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بافل ليفينوف (ال ميثله حمام)
صاحب البالغ
بيالروس
 30آب/أغسطس ( 2010تاريخ الرسالة األوىل)
ق ررار املقرررر اجرراا ةوجررب املررا  97مررن الن ررام
الرردايلل للةنررةا اإررال وىل الدولررة الطرررف 10
آب/أغسطس ( 2011مل يصدر شكل وثيقة)
 14متوز/يوليه 2016
رفض منح وذن بتن يم جتمع سرلمل وحريرة التعبر
واإاكمة العا لة وسبيل االنتصاف الفعال
املقبولي ر ر ررة م ر ر ررن حير ر ر ر االيتص ر ر رراا املوض ر ر رروعل
واستنفا سبل االنتصاف اإلية
حرية التعب وحرية التةمع
 )1(2و )1(5و )1(14و 19و21
 2و 3و5

اعتمدهتا اللةنة ورهتا  20( 117حزيران/يونيه  15 -متوز/يوليه .)2016
راس ررة ه رراا ال رربالغ أعل رراء اللةن ررة التالي ررة أمس ررا:هم :عي رراا ب ررن عاش ررورا ولزهر راري بوزي رردا وس ررار
ش ررار
كليفالنرردا وأوليفيي ره و فروفي رلا وأمحررد أمررح فررتح ا ا ويرروجل وواسرراواا وويفانررا ييليررت ا وفرروتيب بررازارتزيسا
ومرراورو ب رولي ا وناجيررل رو ا وفكتررور مانويررل رو ري رريس  -ريسررياا وفابيرران عمررر سررالفيو ا ويوفررال شررا ا
ومارغو واترفال.
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 -1صرراحب الرربالغ هررو بافررل ليفينرروفا وهررو مروادن بيالروسررل ولررد عررام  .1961وهررو
يرردعل أنرره وقررع ضررحية انتهررا برريالروس حقوقرره املكفولررة ةوجررب املروا  )1(2و )1(5و)1(14
و 19و 21مررن العهررد .وقررد يررل الربوتوكررول االيتيرراري حيررز النفرراذ بالنسرربة لبرريالروس 30
كانون األول /يسمرب  .1992وصاحب البالغ ليس ممثالً ةحام.
الوقائع ما تكضةا صاحم الوالغ
 30تش ر ررين الثر ررا /نوفمرب 2009ا قر رردم صر رراحب الر رربالغ دلب ر راً وىل اإل ار اإلير ررة
1-2
زيليزنر ر ررو وروز مدين ر ر ررة فيتيبس ر ر ر مر ر ررن أج ر ر ررل تن ر ر رريم اعتصر ر ررام ي ر ر رروم  31ك ر ر ررانون األول/
يسمرب  .2009وكان ال را من االعتصام هو هتنئة املوادنح ةناسبة العام اجلديد وعيد مريال
املسيح .وذكر الطلب أن االعتصام سيقوم به شخص واحد ي هر بلباس "البابا نويل".
 2-2و  3ك ررانون األول /يس ررمرب 2009ا رفل ررد اإل ار اإلي ررة دل ررب ص رراحب ال رربالغ
قررار
لألسباب التالية( :أ) أن مكان االعتصام ليس من األماكن اإرد هلراا النروع الفعاليرا
اللةنة التنفياية ملدينة فيتيبس رقم  881املؤرخ  10متوز/يوليه  2009بشأن الت اهرا العامة
مدينة فيتيبس ()1ا (ب) أن صاحب البالغ مل يقدم عقو أبرمرد مرع مرزو ين باجردما
املدينررة مررن حير ضررمان األمررن والرعايررة الطبيررة والتن ير أثنرراء االعتصرراما علررى النحررو املطلرروب
ةوجب القرار رقم .881
 3-2و  15ك ررانون األول /يس ررمرب 2009ا ق رردم ص رراحب ال رربالغ دعنر راً قر ررار ال رررفض
الص ر ررا ر ع ر ررن اإل ار اإلي ر ررة وىل حمكم ر ررة ائ ر ررر زيليزن ر ررو وروز  .و  24ك ر ررانون األول /يس ر ررمرب
2009ا رفررض هرراا الطعررن .و  3كررانون الثا /ينرراير 2010ا قرردم صرراحب الرربالغ اسررتئنافاً
ب ر ر ررالنقض عل ر ر ررى ق ر ر ر ررار حمكم ر ر ررة ال ر ر رردائر وىل اإكم ر ر ررة فيتيبسر ر ر ر اإلقليمي ر ر ررة .و  15ش ر ر رربا /
فرباي ررر  2010ا رفل ررد اإكم ررة اإلقليمي ررة االس ررتئناف ب ررالنقض ال رراي قدم رره ص رراحب ال رربالغ.
واس ررتأن ص رراحب ال رربالغ م ررن ي ررالل وج ر رراء املراجع ررة القل ررائية الرقابي ررة ل ررد رئ رريس حمكم ررة
فيتيبسر اإلقليميرة ولرد رئرريس اإكمرة العليرا بريالروس  7حزيران/يونيرره  2010و 14
متوز/يولير ر ر ر رره 2010ا علر ر ر ر ررى الت ر ر ر ر روا  .ورفر ر ر ر ررض االسر ر ر ر ررتئنافان  1متوز/يولي ر ر ر ر رره  2010و19
آب/أغسطس 2010ا على التوا .
 4-2ويدفع صاحب البالغ أنه استنفد مجيع سبل االنتصاف اإلية الفعلية واملتاحة.
الشكوى
 1-3جيا ل صاحب البالغ بأن بيالروس منحد األسربقية لقوانينهرا الودنيرة علرى االلتزامرا
الدولية ةوجب العهدا و ذل انتها للما  )1(2من العهد.
__________

