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صاحب البالغ هرو سريارهي ماالشريناك املروالن البيالروسري املولرو عرام  .1983وهرو يرديعي
-1
أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه اليت تكفلها املا  19من العهد .وقد ،رل ال وتوكروىل اال،تيراري حيرز
صاحب البالغ حمام.
النفاذ ابلنسبة للدولة الطرف  30كانون األوىل /يس  .1992وميثّل
َ

__________

*
**

اعت دهتا الل نة ورهتا  29( 129حزيران/يونيه  24 -متوز/يوليه .)2020
شررارك راسررة ه ر ا ال رربالغ أعةرراء الل نررة التاليررة أاي رراوهر :اتنيررا مررارن عبرردو روتش رروىل وعيررا بررن عاش ررور
وعررارف بلقرران وأمررد أمر فررتاي س وفررورون سويتشرري وابمرررمي كويتررا ومارسرريا ف . .كرران و نكرران الكرري
موهوم رروزا وف رروتيت ابزارت رزي وه ررريبن كي رزا ا ك ررابريرا وفاس رريلكا سانش ر و،وس رريه مانوي ررل س ررانتوس ابي رري
ويوفاىل شاين وهيل تيغرو جا وأندرنس زميرمان وجانتيان زيبريي.
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الوقائع لا رضها صاح البالغ
 8تشرين األوىل/أكتروبر  2012ألقرت الشررلة القربل علرى صراحب الربالغ لتعليقره قطعرة
1-2
مررن الق ررا ُكتررب عليهررا الشررعار الريررة للسر ناء السياسرري البيالروسرري علررى عارضررة جسررر متررر برره
مدين ررة نوفوبولوتس ر  .ومل ي ررر ص رراحب ال رربالغ أن م ررن الة ررروري أن يطل ررب م ررن س ررلطا
الس رريارا
املدينة اإلذن ابعتصام يشارك فيه شخص واحد للتعبرري علنراع عرن رأيره .و اليروم نفسره قةرت حمك رة
منطق ررة فيتيبسر أبن ص رراحب ال رربالغ انته ر امل ررا  )1(34-23م ررن ق ررانون
مدينررة نوفوبولوتس ر
املخالفا اإل ارية (انتهاك اجراءا تن ير أو عقد مناسربا ااهرييرة) لتن ي ر ه اعتصراماع ريرري مرر،ص
به وحك ت عليه بغرامة قدرها  300 000روبل بيالروسي (حنو  35والراع أمريكياع).
 2-2و اتريخ ريري حمد لعرن صراحب الربالغ قررار حمك رة مدينرة نوفوبولوتسر أمرام حمك رة
منطق ررة فيتيبس ر ال رريت رفة ررت لعن رره  31تش ررين األوىل/أكت رروبر  .2014وق رردم ص رراحب ال رربالغ (
اترخي ر ري ررري حم ررد ين) الت اس ر إلج رراء مراجع ررة قة ررائية اىل ك ررل م ررن رئ رري حمك ررة منطق ررة فيتيبس ر
ورفررل االلت اس رران  11نيسرران/أبريل و 13حزيران/يوني رره  2013علررى الت رواأ .ورأ
واحملك ررة العلي ررا ُ
احملك تان أنه ابلن ر اىل أن االعتصاما اليت ين ها شخص واحرد تنردر الرار تعريرن املناسربا
العامة قانون املناسبا العامة الصا ر  30كانون األوىل /يس ( 1997بصيغته املعدلة  7آب/
أريس ررط  )2003ك رران ع ررب عل ررى ص رراحب ال رربالغ أن يتب رري اإلج رراء املنص ررو علي رره الق ررانون وأن
يطلب اذبع من الل نة التنفي ية ملدينة نوفوبولوتس .
3-2

ويشري صاحب البالغ اىل أنه استنفد ايي سبل االنتصاف احمللية املتاحة والفعالة.

