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املقدم من:

ليونيد سودالينكو (ال ميثله حمام)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

بيالروس

تاريخ تقدمي البالغ:

 23أيار/مايو ( 2010تاريخ الرسالة األوىل)

الوثائق املرجعية:

ق ررار املق رررر اج رراا ةوج ررب امل رراد  ،97احمل رراىل ىل
الدولر ر ر ررة الطر ر ر رررف  12آب/أغسر ر ر ررط 2010
(مل يصدر شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد اآلراء:

 5تشرين الثاين/نوفمرب 2015

املوضو :

رفررن مررنب ظي بتنعرريي مررة سررلم وحريررة التعب رري
واحملاكمة العادلة وسبيل االنتصاف الفعاىل

املسائل اجإجرائية:

املقبولي ر ر ررة م ر ر ررن حير ر ر ر االختص ر ر رراا املوض ر ر رروع

املسائل املوضوعية:

حري ررة التعب ررري وحري ررة التكم ررة واحملاكم ررة العادل ررة
وسبيل االنتصاف الفعاىل

مواد العهد:

 )2(2و )3(2و )1(14و 19و21

مواد الربوتوكوىل االختياري:

 2و 3و5

واستنفاد سبل االنتصاف احمللية
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المي ق
آراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بموجب الفقية  4م الماتة  5م
البيههوتو /االختياري الملحدق بالعادت الدتهلي الخداص بدالحقوق المتنيدة
هالسياسية (الدور )115
بشأي
البالغ رقم *2010/2016

املقدم من:

ليونيد سودالينكو (ال ميثله حمام)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

بيالروس

تاريخ تقدمي البالغ:

 23أيار/مايو ( 2010تاريخ الرسالة األوىل)

ي اللكنررة املعنيررة قرروا اجإنسرراي ،املنشررأ ةوجررب املرراد  28مررن العهررد الرردو اجرراا
باحلقوا املدنية والسياسية،

وقد اجتمعت

 5تشرين الثاين/نوفمرب ،2015

وقد فرغت من النعر البالغ رقي  2010/2016املقدم ليها من ليونيرد سرودالينكو
ةوجب الربوتوكوىل االختياري امللحق بالعهد الدو اجاا باحلقوا املدنية والسياسية،

وق ررد وض ررعت

والدولة الطرف،

اعتبار ررا مجي ررة املعلوم رراو املكتوب ررة ال ررص أتاحه ررا ررا ص رراحب ال رربالغ

تعتمد ما يل :

اآلراء بموجب الفقية  4م الماتة  5م البيههوتو /االختياري
 -1صرراحب الرربالغ ررو ليونيررد سررودالينكو ،و ررو م روادن بيالروس ر ولررد عررام .1966
و و يزعي أنه وقة ضحية انتهرا بريالروس حقوقره املكفولرة ةوجرب املرواد  ،)1(14و 19و،21
__________