()1

2

القرار رقم  881يستند وىل قانون الت اهرا العامة املؤرخ  30كانون األول /يسمرب .1997
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 2-3وياكر صاحب البالغ أن قرار اإل ار اإلية يرقى عمل يهدف وىل تقييرد حريرة التةمرع
وىل حد أبعد مما توياه العهد ومن مث فهو ينته املا  )1(5من العهد.
 3-3ويرردعل صرراحب الرربالغ أن اإرراكم ال ر راجعررد قررار اإل ار اإليررة تصرررفد علررى ررو
يشرركل انتهاك راً اللتزامررا برريالروس الدوليررة إلررال حقررو اإلنسرران وأ را كانررد لررع لتررأث
السررلطة التنفياي ررة .وبالت ررا فه ررو ي رردعل أن حق رره حماكمررة عا ل ررة م ررن جان ررب حمكم ررة تص ررة
ومسرتقلة ونزيهرة املنصرروا عليره املررا  )1(14مرن العهرد قررد انتهر  .وإلسررنا حةترها أشررار
وىل تقرير املقرر اجاا املعب باستقالل القلا واإرامح املرؤرخ  8شربا /فرباير )2(2001ا وقرال
ون الس ر ررلطا مل تنف ر ررا توص ر رريا املق ر رررر اج ر رراا .وأش ر ررار ص ر رراحب ال ر رربالغ أيلر ر راً وىل ال ر رربالغ
رقم )3(1995/628ا الاي يلصرد فيره اللةنرة وىل أن وعطراء الدولرة الطررف األسربقية لقانو را
الودب على التزاماهتا ةوجب العهد ال يتماشى مع العهد.
 4-3ويرردعل صرراحب الرربالغ أن حريترره التعبر قررد قريكررد ا و ذلر انتهررا للمررا 19
م ررن العهر ررد .وير رردعل أن ه رراا التقيير ررد لر رريس ل رره مر ررربر ألي اعتبر ررار م ررن االعتبر ررارا املر رراكور
املررا  )3(19م ررن العه رردا أي أنرره ك رران الف راً للقررانون أو أن رره مل يك ررن ضرررورياً حلماي ررة حق ررو
وحريررا اآلي ررينا ومل يكررن مررربراً لرردواعل األمررن القررومل أو السررالمة العامررة وال حلمايررة الصررحة
العامة أو األيال .
 5-3ويدعل صاحب البالغ أن حقه التةمع السلمل قريِّدا و ذل انتهرا للمرا 21
إلتمع ميقرادل.
من العهدا ألن القيو املفروضة ال هل متوافقة مع القانون وال هل ضرورية
مالحظات الجولة الطكف
م ر رراكر ش ر ررفوية مؤري ر ررة  27أيلول/س ر رربتمرب 2011ا الح ر ررد الدول ر ررة الط ر رررف أن
1-4
صاحب البالغ مل يستنفد مجيع سبل االنتصاف اإلية على النحو املطلوب ةوجب املا  2من
الربوتوكول االيتياري وذ أنه مل يستأن لد مكتب املدعى اإلقليمل فيتيبس  .وتر الدولة
الطرف أنه ليس مثة أسراس قرانو للن رر الربالغ وذ أنره تقدميره ينتهر املرا  1مرن الربوتوكرول
االيتياري.
 2-4و مرراكر شررفوية مؤريررة  25كررانون الثا /ينرراير 2012ا ذكررر الدولررة الطرررف أ رراا
بانلر ررمامها وىل الربوتوكر ررول االيتير رراريا وافقر ررد ةقتلر ررى املر ررا  1مر ررن هر رراا الربوتوكر ررول علر ررى
االعرفاف بايتصرراا اللةنررة بتلقررل وار البالغررا الر تررر وليهررا مررن األفررا ياضررعح لواليررة
الدولررة الطرررف الرراين يرردعون وقرروعهم ضررحايا انتهررا الدولررة الطرررف ألي مررن احلقررو املكفولررة
ةوج ررب العه ررد .عل ررى أ ررا الح ررد أن ذلر ر االعر رفاف اق ررفن بأحك ررام أي ررر الربوتوك ررول
االيتياريا ةا فيها األحكام ال حتد معاي خبصوا مقدِّمل البالغرا ومقبوليتهراا وال سريما

