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لشخص ملد(ى أي ضحية:

صاحب لبالغ

لدولة لطرز:

كاز س اف

اتريخ تقدمي لبالغ:

 18كايتف ألول/ثيسمرب ( 2013اتريخ لرسالة ألوىل)

لتاثئق ملرجعية:

لق اارر مل خ ا ملتج ااب مل اااث  92م اان لن ااام ل ااد ل
للجن ا ا ااة و ا ا ااال فىل لدول ا ا ااة لط ا ا اارز  24تش ا ا ارين
ل اين/يتفمرب ( 2015مل يصدر شكل وثيقة)

اتريخ ( ماث آلرء:

 12آذ ر/مارس

ملتضتع:

حرية ل عبري وتكتين جلمعيات

ملسائل إلجرئية:

س نفاث سبل الي صاز لية؛ ل عارض مع لعهد

ملسائل ملتضت(ية:

حرية ل عبري؛ حرية تكتين جلمعيات

مت ث لعهد:

 19و21

مت ث لربوتتكتل ال ياري:

 2و 3و()2(5ب)

ا ا ا ااام

ي ااا ا ف

2020

ص اااحب ل اابالغ ياااد(ى هاليلخ اااف (اثل ااايتز وه اات م اات ن كاز س ا اين اول ااد ( ااام  .1962وه اات
-1
ي ّد( أف لدولة لطرز ي هكت حقتق ملكفتلة ملتجب ملااثت  19و 21مان لعهاد .وقاد ث ال لربوتتكاتل
ال ياري حي لنفاذ لنسبة للدولة لطرز  30أيلتل/سب مرب  .2009و ّل صاحب لبالغ حمام.

__________

*
**

( مدهتا للجنة ثورهتا  27-2( 128آذ ر/مارس .)2020
شارك ثر سة ه لبالغ أ(ضاء للجنة ل الية أمساؤهم( :ياض باان (اشااتر و(ااارز بلقاااف وأتااد أما فا
هللا وكريسا ا تز ه اااينك وثيك اااف متهتم ااتز الكا ا وف ااتتيك زرتس اايك وه ااريلف كيس اااث ك ااابرير وفاسا اايلكا
سايس و تسي مايتيل ساي تس يك ويتفال شاين وفيل تيغروثجا وأيدرايس ز رماف وجن ياف زيبريي.
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الوقائع ما عرضها صاح البالغ
 1-2صاااحب لاابالغ لشااو ماادين و(ضاات من م ا اااري حكااتمي يااا :زيل تكساااف أكيكااا
و حتاااث لصاام .وكاااف اات  15لشااطام ماان حتاااث لصاام ملاان فاايهم صاااحب لاابالغ قااد قااررو لفاات ي بااا
حلكتمة فىل الرتفاع لفجئ أسعار لكهر ء و مليا وارييا من دمات ملرفق لعامة .و  1آذ ر/
مارس  2013ي مت جتمعام لقرب من يصب ر بيك أملا هبدز إل(ارب (ان رفضاهم إلجارء ت
حم ك ااري اادمات ملرف ااق لعام ااة و لس االطات لي ااة .وألف بع اان ملش ااارك ك ااايت يع ااايتف م اان ف(اق ااات
مسعية فإهنم جاءو مللصقات حتمل شعارت م ل "ال ترفعات أساعار ادمات ملرفاق لعاماة"" و" رفعات
لرو تب و ملعاشات ل قا(دية"" و" ّفضت أسعار ملت ث لغ ئية ألساسية"".
 2-2وبعااد يفض اااض ل جمااع ألق اات لشاار ة لق اابن (ل ااى صاااحب ل اابالغ وأصاادرت حق ا ارم ااة
فث رية الي هاك ملاث  3-373من قايتف ملخالفات إلث رية ( ي هاك قايتف تن يم و(قد ل جمعات لسلمية).
 3-2و  15آذ ر/ماارس  2013أث ياات حمكمااة أملاا إلث ريااة مل خصصااة ملشا كة با ملقا عااات
صاااحب لاابالغ ب ن اايم جتمااع (ااام اااري مصااره ب ا وحكماات (لي ا بغرمااة ماليااة قاادرها  346 070تنغ ا
(حت يل  230ثوالرم).
 4-2و اتريخ اري حمدث عن صاحب لبالغ حلكم أمام حمكمة مدينة أملا حم ّجام ي هاك
ها ا حلكا اام حلري ا ا ل جما ااع ملكفتلا ااة لدسا ا تر و لعها ااد .ورفضا اات كما ااة لطعا اان  2ييسا اااف/
أبري اال  .2013و اترخي ا ا ااري حم اادثين ق ا ّدم ص اااحب ل اابالغ فىل لنياب ااة لعام ااة ملقا ع ااة بتس ا ايديك
لب ا إلجاارء مرجعااة قضااائية رقابيااة لكنهمااا رفضااا  14ح يرف/يتيي ا 2013
و لنيابااة لعامااة ملدينااة أملااا
ا
و 20متتز/يتلي ا ( 2013ل ااى ل ااتيل .و  28آب/أاس ااطك  2013ق ا ّدم ص اااحب ل اابالغ لب اام فىل مك ااب
الث(اء لعام إلجرء مرجعة قضائية رقابية اري أف لئب ملد( لعام رفض  25أيلتل/سب مرب .2013
5-2

وي ّد( صاحب لبالغ أي س نفد مجيع سبل الي صاز لية مل احة.

الشكوى
ي ا ّد( صااا حب لاابالغ أف لدولااة لطاارز ماان ااالل حكمهااا (لي ا بغرمااة ماليااة ي هكاات
-3
حقتق ا حري ااة ل عب ااري و ل جم ااع لس االم ملتج ااب مل اااثت  19و 21م اان لعه ااد .ويض اايل أف لدول ااة
لطرز مل تربر ملاذ كاف من لضروري تقييد حقتق .

مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية
 1-4ق ا ّدمت لدول ااة لط اارز م ا كر ش اافتية م ر ااة  22ك ااايتف ل اين/ين اااير  2016مالح اهت ااا
بشأف مقبتلية لبالغ .وه تدفع أبف لبالغ ال ي فق مع أحكام لعهد وهت ل ايل اري مقباتل ملتجاب
ملاااث  3ماان لربوتتكااتل ال ياااري وتشااري فىل أف للجنااة ال تس ا طيع (متم اام مرجعااة لقااررت مل علقااة
مل س ولية إلث رية أو ملديية أو جلنائية لألفرث وال ف(اث لن ر مسألة لرب ء أو ل يب.
 2-4وتالحظ لدولة لطرز أيضام أف صاحب لبالغ فذ يل مك الس فاث من سابل الي صااز
ي ه اااك حقتق ا فىل لعد ل ااة .وتش ااري لدول ااة لط اارز فىل آرء للجن ااة
فه اات يطل ااب تق اادمي مل ااتر
قضااية ه .س .م .أ .ضااد هتلنااد حياار رأت أف لعهااد ال ياانص (لااى حلااق لااب ف ضاااع شااخص
()1
آ ر اكمة جنائية  .وتار لدولاة لطارز أف لابالغ سا مان م عارضا ام ماع أحكاام لعهاد (ماالم
ملاث  3من لربوتتكتل ال ياري.

__________

()1
2
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 3-4و مل ل تدفع لدولاة لطارز أبف لاب صااحب لابالغ مان لدولاة لطارز مت ءماة تشاريعاهتا
مااع ملاااث  21ماان لعهااد وتااتفري لضاامالت لالزمااة لل جمعااات لساالمية ال ي عااارض مااع أحكااام لعهااد
فحسب بل حي م (لى للجنة أيضام جتاوز صاصاهتا وتعديل لقت ي لية للدولة لطرز و ل د ل
لش وف لد لية لدولة ذ ت سياث .
من
 4-4وتدفع لدولة لطرز ك لك أبف صاحب لبالغ مل ي بت لكيفية ليت ي هكت هبا ل شريعات
لية لقائمة حقتق ملتجب ملت ث  14و 19و .21وتشري لدولة لطرز فىل آرء للجنة قضاية ف .ز.
ضد كاز س اف حير لصات للجناة فىل (ادم مقبتلياة لابالغ ألف صااحب مل ياد(م ث(اء تا ملتجاب
ملاث  .)2(14وتدفع لدولة لطرز أبف صاحب لبالغ س فاث من مجيع حلقتق ووسائل لادفاع لل م اع
ملحاكمة (اثلة.
 5-4و أل ا ااري تطع ا اان لدول ا ااة لط ا اارز مقبتلي ا ااة ل ا اابالغ (ل ا ااى أس ا اااس ( ا اادم س ا ا نفاث س ا اابل
الي صاااز لقايتييااة ليااة مل احااة .وتالحااظ لدولااة لطاارز أي ا أ(قاااب رفاان لئااب ملااد( لعااام
لكاز س اف لب صاحب لبالغ فجرء مرجعة قضائية رقابية امس ل ب تجي لب آ ر فىل ملد(
لعا ام إلجاارء ها ملرجعااة .وتشااري لدولااة لطاارز فىل آرء للجنااة قضااية ت .أ .ضااد لي ت ييااا حياار
لصت للجنة فىل (دم مقبتلية لبالغ ألف صاحب مل يب أسباب (دم ل شك من تل إلجرء ت
أثن اااء س ااريها مل ااا ذل ااك م اارحليت السا ا ئناز و ل اانقن وك ا لك أس ااباب ( اادم للج ااتء فىل سا ا بيل
()3
الي صاز مل علق ب لك الث(اء ت وقت الحق أمام اكم لعاثية  .وتقدم لدولة لطارز م ااالم
حلالة أسفر فيهاا لاب فجارء مرجعاة قضاائية رقابياة مقادملم فىل ملاد( لعاام (اام ( 2015ان فلغااء
كمااة لعلي ااا ألحك ااام اااكم ل اادييا و لتص ااها بعااد ذل ااك فىل أف جله اااز ل نفي ا ي إلقليم ا ألمل ااا
رفن بصتر اري قايتيية لسماه لشخص ب نفي فضرب (ن لطعام شق هما.

وعليقات صاح البالغ على مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية
 1-5قا ا ّدم صا اااحب لا اابالغ رسا ااالة م ر ا ااة  10آذ ر/ما ااارس  2016تعليقاتا ا (لا ااى مالح ا ااات
لدولااة لط اارز بشا أف ملقبتلي ااة .وهاات ي اارفن فش ااارت لدولااة لط اارز فىل الج هاااث ت لقض ااائية للجن ااة
( باره ااا ا ااري ذ ت ص االة .ويالح ااظ ص اااحب ل اابالغ أف لدول ااة لط اارز ذك اارت ط اأم أي ا ق اادم ث( اااءم
ملتجااب ملاااث  .14ويالحااظ كا لك أف لدولااة لطاارز مل تقاادم أي حجا بشااأف أسااباب منااع مت نيهااا
من ممارسة حقهم ل جمع لسلم  .ويشري فىل ملباثئ ل تجيهية مل علقة حبرية ل جمع لسلم ليت
أص اادرها مك ااب مل سس ااات لد قر ي ااة وحق ااتق إليس اااف ل ااابع ملن م ااة ألم اان و ل ع اااوف أورو
(ااام  2007وياادفع أبف لدولااة لطاارز تن هااك كاال مباادأ ماان ها ملباااثئ .وياادفع صاااحب لاابالغ أبف
ملا ا ا اث  10م ا اان قا ا ااايتف تن ا اايم و(قا ا ااد ل جمع ا ااات لس ا االمية و الج ما(ا ا ااات و ملس ا ااري ت و ال( صا ا ااامات
جتمااع
و مل اااهرت (قااايتف تن اايم و(قااد ل جمعااات لساالمية) تساام للساالطات ليااة ب ن اايم فجاارء ت ّ
سا االم لكا اان ال متنحها ااا سا االطة حتديا ااد أما اااكن (قا ااد ل جمعا ااات وحصا اارها مكا اااف وحا ااد فقا ااو .ويا اادفع
قاارر رقاام  167ملا ر  29متتز/يتليا 2005
صاااحب لاابالغ أيضاام أبف للااك لا ملدينااة أملااا أوصااى
أبف يس خدم لعمد ساح ها لرئيسية لألحد ث لرمسية ملمتلة من لدولة و لساحة لت قعة لل أحد
ملساره لية لألحد ث و ل جمعات ملن مة من ملن مات اري حلكتمية وسائر لساحات لألحاد ث
لرمسيااة و ل فيهيااة .وياادفع صاااحب لاابالغ أبي ا ال كاان ( بااار ه ا لقاارر قااايتلم وأبي ا ال ي سااق مااع
__________

