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اعت دهتا الل ة ربورهتا  26-1( 126متوزميوليه .)2019
شاااريف ربراسااة ااااا الاابالغ أعناااء الل ااة التاليااة أراااباه :اتنيااا مااار عباادو روتشااوس ،وعيااار باان عاشااور،
و يلزي براندس كيهريس ،وعارف بلقاو ،وأمحاد أماف فات ،و ،وشويتشان فاورو  ،وابمارمي كويتاا ،وربنكااو الكان
مواومااوزا ،وف ااوتيت ابزارت ازيس ،وا ااري و كياازاربا كااابريرا ،وفاساايلكا سان ااف ،ولوساايه مانوياال سااانتوس ابي اايس،
ويوفاس شاين ،و يلف تيغروربجا ،وأندر س زميرماو ،وج تياو زيبريي.
مرفق هباو اآلراء رأي فرربي لعنو الل ة ج تياو زيبريي (رأي خمالف جزئيا).
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موارب العهد:

 )2(2و 19و21

موارب ال وتوكوس االلتياري:

 2و()2(5ب)

 -1صا اااحب الا اابالغ اا ااو فيتا ااايل لوابسا ااوف ،م ا اوا ن بيالروسا اان مول ا اورب عا ااام .1973
واااو ياادعن أو الدولااة الطاارف انتهكاامب حقواااه اوجااب امل اوارب  )2(2و 19و 21ماان العهااد(.)1
وا ااد ربلا اال ال وتوكا ااوس االلتي اااري حيا ااز ال فا اااف ابل اابة للدولا ااة الطا اارف  30كا ااانوو ادوسم
 .1992وال ميثل صاحب البالغ حمام.
ربي
الوقائع لما عرضها صاحة البالغ
 27تشا ارين ادوسمأكت ااوبر  ،2012ش اااريف ص اااحب ال اابالغ م ااع لا ارين حي اااء
1-2
فك اارال االنتفاض ااة البيالروس ااية ال ا واع اامب ع ااام  1863مروربن ااو .و ا اااا ال اايا  ،و ىل
جانااب املشاااركف اآلل ارين ،انتقاال صاااحب الاابالغ بااف م ااا ق خمتلفااة ،حي ا سااار ماان ض اري،
روموالااد تراومااو لااو التصااب التاااكاري لكاسااتاس كالي وف ااكن ،ووضااع الزاااور ع ااد ال صااب
التاااكاري لكااارس ماااركس مدي ااة سفي االوت  ،وحناار اجت اعااا واساات ع ىل لطااب ألقااااا
عدرب من املشاركف .ومحل العديد من املشاركف ،ان فيهه صاحب البالغ ،عل ا ابللاونف ادمحار
وادباي ( .)2وياادفع صااحب الاابالغ اناه شاااريف احتفااال ااثلااة إلحيااء الاااكرال علاى ماادال
ال وا العشرين املاضية ،تن مب محل الزاور وادكاليل اجل ائزية والتوابيمب وعد رموز ألارال،
ااا فيهااا علااه الدولااة القاادمي ،ربوو أيااة عوائااق .ويفيااد او االجت اعااا كاناامب فا ااابع ساال ن
ومل ت بب زعاجا لل ام العام.
 2-2ولااالس امل اساابة ،ألقااى ضاابار ماان الشاار ة اتبعااوو إلربار الشااروو الدالليااة مروناادو
القب على صاحب البالغ وااتاربوو ىل مركز الشر ة ربوو بداء أي أسباب .وأتحيل ىل حمك ة
سفي لوت احمللية النتهاكه اإلجراء اخلاص بت يه و ربار االجت اعا العامة.
 3-2و  30تش ا ارين ادوسمأكتا ااوبر  ،2012اا اارر احملك ا ااة أو صا اااحب الا اابالغ انته ا ا
أحكام اانوو امل اسبا اجل ااريية في ا يتعلق بت يه االجت اعا  ،ومن مث ارتكب جرمياة ربارياة
اوجا ااب املا ااارب  ) 1(34-23ما اان اا ااانوو اجل ا ارائه اإلرباريا ااة .وب ا اااء علا ااى فل ا ا  ،أما اار حمك ا ااة
سفي الوت احملليااة صاااحب الاابالغ باادفع مراماة ااادراا  3 000 000روباال بيالروساان ااادمي(.)3
واستأنف القرار أمام حمك ة مروربنو اإلالي ياة ،الا أياد اارار احملك اة االبتدائياة .ومان مث ربلال
ارار حمك ة سفي لوت احمللية حيز ال فاف  29تشرين الثاينمنوف .2012
 4-2ويرك ااد ص اااحب ال اابالغ أن ااه مي اااب أي تف ا اريا ت اات د ىل أس ااس س االي ة وتا ا ر
است تاج احملك ة ،فإو العقوبة املفروضة عليه ال ميكن اعتباراا م ر من أجل محاياة ادمان الاو ت
أو ال ام العام أو الصحة العامة أو اآلرباب العامة ،أو من أجل احرتام حقو اآللرين أو رعتهه.
__________

