب البالغ أبنه استنفد مجيت سبل االنتصاف اإلية املتاحة والفعالة.

الشكوى
 1-3يد دددعحمل صد دداحب الد ددبالغ أن العقد ددو اب املفروضد ددة عليد دده بلغد د ت حد ددد انتهد ددا حقوقد دده مبوجد ددب
املادة  19من العهدض مقرتنة ملادة  )2(2و( )3ض وأن توصيف أفعاله املتعلقة حبرية التعبري مبقتلى قدانون
املناس ددبااب العام ددة يقي ددد حقوق دده ب دددون مس د لدوغ .ويش دددد عل ددى أن القي ددود املفروض ددة غ ددري ض ددرورية الح درتام
حقوق الغري أو عدته ض أو ةمايدة األمدن القدومحمل أو النظدام العدام أو الصدحة العامدة أو اآلدا العامدة.
عرضت أفعاله األمن القومحمل أو النظام العدام أو الصدحة العامدة أو حقدوق
ويرى أن اإاك مل تقيل كيف ل
اآلورين وحرايهت أفعاله.
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 2-3ويطلب صاحب البالغ ةىل اللجنة أن ختلص ةىل وجود انتها للمادة  19مدن العهددض مقرتندة
ملد ددادة  )2(2و()3ض وأن توصد ددحمل الدولد ددة الطد ددرف أبن تُد دوائ قد ددانون املناسد ددبااب العامد ددة لعد ددام  1997مد ددت
مقتليااب املادة  19من العهد.

وم عا ن الو لة الطرف
طلبد د د ددت اللجند د د ددة ةىل الدولد د د ددة الطد د د ددرفض  26تشد د د درين الثد د د ددا /نوفمرب 2014ض و 26شد د د ددباط/
-4
فرباير 2016ض و 26كانون الثا /يناير 2017ض أن توافيها مبعلومااب ومالحظااب عن مقبولية البالغ حمدل
النظ ددر وأسس دده املوض ددوعية .وتع ددر اللجن ددة ع ددن أس ددفها ألن الدول ددة الط ددرف مل تق دددم أي معلوم ددااب ع ددن
مقبوليد ددة ادع د دداءااب ص د دداحب ال د ددبالغ أو أسس د ددها املوضد ددوعية .وت د ددذ لكر أبن امل د ددادة  )2(4م د ددن الربوتوك د ددوو
االوتي دداري تل ددزم ال دددوو األط دراف أبن تفح ددص حبس ددن ني ددة مجي ددت االدع دداءااب َّ
املقدم ددة ض دددباض وأن تت دديت
للجنددة كد لدل مددا لددديها مددن معلومددااب .فددةن مل تددرد الدولددة الطددرفض لددزم ةيددالء االعتبددار الواجددب الدعدداءااب
صاحب البالغ ما دامت مدعومة أبدلة(.)1