()2
()3
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لقايتف لدويل حلقتق إليساف ألي يقيد فعليام حرية ل جمع لسلم  .ويدفع أيضام أبف لقرر يا (لاى
أساس آلرء لسياسية للناس.
 2-5وفيما ي علق حبجة لدولة لطرز (دم س نفاث سبل الي صاز لياة يادفع صااحب لابالغ
أبف تقاادمي لااب فجاارء مرجعااة قضااائية رقابيااة فىل ملااد( لعااام ال يشااكل ساابيل ي صاااز حملياام فعاااالم.
ويشااري فىل أيا قاادم ها لطلبااات فىل لنيابااة لعامااة ألملااا ومك ااب ملااد( لعااام وقااد ارفاان كاليااا.
وفيما ي علق حلالة ليت أشارت فليهاا لدولاة لطارز رساال ها وت علاق لشخصا للا ين أرث تنفيا
فضرب (ن لطعام شق هما يادفع صااحب لابالغ أبف كماة لعلياا ألغات أحكاام ااكم لا دييا
لكنه ااا مل ت ااتفر يم ااا س اابيل ي ص اااز ش ااكل تع ااتين مناس ااب ومل ت اات( فىل جله اااز ل نفي ا ي ل ا
ألملا ختاذ مجيع لطت ت لالزمة ملنع حدوث ي هاكات مماثلة مس قبالم.

