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المل ق
آراء اعتمددلجنا اللجنددة المعنيددة بحقددوق اإلنسددان بمو د ال قددل  4م د
الم ددا  5مد د البل جوك ددو اي تي ددارب الملح ددق بالعن ددل ال ددل ل الخ دداص
بالحقوق الملنية السياسية (الَّور )112
بشأن

البالغ رقم

*2011/2029

املدق مَّ من:

سريجي براديَّ (ال ميثله حماٍ )

الشخص املَّعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الَّولة الطرف:

بيالروس

تاريخ تدقَّمي البالغ:

 20حزيران/يونيه ( 2010تاريخ الرسالة األوىل)

ن اللج ررة املع يررة دقرروا اإلن رران امل شررأ وجررب املرراد  28مررن العهررَّ الررَّو ا ررا
باحلدقوا املَّنية وال ياسية

وقَّ اجتمعت

 10تشرين األو /أكتوبر 2014

وقرَّ ر رت مررن ال رر الربالغ رقر  2011/2029املدقر مَّ ليهرا مررن ال ريَّ سررريجي
براديَّ وجب ال وتوكو االختياري امللحق بالعهَّ الَّو ا ا باحلدقوا املَّنية وال ياسية

وق ررَّ وض ررعت

والَّولة الطرف

اعتبار ررا مجير ر املعلوم رراو املكتوب ررة الر ر أتاحه ررا ررا ص رراحب ال رربالغ

تعتمَّ ما يلي:

اآلراء المعتمل بمو

ال قل  4م الما  5م البل جوكو اي تيارب

 -1صرراحب الرربالغ ررو سررريجي براديررَّ و ررو م روامو بيالروسرري مررن مواليررَّ عررا .1987
و ررو ي رَّمعي أنرره ضررحية النتهررا مررن جانررب برريالروس حلدقوقرره وجررب الفدقررر  2مررن املرراد 19

__________

*

2

ررا ررالا الرربالغ أعنرراء اللج ررة التاليررة أ ررا  :ال رريَّ عيرراب بررن عاشررور وال رريَّ لز رراري بوزيررَّ
شررار
وال يَّ كري تني شانيه وال يَّ كورنيليس لي رتمان وال يَّ يوجي واساو وال يَّ الرت كالني وال ريَّ جريالرَّ
 .نومرران وال ررري نا ررل رود وال رريَّ يكتررور مانويررل رودري رريس  -ري رريا وال رريَّ ابيرران عمررر سررالفيو
وال يَّ ديروجال سيتول ي غ وال يَّ يو ا شاين وال يَّ كون تانتني اردزيالشفيلي وال يَّ مار و واتر را
وال يَّ أنَّري بو زالت كو.
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واملر رراد  21مر ررن العهر ررَّ الر ررَّو ا ر ررا بر رراحلدقوا املَّنير ررة وال ياسر ررية .وقر ررَّ دخر ررل ال وتوكر ررو
االختياري حيز ال فاذ بال بة ىل الَّولة الطرف  30كرانون األو /دي رم  .1992وال ميثرل
صاحب البالغ حماٍ .
الوقائع كما علضنا صاح البالغ
 16كانون األو /دي م  2009شار صاحب البالغ مر عرَّد قليرل لل ايرة مرن
1-2
م ررا ر سررلمية وكرران املت ررا رون يهررا أمررا سررفار مجهوريررة ي رران اإلسررالمية
األشررخا
مي ر مملرون عالنرا مكتوبرا عليره (أوقفروا قترل املثليرني يرران) .وألدقري الدقرب عليره وأحنرر
ىل خمفرر الشرررمة حيررا رتح لره حمنررر ر ري يتعلررق بارتكرراب خمالفرة داريررة ووجهررت ليرره مررة
وجب الفدقر  1من املاد  34-23من قانون املخالفاو اإلدارية البيالروسي(.)1
 2-2و  23كانون األو /دي م  2009أصَّرو حمكمة املدقامعة ال و ياتية مي
حكمررا بادانررة صرراحب الرربالغ بارتكرراب جرميررة داريررة وجررب الفدقررر  1مررن املرراد  34-23مررن
قانون املخالفاو اإلداريرة وبفررب رامرة عليره بلرغ  350 000روبرل بيالروسري .وقرَّ وجرَّو
احملكمررة أن صرراحب الرربالغ و ررريا مررن املشرراركني قررَّ شرراركوا مر مجررا ريي ررري مرررخص برره
وج ر ررب امل ر رراد  5م ر ررن ق ر ررانون التجمع ر رراو
وب ر ررَّون احلص ر ررو عل ر ررى ذن م ر رربق للدقي ر ررا ب ر ررالل
اجلما ريية.
 3-2و  19كررانون الثاين/ي رراير  2010ر نررت حمكمررة مَّي ررة مي ر اسررتا اف صرراحب
البالغ وأيَّو حك حمكمة الَّائر .
 4-2و  7ني رران/أبريل  2010ر ن ررت احملكم ررة العلي ررا مل ررب ص رراحب ال رربالغ ب رراجراء
مراجعة قنائية شرا ية لدقراري احملكمترني األدىن الصرادرين  23كرانون األو /دي رم 2009
و 19كانون الثاين/ي اير .2010
الشكوى
 1-3ير رَّمعي ص رراحب ال رربالغ أن الوق ررائ املعروض ررة تص ررل ىل مرتب ررة انته ررا حلدقوق رره وج ررب
املرراد  21مررن العهررَّ ألن ال ررلطاو مل تدقررَّ أي م ر ر لتدقييررَّ حدقوقرره وال إللدقرراء الدقررب عليرره.
و و يَّمعي أينا أن الدقيود املفروضة مل تكن ضرورية جمتم دميدقرامي لصيانة األمن الدقومي أو
ال ررالمة العام ررة أو األم ررن الع ررا أو حلماي ررة الص ررحة العام ررة أو اآلداب العام ررة أو حلماي ررة حدق رروا
اآلخ ررين وحريررا  .وبي مررا يدقررر صرراحب الرربالغ بأنرره مل يدقررَّ ملبررا للحصررو علررى ذن م رربق
للمشرراركة امل ررا ر انرره ي رَّمعي أن ال ررا الدقررانوين برريالروس الررالي يلررز وجبرره احلصررو
على ذن م بق قبل عدقَّ مثل الا امل ا ر يفرب قيودا ري مدقبولة على احلريراو الر تكفلهرا
__________