*

2

ش ررار دراس ررة ررلا ال رربالغ أعن رراء اللكن ررة التالي ررة أمس ررا ي :عي رراو ب ررن عاش ررور ،ولز ر راري بوزي ررد ،وس ررار
كليفالند ،وأوليفييه دو فروفيل ،ويوج واساوا ،و يفانرا ييليرت ،،ودونكراي الكر مو ومروزا ،وفروتي برازارتزي ،
ومر رراورو ب ر روليص ،وناجي ر ررل رود  ،وفكتر ررور مانوي ر ررل رودري ر رري  -ريس ر رريا ،وأنير ررا س ر رريربو  -فر ررو ر ،ودي ر ررروجالىل
سيتولسينغ ،ويوفاىل شاين ،وكونستنتني فاردزيالشفيل  ،ومارغو واترفاىل.
ويرد تلييل له اآلراء رأياي لعنوين من أعناء اللكنة.
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مقروء باالقرتاي مة املراد  )2(2و( )3مرن العهرد .وقرد دخرل الربوتوكروىل االختيراري حيرز النفراظ
بيالروس  30كانوي األوىل/ديسمرب  .1992وصاحب البالغ لي ممثالً ةحام.
الوقائع تما عيضاا صاحب البالغ
 23تش ررين الثرراين/نوفمرب  ،2009قرردم صرراحب الرربالغ دلب راً ىل اللكنررة التنفيليررة
1-2
ملدينر ررة غومر ررل الكر ررربأ مر ررن أجر ررل تنعر رريي اعتصر ررام أحر ررد املير ررادين وس ر ر غومر ررل (مير ررداي
"االنتفاضررة")  10كررانوي األوىل/ديسررمرب  ،2009لك ر يعر ىررب علررى املرره عررن رأيرره الشخص ر
ةناسبة االحتفاىل ظلك اليوم بلكرأ اعتمراد اجإعرالي العرامل حلقروا اجإنسراي حير ي "يروم
حقوا اجإنساي" و يوم احتفا معرتف به بيالروس.
 2-2و  2كر ر ررانوي األوىل/ديسر ر ررمرب  ،2009رفنر ر ررت اللكنر ر ررة التنفيلير ر ررة ،ةوجر ر ررب قرار ر ر ررا
رقرري  ،1410أي ت ررأظي لص رراحب ال رربالغ بتنع رريي االعتص ررام .وق ررد اس ررتند رفن ررها ررلا ىل ع رردم
امتث رراىل ص رراحب ال رربالغ ملقتن ررياو القر ررار رق رري  299الص ررادر ع ررن اللكن ررة التنفيلي ررة بت رراريخ 2
نيساي/أبريل  2008بشأي تنعيي التعا راو اجلماعية مدينة غومل ،و و القررار الرلي اعتمرد
باالس ر ررتناد ىل الق ر ررانوي املتعل ر ررق بالتع ر ررا راو اجلماعي ر ررة ب ر رريالروس ،الص ر ررادر  30ك ر ررانوي
األوىل/ديس ررمرب  .1997وق ررد الحع ررت اللكن ررة التنفيلي ررة ،أوالً ،أي ص رراحب ال رربالغ ق ررد خط ر
لتنعيي اعتصام خارج املكاي املخصص لا ال رو ةوجب القرار رقي  299والحعت اللكنرة،
ثانياً ،أي صاحب البالغ مل يربم العقود املطلوبة مة مقدم اجدماو املدينة من أجل احلفاظ
على األمن ،وتقدمي املساعد الطبية ،وتنعيف املكاي.
 3-2و  7كانوي األوىل/ديسمرب  ،2009قدم صاحب البالغ دعناً قرار الرفن الصادر
عن اللكنة التنفيلية ىل حمكمة املنطقة الوسطى غومل الص رفنت لا الطعن  30كرانوي
األوىل/ديسمرب  .2009و  22كانوي الثاين/ينراير  ،2010قردم صراحب الربالغ دعنراً قررار
حمكمررة املنطقررة الوسررطى ىل حمكمررة غومررل اجإقليميررة الررص رفنررت ررلا الطعررن  23شرربا /
فربايررر  .2010و  11آظار/مررارس و 19نيسرراي/أبريل  ،2010قرردم صرراحب الرربالغ دعن راً
قررار حمكمرة غومررل اجإقليميرة ىل رئري احملكمررة اجإقليميرة ورئرري احملكمرة العليرا مررن خرالىل جرراء
املراجع ررة القن ررائية الرقابي ررة .وق ررد رف ررن ك ررال الطعن ررني  14نيس رراي/أبريل  2010و 15أي ررار/
مايو  ،2010على التوا .
 4-2وقررد زعرري صرراحب الرربالغ ،شرركاواه املقدمررة ىل احملرراكي ،أي رفررن اللكنررة التنفيليررة
منحه اجإظي يشكل تقييداً حلقره حريرة التعبرري وحقره حريرة التكمرة اللرلين يكفلهمرا دسرتور
برريالروس والعه ررد ال رردو اج رراا ب رراحلقوا املدني ررة والسياس ررية ،وأن رره مل ص ررل عل ررى أي توض رريب
لهسباب الص استدعت تقييد حقوقه .وقد خلصت احملاكي ىل أي رفن اللكنة التنفيليرة قرانوين
ألنه استند ىل القرار رقي .299
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 5-2و الش رركوأ ال ررص ق رردمها ص رراحب ال رربالغ ىل حمكم ررة املنطق ررة الوس ررطى  7ك ررانوي
األوىل/ديسمرب  ،2009دلب ىل احملكمة أي تعترب قرار اللكنة التنفيلية رقي  299قراراً يتنراقن
مة دستور بيالروس وكللك مة العهد .ويزعي صاحب البالغ أي القيود احملردد ظلرك القررار،
أي اش ر ررتا تنعر رريي أي مر ررة مكر رراي واحر ررد حمر رردد منطقر ررة نائير ررة مر ررن مدينر ررة يبلر ررغ عر رردد
س رركا ا  500 000نس ررمة ،و بر ررام عق ررود ل رردفة أتع رراب مق رردم اج رردماو املدين ررة ،تنته ررك
جرو ر تلرك احلقروا ظاترره .وقرد رفنرت حمكمررة املنطقرة الوسرطى رلا اجلررزء مرن شركوأ صرراحب
البالغ  14كانوي األوىل/ديسمرب  2009حي خلصت ىل أنره لري مرن املمكرن الطعرن
الق ررار رقرري  299أمررام احملرراكي ظاو االختصرراا العررام ألي ظلررك الق ررار قررد سرركل السرركل
الود للصكو القانونية.
 6-2و  22ك ررانوي األوىل/ديس ررمرب  ،2009ق رردم ص رراحب ال رربالغ دعنر راً قر ررار حمكم ررة
املنطق ر ر ر ررة الوس ر ر ر ررطى أم ر ر ر ررام احملكم ر ر ر ررة اجإقليمي ر ر ر ررة ال ر ر ر ررص رفن ر ر ر ررت ر ر ر ررلا الطع ر ر ر ررن  14ك ر ر ر ررانوي
الثاين/يناير  .2010و  11آظار/مارس  2010و 22آظار/مرارس  ،2010علرى التروا  ،قردم
صرراحب الرربالغ دعن راً ق ررار احملكمررة اجإقليميررة لرردأ رئرري احملكمررة اجإقليميررة ورئرري احملكمررة
العلي ر ر ررا م ر ر ررن خ ر ر ررالىل ج ر ر رراء املراجع ر ر ررة القن ر ر ررائية الرقابي ر ر ررة .وق ر ر ررد رف ر ر ررن ك ر ر ررال الطعن ر ر ررني 19
آظار/مررارس  2010و 6أيار/مررايو  ،2010علررى الت روا ( .)1ويقرروىل صرراحب الرربالغ نرره بررللك
يكوي قد استنفد مجية سبل االنتصاف احمللية الفعالة.
الشكوى
 1-3يدع صاحب البالغ أي رفن السرلطاو الودنيرة دلبره املتعلرق بتنعريي اعتصرام يشركل
انتهاك راً حلقوقرره املكفولررة ةوجررب أحكررام املررادتني  19و ،21مقررروء برراالقرتاي مررة املرراد )2(2
و( )3من العهد .و و يزعي أنه ال اللكنة التنفيلية وال احملاكي قد نعررو مرا ظا كانرت القيرود
املفروضة على حقوقه ةوجب القررار رقري  299مرربر ألسرباب تتعلرق براألمن القروم أو السرالمة
العامة ،أو النعام العام ،أو محاية الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،أو ما ظا كانرت تلرك القيرود
ضرررورية حلمايررة حقرروا اآلخ ررين وحريررا ي .و ررو يرردع أي الق ررار رقرري  299الررلي صررر كررل
التع ررا راو اجلماعي ررة مك رراي واح ررد يق ررة منطق ررة نائي ررة غوم ررل ،واشر ررتا قي ررام منعمر ر
التعا راو بإبرام عقود مسبقة مرة مقردم اجردماو املدينرة لردفة تكراليف اجردماو ،يقيرداي
على حنو ال داع له حقوقه املكفولة ةوجرب املرادتني  19و 21مرن العهرد .و رو يرزعي أينراً أي
__________