()1
()2
()3
2

فكر صاحب البالغ املارب  22على صفحة الغالف لشكواو ،ولكن بقية رسالته تشري ىل املارب .21
استتخدم العله ابل عام  ،1996واو يعت رمزا لل عارضة على نطا واسع وحي ر استخدامه عل ا.
وامب جل ة االست اع اإلربارية ،كاو ااا املبلغ يعاربس حوايل  352ربوالرا تقريبا.
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 5-2ويا اادفع صا اااحب الا اابالغ انا ااه اسا اات فد كا اال سا اابل االنتصا اااف احملليا ااة .ويشا ااري ىل أنا ااه
مل ي تأنف اارار حمك اة سفي الوت احمللياة أماام رئايس احملك اة العلياا أو مكتاب املادعن العاام
ار جراءا املراجعة القناائية الراابياة ،دو اااو اإلجاراءا ال تشاكل سابيل انتصااف فعااال.
ويشاري ىل االجتهاااربا ال ااابقة لل ااة ،الا تقناان او جاراءا املراجعااة القنااائية الراابيااة زاء
ارارا احملاكه ال ربللمب ابلفعل حيز ال فاف ال تشكل سبيل انتصاف فعاال.
الشكوى
 1-3يدعن صاحب الابالغ أو الدولاة انتهكامب حقوااه اوجاب املااربتف  19و 21مقاروءتف
ابالا ارتاو م ااع امل ااارب  )2(2م اان العه ااد ،حي ا و ال االطا مل ت ا  ،ل ااه ابملش اااركة م اس اابة
تاكارية سل ية.
 2-3وياادعن صاااحب الاابالغ أو القي اورب علااى ت اايه م اساابة عامااة ال ت راااا أسااباب تتعلااق
حب اي ااة ادم اان ال ااو ت أو ال ااام الع ااام أو الص ااحة العام ااة أو اآلرباب العام ااة ،أو احا ارتام حق ااو
وح ا اار اآللا ا ارين .وي ا اادعن أو ش ا اارر اإلفو امل ا اابق لت ا اايه االجت اع ا ااا  ،الا ا اواررب ا ا ااانوو
م طقااة معي ااة ،علااى ال حااو
امل اساابا اجل اارييااة ،والقي اورب املفروضااة علااى عقااد االجت اعااا
امل صوص عليه القرار راه  717الصاربر عن الل ة الت فياية ملقا عة سفي الوت بتااريخ 10
تش ارين الثاااينمنوف  2011بشااأو دديااد م ااا ق لالجت اعااا العامااة سفي االوت  ،أم اراو
ال يشكالو ايوربا م وحا هبا دمرار املاربتف  19و 21من العهد.
 3-3ويدفع صاحب البالغ او الدولة الطرف ،بتصديقها على العهد ،اد تعهد  ،اوجب
املارب  2م ه ،ابحرتام وض او مجيع ما يررب فيه مان حقاو فرربياة وابعت اارب ماا ااد يلازم مان ااوانف
أو ت اادابري أل اارال إلع اااس ااق ااو املع اارتف هب ااا في ااه .وم ااع فلا ا  ،ف ااإو الدول ااة الط اارف ال تف اان
ابلتزاماهتااا اوجااب املااارب  ،)2(2مقااروء ابالا ارتاو مااع املاااربتف  19و 21ماان العهااد ،حي ا و
ااانوو امل اسابا اجل ااريياة يتنا ن أحكاماا مبه اة ومامناة .فعلاى سابيل املثااس ،متا  ،املااارب 9
ماان القااانوو ال االطا الت فيايااة احملليااة ال االطة التقديريااة لتخصاايص أماااكن حماادرب ربائ ااة لت اايه
الت عا ال ل ية ،ربوو أي ت ير.
 4-3و ااااا ال اايا  ،يطلااب صاااحب الاابالغ أو توصاان الل ااة او رعاال الدولااة الطاارف
تشاريعاهتا ،ولاصااة اااانوو امل اساابا اجل اارييااة والقارار راااه  717الصاااربر عاان الل ااة الت فيايااة
ملقا عة سفي لوت  ،مت قة مع املعايري الدولية املبي ة املاربتف  19و 21من العهد.
مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية
 22كانوو الثاينمي اير  ،2013أفارب الدولة الطرف اهنا وافقمب ،ع دما أصبحمب
1-4
رفاا ال وتوكااوس االلتياااري واوجااب املااارب  1م ااه ،علااى االعارتاف ابلتصاااص الل ااة بتلقاان
البالمااا املقدمااة ماان ادف ارارب املش ا ولف بواليتهااا الاااين ياادعوو أهنااه ضااحا انتهاكهااا دي ماان
ااقو ال حي يها العهد ،وابل ر تل البالما  .واد اعرتضمب الدولة الطارف علاى تف اري
الل ااة الواس ااع ال ط ااا لل وتوك ااوس االلتي اااري ،وأعرب اامب ا اااا ال اايا ع اان القه ااا زاء ع اادم
اساات فارب ساابل االنتصاااف احملليااة ع ااد ت ا يل البالمااا الفرربيااة و زاء ت ا يل انااا مقدمااة ماان
أ اراف اثلثااة .وتاادفع او الل ااة لاايس لااديها ساالطة مطلقااة تف ااري العهااد علااى لااو موسااع.
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وهلاا الغرر ،لبمب الدولة الطارف أو تتوااف الل اة عان ت ا يل البالماا الفرربياة ااا االف
مقتنيا ال وتوكوس االلتياري.
 2-4ك ااا أبلغاامب الدولااة الطاارف الل ااة اهنااا لاان ت اررب علااى أي مراسااال تتعلااق ببالمااا
م لة اا الف ال وتوكوس االلتياري ،سواء في ا يتعلق ابملقبولية أو ابدسس املوضوعية.
كعليقات صاحة البالغ على مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية
رس ا ااالة مررل ا ااة  27تشا ا ارين ادوسمأكت ا ااوبر  ،2015علّ ا ااق ص ا اااحب ال ا اابالغ عل ا ااى
1-5
مالح ااا الدول ااة الط اارف بش ااأو املقبولي ااة .وابإلش ااار ىل االجته اااربا ال ااابقة لل ااة ،يفي ااد
ار جراء املراجعة القنائية الراابية
صاحب البالغ او لب االستئ اف لدال املدعن العام
ال يشكل سابيل انتصااف فعااال .وينايف أو اااا اإلجاراء ناع ل الطة املادعن العاام التقديرياة
وال ميثاال ن اارا القنااية ماان حي ا أس ااها املوضااوعية .و لااص ىل أو مجيااع ساابل االنتصاااف
انيته.
احمللية املتاحة والفعالة اد استت فد