__________

()2
()3
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املا ت ر ران  2و .5وتؤكر ررد أن ال ر رردول األد ر رراف ليسر ررد ملزم ر ررةا ةوجر ررب الربوتوكر ررول االيتي ر رراريا
باالعفاف بالن ام الدايلل للةنة وال بتفس ها ألحكام الربوتوكول االيتياري الاي ال ميكرن أن
يك ررون فع رراالً وال وذا ً وفق راً التفاقي ررة فيين ررا بش ررأن ق ررانون املعاه رردا  .وت رردفع بأن رره ينب ررل لل رردول
األدر ررافا م ررا ا ررص وجر رراءا الش رركو ا أن تسفش ررد املق ررام األول بأحك ررام الربوتوك ررول
االيتياري وأن اإلحاال وىل املمارسة ال تتبعها اللةنة منا أمد بعيد وأساليب عملها والقانون
القلائل ليسرد مواضريع تنردرم ضرمن نطرا الربوتوكرول االيتيراري .وتردفع الدولرة الطررف أيلراً
برأن أي بررالغ ينتهر تقدميره أحكررام الربوتوكررول االيتيراري سررتع كده الدولررة الطررف غر متفررق مررع
الربوتوكول االيتياري وس فض ون وبداء تعليقا على مقبوليته أو أسسه املوضوعيةا وأي قررار
تتخاه اللةنة بشأن مثرل هراه البالغرا فسرتعتربه سرلطاهتا قرراراً "برادالً" .وتكررر الدولرة الطررف
رأيها وأن هاا البالغ س كةل على و ينته الربوتوكول االيتياري.
نعليقات صاحم الوالغ تلى مالحظات الجولة الطكف
رسررالة مؤري ررة  27ك ررانون الثا /ينرراير 2015ا ف ررع ص رراحب الرربالغ ب ررأن املراجع ررة
1-5
()4
الرقابي ررة أم ررام مكت ررب امل رردعل الع ررام ال ميك ررن أن تش رركلا وفق راً الجته ررا ا اللةن ررة واإكم ررة
األوروبية حلقو اإلنسان()5ا سبيل انتصاف فعاالً.
 2-5وفيمررا يتعل ررق ب رراعفاا الدول ررة الط رررف علررى ن ررام اللةن ررة ال رردايللا يالح ر ص رراحب
الرربالغ أن اللةنررة هررل الر تفسررر أحكررام العهررد وأن "آراء اللةنررة ةوجررب الربوتوكررول االيتيرراري
متثل قراراً ذا حةية مرن قبرل اهليئرة املنشرأ ةوجرب العهرد نفسره واملكلفرة بتفسر ذلر الرنص"(.)6
لرراا يررر صرراحب الرربالغ أنرره جيررب علررى الدولررة الطرررف احرفام قررارا اللةنررة وكررال "معاي هررا
وممارستها وأساليب عملها".
 3-5ويالح صاحب البالغ أن الدولة الطرف مل تنفاا حىت تاريخ تقدميه بالغه هرااا آراء
اللةنررة أكثررر مررن  65بالغرراا ةررا ذل ر عررد مررن البالغررا ال ر قرردمها صرراحب الرربالغ
نفسه(.)7