مالحظات ال كلة الطرف بشأن األسس املوضوعية
 1-6قا اادمت لدولا ااة لطا اارز ما ا كر شا اافتية م ر ا ااة  19متتز/يتليا ا  2016مالح اهتا ااا بشا ااأف
ألسك ملتضت(ية .وه تدفع أبف صاحب لبالغ أثين ب ن يم جتمعام اري مصره ب يضم ما با 10
أشخاص و 15شخصام لقرب من يصب ر بيك أملا  .ووفقاام للدولاة لطارز تانص ملااث  32مان
ثسا تر كاز سا اف (لااى حلاق تن اايم جتمعااات وم اااهرت و ح جاجاات ساالمية .و لتقاات يفسا
يفارض قاايتف تن اايم و(قاد ل جمعااات لسالمية قياتثم معينااة (لاى ها حلاق .فاملااث  2ماان ها لقااايتف
تنص (لى (دم جت ز (قد ل جمعات لسلمية فال بعد حلصاتل (لاى تصاري ياا مان لبلادايت لياة.
و قض ااية ص اااحب ل اابالغ أثب اات اااكم أي ا مل حيص اال (ل ااى أي تص اري قب اال تن اايم جتم ااع  1آذ ر/
مارس  .2013و إلضاافة فىل ذلاك تسام ملااث  10مان لقاايتف بفارض قياتث فضاافية (لاى حلاق ل جماع
لسلم وه قيتث كن أف تفرضها ييئات ل شريعية لية وفقام لصتصيات ل روز لية.
 2-6وتالحاظ لدولاة لطاارز أف لعهاد يساام بفارض قياتث معينااة (لاى حلااق ل جماع لساالم .
بلااد ف ث قر يااة م قدمااة (ديااد ملتجااب قاات ي
ووفقا ام للدولااة لطاارز تقيّااد حريااة ل جمااع لساالم
اصة حت ّدث ل روز ليت جتي تن يم ه ل جمعات وه قت ي أك ر صرمة بلد ف ك ري مماا ها
(ليا كاز سا اف .فعلااى ساابيل مل ااال كاان للساالطات فريسااا تفرقااة حلشااتث بعااد تتجيا رسااال
حت يري و كنهاا حاال (ادم يفضااض مل ااهر ساجن من ميهاا ملاد تصال فىل سا ة أشاهر .و
لاتالايت مل حااد ألمريكيااة يق ضا تن اايم جت ةما واع مدينااة ييتيااترك تقاادمي لا و
اب قباال اتريااخ ل جمااع ب ا 45
يتمام مع بياف لطريق ليت سيسلكها ملشاركتف في وقد ي عرض ملشاركتف في لال( قال حالة (ادم تقادمي
لطلااب .و ململكااة مل حااد لربيطاييااا لع مااى وأيرلنااد لشاامالية ال ا كاان تن اايم مل اااهرت ول جمعااات
لشا ااترع فال بعا ااد حلصا ااتل (لا ااى متفقا ااة رمسيا ااة ما اان لشا اار ة .و أملاييا ااا ا ااب حلصا ااتل (لا ااى تصا اري ما اان
لسلطات ل ن يم أي يشاط مجاهريي .و(لي ت كد لدولة لطارز أف لتئحهاا ل ن يمياة لاصاة ل جمعاات
لعامة ت ماشى مع قت(د لقايتف لدويل ولعهد وملمارسات مل بعة لبلد ف أل ر مل قدمة ث قر يام.
 3-6وتالحا ااظ لدولا ااة لطا اارز كا ا لك أف أحكا ااام ملا اااثت  19و 21ما اان لعها ااد و رث بكاملها ااا
ل ش اريعات ليااة لكاز س ا اف .وال كاان تقييااد حلااق ل جمااع لساالم (لااى لنحاات ل ا ي تكفل ا
ملاااث  32ماان لدسا تر فال ملتجااب لقااايتف وملااا خياادم ألماان لقااتم أو لن ااام لعااام أو تايااة لصااحة
لعامة أو تاية حقتق آل رين وحرايهتم .وملا أف ملاث  10من قايتف تن يم و(قاد ل جمعاات لسالمية
تسم للهيئات ل شريعية لياة ( مااث شاروط فضاافية لعقاد ل جمعاات لسالمية فقاد ( ماد للاك
لا ا ألملا ااا قا اارر رقا اام  167ملا ا ر  29متتز/يتليا ا  2005لا ا ايث ترشا اايد سا ا خد م يياكا اال ألساسا ااية
للمدين ا ااة .وت ا اار لدول ا ااة لط ا اارز أف ه ا ا لق ا اارر ق ا ااايتف معي ا اااري ويش ا ااكل ج ا ا ءم م ا اان ل ش ا اريع حل ا ااايل
4
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لكاز سا اف .وتالحااظ أف للجنااة ألوروبيااة للد قر يااة ماان ااالل لقااايتف (جلنااة فينيساايا) تفقاات
ثورهتا لعامة ل سع ملعقتث يتم  16و 17آذ ر/مارس  2012مع كمة لدس ترية لالحتاث لروس
(لى فمكايية أف ن قايتف ل جمعاات و الج ما(اات و مل ااهرت و ملساري ت و ال( صاامات الحتااث
لروس ا بع اان لس االطات ل قديري ااة للس االطات ل نفي ي ااة( .)4وهك ا ختل ااص لدول ااة لط اارز فىل تت ف ااق
( ما اااث ييئا ااات ل شا اريعية ليا ااة شا اارو ام فضا ااافية لعقا ااد ل جمعا ااات لسا االمية ما ااع ثسا ا تر كاز سا ا اف
و س ن اجات جلنة فينيسيا و الج هاث ت لقضائية ذ ت لصلة للمحكمة ألوروبية حلقتق إليساف(.)5
 4-6وترفن لدولة لطرز حجة صاحب لبالغ أف قرر للاك لا ألملاا رقام  167يا (لاى
أساااس آلرء لسياسااية للناااس .وها تاادفع مكاييااة أف يعقااب الح فااال أب(ياااث و نيااة تن اايم أحااد ث
رمسية ألماكن لعامة ليت (اث ما يكتف متقعها مرك ايم حبير كنها س يعاب (دث كبري من لناس.
و(اث ما يقع يار ه ألماكن من حير مالءم ها للن ام لعام و ألمن لعام وهت ما ي ماشاى ماع
أحك ااام لعه ااد .ويق ص اار لق اارر (ل ااى ل تص ااية أبف ت اان م ألح ااد ث ملن م ااة م اان لدول ااة و ييئ ااات ا ااري
ااتز للجهاااز
حلكتميااة أماااكن معينااة .وهك ا و(نااد الق ضاااء وحسااب لعاادث مل تقااع للمشااارك
ل نفي ي ألملا أيضام أف خيصص لساحة لت قعة لل أحد ملساره لياة السا خد مها ألحاد ث
ملمتلااة ماان لدولااة أو ل جمعااات لاايت تن مهااا ملن مااات اااري حلكتميااة .و(لااى ساابيل مل ااال صااص جلهاااز
ل نفي ا ي لا ا ملقا عا ااة أويا ا وز ها ا لسا اااحة  31تشا ارين ألول/أك ا ااتبر  2015ل ن ا اايم حا اادث (ا ااام
حضر  300شخص .ول لك تر لدولة لطرز أف حجة صاحب لبالغ ه ال أساس يا من لصحة.
 2012و2015

 5-6وتشااري لدولااة لطاارز كا لك فىل ماان لساالطات حلكتميااة رمسياام با (ااام
تصاري ل ن ايم  130جتمعاام سالميام كاز سا اف .ويا ام ماا مت(ا  48منهاا (اام  .2012وملاا كااف
تن اايم ها ألحااد ث مطابقا ام لل شاريعات لقائمااة مل ت خا أي تااد بري ضااد من ميهااا و ملشااارك فيهااا.
وتدفع لدولة لطرز أبف ال ش ء كاف نع صاحب لبالغ ه حلالة مان تن ايم جتمعا لعاام وفقاام
لل شريعات لقائمة .وتالحظ أف صاحب لبالغ مل ياعاقَب (لى ل عبري (ن رأي بل (لى تن يم جتمعام
اري قايتين ثوف حلصتل (لى تصري ل لك .ووفقام للدولة لطرز كاف ملشااركتف ل جماع يعرقلاتف
اال ها
ماارور أشااخاص آ ارين لقاارب ماان يصااب ر بيااك ل ا كاري .وتاادفع لدولااة لطاارز أبيا
ل ااروز كاياات فجاارء ت لشاار ة و اااكم قايتييااة ألهنااا كاياات هتاادز فىل حلفااا (لااى لن ااام لعااام
وكايت جل ء ت ملفروضة (لي مربر وم ناسبة.