 2-5وابإلش ا ااار ىل مالح ا ااا الدول ا ااة الط ا اارف بش ا ااأو التف ا ااري الواس ا ااع ال ط ا ااا للعه ا ااد،
يفيد صاحب البالغ بوجورب التزام على الدولة الطرف ليس فقط ابتباع اواعاد الل اة و جراءاهتاا،
ب اال أين ا اا ابلتف ااري الش ااامل لوحك ااام املوض ااوعية للعه ااد م اان اب اال الل ااة عل ااى ال ح ااو ال ا اواررب
تعليقاهتا العامة.
عام كعاون الاولة الطرف
 1-6تالح اال الل ااة لكي ااد الدول ااة الط اارف ان ااه ال توج ااد أس ااس اانوني ااة لل اار ال اابالغ
املقاادم ،لكونااه م ا ال اااا ااالف أحكااام ال وتوكااوس االلتياااري ،وانااه فا اتااا الل ااة ا ارارا
بشأو ااا البالغ فإو الدولة الطرف ست أال ب ف ها عن راء الل ة.
 2-6وتااا ّكر الل ااة اهنااا خمولااة ،اوجااب املااارب  )2(39ماان العهااد ،بوضااع ن امهااا الااداللن،
واو ما اتفقمب الدوس اد راف على االعرتاف به .وتالحل كاال أناه ابننا ام أي ربولاة ارف
العهد ىل ال وتوكوس االلتياري ،فإهنا تعرتف ابلتصاص الل ة بتلقان البالماا املقدماة مان
ادفرارب الاين يدعوو أهنه ضاحا انتهاايف أي مان ااقاو امل صاوص عليهاا العهاد ،وابل ار
تلا البالمااا (ربيباجااة ال وتوكااوس االلتياااري واملااارب  1م ااه) .وتااا ّكر الل ااة ا ارسااتها املتبعااة،
على ال حو الواررب املارب (99ب) من ن امها الداللن ،ومفارباا أنه جيوز متثيل ادفرارب من ابل
ش ااخص تارون ااه عل ااى أو يك ااوو امل ث اال مفوضا اا عل ااى ال ح ااو الواج ااب .واننا ا ام ربولا اة م ااا ىل
ال وتوكاوس االلتياااري اا يعاات ضا ا تعهااداا ابلتعااوو مااع الل اة حب اان نياة لتتااي ،هلاا ال اار
ااااو البالمااا مث حالااة رائهااا فيهااا ،بعااد حبثهااا ،ىل كاال ماان الدولااة الطاارف والشااخص املعاات،
ومت ّك ه ااا م اان فلا ا (الفقا اراتو  1و 4م اان امل ااارب  .)5ويكف اال ال ااام ال ااداللن أو يت ااا لل اادوس
اد راف ال وتوكوس االلتياري فرصة كاملة لعرر موافها بشاأو املقبولياة وادساس املوضاوعية
دي انية تعرر على الل ة.

4

GE.19-17081

CCPR/C/126/D/2269/2013

 3-6وااا يتعاارر ماع تلا االلتزاماا أو تتخااا الدولاة الطارف أي جاراء مان شاأنه أو مي ااع
()4
امب
أو يعطاال ايااام الل ااة ابل اار ال ابالغ وربراسااته وإببااداء رائهااا  .ويع اورب ىل الل ااة أماار البا ّ
في ااا فا ك اااو ي بغ اان ت ا ا يل ال اابالغ أم ال .وتالح اال الل ااة أو الدول ااة الط اارف ،بع اادم ابوهل ااا
التصاص الل ة ابلبمب في ا فا كاو ي بغن ت يل بالغ ما أم ال ،وإبعالهنا امل بق عدم ابوهلا
ا ارار الل ااة بش ااأو مقبولي ااة ال اابالغ أو أس ااه املوض ااوعية ،تك ااوو ا ااد ألل اامب ابلتزاماهت ااا اوج ااب
املارب  1من ال وتوكوس االلتياري.
املسائل واإلملراءات املعروضة على اللجنة