القضااي اإل راءات املعر ضة لى اللجنة

النظر املقبولية
 1-5قبددل النظددر أي ادعدداء يددرد بددالغ مدداض ةددب علددى اللجنددة أن تقددررض عمدالع ملددادة  97مددن
نظامها الداولحملض ما ةوا كان البالغ مقبوالع أم ال مبوجب الربوتوكوو االوتياري.
 2-5وقددد اسددتيقنت اللجنددةض وفقداع ملددا تددنص عليدده املددادة ()2(5أ) مددن الربوتوكددوو االوتيدداريض مددن أن
املسددألة نفسددها ليسددت قيددد البحددي ةطددار أي ةج دراء آوددر مددن ةجدراءااب التحقيددق الدددو أو التسددوية
الدولية.
 3-5وحتدديا اللجنددة علمداع دعدداء صدداحب الددبالغ أندده اسددتنفد مجيددت سددبل االنتصدداف اإليددة املتاحددة
والفعالة .وملا مل تبد الدولة الطرف مالحظااب تفند ولكض فةن اللجنة تدرى أن مقتلديااب الفقدرة ) (2
من املادة  5من الربوتوكوو االوتياري ال متنعها من النظر بذا البالغ.
 4-5وحتيا اللجنة علماع دعاء صاحب البالغ انتها حقوقه مبوجب املادة  19من العهدض مقرتنة
لفق ددرة  2م ددن امل ددادة  .2وت ددذ لكر أبن دده ال ميك ددن االحتج ددا أبحك ددام امل ددادة  2ادع دداء ي ددرد ب ددالغ م ددا
مبقتلى الربوتوكوو االوتياريض مقرتنة أبحكام أورى مدن العهددض ةال ةن كدان عددم تقيلدد الدولدة الطدرف
لتزاماهتا مبوجدب املدادة  2بدو السدبب القريدب النتهدا منفصدل للعهدد يدشثر مباشدرة الشدخص الدذي
يدعحمل أنه ضحية( .)2غري أن اللجنة تالحظ أن صاحب البالغ سبق أن ادعى حددو انتهدا ةقوقده
مبقتلى املادة  19نتيجة لتفسري القوانر السارية الدولة الطدرف وتطبيقهدا .وال تدرى اللجندة أن النظدر
فيمددا ةوا كانددت الدولددة الطددرف انتهكددت أيل داع التزاماهتددا العامددة مبوجددب املددادة  )2(2مددن العهدددض مقرتنددة
ملددادة 19ض خيتلددف عددن النظددر انتهددا حقددوق صدداحب الددبالغ مبوجددب املددادة  19مددن العهددد .وعلددى
بذاض ترى اللجنة أن ادعاءااب صاحب البالغ بذا الصدد تتناىف مت املادة  2من العهدض وبحمل من مث
غري مقبولة مبوجب املادة  3من الربوتوكوو االوتياري.
__________
()1
()2
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انظر(ي)ض مثالعض سانليكوف ضد بيالروس ()CCPR/C/122/D/2212/2012ض الفقرة .4
مددثالع كورشددكوف ضددد بدديالروس ()CCPR/C/121/D/2168/2012ض الفقددرة 4-7؛ وجوكوفسددكحمل ضددد بدديالروس
()CCPR/C/127/D/2724/2016ض الفقرة .4-6
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 5-5وتددرى اللجنددة أيلداع أن صدداحب الددبالغ مل يدددع أبدلددة ادعاءاتدده الد أاثربددا مبوجددب املددادة 19ض
مقرتنة ملادة )3(2؛ ولذلك تعلن أن بذا اجلزء من البالغ غري مقبوو.
 6-5و ددد اللجنددة أن ادعدداءااب صدداحب الددبالغ مبوجددب املددادة  19مددن العهددد تدددعمها أدلددة كافيددة
ألغراض املقبوليةض ومتلحمل ةىل النظر األسز املوضوعية.

النظر األسز املوضوعية
 1-6نظراب اللجنة البالغ ضوء مجيت املعلومااب ال أاتحها هلا الطرفانض حسبما تنص عليده
املادة  )1(5من الربوتوكوو االوتياري.
 2-6وحتيا اللجنة علماع دعاءااب صاحب البالغ أن حريته التعبدري قُيدداب تعسدفاع ألنده عوقدب
على اعتصامه  11تشرين الثا /نوفمرب  2013و  11آوار/مارس  .2014وترى أن القلية القانونية
املعروضة عليها تتمثل البت فيما ةوا كانت العقو اب املفروضة على صاحب البالغ تبلغ حد انتها
املددادة  19مددن العهددد .ويتبددر مددن املدواد املعروضددة عليهددا أن اإدداك وصددفت أفعدداو صدداحب الددبالغ أب ددا
مناسبة عامة وأنه غُلرم بسبب عددم التماسده ترويصداع مسدبقاع مدن سدلطااب املديندة لتنظدي اعتصدام .وتدرى
اللجنة أن ةجدراءااب السدلطاابض بصدرف النظدر عدن توصديفها القدانو ض تبلدغ حدد تقييدد حقدوق صداحب
ال ددبالغض ال س دديما حق دده نق ددل معلوم ددااب وأفك ددار أايًّك ددان نوعه دداض وب ددو م ددا تكفل دده امل ددادة  )2(19م ددن
العهد(.)3
 3-6وحتيل اللجنة ةىل تعليقها العام رق  )2011(34بشأن حرية الرأي وحرية التعبريض حيي وكراب
أن حرية الرأي وحرية التعبري شرطان ال غ عنهما لتحقيق النماء الكامدل للفدردض وأ مدا أساسديان ألي
جمتمددتض ويشددكالن حجددر الزاويددة لكددل جمتمددت تسددوده اةريددة والدميقراطيددة (الفقددرة  .)2وتددذ لكر اللجنددة أبن
امل ددادة  )3(19م ددن العه ددد ي ددز بع د القي ددودض لك ددن ش دريطة أن تك ددون حم ددددة ب ددنص الق ددانون وأن تك ددون
ضرورية( :أ) الحدرتام حقدوق اآلودرين و عدته ؛ ( ) ةمايدة األمدن القدومحمل أو النظدام العدام أو الصدحة
العام ددة أو اآلدا العام ددة .وة ددب أن يتواف ددق أي تقيي ددد ملمارسد ة حري ددة ال درأي وحري ددة التعب ددري م ددت معي دداري
الل ددرورة والتناس ددب الص ددارمر .وال ة ددوز تطبي ددق القي ددود ةال لهغ دراض ال د وض ددعت ألجله ددا؛ وة ددب أن
تتعلق مباشرة ةاجة اإددة ال أتسست عليها (الفقرة .)22
 4-6وتُدذ لكر اللجنددة أبن الدولددة الطددرف بددحمل الد ةددب أن تُثبددت وجدده اللددرورة والتناسددب القيددود
املفروضة على حقوق صاحب البالغ مبوجب املدادة  19مدن العهدد( .)4وتالحدظ أنده ال شدحملء امللدف
يوححمل أبن السلطااب اإلية راجعت قلية صاحب البالغ ضدوء معي َداري اللدرورة والتناسدب مبوجدب
املادة  19من العهد .و ملثلض مل تقدم الدولة الطدرف أي تفسدري للكيفيدة الد تُع لدرض ادا أفعداو صداحب
دوق الغددري و عددته ض أو األمددن القددومحملض أو النظددام العددام أو الصددحة العامددة أو اآلدا
الددبالغ للخطددر حقد َ
العامةض وللرورة القيود املفروضة عليه .وترى اللجنةض لنظر ةىل مالبسااب القليةض أنه ال ميكدن اعتبدار
العقو اب املفروضة على صاحب البالغض رغ استنادبا ةىل القانون الوطسض مربرة ألغراض املادة )3(19
من العهد .وبناءع على ولدكض ختلدص ةىل أن الدولدة الطدرف انتهكدتض القلدية موضدت النظدرض حقدوق
صاحب البالغ مبوجب املادة  )2(19من العهد.
__________
()3
()4