وعليقات صاح البالغ على مالحظات ال كلة الطرف بشأن األسس املوضوعية
 1-7قاادم صاااحب لاابالغ رسااالة م ر ااة  28ح يرف/يتييا  2018تعليقاتا (لااى مالح ااات لدولااة
لطاارز بشااأف ألسااك ملتضاات(ية .وياادفع أبف حلاادث ملاان م  1آذ ر/مااارس  2013كاااف ذ ااابع ساالم
وأف ملشارك في مل يقتم ت أب(مال اري قايتيية ومل يعرقلت مرور أشخاص آ رين .و إلشار فىل لفقر 4
من تعليق للجنة لعام رقم  ) 1983(10بشأف حرية لرأي ير صااحب لابالغ أيا (نادما تفارض ثولاة
اارز قيااتثم معينااة (لااى ممارسااة حريااة ل عبااري فإيا ال ااتز أف تاعا ّارض ها لقيااتث حلااق يفسا للضاارر.
ويادفع صااحب لابالغ أبف للجناة تار سا مرر أف ماان و جاب لدولاة لطارز حتدياد لطبيعاة لدقيقااة
__________

()4
()5
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للجن ا ااة ألوروبي ا ااة للد قر ي ا ااة ما ا اان ا ااالل لق ا ااايتف "رأي بش ا ااأف لقا ا ااايتف الحت ا اااثي رق ا اام  FZ-54ملا ا ا ر
ح ير ف/يتييا ا ا  2004مل عل ا ا ااق ل جمع ا ا ااات و الج ما( ا ا ااات و مل ا ا اااهرت و ملس ا ا ااري ت و ال( ص ا ا ااامات الحت ا ا اااث
لروس " لرأي رقم ( 2011/659س سبترغ  20آذ ر/مارس  )2012لفقر .25
تشري لدولة لطرز فىل حكم كمة ألوروبية حلقااتق إليساااف صااند ي ات ا ضااد ململكااة مل حااد لشااكت
رقم ( 74/6538س سبترغ  26ييساف/أبريل .)1979
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لل هديد ل ي ي سبب في سلتك صاحب لبالغ ألي من ألارض مل كتر وأبف تقييد حق حرية
ل عبري حال مل يكن (لى أساس مق ضيات ألمن لقتم أو تاية حقتق آل رين أو مسع هم(.)6
ولت كاف ه ل قييد قد فارض بناء (لى وجتث هتديد لألمن لقتم لكاف (لى لدولة لطرز أف تقدم
تربيرم مفصالم ي ل هديد وأف تشري فىل بيع لدقيقة .وي ّكد أي حىت لت أثب ات لدولاة لطارز وجاتث
ااارض مشااروع لل قييااد فإي ا ي ع ا (ليهااا أيض اام أف ت باات أف إلجاارء ت مل خ ا ضاارورية حلمايااة ه ا
لغرض .ويدفع صاحب لابالغ أبف للجناة ( اربت (لاى ات م ساق أف شارط لضارور يفا ض (نصار
ل ناسب فذ ب أف يكتف يطاق لقيد ملفروض (لى حرية ل عبري م ناسابام ماع قيماة ماا يرما لقياد فىل
تاي ( .)7وملا أف لدولة لطرز مل تب بتضاته قاررت كماة لقيماة لايت حتميهاا مان االل فارض قياتث
(ل ااى حري ااة ص اااحب ل اابالغ ل عب ااري ف ااإف لعق اات ت إلث ري ااة ملفروض ااة (لي ا تش ااكل قي اادم حلق ا حري ااة
ل عبري (لى لنحت ل ي حتمي ملاث  )2(19من لعهد.
 2-7ويالحظ صاحب لبالغ أف حلدث ملن م  1آذ ر/مارس  2013مل يكن مسري أو ( صامام
أو م اااهر ومل يك اان ي ع ا (لي ا م اان تق اادمي ل ااب للحص ااتل (ل ااى تص اري  .وي اادفع أبف لس االطات
وس ااعت يط اااق تعري اال ل جم ااع لس االم ل اات رث لق ااايتف ألص اال لع ااام  1995ك ا يش اامل لع ااروض
جلما(ية لسريعة و ل جمعات لفنية وحىت الح جاجات ليت تضم شخصام و حدم وهك كن ( بار
أي حدث (ام حداثم اري مصره ب و كن معاقبة من مي .

القضااي كاإلدراءات املعركضة على اللجنة

لن ر

ملقبتلية

 1-8قبل لن ر أي ث(اء يرث بالغ ما ب (لى للجنة أف تقرر وفقام ملا تق ضي ملاث
من ي امها لد ل ما فذ كاف لبالغ مقبتالم أم ال ملتجب لربوتتكتل ال ياري.
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 2-8وقد أتكدت للجنة وفقام ملا تق ضي ملاث ()2(5أ) من لربوتتكتل ال ياري من أف ملسألة
يفسها ليست قيد لبحر ف ار فجرء آ ر من فجرء ت ل حقيق لدويل أو ل ستية لدولية.
 3-8وحتيو للجنة (لمام حبجة لدولة لطرز ليت تفياد أبف صااحب لابالغ مل يلا مك مان ملاد(
لعام فجرء مرجعاة قضاائية رقابياة .وتا ّكلر للجناة ج هاثهاا لقضاائ لا ي يقضا أبف الل مااس مان
الث(اء لعام فجرء مرجعة قضائية رقابية لقررت قضائية ث لت حي لنفاذ ال يشكل سبيل ي صاز
ي عا سا نفاث ألااارض ملاااث ()2(5ب) ماان لربوتتكااتل ال ياااري( .)8و ها حلالااة حتاايو للجنااة
(لمام شار لدولة لطرز فىل قضية أسفر فيها الس ئناز أمام مك ب ملد( لعام (ن تقدمي ملد(
لعاام ح جاجا ام فىل كمااة لعليااا وفىل سا ن اج الحااق مفاااث أف جلهاااز ل نفيا ي لا ألملااا رفاان
بصتر اري قايتيية لسماه لشخص ب نفي فضرب (ن لطعام شق هما .وحتيو للجناة (لماام أيضاام
ث( ا اااء ص ا اااحب ل ا اابالغ أي ا ا ق ا اادم  28آب/أاس ا ااطك  2013ل ماس ا اام فىل مك ا ااب مل ا ااد( لع ا ااام
إلجاارء مرجعااة قضااائية رقابيااة لقضااي إلث ريااة .اااري أف لئااب ملااد( لعااام رفاان لبا  25أيلااتل/
ساب مرب  .2013وتاار للجنااة أف لدولااة لطاارز مل ت باات أف تقاادمي لااب آ اار فىل ملااد( لعااام إلجاارء
__________