__________

()4
()5
()6
()7

4

البالغ رقم 2005/1418ا وسكيايي ضد أوزبكستانا اآلراء املعتمد  20آذار/مارس .2009
ان ر اإكمرة األوروبيرة حلقرو اإلنسرانا االلتمراس رقرم 99/47033ا Tumilovich v. Russiaا القررار املرؤرخ
 22حزيران/يونيه .1999
يشار وىل تعليق اللةنة العام رقم  )2008(33بشأن التزاما الدول األدراف ةوجب الربوتوكول االيتيراريا
الفقر .13
ان ر ررر علر ررى سر رربيل املث ر ررال البالغر ررا رقر ررم 2009/1867ا ورقر ررم 2010/1936ا ورقر ررم 2010/1975ا
ورقم 2010/1977ا ورقم 2010/1981ا ورقرم 2010/2010ا لفينروف ضرد بريالروسا اآلراء املعتمرد
 19متوز/يوليه .2012
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المسائل واإلجكاءات المعكوضة تلى اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف
 1-6تالحر اللةنرة تأكيرد الدولررة الطررف بأنره ال توجرد أسررس قانونيرة للن رر هراا الرربالغ
ما ام قد س ِّةل علرى رو يشركل انتهاكراً ألحكرام الربوتوكرول االيتيراري وأ را غر ملزمرة برأي
الت ر رزام فيم ر ررا يتعلر ررق ب ر رراالعفاف بن ر ررام اللةن ر ررة الر رردايلل وبتفس ر ر اللةنر ررة ألحك ر ررام الربوتوك ر ررول
االيتياري وأنه وذا ا ا اللةنة قراراً بشأن هاا البالغا فستعتربه السلطا قراراً "بادالً".
 2-6وتالح ر اللةن ررة أن الدول ررة الط رررف العه رردا بانل ررمامها وىل الربوتوك ررول االيتي رراريا
تعررفف بايتصرراا اللةنررة بتلقررل بالغررا مق ّدمررة ممركرن ير كدعون أ ررم ضررحايا انتهررا أي حررق مررن
احلقو املنصوا عليها العهد وبالن ر هراه البالغرا (الديباجرة واملرا  1مرن الربوتوكرول
االيتياري) .ويعب انلمام ولة ما وىل الربوتوكول االيتياري ضرمناً تعهردها بالتعراون مرع اللةنرة

اسن نية من أجل السماح هلا بالن ر مثل هاه البالغا ومتكينهرا مرن ذلر مث وحالرة آرائهرا
) .وأي وج رراء
وىل الدولررة الطرررف والفررر املعررب بعررد راسررة الرربالغ (الفقرترران  1و 4مررن املررا  5
تتخرراه الدولررة الطرررف مينررع اللةنررة مررن الن ررر الرربالغ و راسررته والتعب ر عررن آرائهررا بشررأنه أو
يعطلهررا عررن ذل ر هررو وج رراء يتعررارا مررع التزامررا تل ر الدولررة( .)8واللةنررة هررل املسررؤولة عررن
حتدي ررد م ررا وذا ك رران ينب ررل تس ررةيل ال رربالغ .وتالحر ر اللةن ررة أن الدول ررة الط رررفا بع رردم قبوهل ررا
ايتصراا اللةنرة حتديرد مرا وذا كران ينب رل تسرةيل الربالغ وبعردم وعال را مسربقاً عردم قبوهلررا
ق ررار اللةنررة بشررأن مقبوليررة الرربالغ أو أسسرره املوضرروعيةا تكررون قررد أيلررد بالتزاماهتررا املنصرروا
عليها املا  1من الربوتوكول االيتياري.