()1
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وباجإضررافة ىل ظلررك ،قرردم صرراحب الرربالغ  11آظار/مررارس  2010شرركوأ ىل رئرري احملكمررة الدس ررتورية
يطعرن مرن خال را قررار اللكنررة التنفيليرة رقري  .299و  26آظار/مرارس  ،2010رىدو شركواه مررن دوي أي
ينعررر فيهررا .وأوضررحت احملكمررة الدسررتورية لصرراحب الرربالغ أنرره ةوجررب القررانوي احملل ر  ،ال ميكررن لهف رراد تقرردمي
دلب رراو ىل احملكم ررة الدس ررتورية بص ررور مباش ررر ب ررل ينب ر ر رري أي مي ررروا أوالً ع رررب قنر رواو الس ررلطاو املختص ررة
واملسررلولني املخ رولني ممارسررة ررلا احلررق ،أي رئرري الرربالد ،وجمل ر الن رواب ،وجملر اجلمهوريررة ،واحملكمررة العليررا،
واحملكمة اجإدارية العالية ،أو جمل الوزراء.
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أحكررام القررانوي املتعلررق بالتعررا راو اجلماعيررة ىك رن السررلطاو التنفيليررة احملليررة مررن اارراظ قرراراو
حتدد فيها مواقة دائمة لتنعيي التعا راو اجلماعية من دوي تقدمي أي مربر لا التقييد.
 2-3ويررزعي صرراحب الرربالغ أين راً أي اسررتحالة الطعررن ،دررار دعرروأ قنررائية مدنيررة،
مشررروعية القررانوي التشرريع أمررام احملرراكي ظاو االختصرراا العررام حترمرره مررن االسررتفاد مررن سرربيل
انتصاف فعاىل وتشكل انتهاكاً ألحكام املراد  )1(14مقرروء براالقرتاي مرة أحكرام املراد )2(2
و( )3من العهد .و لا السياا ،يطلرب صراحب الربالغ ىل اللكنرة أي توصر الدولرة الطررف
ةواءمررة تش رريعا ا مررة املعررايري الدوليررة احملرردد امل رواد  19و 21و )1(14مررن العهررد ،وتقرردمي
تعويناو عما تكبده من نفقاو ،ةا فيها رسوم احملكمة ،كما يطلب تعويناً غري نقدي.
مالحظات التهلة الطيف