()1
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ت ر ص الفدقررر  1مررن املرراد  34-23مررن قررانون املخالفرراو اإلداريررة البيالروسرري علررى أنرره :يعاقررب باإلنررالار أو
ب رامررة تصررل ىل عشررر أمثررا احلررَّ األدىن لالجررور أو باالحتجرراز اإلداري كررل مررن ررال اإلجرراءاو املوضرروعة
لت ي أو عدقَّ معاو أو اجتماعاو أو م رياو أو م ا راو أو أحَّاث أو اعتصاماو مجا ريية أخرى.
3
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املاد  .21وو دقا للمراد  5مرن قرانون التجمعراو اجلما رييرة رب علرى م مري امل را راو أن
ي موا عدقَّا م مَّيرية الَّاخلية دار املدقامعة من أجل ضمان احلفاظ على ال ا العرا أث راء
امل ا ر وعدقَّا م مَّيرية الصحة لنرمان ترو ري الرعايرة الطبيرة وعدقرَّا مر دار املرا رق لنرمان
ت ي ر امل طدقررة ال ر ررري يهررا امل ررا ر بعررَّ االنتهرراء م هررا .وم ررر علررى املت ررا رين أينررا أن
يتواجَّوا على بعَّ  50مرتا مرن املبراين الَّبلوماسرية و رو مرا يرراا صراحب الربالغ أمررا رري مدقبرو
حالته ألن ت ي امل ا ر أي مكان آخر كان سيحبط ال رب م ها.
 2-3وي رَّمعي صرراحب الرربالغ أينررا أن لدقرراء الدقررب عليرره و دانترره يصررالن ىل درجررة انتهررا
حدقرره حريررة التعبررري وجررب املرراد  19مررن العهررَّ .و ررو يشررري ىل آراء اللج ررة( )2الر خلصررت
يهرا ىل حررَّوث انتهررا للمرراد  19علرى الررر مررن أن احملرراك الوم يرة املع يررة قررَّ تصررر ت و دقررا
للتشري الَّاخلي و ىل آرائها ي( )3ال وجَّو يها أن عطراء الَّولرة الطررف األولويرة لدقانوهنرا
الررومو علررى التزاما ررا وجررب العهررَّ ال يتمشررى م ر العهررَّ .وي رَّمعي صرراحب الرربالغ كررالل أن
بيالروس مل تدقَّ خطرارا وجرب الفدقرر  3مرن املراد  4مرن العهرَّ لالسرتفاد مرن احلرق عرَّ
التدقيَّ دقوا معي ة ب بب حالة موارئ عامة.
مالحظات الل لة الطلف بشأن المقبولية
مررالكر شررفوية مؤرخررة  5تش ررين األو /أكترروبر  2011أعربررت الَّولررة الطرررف عررن
1-4
رأيهررا بأنرره ال يوجررَّ أسرراس قررانوين لل ررر مدقبوليررة ررالا الرربالغ أو أس رره املوضرروعية ألن
ت ررجيله لررَّى اللج ررة انتهررا املرراد  1مررن ال وتوكررو االختيرراري امللحررق بالعهررَّ .و دقررا للَّولررة
الطر رررف مل ي ر ررت فَّ صر رراحب الر رربالغ مجي ر ر سر رربل االنتصر رراف احمللير ررة املتاحر ررة أمامر رره ح ر ررب
مدقتن ررياو امل رراد  2م ررن ال وتوك ررو االختي رراري ألن رره مل ي ررتأن أم ررا مكت ررب امل ررَّعي الع ررا
وجب اإلجراءاو الدقنائية اإلشرا ية اعرتاضا على قراراو احملاك األدىن يما يتعلق بدقنيته.
 2-4و مررالكر شررفوية مؤرخررة  25كررانون الثاين/ي رراير  2012كررررو الَّولررة الطرررف مررن
جَّيررَّ موقفهررا يمررا يتعلررق دقبوليررة الرربالغ وأكررَّو علررى أن ت ررجيل الرربالغ بشرركل انتهاكررا
لل وتوكو االختياري.
 3-4وبص ررفة خاص ررة تؤك ررَّ الَّول ررة الط رررف أهن ررا اعرت ررت ل ررَّى انن ررمامها ىل ال وتوك ررو
االختيرراري باختصررا اللج ررة وجررب املرراد  1ولكررن ررالا االعررتاف باختصررا اللج ررة قررَّ
برراالقرتان م ر األحكررا األخرررى لل وتوكررو االختيرراري ررا ذل ر األحكررا ال ر ررَّد املعررايري
املتعلدق ر ررة دق ر ررَّمي االلتماس ر رراو و دقبولي ر ررة بال ر ررا خصوص ر ررا امل ر ررادتني  2و 5م ر ررن ال وتوك ر ررو
االختير رراري .و ر رري تؤكر ررَّ أن الر ررَّو األم ر رراف لي ر ررت ملزمر ررة وجر ررب ال وتوكر ررو االختير رراري