الن ر مقبولية البالغ
 1-7قبرل الن ررر أي ا عرراء يررر بررالغ مرراا جيررب علررى اللةنررة أن تقررررا وفقراً ملررا تقتلرريه
املا  93من ن امها الدايللا ما وذا كان البالغ مقبوالً أم ال ةوجب الربوتوكول االيتياري.
 2-7وقد حتققد اللةنةا وفقاً ملا تقتليه املرا ()2(5أ) مرن الربوتوكرول االيتيراريا مرن أن
ودار وجراء آير مرن وجرراءا التحقيرق الردو أو التسروية
املسألة نفسها ليسد موضع ا
الدولية.
 3-7وحت رريل اللةن ررة علم راً ب رراعفاا الدول ررة الط رررف ألن ص رراحب ال رربالغ مل يق رردم دلب راً وىل
مكتررب املرردعل العررام إلج رراء مراجعررة رقابيررة لق ررارا اإرراكم اإليررة .وتررا ككر اللةنررة باجتها اهتررا
السررابقة ال ر تفيررد بررأن تقرردمي التمرراس وىل مكتررب املرردعل العررام مررن أجررل وج رراء مراجعررة رقابيررة
لق ر ررارا اإر رراكم ال ر ر أصر ررحبد نافر ررا ال يشر رركل سر رربيل انتصر رراف جير ررب اسر ررتنفا ه ألغ ر رراا
__________

()8
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ان رررا عل ررى س رربيل املث ررالا املرج ررع الس ررابقا الفق ررر 2-8ا والبالغ ررا رق ررم 2010/2019ا ب رروبالفب ض ررد
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املا ()2(5ب) من الربوتوكول االيتيراري( .)9وبنراء عليرها تعتررب اللةنرة أنره لريس مثرة مرا مينعهراا
ةوجب املا ()2(5ب) من الربوتوكول االيتياريا من راسة هاا البالغ.
 4-7وفيم ررا يتعل ررق با ع رراء ص رراحب ال رربالغ ةوج ررب امل ررا  )1(2م ررن العه رردا ت ررا ككر اللةن ررة
باجتها هررا السررابقة ومررؤ اه أن أحكررام امل ررا  2مررن العهرردا ال ر تقررر االلتزامررا العامررة للرردول
أي بالغرا ةوجرب
األدرافا ال ميكن أن تنشأ عنهاا وحردها وةعرزل عرن غ هراا مطالبرا
الربوتوكول االيتياري .وعليها تعترب اللةنرة أن فروع صراحب الربالغ هراا الصرد غر مقبولرة
ودار املا  3من الربوتوكول االيتياري(.)10
 5-7وفيمررا يتعلررق با عرراء صرراحب الرربالغ ةوجررب املررا  )1(5مررن العهرردا تررر اللةنررة أن
هرراا احلك ررم مررن أحك ررام العهررد ال ينش رر .أي حررق ف ررر ي مسررتقل .وعلي ررها ف ر ن ه رراا اجلررزء م ررن
اال عاء ال يتمشى مع العهد وغ مقبول ةوجب املا  3من الربوتوكول االيتياري(.)11
 6-7وفيما يتعلق با عاءا ةوجب املا  )1(14من العهدا تر اللةنة هاه املزاعم تتعلرق
أساساً بتقييم األ لرة املقدمرة يرالل اإاكمرة ووىل تفسر القروانحا وهرل مسرألة تعرو ا مرن حير
املب رردأا وىل اإر ر اكم الودني ررة م ررا مل يك ررن تقي رريم األ ل ررة ب ررائن التعسر ر أو يرق ررى وىل رج ررة ونك ررار
العدالة( .)12و هاه القليةا تر اللةنة أن صاحب البالغ مل يبحا ألغراا املقبوليةا أن س
اإلجراءا القلائية قليته كان تعسفياً أو كان يرقرى وىل رجرة ونكرار العدالرة .ومرن مثّا ترر
اللةنررة أن هرراا اجلررزء مررن الرربالغ ال يسررتند وىل أ لررة كافيررةا وبالتررا تررر أنرره غر مقبررول ةوجررب
املا  2من الربوتوكول االيتياري .
__________