()6
()7
()8

6

ش وآ روف ضد مجهترية كتراي ( )CCPR/C/80/D/26/2000لفقر .3-7
قضية ماركيك ثي مترييك ضد أيغتال ( )CCPR/C/83/D/1128/2002لفقر .8-6
أليكسا ا ااييل ضا ا ااد الحتا ا اااث لروسا ا ا ( )CCPR/C/109/D/1873/2009لفقا ا اار 4-8؛ لتزيكا ا اات ضا ا ااد با ا اايالروس
( )CCPR/C/112/D/1929/2010لفقا اار 3-6؛ سا ااتث لينكت ضا ااد با اايالروس ()CCPR/C/115/D/2016/2010
لفقر 3-7؛ بتبالفك وستث لينكت ضد بيالروس ( )CCPR/C/118/D/2139/2012لفقر .3-7
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مرجعة قضائية رقابية كاف سيشكل سبيل ي صاز فعاالم ه حلالة .و(لي ختلص للجنة فىل (دم
وجتث ما حيتل ثوف ي رها ه لبالغ ملتجب لفقر (2ب) من ملاث  5من لربوتتكتل ال ياري.
 4-8وتر للج نة أف صاحب لبالغ قادم أثلاة كافياة لاد(م ث(اء تا ملتجاب ملااثت  19و 21مان
لعهد ألارض ملقبتلية .ومن تعلن للجنة أف لبالغ مقبتل وتشرع لن ر أسس ملتضت(ية.

فحص ألسك ملتضت(ية
 1-9ي رت للجنة
من لربوتتكتل ال ياري.

لبالغ

ضتء مجيع ملعلتمات ليت أاتحهاا ياا لطرفااف وفقاام للمااث )1(5

 2-9وتالحااظ للجنااة ث(اااء صاااحب لاابالغ أف لدولااة لطاارز ي هكاات حقتقا ملنصااتص (ليهااا
ملا اااثت  19و 21ما اان لعها ااد ب قييا اادها تقييا اادم اا ااري ما ااربر .و ملسا ااألة ملعروضا ااة (لا ااى للجنا ااة ت م ا اال
فيماا فذ كاياات حقااتق صاااحب لابالغ ملتجااب ملاااثت  19و 21قااد ياهكات (ناادما ألقاات لشاار ة لقاابن
وحكم (لي بعد ذلك بغرمة فث رية.
(لي بسبب تن يم جتمعام اري مصره ب  1آذ ر/مارس  2013ا

 3-9وحتيو للجنة (لمام أيضام أبف صاحب لبالغ مل ياعاقَب (لى ل عباري (ان رأيا بال (لاى تن يما جتم اعام
اري قايتين قبل حلصتل (لى تصري ل لك .و ه لصادث تالحاظ للجناة أف لدولاة لطارز بفرضاها فجار مء
ل ن يم ل جمعات جلماهريياة فإهناا فرضات قياتثم فعلياة (لاى ممارساة حلاق حرياة ل عباري ول جماع( .)9وتار
للجن ااة أف لدول ااة لط اارز فرض اات قي ااتثم (ل ااى حق ااتق ص اااحب ل اابالغ ال س اايما حق ا يق اال ملعلتم ااات
وألفكاار مميااع أيت(هااا (لااى لنحاات ملنصااتص (ليا ملاااث  )2(9ماان لعهااد وحقا ل جمااع لساالم
(لااى لنحاات ملنصااتص (ليا ملاااث  .21وهكا ااب (لااى للجنااة حتديااد مااا فذ كاااف كاان تربياار لقيااتث
ملفروضة (لى حقتق صاحب لبالغ ملنصتص (ليها ملاث  )3(19وجلملة ل ايية من ملاث .21

 4-9وتشري للجنة فىل لفقر  2من تعليقها لعام رقم  )2011(34بشأف حرية لارأي وحرياة ل عباري
ليت تفيد فيها أبف حرية لرأي وحرية ل عبري شر اف ال اىن (نهما للنماء لكامل للشخص وأف هات
حلا اري أساسا ااي اف ألي ما ااع .وتشا ااكل ها ااااتف حلري ا اااف حجا اار ل ويا ااة لكا اال ما ااع تسا ااتث حلريا ااة
و لد قر يااة .وتشااري للجنااة فىل أف ملاااث  )3(19ماان لعهااد جتيا فاارض قيااتث معينااة وفقاام ملااا ياانص (ليا
لقاايتف وملاا هاات ضاروري فحساب ماان أجال (أ) حا م حقاتق آل ارين ومسعا هم و(ب) تاياة ألماان
ب أف
لقتم أو لن ام لعام أو لصحة لعامة أو آلث ب لعامة .وكل تقييد ملمارسة هات حلري
ي ت فق مع معياري لضا رور و ل ناساب لصاارم  .و اب أالمل تافارض ها لقياتث فال ل لاك ألاارض لايت
او لضااعت ماان أجلهااا وأف ت علااق مباشاار حلاجااة اادث لاايت ق ضا ها( .)10وتا ّكلر للجنااة أيضاام أبف (لااى
لدولاة لطاارز أف ت باات أف لقيااتث ملفروضاة (لااى حقااتق صاااحب لابالغ ملتجااب ملاااث  19ماان لعهااد
كايت ضرورية وم ناسبة(.)11
جتمعا ا ام (اما ا ام ض ا ّام ما ااا با ا
 5-9وتالح ااظ للجنا ااة أف صا اااحب ل اابالغ (تقا ااب بسا اابب تن يما ا ّ
لشااط و 15لشااطام ماان حتاااث لصاام  1آذ ر/مااارس  2013بغاارض لفاات ي بااا حلكتمااة فىل رتفاااع
أس ااعار لكه اار ء و ملي ااا واريي ااا م اان اادمات ملرف ااق لعام ااة .وي اار ص اااحب ل اابالغ أف ل جم ااع ك اااف
10