__________

()2
()3

4

ال ر ر رربالغ رق ر ر ر ر  2001/1022يليش ر ر رركني ض ر ر ررَّ ب ر ر رريالروس اآلراء ال ر ر ر ر اعتم ر ر ررَّو
أكتوبر  2005الفدقر .2-7
الرربالغ رق ر  1995/628ت رراي ررون بررار ضررَّ مجهوريررة كوريررا اآلراء ال ر اعتمررَّو
أكتوبر  1998الفدقر .4-10

 20تش ر ر ر ررين األو /
 20تش ررين األو /
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برراالعرتاف بال ررا الررَّاخلي للج ررة وبتف ررري ا ألحكررا ال وتوكررو اللررالين ال ميكررن تطبيدقهمررا ال
ع ررَّ اتفاقهمررا مر اتفاقيررة يي ررا لدقررانون املعا ررَّاو .وتؤكررَّ الَّولررة الطرررف أنرره يمررا يتعلررق برراجراء
الشكاوى ي ب ي أن ت رتشَّ الَّو األمراف أوال وقبل كل شيء بأحكا ال وتوكو االختياري
وأن اإلحرراالو ىل املمارسرراو وأسرراليب العمررل واالجتهرراداو الدقانونيررة للج ررة الدقائمررة م ررال أمررَّ
مويل ال ختن لل وتوكو االختياري .و ري ترَّمعي أينرا أن أي برالغ ي ر مجل ت رجيال ي تهر
أحكا ال وتوكو االختياري ستعت ا الَّولة الطرف متعارضا م ال وتوكو االختيراري وسرت نره
دون التعليق على املدقبولية أو األسس املوضوعية .وتؤكَّ الَّولة الطرف كالل أن سلطا ا ستعت
الدقراراو ال تتخال ا اللج ة بشأن الا البال او املر وضة قراراو باملة.
المسائل اإل لاءات المعل ضة على اللجنة