4

مثالع ميسنيكوف ضد بيالروس ()CCPR/C/117/D/2093/2011ض الفقرة .2-9
مد ددثالع بيفوند ددوس ضد ددد بد دديالروس ()CCPR/C/106/D/1830/2008ض الفقد ددرة 3-9؛ وأولسد ددكيفيت ضد ددد بد دديالروس
()CCPR/C/107/D/1785/2008ض الفقرة 5-8؛ وأندروسددينكو ضددد بدديالروس ()CCPR/C/116/D/2092/2011ض
الفقرة .3-7
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وتد ددرى اللجند ددةض وبد ددحمل تتصد ددرف مبقتلد ددى املد ددادة  )4(5مد ددن الربوتوكد ددوو االوتيد دداريض أن الوقد ددائت
-7
املعروضة عليها تكشف عن انتها من الدولة الطرف للمادة  )2(19من العهد.
وعمالع ملادة ()3(2أ) من العهدض يقت على عاتق الدولدة الطدرف التدزام بتدوفري سدبيل انتصداف
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فعاو لصاحب البالغ .ويستوجب ولك منها أن متنت األشخاص الذين انتُهكت حقوقه ال يكفلهدا
العهد تعويلاع كامالع عما أصاا من ضرر .وبناءع على ولكض فةن الدولة الطرف ملزمةض مجلة أمدورض
خت دداو اإلج دراءااب املناس ددبة لتق دددمي تع ددوي ك دداف لص دداحب ال ددبالغض مب ددا ول ددك رد قيم ددة الغرام ددة ال د
فُرضدت عليده وأي تكدداليف قانونيدة تكبددبا .والدولددة الطدرف ملزمددة أيلداع ختداو مجيددت اخلطدوااب الالزمددة
ملنت حدو انتهاكااب مماثلة املستقبل .وتشري اللجنة بذا الصدد ةىل أنه ينبغحمل للدولة الطرف أن
تراجددت ةطاربددا املعيدداري بشددأن املناسددبااب العامددة وفق داع اللتزاماهتددا مبوجددب املددادة  )2(2مددن العهددد حبي ددي
تلمن التمتت ةقوق املنصوص عليها املادة  19من العهد متتعاع كامالع الدولة الطرف.
وةو أتوددذ اللجنددة اعتبارب ددا أن الدولددة الطددرفض نل ددمامها ةىل الربوتوكددوو االوتيدداريض ق ددد
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اعرتفددت وتصدداص اللجنددة حتديددد مددا ةوا كددان قددد وقددت انتهددا للعهددد أم الض وأ ددا تعهدددابض عم دالع
مل ددادة  2م ددن العه دددض أبن تكف ددل جلمي ددت األفد دراد املوج ددودين ةقليمه ددا أو اخلاض ددعر لواليته ددا اةق ددوق
املعرتف اا العهدض وأبن توفر هل سبيل انتصاف فعاو وقابل لإلنفاو ةن ثبت حدو انتها ض فة دا
تددود أن تتلقددى مددن الدولددة الطددرف غلددون  180يوم داع معلومددااب عددن التدددابري الد اختددذهتا لوضددت آراء
اللجندة موضدت التنفيدذ .وتطلددب اللجندة ةىل الدولدة الطددرف أيلداع أن تنشدر بددذه اآلراء علدى نطداق واسددت
جبميت اللغااب الر ية للدولة الطرف.
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