الشكوى
 1-3ي رردعي ص رراحب ال رربالغ أن العقوب ررة املوقع ررة علي رره بس رربب تعب ررري ع ررن رأي رره تش رركل انتهاك راع م ررن
جانب بيالروس لقوقه اليت تكفلها املا  19من العهد .ويدعي أيةاع أن حقه حرية التعبرري انتُهر
بسبب القيو اليت فُرضت وال يت مل تكن ضرورية ل اية األمن القومي أو الن ام العام أو الصحة العامرة
أو اآل اب العامر ررة أو الحر ر ام حقر ررومس اآل،ر ررين أو ايعر ررتهر .وهر ررو يفير ررد أبن احملك تر ر مل تبينر ررا كير ررن
عيرضت أفعاله األمن القومي أو الن ام العام أو الصحة العامة أو حقومس اآل،رين أو ايعتهر للخطر.
 2-3ويدعي صاحب البالغ أنه مل يكن ين ر مناسبةع عامةع ولر ل مل يطلرب اذبع مرن السرلطا .
وررير ررر ذلر ر رأ السر ررلطا احمللير ررة واحملر رراكر أن تعبر ررري العلر ررت عر ررن رأير رره حر ررد علر ررت ملوجر ررب قر ررانون
املناسرربا العامررة وأ،ةررعت تعبررري عررن رأيرره للشرررث اإلجرائرري املت ثررل للررب اإلذن مررن السررلطا .
وب ل فإن السلطا قيد حريته التعبري اليت تكفلها املا  19من العهد.
 3-3ويطل ررب ص رراحب ال رربالغ اىل الل ن ررة أن ال ررص اىل ح رردو انته رراك لل ررا  19وأن توص رري
الدولرة الطرررف أبن تعيررد الن رر قةرريته وأن تعر ّدىل تعريررن املناسربا او اهرييررة قررانون املناسرربا
العامة لعام  1997حبيث يشري فقط اىل جم وعا من الناس وابلتاأ استبعا االعتصاما اليت يشارك
فيها شخص واحد من نطامس ه ا القانون وأبن تسد اليه الدولة الطرف الغرامة اليت فعها.

وم عا ن الو لة الطرف
للب ررت الل ن ررة اىل الدولر ررة الط رررف  2ك ررانون األوىل /يسر ر  2014و 30تشر ررين الثر رراين/
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ن ر ر رروف  2015و 26ش ر ر ررباث/ف اير  2016و 8ك ر ر ررانون األوىل /يس ر ر ر  2016أن توافيه ر ر ررا ملعلوم ر ر ررا
وملالح اهتررا عررن مقبوليررة الرربالغ حمررل الن ررر وأسسرره املوضرروعية .وتعرررب الل نررة عررن أسررفها ألن الدولررة
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الط رررف مل تق رردم أي معلوم ررا ع ررن مقبولي ررة ا ع رراءا ص رراحب ال رربالغ أو أسس ررها املوض رروعية .وتش ررري
الل نة اىل أن املا  )2(4من ال وتوكوىل اال،تياري تلزم الدوىل األلراف ض نياع أبن تن ر حبسن نية
ايي اال عاءا املقديمة ضدها وأبن تتياي لل نة ايي املعلوما اليت لديها .ون راع لعدم ورو رّ مرن
الدولة الطررف عرب ايرالء االعتبرار الواجرب ال عراءا صراحب الربالغ بقردر اثبرا هر اال عراءا
أب لة مناسبة(.)1

القضااي اإل راءات املعر ضة لى اللجنة

الن ر املقبولية
 1-5قبررل الن ررر أي ا عرراء يررر بررالغ مررا عررب علررى الل نررة أن تقرررر ع رالع ابملررا  97مررن
ن امها الدا،لي ما اذا كان البالغ مقبوالع أم ال ملوجب ال وتوكوىل اال،تياري.
 2-5وقررد دكررد الل نررة وفقراع ملررا تررنص عليرره املررا ()2(5أ) مررن ال وتوكرروىل اال،تيرراري مررن أن
املسررألة نفسر ها ليسررت قيررد البحررث الررار أي اج رراء آ،ررر مررن اجرراءا التحقيررق الرردوأ أو التسرروية
الدولية.
 3-5وتالح ررل الل ن ررة ا ع رراء ص رراحب ال رربالغ أنر رره اس ررتنفد اي رري س رربل االنتص رراف احمللي ررة املتاحر ررة
والفعالة بعد أن قدم للبا إلجراء مراجعة قةائية أمام حمك رة منطقرة فيتيبسر واىل احملك رة العليرا.
ون راع اىل أن الدولة الطرف مل تبد أيرة مالح را تفنرد ذلر تررج الل نرة أن مقتةريا الفقرر (2ب)
من املا  5من ال وتوكوىل اال،تياري ال متنعها من الن ر ه ا البالغ.
 4-5وترررج الل نررة أن صرراحب الرربالغ قرردم أ لررة كافيررة لرردعر ا عاءاترره الررار املررا  )1(19مررن
العهد ألريرا املقبولية .ول ل تعلن الل نة أن البالغ مقبوىل وتشرع الن ر أسسه املوضوعية.

الن ر األس املوضوعية
 1-6ن ر الل نة
من ال وتوكوىل اال،تياري.