عَّ تعاون الَّولة الطرف
 1-5يط اللج ة علما الح راو الَّولرة الطررف ومفاد را أنره ال توجرَّ أسرس قانونيرة لكري
ت ر اللج رة الربالغ ألنره سرجل ت رجيال يشركل انتهاكرا للمراد  1مرن ال وتوكرو االختيراري
ألن ص رراحب ال رربالغ مل ي ررت فَّ س رربل االنتص رراف احمللي ررة املتاح ررة وأهن ررا ررري ملزم ررة ب رراالعرتاف
بال ر ررا الر ررَّاخلي للج ر ررة أو بتف ر ررري ا ألحكر ررا ال وتوكر ررو االختير رراري وأن سر ررلطا ا سر ررتعت
الدقراراو ال تتخال ا اللج ة بشأن البالغ قراراو باملة.
 2-5وت ررالكر اللج ررة ب ررأن الفدق ررر  2م ررن امل رراد  39م ررن العه ررَّ ال ررَّو ا ررا ب رراحلدقوا املَّني ررة
وال ياسررية و ررا وضر ن امهررا الررَّاخلي األمررر الررالي وا دقررت الررَّو األمرراف علررى االعررتاف برره.
وأن الررَّو األم رراف العهررَّ باننررمامها ىل ال وتوكررو االختيرراري تعرررتف باختصررا اللج ررة
املع يررة دقرروا اإلن رران بتلدقرري البال رراو مررن األ رراد الررالين يررَّعون وقرروعه ضررحية انتهاكرراو ألي
م ررن حدق رروقه ال روارد العه ررَّ (الَّيباج ررة وامل رراد  )1وب ررال ر ررالا البال رراو .وتتعه ررَّ ال ررَّو
ضرم يا ع رَّ اننرمامها ىل ال وتوكررو بالتعراون مر اللج ررة رن نيرة لتمك هررا مرن ال رر ررالا
البال او وتدقو اللج ة بعَّ ا البالغ باحالة الرأي الالي انتهرت ليره ىل الَّولرة الطررف و ىل
الفرد (الفدقرتان  1و 4من املاد  .)5ومما يتعارب م رالا االلتزامراو أن تتخرال الَّولرة الطررف أي
جراء مي اللج ة من ا و حص البالغ ومن تعبري ا عن آرائهرا أو يعوقهرا عرن ذلر ( .)4ومررتو
للج رة اختراذ قررار بشرأن ت رجيل احلالررة مرن عَّمره .وتالحررا اللج رة أن الَّولرة الطرررف بعرَّ قبو ررا
الختصا اللج ة باختاذ قرار بشأن ت جيل البالغ من عَّمره وباعالهنرا صرراحة أهنرا لرن تدقبرل قررار
اللج رة بشرأن مدقبوليرة الربالغ وأس ره املوضروعية تكرون قرَّ انتهكرت التزاما را وجرب املراد  1مرن
ال وتوكو االختياري امللحق بالعهَّ الَّو ا ا باحلدقوا املَّنية وال ياسية.
__________