()9

()10

()11
()12
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ان ررر ال رربالغ رق ررم 2009/1873ا أليكس رري ض ررد االحت ررا الروس ررلا اآلراء املعتم ررد  25تشر ررين األول/
أكترروبر 2013ا الفقررر  4-8والرربالغ رقررم 2010/1929ا لوزينكررو ضررد برريالروسا اآلراء املعتمررد 24
تشرين األول/أكتوبر 2014ا الفقر .3-6
ان ر ر ررر ال ر ر رربالغ رق ر ر ررم 2008/1834ا أ .ب .ض ر ر ررد أوكراني ر ر رراا اآلراء املعتم ر ر ررد  23متوز/يولي ر ر رره 2012ا
الفقر ر ر ر ر ر ررر  5-8والبالغر ر ر ر ر ر ررا رقر ر ر ر ر ر ررم 2009/1867ا ورقر ر ر ر ر ر ررم 2010/1936ا ورقر ر ر ر ر ر ررم 2010/1975ا
ورقم 2010/1981 - 2010/1977ا و2010/2010ا لفينروف ضرد بريالروسا اآلراء املعتمرد 19
متوز/يوليه 2012ا الفقر .3-9
ان ر البالغ رقم 2005/1361ا س .ضرد كولومبيراا اآلراء املعتمرد  30آذار/مرارس 2007ا الفقرر 3-6
وال رربالغ رق ررم 2011/2041ا وروفيي ر ض ررد االحت ررا الروس ررلا اآلراء املعتم ررد  11متوز/يولي رره 2015ا
الفقر .3-9
ان ررر التعلي ررق الع ررام رق ررم  )2007(32بش ررأن احل ررق املس رراوا أم ررام اإ رراكم واهليئ ررا القل ررائية و حماكم ررة
عا لررةا الفقررر  26وان رررا مجلررة أمررور أيررر ا الرربالغ رقررم 2000/927ا سررفيتي ضررد برريالروسا اآلراء
املعتمررد  8متوز/يوليرره 2004ا الفقررر  3-6والرربالغ رقررم 2005/1399ا كروارت و ضررد وسرربانياا القررار
بش ر ر ررأن املقبولي ر ر ررة املعتم ر ر ررد  25متوز/يولي ر ر رره 2005ا الفق ر ر ررر  3-4والبالغ ر ر ررا رق ر ر ررم 2009/1867ا
ورقم 2010/1936ا ورقرم 2010/1975ا ورقرم 2010/1981 - 2010/1977ا و2010/2010ا
لفينوف ضد بيالروسا اآلراء املعتمد  19متوز/يوليه 2012ا الفقر .5-9
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 7-7وتالح اللةنة أن ا عاءا صراحب الربالغ برأن حريتره التةمرع ةوجرب املرا 21
من العهد قد قريكد على و تعسفلا لرفض التصريح له باالعتصام .بيد أن اللةنرة تالحر أن
صاحب البالغ كان ينرويا وفقراً للمعلومرا الر قردمها بنفسرها االعتصرام لوحرده .وبنراءً عليرها
و ظروف هاه القليةا ترر اللةنرة أن صراحب الربالغ مل يردعم هراا اال عراء بالتحديرد بأ لرة
كافية ألغراا املقبولية وتر أن هاا اجلزء من البالغ غ مقبول ةوجب املا  2من الربوتوكول
االيتياري(.)13
 8-7وفيمررا يتعلررق با ع رراء صرراحب الرربالغ انته ررا حقوقرره املكفولررة ةوج ررب املررا  19م ررن
العهدا تر اللةنة أن األ لة ال سيقد بشأنه كافية ألغراا املقبوليةا وتقرر قبولرها وتنتقرل وىل
الن ر األسس املوضوعية.

الن ر األسس املوضوعية
 1-8ن ررر اللةن ررة ال رربالغ ض رروء مجي ررع املعلوم ررا الر ر أتاحه ررا هل ررا الطرف رران حس رربما
تقتليه املا  )1(5من الربوتوكول االيتياري.
 2-8وتالحر اللةنررة ا عرراءا صرراحب الرربالغ بررأن حريترره التةمررع قررد قريكرد علررى ررو
تعس ررفلا لر ررفض التصر رريح ل رره باالعتص ررام والتعبر ر ع ررن آرائ رره عالني ررة .وت ررر اللةن ررة أن القل ررية
القانونية املعروضة عليها تتمثل البرد فيمرا وذا كران قررار السرلطا التنفيايرة الدولرة الطررف
ةنررع صرراحب البالغررا مررن االعتصررام مكرران عررام يشرركل انتهاك راً للمررا  19مررن العهررد.
ويتلح من املوا املعروضة على اللةنة أن تصررف صراحب الربالغ وصر مرن قبرل اإراكم علرى
أنه دلب لعقد ت اهر عامة ورفض على أساس أن املكان املختار ليس من األماكن الر تسرمح
فيه ررا الس ررلطا التنفياي ررة للمدين ررة باالعتص رراما وألن ص رراحب ال رربالغ مل يثب ررد تكفل رره ةس ررائل
الرعاية الطبية واألمن والتن ير أثنراء االعتصرام .وترر اللةنرة أن اإلجرراءا املراكور أعراله الر
ا رراهتا السررلطا ا ب ررض الن ررر عررن تقييمهررا مررن الناحيررة القانونيررةا متثررل الواقررع تقييررداً حلقررو
صرراحب البالغ ررا ا يصوص راً احل ررق نقررل املعلوم ررا واألفك ررار أي ر ا كرران نوعه رراا وه ررل حري ررة
تكفلها املا  19من العهد.
 3-8وتش ر اللةنررة وىل تعليقهررا العررام رقررم  )2011(34بشررأن حريررة ال ررأي والتعب ر ا الرراي
جرراء فيرره أن حريررة ال ررأي وحريررة التعب ر شررردان ال غررش عنهمررا لنمرراء الشررخص رراءً كررامالًا وأن
ه رراتح احلر رريتح ض ررروريتان ألي إلتم ررع( .)14فهم ررا تش رركالن حة ررر األس رراس لك ررل إلتم ررع ح ررر
__________