البالغ

ضوء ايي املعلوما اليت أاتحهرا ارا الطرفران وفقراع لل را )1(5

 2-6وتالحررل الل نررة أن صرراحب الرربالغ يطرررع ا عرراءين بالريرره .فهررو أوالع يرردعي أن حريترره
التعبري قرُيِّّد بصور تعسفية ألنه عوقب بسبب تعبري عن رأيه علناع .ويردعي اثنيراع أن قرانون املناسربا
العامة ال ي يعت التعبري العلت عن الرأي من قِّبل شخص واحد مناسبة عامة ويش ث له اذبع مسبقاع
يفر قيداع ريري متناسب على حرية التعبري.
 3-6وترررج الل نررة أن املسررألة القانونيررة املعروضررة عليهررا تقتةرري منهررا البررت في ررا اذا كانررت العقوبررة
املفروضررة علررى صرراحب الرربالغ ووصررن التعبررري العلررت عررن الررأي مررن قِّبررل شررخص واحررد أبنرره مناسرربة
عامرة يشرركالن انتهاكراع لل را  19مررن العهررد .ويتبر مررن املعلومررا املعروضرة علررى الل نررة أن احملرراكر
اعت أفعاىل صاحب البالغ ملثابة حد عام وأنه ريُِّّرم لعدم الت اسه اذبع من سلطا املدينرة بتن رير
اعتصام .وترج الل نة أن تصرفا السلطا بصرف الن ر عن توصيفها من الناحية القانونية تشكل
ملقتة ررى الفقر ررر  2مر ررن املر ررا  19مر ررن العهر ررد تقيير ررداع لقر ررومس صر رراحب الر رربالغ ال سر رري ا حقر رره نقر ررل
معلوما وأفكار أنعكان نوعها(.)2

__________
()1
()2
GE.20-13710

ان ر مثالع قةية سانيكوف ضد بيالروس ( )CCPR/C/122/D/2212/2012الفقر .4
ان ر مثالع قةية مسنيكوف ضد بيالروس ( )CCPR/C/117/D/2093/2011الفقر .2-9
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 4-6وتشري الل نة اىل تعليقها العام رقر  )2011(34ال ي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبري
شرررلان ال ريرره عنه ررا لتحقيررق الن رراء الكامررل للفررر  .وال ريرره ألي جمت رري عررن هررات ال رريت اللت ر
تشرركالن ح ررر األسرراس لك ررل جمت رري تس ررو الري ررة والدميقراليررة (الفق ررر  .)2وجتيررز امل ررا  )3(19م ررن
القررانون وأن تكررون هر القيررو
العهرد فررر قيررو معينررة علررى حريررة التعبررري شرريطة الررنص علررى ذلر
ضررورية لغريررا التاليرة( :أ) احر ام حقرومس اآل،ررين وايعرتهر؛ و(ب) مايرة األمرن القرومي أو الن رام
العام أو الصحة العامة أو اآل اب العامة .وعب أن يتوافق أي قيد يُفر على ممارسة هات الريت
معياري الةرور والتناسب الصرارم ْ  .وال عروز تطبيرق القيرو اال لغريررا الريت ُوضرعت مرن أجلهرا
مي
ْ
وعب أن تتعلق ه القيو مباشر ابلاجة احملد اليت اقتةت فر ه القيو (الفقر .)22
 5-6وت ر ّكر الل ن ررة أبن رره يق رري عل ررى ع رراتق الدول ررة الط رررف اثب ررا أن القي ررو املفروض ررة عل ررى الق ررومس
ملوجررب املررا  19ضرررورية ومتناسرربة( .)3وتالحررل الل نررة أن ملررن القةررية خيلررو مررن أي معلومررا تررنر
عررن أن السررلطا احملليررة راجعررت قةررية صرراحب الرربالغ ضرروء معيرراري الةرررور والتناسررب ملوجررب
املررا  19مررن العهررد .وابملثررل مل تب ر الدولررة الطرررف مررن واقرري املررا  )3(19مررن العهررد كيررن ش ر يكلت
أفعرراىل صرراحب الرربالغ ،ط رراع علررى حقررومس الغررري وايعررتهر أو علررى األمررن القررومي أو الن ررام العررام أو
الص ررحة العام ررة أو اآل اب العام ررة ومل تب ر م ر را اعتب ررار القي ررو ال رريت فُرض ررت علي رره ض رررورية .وت رررج
الل نة من واقي مالبسا هر القةرية أن العقرواب املفروضرة علرى صراحب الربالغ رريرر اسرتنا ها
اىل القانون الولت ال ميكن اعتبارها م ر ألريرا املا  )3(19من العهد.
 6-6وتالحررل الل نررة اال عرراء الثرراين لصرراحب الرربالغ بشررأن الوصررن ريررري املر ر للتعبررري العلررت عررن
ال ررأي مررن قِّبررل شررخص واحررد أبنرره حررد عررام ومررا ي تررب علررى ذل ر مررن اش ر اث الصرروىل علررى اذن
للتعبري العلت عن الرأي .وررير النهج ال ي تتبعه الل نة وهو أن االعتصاما اليت تةر شخصاع واحداع
الار املا  21من العهد املتعلقة ابلق الت ري السرل ي وا را ه يهرا املرا 19
ال تندر عا
مررن العهررد تالحررل الل نررة أن الرردوىل األل رراف يقرري علررى عاتقهررا عررا وضرري قواعررد تررن ر املناسرربا
مررا امررت ه ر القواعررد متتثررل ألحكررام املررا ت 19
العامررة ملررا ذلر وضرري تعريررن ار املناسرربا
و 21من العهد( .)4ون را لعدم تقدمي الدولة الطرف ر اع ه القةية ترج الل نة أن القاعد العامة
اليت تش ث الصوىل على اذن مسبق للتعبري العلت عن الرأي السياسي لشخص واحرد ال تفري ملعيراري
الة رررور والتناس ررب املنص ررو عليه ررا امل ررا  .)3(19وم ررن ل ال ررص الل ن ررة اىل أن الدول ررة الط رررف
انتهكت ه القةية حقومس صاحب البالغ اليت تكفلها املا  )2(19من العهد.
والل نة اذ تتصرف ملوجب املا  )4(5من ال وتوكوىل اال،تيراري تررج أن الوقرائي املعروضرة
-7
عليها تكشن عن انتهاك الدولة الطرف ألحكام املا  )2(19من العهد.
ووفقراع ألحكررام املررا ()3(2أ) مررن العهررد يقرري علررى عرراتق الدولررة الطرررف الترزام بترروفري سرربيل
-8
انتص رراف فع رراىل لص رراحب ال رربالغ .ويقتة رري ذلر ر تق رردمي تع ررويل كام ررل لغش ررخا الر ر ين انتُهك ررت
حقرروقهر الرريت يكفلهررا العهررد .وبنرراءع علررى ل ر ل تُلر َرزم الدولررة الطرررف لررة أمررور منهررا اارراذ الترردابري
املناسبة لسدا الغرامة اليت فعها صاحب البالغ وأي تكالين تتعلق ابلدعوج .ويقي أيةاع على عراتق
الدولة الطرف التزام ابااذ ايي اخلطوا الالزمة ملني حردو انتهاكرا مماثلرة املسرتقبل .و ذلر
__________
()3