()4
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ان ر ر ررر مجلر ر ررة أمر ر ررور البال ر ر رراو أرقر ر ررا  2009/1867و 2010/1936و 2010/1975و2010/1977
و 2010/1978و 2010/1979و 2010/1980و 2010/1981و 2010/2010با ير ررل ليفي ر رروف ضر ررَّ
برريالروس اآلراء ال ر اعتمررَّو  16متوز/يوليرره  2012الفدقررر  2-8والرربالغ رقر  1999/869بيانررَّيونغ وآخرررون
ضَّ الفلبني اآلراء ال اعتمَّو  19تشرين األو /أكتوبر  2000الفدقر .1-5
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ال ر مدقبولية البالغ
 1-6قبررل ال ررر أي ادعرراء يرررد بررالغ مررا ررب علررى اللج ررة املع يررة دقرروا اإلن رران أن
َّد و دقا للماد  93من ن امها الَّاخلي ما ذا كان الربالغ مدقبروال أ ال وجرب ال وتوكرو
االختياري امللحق بالعهَّ.
 2-6وق ر ررَّ دقدق ر ررت اللج ر ررة و دق ر ررا مل ر ررا تفتن ر رريه الفدق ر ررر (2أ) م ر ررن امل ر رراد  5م ر ررن ال وتوك ر ررو
االختياري من أن امل ألة نف ها لي ت قيَّ البحا مار جراء آخر مرن جرراءاو التحدقيرق
الَّو أو الت وية الَّولية.
 3-6و يط اللج ة علما جة الَّولة الطرف بأنه كان يتعني على صاحب البالغ أن يطلب
من مكتب املَّعي العا برَّء اإلجرراءاو املتعلدقرة راجعرة قنرائية شررا ية لدقرراراو احملراك احملليرة.
و يط اللج ة علما أينا بأن ملب صاحب الربالغ البرَّء براجراءاو املراجعرة الدقنرائية اإلشررا ية
أم ررا احملكم ررة العلي ررا مل تكلمررل بال ج رراح .وت ررالكر اللج ررة باجتهادا ررا ال ررابدقة ال ر ج رراء يه ررا أن
ج رراءاو املراجعررة الدقنررائية اإلش ررا ية أمررا مكتررب املررَّعي العررا وال ر ت ررمح راجعررة ق رراراو
احمل ر رراك الر ر ر دخل ر ررت حي ر ررز ال ف ر رراذ ال تش ر رركل س ر رربيال لالنتص ر رراف يتع ر ررني اس ر ررت فادا أل ر ر رراب
الفدقر (2ب) من املاد  5من ال وتوكو االختياري( .)5وب اء على ذل ترى اللج ة أن أحكا
الفدقر (2ب) من املاد  5من ال وتوكو االختياري ال مت عها من ال ر الا اجلزء من البالغ.
 4-6وت رررى اللج ررة أن ص رراحب ال رربالغ ق ررَّ ق ررَّ أدل ررة كا ي ررة ت ررَّع ادع رراءا بانته ررا حدقوق رره
وجب الفدقر  2مرن املراد  19واملراد  21مرن العهرَّ أل رراب املدقبوليرة .ولرالل تعلرن اللج رة
عن مدقبولية البالغ وت تدقل ىل ال ر أس ه املوضوعية.

ال ر األسس املوضوعية
 1-7ن رو اللج ة املع ية دقوا اإلن ان البالغ ضوء مجي املعلوماو الر أتاحهرا را
الطر ان ح بما ت ص عليه الفدقر  1من املاد  5من ال وتوكو االختياري .و يط اللج ة علما
بأن الَّولة الطرف مل تدقَّ أية مالح او عن األسس املوضوعية الا البالغ.
 2-7و يط اللج ة علمرا برأن ادعراء صراحب الربالغ برأن لدقراء الدقرب عليره و دانتره ملشراركته
م ا ر سلمية متت دون احلصو علرى ذن م ربق يشركالن تدقييرَّا ال مر ر لره حلدقره حريرة
التعبري و حرية التجم و و حق ميه الفدقر  2مرن املراد  19واملراد  21مرن العهرَّ .ولرالل
الدقيررَّ املفررروب علررى حدقرروا صرراحب الرربالغ ررالا
ررب علررى اللج ررة أن ت ررر يمررا ذا كرران ْ