مرلكر شررفوية ملرخرة  25كررانوي الثاين/ينراير  ،2012كررررو الدولرة الطرررف موقفهررا
1-4
اللي كانت قد أعربت عنه ملكر ا الشفوية امللرخة  6كانوي الثاين/يناير  2011فيمرا يتعلرق
بالتسكيل غري املربر للبالغاو املقدمة من أفراد مل يستنفدوا مجية سربل االنتصراف احملليرة املتاحرة
الدولررة الطرررف ،ةررا ظلررك تقرردمي التمرراس ىل مكتررب املرردع العررام جإج رراء مراجعررة رقابيررة
حلكرري لرره مفعرروىل األمررر املقن ر برره ،مررا يشرركل انتهاك راً للمرراد  2مررن الربوتوكرروىل االختيرراري.
وباجإضررافة ىل ظلررك ،تقرروىل الدولررة الطرررف ررا عنرردما أصرربحت درفراً الربوتوكرروىل االختيرراري،
وافقت ةوجب املاد  1منه على االعرتاف باختصاا اللكنة تلق ودراسة البالغاو املقدمة
مررن أفرراد خاضررعني لواليتهررا ير ىدعوي أ رري ضررحايا انتهاكهررا ألي مررن احلقرروا الررص ميهررا العهررد.
غررري أي الدولررة الطرررف تالحرررت أي ظلررك االع ررتاف جرراء مقرتن راً بأحكررام أخرررأ م رن الربوتوكرروىل
االختي رراري ،ة ررا فيه ررا تل ررك األحك ررام ال ررص حت رردد مع ررايري تتعل ررق ةق رردم االلتماس رراو وةقبولي ررة
بالغا ي ،وخباصة أحكام املادتني  2و.5
 2-4وتقوىل الدولة الطرف ي الدوىل األدراف غري ملزمة ،ةوجب الربوتوكوىل االختياري ،بأي
تعرررتف بنعررام اللكنررة ال ررداخل أو بتفسررري ا ألحكررام الربوتوك رروىل االختيرراري الررلي ال ميك ررن أي
يكوي فعاالً الى عندما يكوي وفقاً التفاقيرة فيينرا لقرانوي املعا رداو .وتنريف الدولرة الطررف بأنره
فيم ررا يتعل ررق ب ررإجراء تق رردمي الشر رركاوأ ،ينب ر ر أي تسرتش ررد ال رردوىل األد ر رراف ،املقر ررام األوىل،
بأحك ررام الربوتوك رروىل االختي رراري ،وأي اجإش رراراو ىل ممارس ررة اللكن ررة املتبع ررة من ررل أم ررد بعي ررد و ىل
أس رراليب عمله ررا واجتهادا ررا الس ررابقة ال تن رردرج د ررار الربوتوك رروىل االختي رراري .وتق رروىل الدول ررة
ركل عل ررى حن ررو يش رركل انتهاك ر راً ألحك ررام الربوتوك رروىل
الط رررف أين ر راً ررا س ررتعترب أي ب ررالغ يس ر أل
االختيراري بالغراً يتعرارو مرة الربوتوكروىل االختيراري وسرريفن مرن دوي تقردمي مالحعراو بشررأي
مقبوليته أو أسسه املوضوعية ،و ي سلطا ا ستعترب أي قررار تتخرله اللكنرة بشرأي رله البالغراو
املرفوض ررة قر رراراً "ب ررادالً" .وت رررأ الدول ررة الط رررف أي ال رربالغ احل ررا ق ررد س رركل عل ررى حن ررو ينته ررك
الربوتوكوىل االختياري.
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هعليقات صاحب البالغ على مالحظات التهلة الطيف
رسر ررالة ملرخر ررة  21آظار/مر ررارس  ،2012يقر رروىل صر رراحب الر رربالغ نر رره ال يعتر رررب أي
1-5
املراجعة الرقابية أمام مكتب املدع العام تشكل سبيل انتصاف فعاالً ،و و يشري ىل اجتهاداو
اللكنة بشأي له املسألة(.)2
 2-5وفيما يتعلق باعرتاو الدولة الطرف على نعرام اللكنرة الرداخل  ،يقروىل صراحب الربالغ
ي اللكنة الص تفسر أحكام العهد و ي "آراء اللكنة ةوجب الربوتوكوىل االختيراري ثرل قرراراً
ظا حكيررة مررن قبررل ا يأررة املنشررأ ةوجررب العهررد نفسرره واملكلفررة بتفسررري ظلررك الررنص"( .)3ويرررأ
صرراحب الرربالغ أنرره اسررتناداً ىل مررا تقرردم ،جيررب علررى الدولررة الطرررف أي حترررتم ق رراراو اللكنررة
وكللك "معايري ا وممارستها وأساليب عملها".
المسائل هاإلجياءات المعيهضة على اللجنة