ال ر املقبولية
 1-7ابل ال ر أي اربعااء ياررب باالغ ماا ،جياب علاى الل اة أو تقارر ،وفقاا لل اارب 97
من ن امها الداللن ،ما فا كاو البالغ مقبوال أم ال اوجب ال وتوكوس االلتياري.
 2-7واااد لكااد الل ااة ،وفقااا ملااا تقتناايه املااارب ()2(5أ) ماان ال وتوكااوس االلتياااري ،ماان
ااار ج ا اراء ل اار م اان ج ا اراءا التحقي ااق ال اادويل
أو امل ااألة نف ااها لي اامب اي ااد البح ا ا
أو الت وية الدولية.
 3-7وداايط الل ااة عل اا حب ااة الدولااة الطاارف او صاااحب الاابالغ مل ي اات فد مجيااع ساابل
االنتصاف احمللية .وتالحل أو سبيل االنتصاف الوحياد الااي كااو اك اا لصااحب الابالغ ،بعاد
ااار ج اراء
رف ا حمك ااة مروربن ااو اإلالي ي ااة االس ااتئ اف ال اااي ادم ااه ،ا ااو تق اادمي اس ااتئ اف
املراجعااة القنااائية الراابيااة لاادال املاادعن العااام أو احملك ااة العليااا .و ااااا ال اايا  ،تااا ّكر الل ااة
ابجتهارباهتااا ال ااابقة ال ا تفيااد او تقاادمي الت اااس ملكتااب املاادعن العااام ماان أجاال لااب مراجعااة
ا ارارا حمك ااة ربللاامب حي ااز ال فاااف ال يش ااكل س اابيل انتصاااف فع اااال يتعااف اس اات فاربو دم ارار
املارب ()2(5ب) من ال وتوكوس االلتياري( .)5وابإلضافة ىل فل  ،مل تقدم الدولة الطارف أمثلاة
إلثبا أو جراءا املراجعة القنائية الراابية أمام احملك ة العليا ميكن أو دقق انتصافا فعاال
القنا املتعلقة حبرية التعباري والت اع ،ودديادا اناا ااثلاة للقناية موضاع ال ار .ومان مث تارال
الل ة عدم وجورب ما مي عهاا ،اوجاب املاارب ()2(5ب) مان ال وتوكاوس االلتيااري ،مان ال ار
ااا البالغ.
 4-7وتالحل الل ة كال اربعااء صااحب الابالغ أو حقوااه املكفولاة اوجاب املااربتف 19
و ،21مقااروءتف ابالاارتاو مااع املااارب  )2(2ماان العهااد ،اااد انتتهكاامب .وتااا ّكر الل ااة ابجتهارباهتااا
ال ابقة ال تشري ىل أو أحكام املارب  2من العهد ت ص على التازام عاام يقاع علاى عااتق الادوس
اد اراف وال ميكاان أو ي شااأ ع هااا ،ع ااد االستشااهارب هبااا م ف اررب  ،اربعاااء بااالغ مقاادم اوجااب
__________

()4
()5

GE.19-17081

ان ر على سبيل املثاس ،ليفي وف ضد بيالروس ( ،CCPR/C/105/D/1867/2009و 1936/2010و،1975/2010
و ،1977/2010و ،1978/2010و 1979/2010و ،1980/2010و ،1981/2010و )2010/2010الفق ا ا ا ا ا اار 2-8؛
بوبالفت ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/115/D/2019/2010الفقر .2-6
ان اار ،عل ااى س اابيل املث اااس ،ألك ااييف ض ااد االد ااارب الروس اان ( ،)CCPR/C/109/D/1873/2009الفق اار 4-8؛
لوزي ك ا ا ا ااو ض ا ا ا ااد ب ا ا ا اايالروس ( ،)CCPR/C/112/D/1929/2010الفق ا ا ا اار 3-6؛ سا ا ا ا اوربالي كو ض ا ا ا ااد ب ا ا ا اايالروس
( ،)CCPR/C/115/D/2016/2010الفقر .3-7
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ال وتوك ااوس االلتي اااري( .)6وت اارال الل ااة أينا اا أو أحك ااام امل ااارب  2ال ميك اان االستش ااهارب هب ااا
سيا اربعاء بالغ مقدم اوجب ال وتوكوس االلتياري ابالارتاو مع أحكام ألرال من العهاد،
ال ع دما يكوو عدم تقيد الدولة الطرف ابلتزاماهتا اوجب املارب  2ااو ال ابب املباشار النتهاايف
واضاا ،للعهااد ياارثر مباشاار علااى الشااخص املاادعن أنااه ضااحية .ومااع فل ا  ،تالحاال الل ااة أو
صاااحب الاابالغ ياازعه ابلفعاال واااوع انتهااايف اقواااه اوجااب املاااربتف  19و ،21ب اابب تف ااري
وتطبي ااق القا اوانف القائ ااة الدول ااة الط اارف ،وال ت اارال الل ااة أو ال اار في ااا فا كان اامب الدول ااة
الطاارف اااد لالفاامب أيناا التزاماهتااا العامااة اوجااب املااارب  )2(2ماان العهااد ،مقااروء ابالاارتاو مااع
امل ا اااربتف  19و ،21يع ا ااد م فص ا ااال ع ا اان ال ا اار انته ا ااايف حق ا ااو ص ا اااحب ال ا اابالغ اوج ا ااب
املاربتف  19و 21من العهاد .وابلتاايل تارال الل اة أو اربعااءا صااحب الابالغ اااا الصادرب
ال تتوافق مع املارب  2من العهد ،وان مري مقبولة اوجب املارب  3من ال وتوكوس االلتياري.
 5-7وت اارال الل ااة أو ص اااحب ال اابالغ ا اادم م ااا يكف اان م اان أربل ااة إلثب ااا اربعائ ااه اوج ااب
املاربتف  19و 21من العهد ،دمرار املقبولية .وتعلن ابلتايل أو البالغ مقبوس وتشارع ال ار
أس ه املوضوعية.