__________

()5

6

ان ر على سبيل املثا الربالغ رقر  2008/1785أوليشركيفيت ضرَّ بريالروس اآلراء الر اعتمرَّو 18
آذار/مارس  2013الفدقر  3-7والبالغ رق  2008/1784شروميلني ضرَّ بريالروس اآلراء الر اعتمرَّو
 23متوز/يولير رره  2012الفدقر ررر  3-8والر رربالغ رق ر ر  2008/1814ر . .ض ررَّ ب رريالروس ق ر ررار بعر ررَّ
املدقبولي ررة اعتم ررَّ  26متوز/يولي رره  2011الفدق ررر  2-6وال رربالغ رقر ر  2008/1839كومارو رركي ض ررَّ
ب ر ر ر ر ر رريالروس اآلراء الر ر ر ر ر ر ر اعتم ر ر ر ر ر ررَّو  25تشر ر ر ر ر ر ررين األو /أكت ر ر ر ر ر رروبر  2013الفدق ر ر ر ر ر ررر  3-8وال ر ر ر ر ر رربالغ
رق  2009/1903يوبكو ضَّ بيالروس اآلراء ال اعتمَّو  17آذار/مارس  2014الفدقر .3-8
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البالغ له ما ي را وجب أي معيار من املعرايري الر تر ص عليره الفدقرر  3مرن املراد  19واجلملرة
الثانية من املاد  21من العهَّ.
 3-7وت ررالكر اللج ررة ب ررأن حري ررة الر ررأي وحري ررة التعب ررري ش رررمان ال ر ر ع هم ررا لتحدقي ررق ال م ررو
الكامررل للشررخص و اترران احلريترران ال بررَّ م همررا ألي جمتم ر وتشرركالن حجررر األسرراس لكررل
جمتم ر ح ررر ودميدقرام رري( .)6وتش رركل ات رران احلريت رران أساس را للتمت ر الكام ررل بطائف ررة واس ررعة م ررن
حدق رروا اإلن رران األخ رررى و را عل ررى س رربيل املث ررا ج ررزء ال يتجر رزأ م ررن التمت ر ب رراحلق حري ررة
التجم ر ( .)7وت ررالكر اللج ررة ب رأن امل رراد  19ت ررمح بفرررب قي ررود معي ررة ولكررن ش رريطة أن تك ررون
م صوصررا عليهررا الدقررانون وأن تكررون ضرررورية( :أ) الح ررتا حدقرروا اآلخ ررين أو عررته (ب)
حلماية األمن الدقومي أو ال ا العا أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
 4-7وت ررالكر اللج ررة أين ررا ب ررأن احل ر رق التجم ر ر ال ررلمي ررو ح ررق م ررن حدق رروا اإلن رران
األساسرية وأنرره ال برَّ م رره لتعبرري املرررء عررن وجهراو ن رررا وآرائره بطريدقررة عل يرة وال ر ع رره أي
م ر سررلمي ب يررة دع ر قنررية
جمتم ر دميدقرامرري( .)8ويرتتررب علررى ررالا احلررق مكانيررة املشرراركة
معي ة أو عَّ املوا دقة على قنية معي ة .وال وز تدقييَّ الا احلق ما مل يفرب الا الدقيَّ ا يتفق
م الدقانون ويكون ضروريا جمتم دميدقرامي لصاحل األمن الدقومي أو ال المة العامة أو ال ا
العا أو محاية الصحة العامة أو األخالا العامة أو محاية حدقوا وحرياو األخرين(.)9
 5-7وتالحررا اللج ررة أنرره ع ررَّما تفرررب دولررة مررا قيررَّا علررى احلدقرروا املكفولررة وجررب العهررَّ
تكون ملزمة بال ة على أن الدقيَّ ضروري احلالة قيَّ ال ر .و ب أن تكون أي قيود تفرب
علررى ممارسررة احلدقرروا وجررب الفدقررر  2مررن املرراد  19واملرراد  21مررن العهررَّ ملبيررة الختبرراراو
صررارمة تتعلررق بالنرررور والت اسررب وال رروز تطبيدقهررا ال لال رراب ال ر وضررعت مررن أجلهررا كمررا
ب أن تتعلق مباشر بال رب احملَّد الالي تأس ت عليه.
 6-7و رريط اللج ررة علمررا بادعرراءاو صرراحب الرربالغ بالدقرراء الدقررب عليرره واقتيررادا ىل خمفررر
شرمة ملشاركته م ا ر سلمية مل يؤذن هبا وألنه كران ممرل عالنرا ت هرر عليره عبرار أوقفروا
قتل املثليني يران أما سفار مجهورية يران اإلسالمية مي  .وقَّ تلدقى وقت الحرق
رامة دارية ألنه انته الفدقر  1من املاد  24-23من قانون املخالفاو اإلدارية بيالروس.
 7-7و يط اللج ة علما بادعاء صاحب البالغ بأنه مل يتمكن من أن يطلب ذنا م بدقا قبل
مشرراركته امل ررا ر ب رربب ال ررا الصررار الررالي يفرضرره قررانون التجمعرراو اجلما رييررة الررالي
__________

()6
()7
()8
()9
GE.14-22853

ان ر تعليق اللج ة العا رق  )2011(34املتعلق ري الرأي والتعبري الفدقر .2
املرج نف ه الفدقر .4
ان ر ررر الر رربالغ رق ر ر  2010/1948تورش ر ر يا وآخر رررون ضر ررَّ بر رريالروس اآلراء ال ر ر اعتمر ررَّو
يوليه  2013الفدقر .4-7
املرج نف ه.