()4
4

ان ررر مررثالع قةررية بيفونرروس ضررد برريالروس ( )CCPR/C/106/D/1830/2008الفقررر 3-9؛ وقةررية أولكيفيررتش
ضر ر ر ر ررد بر ر ر ر رريالروس ( )CCPR/C/107/D/1785/2008الفق ر ر ر ر ررر 5-8؛ وقة ر ر ر ر ررية أندروسر ر ر ر ررينكو ضر ر ر ر ررد بر ر ر ر رريالروس

( )CCPR/C/116/D/2092/2011الفقر .3-7
ان ر مثالع قةية ليفينوف ضد بيالروس ( )CCPR/C/117/D/2082/2011الفقر .7-7
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الصد تشري الل نرة جمرد اع اىل أنره ينبغري للدولرة الطررف أن تراجري الارهرا املعيراري املتعلرق ابملناسربا
العامة وفقاع اللتزاماهتا ملوجب الفقر  2من املا  2مرن العهرد لكري تكفرل الت تري ابلقرومس املنصرو
عليها املا  19من العهد متتعاع كامالع الدولة الطرف.
واذ د ،ر الل نررة اعتباره ررا أن الدولررة الطرررف ابنة ر امها اىل ال وتوكرروىل اال،تيرراري ق ررد
-9
اع فررت اب،تصررا الل نررة هديررد مررا اذا كرران قررد وقرري انتهرراك للعهررد أم ال وأ ررا تعهررد ع رالع
ابمل ررا  2م ررن العه ررد أبن تكف ررل و ي رري األفر ررا املوج ررو ين اقلي ه ررا أو اخلاض ررع لواليته ررا الق ررومس
املع ف هبا العهد وأبن توفر ار سبيل انتصاف فعاالع وقابالع لإلنفاذ اذا ثبت حدو انتهاك فإ ا
تررو أن تتلقررى مررن الدولررة الطرررف ريةررون  180يوم راع معلومررا عررن الترردابري الرريت اا ر هتا لوضرري آراء
الل نة موضي التنفي  .وتطلب الل نة اىل الدولة الطرف أيةاع أن تنشر ه اآلراء وتع ها على نطامس
واسي ابللغت البيالروسية والروسية.
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