ال ر ادسس املوضوعية
 1-8ن اار الل ا ااة الا اابالغ ضا ااوء مجيا ااع املعلوما ااا ال ا ا اا اادمها هلا ااا الطرفا اااو ،وفقا ااا
لل ارب  )1(5من ال وتوكوس االلتياري.
 2-8وتالحاال الل ااة أو اربعاااء صاااحب الاابالغ او لقاااء القااب عليااه و ربانتااه ملشاااركته
م اااار ساال ية عقااد ماان ربوو فو م اابق يشااكالو تقيياادا مااري م ا ر علااى حقواااه حريااة
التعبااري و حريااة الت ااع ،ال ا د يهااا املااارباتو  )2(19و 21ماان العهااد .وجيااب علااى الل ااة
ابلتايل أو ت ار في اا فا كااو القياد املفارور علاى حقاو صااحب الابالغ اااو القناية ما را
اوجب أي من املعايري املبي ة املارب  )3(19و اجل لة الثانية من املارب  21من العهد.
 3-8وتا ااا ّكر الل ا ااة او املا ااارب  )3(19ما اان العها ااد ت ا ا  ،بقي ا اورب معي ا ااة ،ولك ها ااا تقتصا اار
علااى مااا ي ا ص عليااه القااانوو ومااا يلاازم الح ارتام حقااو اآلل ارين ورعااتهه وا ايااة ادماان الااو ت
أو ال ااام العااام ( )ordre publicأو الصااحة العامااة أو اآلرباب العامااة .وتشااري الل ااة ىل تعليقهااا
العااام راااه  )2011(34بشااأو حريااة ال ارأي وحريااة التعبااري ،حي ا تفيااد اهن ااا شاار او ال م ا
ع ه ااا لتحقيااق ال ااو الكاماال للف اررب و ااا ع ص اراو أساسااياو ماان ع اصاار أي ت ااع .وتشااكالو
ح اار ادس اااس لكاال ت ااع ت اوربو ااري ااة والدميقرا ي ااة .وأي اي اورب تف اارر علااى اارس ااة ا اااتف
ااريتف جيب أو تتوافق مع االلتبارا الصارمة املتعلقة ابلنارور والت اساب( .)7وجياب أال تطباق
أية ايورب ال لومارار الا وضاعمب مان أجلهاا ك اا جياب أو تتعلاق مباشار ابلغارر احملادرب الااي
لس مب عليه .وتاا ّكر الل اة او ثباا ضارور وت اساب القياورب املفروضاة علاى حقاو صااحب
البالغ اوجب املارب  19يقع على عاتق الدولة الطرف(.)8

__________

()6
()7
()8

6

ان ر ،على سبيل املثاس ،بولياكوف ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/111/D/2030/2011الفقر .4-7
يتشار ىل الفقر  22من التعليق العام راه .34
ان ر ،على سبيل املثاس ،أولشكيفيت ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/107/D/1785/2008الفقار 5-8؛ بيفوناوس
ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/106/D/1830/2008الفقر .3-9
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 4-8وابملثل ،فإنه مياب أية معلوما فا صلة من الدولة الطرف لت ير القيورب املفروضة
على لاو يت اام ماع أحكاام املاارب  )3(19مان العهاد ،تلاص الل اة ىل حادو انتهاايف اقاو
صاحب البالغ اوجب املارب  )2(19من العهد.
 5-8وتا ّكر الل ة أيناا او اااق الت اع ال ال ن ،علاى ال حاو الااي تكفلاه املاارب 21
من العهد ،او حق أساسن من حقو اإلن او واو ضروري ليع املرء عن وجها ن رو و رائه
علااى املااو وال م ا ع ااه أي ت ااع ربميقرا اان .وي طااوي ااااا ااااق علااى مكانيااة ت اايه ر ااع
سل ن واملشاركة فيه ،اا فل ااق ت يه ر ع اثبمب (كاالعتصام) مكااو عاام .وحياق
مل اان ر ااع مااا ع وماا التيااار مكاااو يقااع علااى مارأال وم ا ع مجهااوراه امل ااتهدف ،وال جيااوز
ت ااع ربميقرا اان،
تقيي ااد ا اااا اا ااق ال فا ك اااو التقيي ااد مفروضا اا اوج ااب الق ااانوو وض اارور
أو ملصلحة ادمن الو ت أو ال المة العامة أو ال ام العام ،أو ا اياة الصاحة العاماة أو اآلرباب
العامااة أو حقااو اآلل ارين وحاار هته .وماان مث تكااوو الدولااة الطاارف ملزمااة بت ياار تقييااداا للحااق
الاي د يه املارب  21من العهد(.)9
 6-8وتالحاال الل ااة م ازاعه صاااحب الاابالغ إبلقاااء القااب عليااه وااتياااربو ىل ا ااه الشاار ة
ملشاااركته م اااار ساال ية ولكاان مااري مااأفوو هلااا ،وا لااه عل اا مااري مصاار بااه ابللااونف ادمحاار
سفي االوت  .وتلقااى الحق اا مرامااة رباري ااة النتهااايف امل ااارب  )1(34-23ماان ا ااانوو
وادبااي
اجلرائه اإلربارية.
 7-8وتالحل الل ة اربعااء صااحب الابالغ اناه مل يطلاب ف م ابقا لل شااركة امل ااار
ب اابب ال ااام الصااارم لقااانوو امل اساابا اجل اارييااة الاااي يفاارر اي اوربا مااري معقولااة علااى ااااق
الااي تكلفااه املااارب  21ماان العهااد .وتااا ّكر الل ااة او الدولااة الطاارف ،ع اادما تفاارر اياوربا علااى
ااااق الت ااع ال اال ن ،يتعااف عليهااا االسرتشااارب هباادف تي ااري ااااق ولاايس فاارر اي اورب مااري
ضاارورية أو مااري مت اساابة عليااه( .)10و ااااا الصاادرب ،تشااري الل ااة ىل أنااه بي ااا كاناامب القياورب
انااية صاااحب الاابالغ مفروضااة بقاا للقااانوو ،فااإو الدولااة الطاارف مل داااوس تف ااري ال اابب وراء
ضرور ااو القيورب وما فا كانمب مت اسبة مع أحد ادمرار املشاروعة املبي اة اجل لاة الثانياة مان
املارب  21من العهد .ك ا مل تف ر الدولة الطرف ،امل ارسة املتعلقة هباو القنية ،الكيفية ال
ميك اان هب ااا ملش اااركة ص اااحب ال اابالغ م اااار س اال ية مل يش اااريف فيه ااا س ااوال ع اادرب الي اال م اان
ادشااخاص أو تكااوو اااد انتهكاامب حقااو وحاار اآللارين أو شااكلمب هتدياادا ا ايااة ال ااالمة
العامااة أو ادماان العااام أو الصااحة العامااة أو اآلرباب العامااة .وتالحاال الل ااة أو الدولااة الطاارف
جيااب أو تا ر ال اابب الاااي جيعاال لقاااء القااب علااى صاااحب الاابالغ وفاارر مرامااة رباريااة عليااه
أمرين ضروريف ومت اسبف مع فل الغرر .وابلتايل ،و مياب أي تف ري في صالة مان الدولاة
الطرف ،ترال الل ة أنه جيب يالء مزاعه صاحب البالغ اد ية الواجبة.
 8-8وتالحاال الل ااة أو صاااحب الاابالغ اااد ألقاان القااب عليااه وفترضاامب عليااه مرامااة رباريااة وفقاا
لل ااارب  )1(34-23ماان ا ااانوو اجل ارائه اإلرباري ااة ب اابب مشاااركته م اااار مااري مص اار هبااا .ك ااا
تالحاال أو حمك ااة سفي االوت احملليااة للصاامب ىل أو صاااحب الاابالغ انتها املاااربتف  5و 11ماان
__________