()13

()14
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ان ر ر ررر ال ر ر رربالغ رق ر ر ررم 2003/1157ا كومل ر ر رران ض ر ر ررد أس ر ر رفالياا اآلراء املعتم ر ر ررد  17متوز/يولي ر ر رره 2006ا
الفقر ر ر ر ر ر ررر  4-6والبالغر ر ر ر ر ر ررا رقر ر ر ر ر ر ررم 2009/1867ا ورقر ر ر ر ر ر ررم 2010/1936ا ورقر ر ر ر ر ر ررم 2010/1975ا
ورقم 2010/1981 - 2010/1977ا و2010/2010ا لفينروف ضرد بريالروسا اآلراء املعتمرد 19
متوز/يوليه 2012ا الفقر .7-9
ان ر التعليق العام رقم )2011(34ا الفقر .2
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و ميقرادل( .)15وتا ككر اللةنة بأن املا  )3(19من العهد جتيز فرا بعض القيو ا لكن شرريطة
أن تكون حمد برنص القرانون وأن تكرون ضررورية (أ) الحرفام حقرو اآليررين ومسعرتهما و(ب)
حلمايررة األمررن القررومل أو الن ررام العررام أو الصررحة العامررة أو اآل اب العامررة .وأي تقييررد ملمارسررة
هرراتح احل رريتح جيررب أن يكررون متوافق راً مررع املعيررارين الصررارمح املتمثل رح اللرررور والتناسررب.
وجيررب أالك تفرررا القيررو وال لتل ر األغ رراا ال ر حررد مررن أجلهررا وجيررب أن تكررون متصررلة
اتصاالً مباشراً باحلاجة اإرد الر فرضرد مرن أجلهرا( .)16وترا ككر اللةنرة( )17برأن الدولرة الطررف
هل من جيرب أن يثبرد أن القيرو املفروضرة علرى حقرو صراحب الربالغ الر تكفلهرا املرا 19
بع ررض األم رراكن
م ررن العه ررد ض رررورية ومتناس رربة( .)18وتالح ر اللةن ررة أن حص ررر االعتص رراما
اإد مسبقاًا وكال دلبها من شخص واحد ين م اعتصاماً وبرام عقو على يدما وضافية
لتن رريم االعتصر رراما ال يبر رردو أن ذل ر ر مراعر ررا ملعي رراري اللر رررور والتناسر ررب ةوجر ررب أحكر ررام
املررا  19مررن العهررد .وتالح ر اللةنررة أنرره ال الدولررة الطرررف وال حماكمهررا الودنيررة قرردمد تربيررراً
على فرا هاه القيو  .وتر اللةنةا بالن ر وىل مالبسا القليةا أن قرارا املنع الر دبقرد
على صاحب البالغا ا رغم استنا ها وىل القوانح اإليةا مل تكن مربر وفقراً للشررو املبينرة
الفقررر  3مررن املررا  19مررن العهررد .و لررص بالتررا وىل أن حقررو صرراحب البالغررا ةوجررب
الفقر  2من املا  19من العهد قد انتهكد.
 -9وون اللةنةا وذ تتصرف ةوجب املا  )4(5من الربوتوكول االيتياريا تر أن الوقرائع
املعروض ررة عليه ررا تكشر ر ع ررن ح رردوا انته ررا حلق ررو ص رراحب ال رربالغ ةوج ررب الفق ررر  2م ررن
املا  19من العهد.
 -10ووفقر راً للم ررا ()3(2أ) م ررن العه رردا يق ررع عل ررى ع رراتق الدول ررة الط رررف التر رزام ب ررأن تت رريح
لصرراحب الرربالغ سرربيل انتصرراف فعرراالً .وهرراا يتطلررب منهررا أن جترررب اللرررر الرراي حلررق برراألفرا
الرراين انتهكررد حقرروقهم املكفولررة ةوجررب العهررد ج ررباً كررامالً .وبنرراءً عليررها ف ر ن الدولررة الطرررف
ملزم ررةا مجل ررة أم ررورا با رراذ اجطر روا الالزم ررة لتمك ررح ص رراحب ال رربالغ م ررن احلص ررول عل ررى
التعويض املناسب وبا اذ يطوا ملنع تكرار مثل هراه االنتهاكرا مسرتقبالً .و هراا الصرد ا
تؤكد اللةنة من جديد أن على الدولة الطرف مراجعة تشريعاهتا غ املتوافقة مع التزامهرا ةوجرب
الفقررر  2مررن املررا  2مررن العهرردا وياصررة القررار رقررم  881الصررا ر عررن اللةنررة التنفيايررة ملدينررة
فيتيبس وقانون الت اهرا العامرة الصرا ر  30كرانون األول /يسرمرب 1997ا كمرا دبِّقرا