__________

( )9اتفشا ضد بيالروس ( )CCPR/C/105/D/1790/2008لفقر .2-9
( )10تعليااق للجنااة ملعنيااة حبقااتق إليساااف لعااام رقاام  34لفقاار  .22ي اار أيضاام (لااى ساابيل مل ااال تترشاانياك وآ ااروف ضااد
با اايالروس ( )CCPR/C/108/D/1948/2010لفقا اار 7-7؛ كا ااترول ضا ااد با اايالروس ()CCPR/C/117/D/2089/2011
لفقر 3-7؛ وبتبالفك وستث لينكت ضد بيالروس لفقر .3-8
( )11أيدروس ا ا ااينكت ض ا ا ااد ب ا ا اايالروس ( )CCPR/C/116/D/2092/2011لفق ا ا اار 3-7؛ وب ا ا ااتبالفك وس ا ا ااتث لينكت ض ا ا ااد
بيالروس لفقر .3-8
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ذ ابع سلم ومل يرتكب ملشااركتف فيا أي أ(ماال ااري قايتيياة .وحتايو للجناة (لما ام أيضا ام بادفت(ات
لدولة لطرز أبف صاحب لبالغ (تقب بسبب تن يما جتمعا ام ااري قاايتين ثوف حلصاتل (لاى تصاري
مسبق ل  .وتفيد لدولة لطرز أبف ملشارك (رقلت مرور أشخاص آ رين لقرب من يصب رييمباك
اال ه ا ل ااروز قايتيي ااة ألهن ااا ه اادفت فىل
ل ا كاري وأبف فج اارء ت لش اار ة و اااكم كاي اات
حلفا (لى لن ام لعام وكايت جل ء ت ملفروضة (لي مربر وم ناسبة.
 6-9وتالحظ للجنة أي (لى لرام من ثفع لدولة لطرز أبف لقيتث كايت ضرورية للحفا (لى
لن ااام لعااام فإهنااا مل حت ا أبي أسااباب حماادث لااد(م ضاارور فاارض لقيااتث (لااى صاااحب لاابالغ (لااى
لنحاات ملطلااتب ملتجااب ملاااث  .)12()3(19و(ااالو (لااى ذلااك مل ت باات لدولااة لطاارز ملااا فيا لكفايا ة
ضااتء مااا قااام با ماان أفعااال ملمتسااة
وجا لضاارور فلقاااء لقاابن (لااى صاااحب لاابالغ ومعاقب ا
 1آذ ر/مارس  2013ملتجب ملاث  )3(19من لعهد و ملربرت ليت ساند فليها لفرض ارمة فث رية
(ليا ( .)13و ها لسااياق تا ّكر للجنااة أبف (اابء تتضااي مااد ضاارور لقيااتث ملفروضااة (لااى حااق
صاااحب لاابالغ ملتجااب ملاااث  19يقااع (لااى (اااتق لدولااة لطاارز وأبيا حااىت فذ بقاات ثولااة اارز
ي امام يهدز فىل ف اث تت زف ب حرية لفرث يقل ملعلتمات و ملصلحة لعامة مل م لة حلفا (لى
لن ااام لع ااام منطق ااة معيّن ااة ف ااإف ه ا لن ااام ااب أال ياس ا خدم بطريق ااة ا ااري م تفق ااة م ااع مل اااث  19م اان
لعهد( .)14وتر للجنة لن ر فىل مالبسات ه لقضية أف لقيتث ملفروضاة (لاى صااحب لابالغ راام
س ناثها فىل لقتي لية مل تكن مربر وم ناسبة وفقام للشروط ملبيناة لفقار  3مان ملااث  19مان لعهاد.
وهك ختلص فىل أف حقتق صاحب لبالغ ملتجب لفقر  2من ملاث  19من لعهد قد ي هكت(.)15
 7-9وتشري للجنة فىل أف حلق ل جمع لسلم (لى ت ما تكفل ملاث  21من لعهاد حاق
ماع
أساس من حقتق إليساف ال بد من ليعرب لفرث (لنام (ن آرئا ووجهاات ي ار وال ااىن (نا
ث قر  .وي تب (لى ه حلق فمكايية تن يم جتمع سلم و ملشاركة في مكاف (ام .وحيق (متمام
ملن ما ا أي جتما ااع يا ااار مكا اااف قريا ااب جا اادم ما اان مجها ااترهم ملسا ا هدز وال ا ااتز تقييا ااد ها ا حلا ااق
مع ث قر ا للحفاا (لاى ألمان
فال فذ (أ) فارض ه ل قييد وفقام للقايتف و(ب) كاف ضرورايم
لقتم أو لسالمة لعامة أو لن ام لعام أو تاية لصحة لعامة أو آلث ب لعامة أو تاية حقتق
آل رين وحرايهتم .و(ندما تفرض ثولة رز قيتثم هبدز ل تفيق ب حق فرث ماا ل جماع و ملصاا
آيفة ل كر ليت هتم جلميع ينبغا ياا أف تس شاد هبادز تيساري حلاق ال لساع فىل تقيياد تقييادم ااري
ضااروري أو اااري م ناسااب( .)16و ل ااايل فااإف لدولااة لطاارز مل مااة أبف تااربر لقيااتث ملفروضااة (لااى حلااق
ل ي حتمي ملاث  21من لعهد وأبف تب أي ال يشكل (ائقام اري م ناسب أمام ممارسة حلق(.)17
 8-9وتالحااظ للجن ااة أي ا حي مااا ك اااف ي ااام ل صاااري يش ااكل لت ق ااع ي ااام ف ط ااار وكا اف م اان
ل صري ل ن يم ت اهر (امة أمرم (اثايم فإف شرط لب تصري من لسلطات ال يشاكل حا ّد ذ تا
ي هاكام للماث  21مان لعهاد فذ كااف تطبيقا م مشايام ماع أحكاام لعهاد( .)18و(ادم ف طاار لسالطات
__________