 24متر رروز/
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يفرب قيودا رري معدقولرة علرى احلرق الرالي تكفلره املراد  21مرن العهرَّ .وبصرفة خاصرة تالحرا
اللج ة أنه و دقا للماد  5من قانون التجمعاو اجلما ريية يشرت على م مري امل را راو بررا
عدقَّ م مَّيرية الَّاخلية دار املدقامعة لنمان احملا ة على ال ا العا أث اء امل ا ر وعدقَّ
مر مَّيريررة الصررحة لنررمان تررو ري الرعايررة الطبيررة وعدقررَّ مر وزار املرا ررق لنررمان ت ير املكرران
الالي تت يه امل ا ر بعَّ االنتهاء م ها .و يط اللج ة علما أينا بادعاء مدقَّ الربالغ الرالي مل
يت دحنه بأن عدقَّ م ا راو على بعَّ  50مرتا من املباين الَّبلوماسية و أمر مم وع(.)10
 8-7وت ررالكر اللج ررة بر رأن الَّول ررة الط رررف ع ررَّ رضر رها قي ررودا عل ررى احل ررق حري ررة التجمر ر
ال لمي ي ب ي أن ت رتشَّ هبَّف تي ري احلق وليس ال عي ىل رب قيود ري ضرورية أو ري
مت اس رربة عل ررى ررالا احل ررق( .)11و ررالا الص ررَّد تالح ررا اللج ررة أن الدقي ررود املفروض ررة حال ررة
ص رراحب ال رربالغ و ن كان ررت ق ررَّ رض ررت و دق ررا للدق ررانون رران الَّول ررة الط رررف مل رراو تف ررري
ال بب كون الا الدقيود ضرورية وما ذا كانت مت اسبة م أحَّ األ راب املشروعة امل صرو
عليهررا الفدقررر  3مررن املرراد  19ومر اجلملررة الثانيرة مررن املرراد  21مررن العهررَّ .كمررا أن الَّولررة
الطرررف مل توضررح كير ميكررن مررن ال احيررة العمليررة ررالا احلالررة أن تكررون مشرراركة صرراحب
ال رربالغ م ررا ر س ررلمية مل يش ررار يه ررا ال بن ررعة أش ررخا ق ررَّ ش رركلت انتهاك ررا حلدق رروا
وحريرراو أشررخا آخ ررين أو َّيررَّا حلمايررة األمررن العررا أو ال ررا العررا أو الصررحة العامررة أو
اآلداب العامررة .وتالحررا اللج ررة أنره بي مررا ميكررن اعتبررار ضررمان أمررن وسررالمة سررفار دولررة أج بيررة
رضررا مشررروعا لتدقييررَّ احلررق التجم ر ال ررلمي انرره ررب علررى الَّولررة الطرررف أن ت ر ر ملرراذا
يكون لدقاء الدقب على صاحب البالغ و رب رامة داريرة عليره أمررا ضرروريا ومت اسربا مر رالا
ال ررب .ولرالل رران اللج رة ن ررا ىل عرَّ تدقرَّمي الررَّو الطررف أي ينرراحاو وجيهرة أخرررى
ترى أنه ب عطاء االعتبار الواجب الدعاءاو صاحب البالغ.
 9-7و رريط اللج ررة علمررا بأنرره جرررى ل رراء الدقررب علررى صرراحب الرربالغ و رررب رامررة داريررة
عليه وجب الفدقر  1من املاد  34-23من قانون املخالفاو اإلدارية بريالروس ملشراركته
م ا ر ري مرخص ا .وتالحا اللج ة أن الَّولة الطررف مل تر ن علرى أن لدقراء الدقرب علرى
صاحب البالغ و رب عدقوبة عليه و ن كانا قَّ حَّثا باالست اد ىل الدقانون كانا جراء ضرروريا
ومت اسرربا لتحدقيررق أحررَّ األ رراب املشررروعة وجررب الفدقررر  3مررن املرراد  19واجلملررة الثانيررة مررن
املرراد  21مررن العهررَّ .ولررالل ختلررص اللج ررة ىل أن الوقررائ املدق مَّمرة تكشر عررن وقرروع انتهررا
من جانب الَّولة الطرف حلدقروا صراحب الربالغ وجرب الفدقرر  2مرن املراد  19واملراد 21
من العهَّ.