عدم تعاوي الدولة الطرف
 1-6تالحررت اللكنرة تأكيرد الدولررة الطررف بأنره ال توجرد أسر قانونيرة للنعرر رلا الرربالغ
ما دام قد سكل علرى حنرو يشركل انتهاكراً ألحكرام الربوتوكروىل االختيراري وأ را غرري ملزمرة برأي
الت ر رزام فيم ر ررا يتعلر ررق ب ر رراالعرتاف بنعر ررام اللكن ر ررة الر ررداخل وبتفس ر ررري اللكنر ررة ألحك ر ررام الربوتوك ر رروىل
االختياري وأنه ظا االو اللكنة قراراً بشأي لا البالغ ،فستعتربه السلطاو قراراً "بادالً".
 2-6وتل ىكر اللكنة بأي املاد  )2(39من العهد اوىل اللكنة وضرة نعامهرا الرداخل اجراا
هب ررا ،و ررو نع ررام وافق ررت ال رردوىل األدر رراف عل ررى االعر ررتاف ب رره .فل رردأ االنن ررمام ىل الربوتوك رروىل
االختياري ،تعرتف الدولة الطرف العهد باختصاا اللكنة املتمثل تلق ودراسة البالغراو
املقدمررة مررن أفرراد يزعمرروي أ رري ضررحايا انتهررا أي حررق مررن حقرروقهي املنصرروا عليهررا العهررد
(الديباجة واملراد  .)1مث ي اننرمام دولرة مرا ىل الربوتوكروىل االختيراري يعر ضرمناً تعهرد ا برأي
تتعرراوي مررة اللكنررة سررن نيررة للسررمايف ررا بررالنعر تلررك البالغرراو و كينهررا مررن ظلررك والقيرام،
بعررد دراسررة البالغرراو ،بإحالررة آرائهررا ىل الدولررة الطرررف و ىل الفرررد املعر (املرراد  )1(5و(.))4
وممررا يتعررارو مررة ررله االلتزامرراو أي تتخررل الدولررة الطرررف أي جرراء مينررة أو يعطررل نعررر اللكنررة
بالغ ما ودراسرته والتعبرري عرن آرائهرا بشرأنه( .)4ويعرود ىل اللكنرة أي تقررر مرا ظا كانرت حالرة
ركل أم ال .والدولررة الطرررف ،بامتناعهررا عررن قبرروىل اختصرراا اللكنررة املتمثررل
مررا ينب ر أي تسر أل
حتديررد مررا ظا كرراي جيررب تسرركيل بررالغ مررا ،وبإعال ررا القررادة أ ررا لررن تقبررل القررار الررلي تتخررله

__________

()2
()3
()4
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البالغ رقي  ،2005/1418سكياييف ضد أوزبكستاي ،اآلراء املعتمد  20آظار/مارس .2009
يشار ىل تعليق اللكنة العام رقي  )2008(33بشأي التزاماو الدوىل األدراف ةوجب الربوتوكوىل االختياري.
انعر ر ر ر ررر ،م ر ر ر ر ررثالً ،البالغ ر ر ر ر رراو الر ر ر ر ررص حتم ر ر ر ر ررل األرق ر ر ر ر ررام  ،2009/1867و ،2010/1936و،2010/1975
و ،2010/1977و ،2010/1981والرربالغ رقرري  ،2010/2010ليفينرروف ضررد برريالروس ،اآلراء املعتمررد
 19وز/يولي رره  ،2012الفق ررر  2-8وال رربالغ رق رري  ،1999/869بيان ررديونغ وآخ ررروي ض ررد الفلب ررني ،اآلراء
املعتمد  19تشرين األوىل/أكتوبر  ،2000الفقر .1-5
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اللكنررة فيمررا يتعلررق ةقبوليررة البالغرراو وأسسررها املوضرروعية ،تكرروي قررد أخلررت بالتزاما ررا ةوجررب
املاد  1من الربوتوكوىل االختياري.

النعر مقبولية البالغ
 1-7قبرل النعررر أي ادعرراء يرررد بررالغ مررا ،جيررب علررى اللكنررة أي تقرررر ،وفقراً ملررا تقتنرريه
املاد  93من نعامها الداخل  ،ما ظا كاي البالغ مقبوالً أم ال ةوجب الربوتوكوىل االختياري.
 2-7وقد حتققت اللكنة ،وفقاً ملا تقتنيه املراد ()2(5أ) مرن الربوتوكروىل االختيراري ،مرن أي
دار جراء آخر مرن جرراءاو التحقيرق الردو أو التسروية
املسألة نفسها ليست موضة
الدولية.
 3-7وحت رري اللكن ررة علم راً ب رراعرتاو الدول ررة الط رررف ألي ص رراحب ال رربالغ مل يق رردم دلب راً ىل
مكتررب املرردع العررام جإج رراء مراجعررة رقابيررة لق رراراو احملرراكي احملليررة .وتررل ىكر اللكنررة باجتهادا ررا
السررابقة الررص تفي رد بررأي تقرردمي التمرراس ىل مكتررب املرردع العررام مررن أجررل ج رراء مراجعررة رقابيررة
لق ر رراراو احملر رراكي الر ررص أصر ررحبت نافر ررل ال يشر رركل سر رربيل انتصر رراف جير ررب اسر ررتنفاده ألغ ر رراو
املاد ()2(5ب) من الربوتوكوىل االختيراري( .)5وبنراء عليره ،تعتررب اللكنرة أنره لري ميرة مرا مينعهرا،
ةوجب املاد ()2(5ب) من الربوتوكوىل االختياري ،من دراسة لا البالغ.
 4-7وحترري اللكنررة علمراً بادعرراء صرراحب الرربالغ أي حقوقرره ةوجررب املرراد  ،)1(14مقررروء
باالقرتاي مة املاد  )2(2و( )3من العهد قد انتهكت ألي احملاكي رفنت النعر ادعائه فيمرا
يتعلررق بعرردم قانونيررة الق ررار رقرري  299الصررادر عررن اللكنررة التنفيليررة ملدينررة غومررل  2نيسرراي/
أبري ررل  2008بش ررأي تنع رريي التع ررا راو اجلماعي ررة مدين ررة غوم ررل .و ررلا الص رردد ،تالح رررت
اللكن ررة أن رره ةوج ررب التش رريعاو الودني ررة ،ال ميك ررن التحق ررق م ررن مش ررروعية الق روانني ال م ررن قب ررل
احملكمر ر ررة الدسر ر ررتورية ولر ر رري مر ر ررن قبر ر ررل احملر ر رراكي ظاو االختصر ر رراا العر ر ررام .وميكر ر ررن لهف ر ر رراد أي
يتق رردموا بطلب رراو ىل احملكم ررة الدس ررتورية ع ررن دري ررق ع رردد م ررن الس ررلطاو واملس ررلولني .وتالح رررت
اللكنررة أي حتريررك الرردعوأ أمررام يأررة قنررائية تفتقررر علررى حنررو واضررب الختصرراا التعامررل مررة
مس ر ررألة م ر ررا ال يس ر ررتدىل من ر رره تلقائير ر راً عل ر ررى ح ر رردو انته ر ررا للن ر ررماناو املنص ر رروا عليه ر ررا
املاد  )1(14من العهد( .)6ولللك فرإي اللكنرة الرص ىل أي رلا اجلرزء مرن الربالغ غرري مقبروىل
من حي االختصاا املوضوع ةوجب املاد  3من الربوتوكوىل االختياري.
__________