( )12تتريغتزينا ا ااا ضا ا ااد كاز سا ا ا اف ( )CCPR/C/112/D/2137/2012لفقا ا اار 5-7؛ وزجيبا ا اااروز ضا ا ااد كاز سا ا ا اف
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ب ن يم جتمع ينبغ أال يضف ابعا ام ااري قاايتين (لاى ملشااركة فيا وأال ياسا خدم حاد ذ تا كأسااس
لفاان ل جمااع أو فلقاااء لقاابن (لااى من مي ا أو ملشااارك في ا أو معاااقب هم (لااى اات اااري مااربر م اال
()19
مصره ب ب تربير أي تد ل
هتامهم رتكاب جرئم جنائية  .وحىت حالة تن يم ّ
جتمع اري ّ
حلق ل جمع لسلم ملتجب جلملة ل ايية من ملاث .)20(21
 9-9وحتاايو للجنااة (لماام ملااا ذكرتا لدولااة لطاارز ماان أف أحكااام ملاااثت  19و 21ماان لعهااد تاارث
كامل اةم ل ش اريعات لي ااة لكاز س ا اف وأف حل ااق ل جم ااع لس االم (ل ااى لنح اات ل ا ي تكفل ا
ملاث  32من لدس تر ال كن تقيياد فال ملتجاب لقاايتف وملاا خيادم ألمان لقاتم أو لن اام لعاام أو
تاية لصحة لعامة أو تاياة حقاتق آل ارين وحارايهتم .لكان للجناة تالحاظ (ادم وروث شاروه ال مان
لدولة لطرز وال من اكم تتض كيال تكاتف فجارء ت فلقااء لقابن (لاى صااحب لابالغ و حلكام
(لي بغرمة فث رية فجرء ت مربر ملتجب َشر لضرور و ل ناسب ملنصاتص (ليهماا ملااث  21مان
لعه ااد .وبن اااءم (ل ااى ذل ااك تس ا ن للجن ااة أف لتق ااائع ملعروض ااة (ليه ااا تكش اال أيض ا ام ي هاك اام حلق ااتق
صاحب لبالغ ليت تكفلها ملاث  21من لعهد.
 -10وتر للجنة وه ت صرز وفقام للفقر  4مان ملااث  5مان لربوتتكاتل ال يااري أف لتقاائع
ملعروض ا ااة (ليه ا ااا تكش ا اال ( ا اان ي ه ا اااك لدول ا ااة لط ا اارز حلق ا ااتق ص ا اااحب ل ا اابالغ ملكفتل ا ااة ملتج ا ااب
ملاثت  )2(19و 21من لعهد.
 -11ووفقام ألحكام لفقر (3أ) من ملاث  2من لعهد يقع (لى (اتق لدولاة لطارز ل ا م ب اتفري
سابيل ي صااز فعااال لصااحب لابالغ .ويعااك ذلاك أيا ااب (لاى لدولاة لطاارز أف متان ألشااخاص
ل ين ياهكت حقتقهم ملكفتلة ملتجب لعهد تعتيضامكامالم (ما أصاهبم من ضرر .ووفقام ل لك تالَم
لدولة لطرز أبمتر منها ختاذ ل د بري ملناسبة ل عتين لسيد (اثلايتز تعتيضام كافيام .كما يقع (لى
(اتق لدولة لطرز ل م ختاذ مجيع لطت ت لالزمة ملنع حادوث ي هاكاات مماثلاة ملسا قبل .و
ه لصدث ت كد للجنة أف لدولة لطرز ينبغ يا وفقام الل مها ملتجب ملاث  )2(2من لعهد أف
ترجع تشريعاهتا بغية ضماف ل م ع لكامل (لى أر ضيها حلقتق ملتجب ملاثت  19و 21من لعهد.
صااص للجناة
 -12وملا أف لدولاة لطارز ( فات يضامامها فىل لربوتتكاتل ال يااري
لب اات ح اادوث أي ي ه اااك للعه ااد أم ال وأف لدول ااة لط اارز تعه اادت (م االم مل اااث  2م اان لعه ااد
بضماف مت ع مجيع ألفرث ملتجتثين أر ضيها أو لاضع لتالي ها لقضاائية حلقاتق ملعا ز هباا
لعهاد و اتحاة ساابل ي صااز فعالااة وقابلاة لحيفاااذ حاال ثباتت حاادوث ي هااك للعهااد فاإف للجنااة
تااتث أف ت لقااى ماان لدولااة لطاارز اضااتف  180يتماام معلتمااات (مااا خت تا ماان تااد بري لتضااع آرء
للجنااة متضااع ل نفيا  .وياطلااب فىل لدولااة لطاارز أيضاام يشاار ها آلرء وتعميمهااا (لااى يطاااق و سااع
بلغاهتا لرمسية.

__________

()19
( )20فيسينتفا ضد كاز س اف لفقر .6-9
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