__________

( )10ان ر التعليق العا رق ( 34احلاشية  6أعالا) الفدقر .22
( )11ان ر :تورشي يا وآخرون ضَّ بيالروس (احلاشية  8أعالا).
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 -8و ن اللج ة املع ية دقوا اإلن ان ذ تتصرف و دقا للفدقر  4من املاد  5من ال وتوكو
االختيراري امللحررق بالعهرَّ الررَّو ا را برراحلدقوا املَّنيررة وال ياسرية ترررى أن الَّولرة الطرررف قررَّ
انتهكت حدقوا صاحب البالغ وجب الفدقر  2من املاد  19واملاد  21من العهَّ.
 -9وو دقررا ألحكررا الفدقررر (3أ) مررن املرراد  2مررن العهررَّ رران الَّولررة الطرررف ملزمررة بتدقررَّمي
سرربيل انتصرراف عررا وكررالل تعرروي م اسررب ىل صرراحب الرربالغ وبرررد مبلررغ ال رامررة املفروضررة
علي رره نتيج ررة لإلجر رراءاو اإلداري ررة .والَّول ررة الط رررف ملزم ررة أين ررا باخت رراذ خطر رواو مل ر ر ح ررَّوث
انتهاكرراو مماثلررة امل ررتدقبل .و ررالا الصررَّد تكرررر اللج ررة أنرره يتعررني علررى الَّولررة الطرررف أن
تراجر ر ر ر ر تشر ر ر ر رريعا ا وال س ر ر ر رريما ق ر ر ر ررانون التجمع ر ر ر رراو اجلما ريي ر ر ر ررة امل ر ر ر ررؤر  30ك ر ر ر ررانون األو /
دي م  1997بالصيفة املطبدقة احلالة الرا ة ب ية ضمان التمت باحلدقوا امل صرو عليهرا
املادتني  19و 21من العهَّ متتعا كامال الَّولة الطرف(.)12
 -10والَّولررة الطرررف باننررمامها ىل ال وتوكررو االختيرراري تكررون قررَّ اعرت ررت باختصررا
اللج ررة َّيررَّ م ررا ذا كرران ق ررَّ حررَّث انتهررا للعه ررَّ أ ال .كمررا أن الَّول ررة الطرررف عم ررال
باملاد  2مرن العهرَّ قرَّ تعهرَّو بكفالرة احلدقروا املعررتف هبرا العهرَّ جلمير األ رراد املوجرودين
قليمهررا واملشررمولني بواليتهررا وبتررو ري سرربيل انتصرراف عررا وقابررل لإلنفرراذ احلرراالو ال ر
نرون 180
يثبت يهرا حرَّوث انتهرا  .ولرالل تطلرب اللج رة ىل الَّولرة الطررف أن تدقرَّ
يوما معلوماو عما اختالته من تَّابري إلنفاذ آراء اللج ة .وتطلب اللج ة أينرا ىل الَّولرة الطررف
تعمي الا اآلراء ونشر ا على نطاا واس بالل تني البيالروسية والروسية الَّولة الطرف.

__________

( )12ان ررر مجلررة أمررور البال رراو رق ر  2008/1851سرريكريكو ضررَّ برريالروس اآلراء ال ر اعتمررَّو 28
تشر ررين األو /أكت رروبر  2013الفدق ررر  11ورقر ر  2010/1948تورش رري يا وآخ رررون ض ررَّ ب رريالروس اآلراء
الر ر اعتم ررَّو  24متوز/يولي رره  2014الفدق ررر  9ورقر ر  2008/1790و يش ررا سريت ررا وميزي ررا ض ررَّ
بيالروس اآلراء ال اعتمَّو  27متوز/يوليه  2012الفدقر .11
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