()5
()6
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انع ررر ال رربالغ رقر رري  ،2009/1873أليكس رريف ض ررد االحت رراد الروس ر ر  ،اآلراء املعتم ررد  25تش ر ررين األوىل/
أكت رروبر  ،2013الفق ررر  4-8وال رربالغ رق رري  ،2010/1929لوزينك ررو ض ررد ب رريالروس ،اآلراء املعتم ررد 24
تشرين األوىل/أكتوبر  ،2014الفقر .3-6
انعررر ،مررثالً ،الرربالغ رقرري  ،2003/1182كراتسرري ضررد قررربا ،اآلراء املعتمررد  25وز/يوليرره ،2005
الفقر .5-6
7

CCPR/C/115/D/2016/2010

 5-7وتالحرررت اللكنررة ادعرراء صرراحب الرربالغ أي السررلطاو احملليررة قررد رفنررت دلبرره تنعرريي
اعتصررام وأي اللكنررة التنفيليررة وكررللك احملرراكي مل تنعررر مسررألة مررا ظا كانررت القيررود املفروضررة
عل ررى حقوق رره ةوج ررب الق ر ررار رق رري  299م ررربر أم ال .وي ررزعي ص رراحب ال رربالغ أين ر راً أي الق ر ررار
رقري  299الرلي اعتمرد باالسررتناد ىل القرانوي املتعلرق بتنعريي التعررا راو اجلماعيرة قيىرد علرى حنررو
ال داع ر لرره احلقرروا الررص تكفلهررا املادترراي  19و 21مررن العهررد .وتالحرررت اللكنررة كررللك ادعرراء
صاحب البالغ أي حقوقه ةوجب أحكام املرادتني  19و ،21مقرروء براالقرتاي مرة املراد )2(2
و( )3مررن العهررد قررد انتهكررت .و غيرراب أي معلومرراو مررن الدولررة الطرررف بشررأي وقررائة ررله
القنررية ،تعلررن اللكنررة أي الرربالغ مقبرروىل مررا دام يثررري مسررائل تنرردرج دررار أحكررام املررادتني 19
و ،21مقررروء وحررد ا وبرراالقرتاي مررة املرراد  )2(2و( )3مررن العهررد ،ومررن مث تنتقررل اللكنررة ىل
النعر األس املوضوعية للبالغ.