__________

()15
()16
()17
()18
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املرجع نفسها الفقر .2
املرجع نفسها الفقر .22
ان رررا م ررثالًا ال رربالغ رق ررم 2008/1830ا بيفون رروس ض ررد ب رريالروسا اآلراء املعتم ررد  29تشر ررين األول/
أكت رروبر 2012ا الفق ررر  3-9والرربالغ رق ررم 2008/1785ا أولش رريكيفت ض ررد ب رريالروسا اآلراء املعتم ررد
 18آذار/مارس 2013ا الفقر .5-8
ان ررر عل ررى س رربيل املث ررال الر رربالغ رق ررم 2011/2092ا أن رردروزينكو ض ررد ب رريالروسا اآلراء املعتمر ررد 30
آذار/مارس 2016ا الفقر .3-7
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هاه القليةا ب ية ضمان التمتع باحلقو املنصوا عليها
تاماً الدولة الطرف(.)19

املرا تح  19و 21مرن العهرد متتعراً

 -11وب ررالن ر وىل أن الدولر ررة الط رررفا بانلر ررمامها وىل الربوتوك ررول االيتير رراريا ق ررد اعففر ررد
بايتصرراا اللةنررة حتديررد مررا وذا كرران قررد حرردا انتهررا ألحكررام العهررد أم الا وأن الدولررة
الطرررف قررد تعهررد ا ةوجررب املررا  2مررن العهرردا بررأن تكفررل جلميررع األف ررا املوجررو ين ايررل
وقليميها أو اجاضعح لواليتها احلقو املعفف هبا العهد وأن تتيح سبل انتصراف فعالرة وقابلرة
لإلنفرراذ عنرد ثبررو حرردوا انتهررا ا تررو اللةنررة أن تتلقررى مررن الدولررة الطرررفا غلررون 180
يومراًا معلومررا عررن الترداب املتخررا لوضررع آراء اللةنرة هرراه موضررع التنفيرا .ويطلررب وىل الدولررة
الطرف أيلاً نشر هاه اآلراء وتعميمها على نطا واسع بالل تح البيالروسية والروسية الدولة
الطرف.

__________

()19

GE.16-15631

ان رررا م ررثالًا ال رربالغ رق ررم 2008/1851ا س رريك كو ض ررد ب رريالروسا اآلراء املعتم ررد  28تشر ررين األول/
أكتوبر 2013ا الفقر  11والبالغ رقم 2010/1948ا تورتشيفا وآيرون ضد بريالروسا اآلراء املعتمرد
 24متوز/يوليرره 2013ا الفق ررر  9والرربالغ رق ررم 2008/1790ا غوش رريا وآي رررون ض ررد ب رريالروسا اآلراء
املعتمرد  27متوز/يوليرره 2012ا الفقررر  11ومرع مراعررا الفرررو الربالغ رقررم 2010/1992ا سررو اليكو
ض ر ررد ب ر رريالروسا اآلراء املعتم ر ررد  27آذار/م ر ررارس 2015ا الفق ر ررر  10وال ر رربالغ رق ر ررم 2010/2019ا
بوبالفب ضد بيالروسا اآلراء املعتمد  5تشرين الثا /نوفمرب 2015ا الفقر .10
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