( )9ان ر ،على سبيل املثاس ،بوبالفت ضد بيالروس ،الفقر .5-8
( )10ان ر ،على سبيل املثاس ،تورش يايف و لروو ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/108/D/1948/2010الفقر .4-7
GE.19-17081
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ا ااانوو امل اسا اابا اجل اارييا ااة ،ال اااي ي ا ا ص علا ااى أو دصا اال مجي ااع الت عا ااا العاما ااة وااش ا اورب
اجل اارييااة وامل اريا وامل اااارا واالعتصاااما عل ااى فو م اابق ماان ال االطا  ،في ااا يتع ااف
ت ا يل اس ااتخدام ادع ااالم أو الا ارا املثلث ااة وفق اا لإلج اراء املتب ااع .وتالح اال الل ااة أو الدول ااة
الطرف مل تثبمب أو لقاء القب علاى صااحب الابالغ وفارر مراماة علياه ،و و كااو هل اا أسااس
اااانوين ،يعتا او ضااروريف ومت اساابف لتحقيااق أحااد ادمارار املشااروعة اوجااب اجل لااة الثانيااة ماان
املارب  21من العهد .وابلتايل تلص الل ة ىل أو الواائع على ال حو الااي اادممب باه تكشاف
انتهايف الدولة الطرف اقو صاحب البالغ اوجب املارب  21من العهد.
 -9والل ااة ،ف تتصاارف اوجااب املااارب  )4(5ماان ال وتوكااوس االلتياااري ،تاارال أو الواااائع
املعروضا ا ااة عليها ا ااا تكشا ا ااف عا ا اان انتها ا ااايف الدولا ا ااة الطا ا اارف اقا ا ااو صا ا اااحب الا ا اابالغ اوجا ا ااب
املاربتف  )2(19و 21من العهد .وتكرر الل ة است تاجها او الدولة الطارف ااد لالفامب أيناا
التزاماهتا اوجب املارب  1من ال وتوكوس االلتياري.
 -10ووفقاا دحكااام املااارب ()3(2أ) ماان العهااد ،يقااع علااى عاااتق الدولااة الطاارف التازام بتااوفري
سبيل انتصاف فعاس لصاحب البالغ .ويقتنن م ها فل تقدمي اجل الكامل لوشخاص الاين
انتتهكمب حقواهه املكفولة اوجب العهاد .وب ااء علاى فلا  ،فاإو الدولاة الطارف ملزماة ،مجلاة
أما ااور ،او تتخا ااا اإلجا ااراءا امل اسا اابة ما اان أجا اال( :أ) م ا ا  ،صا اااحب الا اابالغ تعوين ا اا كافيا ااا؛
(ب) اتاف لطوا مل ع واوع انتهاكا ااثلة امل تقبل .ااا الصدرب ،تكرر الل اة القاوس
انه ي بغن على الدولة الطرف أو تراجع تشريعاهتا وفقاا اللتزاماهتاا اوجاب املاارب  ،)2(2ولاصاة
اانوو امل اسبا اجل ااريية والقرار راه  717الصاربر عان الل اة الت فياياة ملقا عاة سفي الوت ،
على ال حو املطبق اااو القناية ،هبادف ضا او مكانياة الت تاع الكامال اباقاو الا تكفلهاا
املارباتو  19و 21من العهد الدولة الطرف.
 -11و ف للا الل ة اعتبارااا أو الدولاة الطارف ،ابننا امها ىل ال وتوكاوس االلتيااري،
اد اعرتفمب ابلتصاص الل اة ددياد ماا فا كااو ااد حاد انتهاايف للعهاد ،وتعهاد  ،ع اال
ابملارب  2من العهاد ،او تكفال جل ياع ادفارارب املوجاوربين الي هاا واخلاضاعف لواليتهاا ااقاو
املعاارتف هبااا العهااد ،وأو تااوفر ساابيل انتصاااف فعاااال واااابال لإلنفاااف فا ثباامب حاادو انتهااايف،
فإهنا تورب أو تتلقى من الدولة الطرف منوو  180يوما معلوما عن التدابري املتخا لوضع
راء الل ااة موضااع الت فيااا .ويتطلااب ىل الدولااة الطاارف أين اا نشاار ااااو اآلراء وتع ي هااا علااى
نطا واسع بلغاهتا الررية.