النعر األس املوضوعية
 1-8نع رررو اللكن ررة ال رربالغ ض رروء مجي ررة املعلوم رراو ال ررص أتاحه ررا ررا الطرف رراي حس رربما
تقتنيه املاد  )1(5من الربوتوكوىل االختياري.
 2-8وتالحرررت اللكنررة ادعرراء صرراحب الرربالغ أي قررار اللكنررة التنفيليررة رقرري  299يقيىررد علررى
حن ررو ال داع ر ل رره احل ررق حري ررة التعب ررري واحل ررق التكم ررة الس ررلم ألن رره يف رررو عل ررى منعمر ر
التعررا راو اجلماعيررة التزام راً بررإبرام عقررود مررة مقرردم اجرردماو املدينررة تقتن ر دفررة تكرراليف
اجرردماو وألنرره ال يسررمب بتنعرريي التعررا راو اجلماعيررة ال مكرراي واحررد و منطقررة نائيررة
غومل ،و مدينة يبلغ عدد سكا ا  500 000نسمة .وتالحرت اللكنرة أينراً ادعراء صراحب
البالغ أي التطبيق الرمس لقرار اللكنة التنفيليرة رقري  299علرى حالتره ،مرن دوي النعرر مردأ
احلاجررة ىل تقييررد ممارسررته حلقوقرره ،يشرركل تقييررداً غررري مررربر حلقوقرره ةوجررب املررادتني  19و21
من العهد.
 3-8وتل ىكر اللكنة ،أوالً ،بأي املاد  )3(19مرن العهرد تفررو قيروداً معينرة شرريطة أي يكروي
فرضر ررها ةوجر ررب القر ررانوي وأي يكر رروي ضر رررورياً لنر ررماي (أ) اح ر ررتام حقر رروا اآلخ ر ررين ومسعر ررتهي
و(ب) محايررة األمررن القرروم أو النعررام العررام أو الصررحة العامررة أو اآلداب العامررة .وتشررري اللكنررة
ىل تعليقهررا العررام رقرري  )2011(34بشررأي حريررة ال ررأي والتعبررري ،وقررد جرراء فيرره أي حريررة ال ررأي
وحريررة التعبررري شرررداي ال غررل عنهمررا لنمرراء الشررخص نرراءً كررامالً ،وأي رراتني احل رريتني ضررروريتاي
ألي جمتمة (الفقر  .)2فهما تشكالي حكر األساس لكل جمتمة حر ودميقراد (الفقر .)22
وأي تقييررد ملمارسررة رراتني احل رريتني جيررب أي يكرروي متوافق راً مررة املعيررارين الصررارمني املتمثلررني
النرور والتناسب .وجيب أالى تفرو القيود ال لتلك األغراو الص حددو من أجلها وجيب أي
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تكرروي متصررلة اتصرراالً مباش رراً باحلاجررة احملرردد الررص فرضررت مررن أجلهررا( .)7وتررل ىكر اللكنررة( )8بررأي
الدولررة الطرررف ر مررن جيررب أي يثبررت أي القيررود املفروضررة علررى حقرروا صرراحب الرربالغ الررص
تكفلهرا املرراد  19مررن العهررد ضرررورية ومتناسرربة وأنرره حرل ولررو جرراز للرردوىل األدرراف ،مررن حير
املبرردأ ،أي تنشررا نعام راً يهرردف ىل التوفيررق بررني حريررة الفرررد نقررل املعلومرراو واملصررلحة العامررة
املتمثلررة احلفرراظ علررى النعررام العررام منطقررة بعينهررا ،فررإي ررلا النعررام جيررب أالى يطبررق بطريقررة
تتعارو مة أحكام املاد  19من العهد.
 4-8وتل ىكر اللكنة ،ثانياً ،بأي احلق التكمة السلم  ،كما و مكفوىل ةوجرب املراد 21
من العهد ،و حق أساس مرن حقروا اجإنسراي ،و رو ضرروري للتعبرري العلر عرن وجهراو نعرر
الف رررد وآرائ رره ،و ررو ح ررق ال غ ررل عن رره جمتم ررة دميقراد ر  .و ررو يس ررتتبة تاح ررة مكاني ررة تنع رريي
التكمعرراو السررلمية واملشرراركة فيهررا ،ةررا ظلررك احلررق تنعرريي التكمعرراو غررري املتحركررة (مثررل
االعتصاماو مكاي عام) .و ق ملنعم التكمعاو عموماً اختيار مكراي التكمرة علرى مررأأ
و علرى
ومسمة من مجهور ي املستهدف ،وال جيوز فرو أي قيرد علرى رلا احلرق ال ظا (أ) فرر ل
حنررو يتوافررق مررة القررانوي و(ب) كرراي ضرررورياً جمتمررة دميقرادر مررن أجررل احلفرراظ علررى األمررن
القوم أو السالمة العامة أو النعام العام ،أو حلمايرة الصرحة العامرة أو اآلداب العامرة أو حلمايرة
حقرروا اآلخ ررين وحريررا ي .وعنرردما تفرررو دولررة درررف قيرروداً هبرردف التوفيررق بررني حررق الفرررد
التكمة واملصاحل اآلنفة اللكر الص ثل شاغالً عاماً ،فينب ا أي تسرتشد هبدف تيسري ممارسرة
لا احلق بدالً من أي تسعى لتقييده بقيود ال داع ا أو غري متناسربة .ولرللك يقرة علرى عراتق
الدولة الطرف التزام بتربير تقييد لا احلق اللي حتميه املاد  21من العهد.
 5-8و احلالررة قيررد النعررر ،اختررار صرراحب الرربالغ أحررد امليررادين الرئيسررية مدينررة غومررل
ليررنعي فيرره اعتصررامه لكر جيررا ر برأيرره "يرروم حقرروا اجإنسرراي" .وتالحرررت اللكنررة أي السررلطاو
الودنيررة رفنررت دلررب صرراحب الرربالغ تنعرريي اعتصررام كررة أي املوقررة الررلي يعت رزم لتنعرريي ررلا
احلد فيه خيتلف عن املكاي الوحيد املسمويف به ةوجب القرار رقي  299وألي صاحب الربالغ
مل يربم عقوداً مة مقدم اجدماو املدينة .وتالحرت اللكنة أينراً أنره يتبرني ،مرن مرواد امللرف،
أي السلطاو الودنية مل تبني كيف ميكن العتصام منعي املكاي اللي اقرتحه صاحب الربالغ
أي يعر ىررو للخطررر األمررن القرروم أو السررالمة العامررة أو النعررام العررام أو محايررة الصررحة العامررة أو
اآلداب العامة ،أو محاية حقوا اآلخرين وحريرا ي .وتالحررت اللكنرة ،بصرفة خاصرة ،أنره ال
ي رررد أي توض رريب ،ال ق ر ررار اللكن ررة التنفيلي ررة رف ررن دل ررب ص رراحب ال رربالغ تنع رريي اعتص ررام،
وال قرراراو احملرراكي ،لبيرراي األسررباب الررص عررل مررن القيررود املفروضررة ةوجررب القررار رقرري 299
واملطبقة حالة صاحب البالغ ضرورية ومربر .