8

GE.19-17081

CCPR/C/126/D/2269/2013

املرفق
رأ فر

لعضو اللجنة ملنتيان زيبري (رأ خمالف ملزئياً)

ناات أتفااق مااع ال تي ااة ال ا توصاالمب ليهااا الل ااة بواااوع انتهااايف لل اااربتف  19و.21
-1
ال ارأي يتعلااق بق ارار الل ااة بعاادم ت اااوس اربعاااء صاااحب الاابالغ بواااوع انتهااايف
ولكاان الااتال
لل اربتف  19و ،21مقروءتف ابالارتاو مع املارب  )2(2من العهد (الفقر .)1-3
موقف اللجنة بشأن اال عاء وملة املا )2(2
 -2أوال ،تشااري الل ااة الفقاار  4-7ىل أو أحكااام املااارب  2ماان العهااد تا ص علااى التازام
عام يقع على عاتق الدوس اد راف وال ميكن أو ي شأ ع ها ،ع د االستشهارب هباا م فاررب  ،اربعااء
بالغ مقدم اوجب ال وتوكوس االلتياري( .)1وتوض ،الل ة بعد فلا أهناا تارال ”أو أحكاام
املااارب  2ال ميكان االستشااهارب هبااا ساايا اربعاااء بااالغ مقاادم اوجااب ال وتوكااوس االلتياااري
ابالا ارتاو مااع أحكااام ألاارال ماان العهااد ،ال ع اادما يكااوو عاادم تقيااد الدولااة الطاارف ابلتزاماهتااا
اوجب املارب  2او ال بب املباشر النتهايف واض ،للعهد يرثر مباشر على الشخص املدعن أناه
ضحية“ .وألريا ،ون را دو الشاكن يزعه واوع انتهاايف اقوااه اوجاب املااربتف  19و ،21فقاد
اسااتبعد الل ااة ال اار في ااا فا كاناامب الدولااة الطاارف اااد انتهكاامب أيناا املااارب  ،)2(2ابعتبااار
فل متعارضا مع املارب  2من العهد ومري مقبوس اوجب املارب  3من ال وتوكوس االلتياري.
موقفي بشأن اال عاء املقام وملة املا )2(2
 -3أرال  -لالف ا اا لل ا ااة  -أنا ااه يتعا ااف ال ا اار أي انتها ااايف لل ا ااارب  )2(2ع ا اادما يتثا ااار
ابالاارتاو مااع حقااو موضااوعية ،علااى أو يكااوو فلا را اا اباللتبااار والتوجيااه القااانونيف اللاااين
وضااعته ا الل ااة اجتهارباهتااا ال ااابقة ،ماان لااالس س اوابقها ابلدرجااة ادوىل ،باال وأين اا م اان
لااالس تعليقاهتااا العامااة ومالح اهتااا اخلتاميااة .واااد اعت ااد زمااالء لااروو ع ل اوا مااع الل ااة ااااا
الرأي وشرحوو انا وسيااا خمتلفة(.)2
 -4وت ص املارب  )2(2على االلتزام ادساسن الاي يقع على عاتق الدولاة الطارف واملت ثال
أو تتعهد كل ربولة من الدوس اد راف العهد ابلقيام ،وفقاا إلجراءاهتاا الدساتورية ودحكاام
العه ااد ،ابت اااف اخلط اوا الالزم ااة العت ااارب الق اوانف أو الت اادابري ادل اارال ال ا ا ااد تك ااوو ض اارورية
إلع اس ااقو املعرتف هبا العهد ،و كاو فلا ماري م صاوص علياه ابلفعال اوجاب التادابري
التش ا اريعية أو التا اادابري ادلا اارال القائ ا ااة .ويتعا ااف أو تنا ااع الدولا ااة الطا اارف ا ااارا اانوني ا اا حملي ا اا
واارسااا اانونيااة و رباريااة فا صاالة اااا ين ا ن اح ارتام أحكااام العهااد .و مياااب ااااا اإل ااار
القااانوين احمللاان وااااو امل ارسااا  ،تكااوو الدولااة الطاارف اااد لالفاامب التزاماهتااا اوجااب العهااد،
__________

()1
()2

GE.19-17081

ان ر على سبيل املثاس ،بولياكوف ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/111/D/2030/2011الفقر .4-7
ان اار ،علااى ساابيل املثاااس ،ويراوان ااا ضااد سااري النكااا (( )CCPR/C/95/D/1406/2005رأي فارربي لفابياااو ع اار
سااالفيويل (خمااالف جزئيااا))؛ كونغااوروف ضااد أوزبك ااتاو (( )CCPR/C/102/D/1478/2006رأي فارربي لفابياااو
ع ا اار س ا ااالفيويل)؛ ج ا ا وين وبرزيا ااق ض ا ااد اجلزائ ا اار (( )CCPR/C/103/D/1781/2008رأي ف ا ارربي لفابي ا اااو ع ا اار
سالفيويل وشاركه كورنيليس فلي رتماو (مريد))؛ بولياكوف ضد بيالروس (( )CCPR/C/111/D/2103/2011رأي
فرربي لفابياو ع ر سالفيويل (مريد)).
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وتك ااوو املش ااكلة الا ا تواج ااه ادفا ارارب املتن ااررين اخلاض ااعف لوالي ااة تلا ا الدول ااة الط اارف والل ااة
ابعتباراا ايئة الرصد مشكلة فا ابع ايكلن.
حرية التعبري واحلق يف التجمع السلمي يف بيالروس
 -5تلقمب الل ة على مدال ال ا وا أكثار مان  30اناية ضاد بايالروس بشاأو انتهاكاا
لل اااربتف  19و ،21وا ااد للص اامب ىل وا ااوع انته ااايف مع ه ااا ،و مل يك اان مجيعه ااا .ويش ااري
فل ىل مشاكلة ايكلياة ااماة تتعلاق بعادم امتثااس الدولاة اللتزاماهتاا اوجاب العهاد .وكااو يتعاف
أو يرربي ااا املواف اخلطري ىل ح الل اة علاى ت ااوس انتهاايف املاارب  ،)2(2مقاروء ابالاارتاو
مع املاربتف  19و ،21مثل ا لب الشاكن.
 -6وما جيعل ااا التقييه أكثر ااحا ااو القنية أو االلتباار القاانوين اخلااص ابلل اة
اااد اسااتتو  .فوفق اا هلاااا االلتبااار الثالثاان ،ال ميكاان االستشااهارب احكااام املااارب  2ابالا ارتاو مااع
أحكام ألارال مان العهاد ،ال ع ادما يكاوو عادم تقياد الدولاة الطارف ابلتزاماهتاا اوجاب املاارب 2
اااو ال اابب املباشاار لالنتهااايف ،ويكااوو ا ااايف انتهااايف واضاا ،،ويكااوو الشااخص اااد تناارر بشااكل
مباشاار( .)3و القنااية موضااع ال اار ،ميكاان أوال اعتبااار أو عاادم تقيااد الدولااة الط ارف ابلتزاماهتااا
اوجب املارب  2او ال بب املباشار لالنتهاايف .فقاد اياأ ااانوو امل اسابا اجل ااريياة وامل ارساا
فا الصاالة ماان اباال ساالطا باايالروس كااروف انتهااايف حقااو صاااحب الاابالغ .واثني اا ،ا ااايف
انتهااايف واضاا ،اقااو ص اااحب الاابالغ اوجااب امل اااربتف  19و 21ماان العهااد (الفق اراتو 4-8
و .)8-8واثلث اا وأل ااريا ،فق ااد تن اارر ص اااحب ال اابالغ بش ااكل مباش اار .ومل يك اان انته ااايف حقوا ااه
اوجب املاربتف  19و 21ن ر أو رربا ،بل مباشرا وشخصيا.
 -7و اجلزء املتعلق ب بل االنتصاف ،تكرر الل ة بداة أنه ي بغان علاى الدولاة الطارف أو
تراجع تشريعاهتا وفقا اللتزاماهتا اوجب املارب  ،)2(2ولاصة اانوو امل اسبا اجل ااريياة والقارار
راه  717الصاربر عن الل ة الت فياية ملقا عة سفي لوت  ،على ال حو املطبق ااو القنية،
هباادف ض ا او مكانيااة الت تااع الكاماال اباقااو ال ا تكفلهااا املااارباتو  19و 21ماان العهااد
الدولااة الطاارف (الفقاار  .)10ومااع فل ا  ،أرال أو ااااا االساات تاج العااام اجلاازء املتعلااق ب اابل
االنتصاااف كاااو يتعااف أو يقاارتو بتقياايه ملااا فا كاااو اااد واااع انتهااايف لل ااارب  )2(2ابالا ارتاو مااع
ااقو املوضوعية اجلزء املتعلق ابدسس املوضوعية من راء الل ة.
مالحظات ختامية
و االلتبار الاي وضعته الل ة يعد بوجه عام م اسبا لرف االربعااءا الا ال يوجاد
-8
بشااأهنا مشاااكل ايكليااة واضااحة ،أو ال ا تت ااه فيهااا االنتهاكااا موضااع الشااكوال اهنااا اررب
أو ماري مباشار  ،أو الا ال يكاوو سا ل القناية فيهااا واضاحا ابلقاادر الكاا  .ومااع فلا  ،يتعااف
علااى الل ااة أو تقاايّه بع ايااة القنااا الا تتبااع طاا حماادربا ماان االنتهاكااا ال ا تشااري ىل وج اورب
مش اااكل ايكلي ااة اإل ااار الق ااانوين احملل اان وامل ارس ااا فا الص االة .ويتع ااف عل ااى الل ااة
امل ااتقبل أو ت اار ت ا اااوس االربع اااءا بواا ااوع انتهاك ااا للحق ااو املوضا ااوعية ابالا ا ارتاو ما ااع
املارب  ،)2(2لاصة ع دما يطلب م ها الشااكن فلا دديادا وع ادما تت هار اجتهارباهتاا ال اابقة
وجورب مشاكل ايكلية اإل ار القانوين احمللن وامل ارسا فا الصلة.
__________

()3
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