__________

()7
()8

GE.15-22893

املرجة نفسه ،الفقر .22
انعر ررر ،مر ررثالً ،الر رربالغ رقر رري  ،2008/1830بيفون رروس ضر ررد ب رريالروس ،اآلراء املعتمر ررد  29تش ر ررين األوىل/
أكت رروبر  ،2012الفق ررر  3-9وال رربالغ رق رري  ،2008/1785أولش رريكيفت ،ض ررد ب رريالروس ،اآلراء املعتم ررد
 18آظار/مارس  ،2013الفقر .5-8
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 6-8وتالحرت اللكنة كللك أي احلعر املفروو كري األمرر الواقرة ةوجرب القررار رقري 299
لتنعيي مة أي مكاي عام وسر مدينرة غومرل ،باسرتثناء منطقرة واحرد نائيرة ،يقيىرد علرى
حنو ال داع له احلق التكمرة وحريرة التعبرري .وتالحررت اللكنرة أينراً أي مطالبرة مرنعي اعتصرام
يقتصررر عليرره وحررده بررأي يررربم عقررداً للحصرروىل علررى خرردماو ضررافية مررن أجررل تنعرريي االعتصررام
تلق عبأاً غري متناسب على ممارسرة احلرق التكمرة السرلم واحلرق حريرة التعبرري السرياا
نفسرره .و ررل ررله العررروف ،الررص اللكنررة ىل أي التطبيررق الرمس ر للق ررار رقرري  299ورفررن
سلطاو الدولة الطرف لطلب صاحب البالغ تنعيي اعتصرام ليسرا مرربرين ،وتسرتنتل اللكنرة مرن
مث أي حقوا صاحب البالغ ةوجب املادتني  19و 21من العهد قد انتهكت.
 7-8و ضرروء ررلا االسررتنتاج ،تقرررر اللكنررة عرردم النعررر ادعرراءاو صرراحب الرربالغ الررص
تندرج دار أحكام املادتني  19و ،21مقروء باالقرتاي مة املاد  )2(2و( )3من العهد.
 -9و ي اللكنة ،ظ تتصرف ةوجب املاد  )4(5من الربوتوكوىل االختياري ،ترأ أي الوقرائة
املعروضة عليهرا تكشرف عرن حردو انتهرا حلقروا صراحب الربالغ ةوجرب املرادتني  19و21
من العهد.
 -10ووفقر راً للم رراد ()3(2أ) م ررن العه ررد ،يق ررة عل ررى ع رراتق الدول ررة الط رررف التر رزام ب ررأي تت رريب
لصرراحب الرربالغ سرربيل انتصرراف فعرراالً .و ررلا يتطلررب منهررا أي رررب بالكامررل النرررر الررلي حلررق
باألفراد اللين انتهكت حقوقهي املكفولة ةوجرب العهرد .وبنراءً عليره ،فرإي الدولرة الطررف ملزمرة،
مجلررة أمررور ،بررأي تسرردد أي نفقرراو تكبررد ا صرراحب الرربالغ وأي تقرردم لرره تعوين راً مالئم راً.
والدولة الطررف ملزمرة أينراً بااراظ خطرواو ملنرة حردو انتهاكراو مماثلرة املسرتقبل .و رلا
اجصرروا ،تلكررد اللكنررة مررر أخرررأ أنرره ينب ر للدولررة الطرررف أي تررنقب تشرريعا ا وفقراً اللتزاما ررا
ةوج ررب امل رراد  ،)2(2وخباص ررة القر ررار رق رري  299الص ررادر ع ررن اللكن ررة التنفيلي ررة ملدين ررة غوم ررل،
والق ررانوي املتعل ررق بتنع رريي التع ررا راو اجلماعي ررة الص ررادر  30ك ررانوي األوىل/ديس ررمرب ،1997
الللين دبقا له احلالة ،ب ية ضماي التمتة براحلقوا املكفولرة ةوجرب املرادتني  19و 21مرن
العهد تعاً كامالً الدولة الطرف(.)9
 -11وب ررالنعر ىل أي الدولر ررة الط رررف ،باننر ررمامها ىل الربوتوك رروىل االختير رراري ،ق ررد اعرتفر ررت
باختصرراا اللكنررة حتديررد مررا ظا كرراي قررد حررد انتهررا ألحكررام العهررد أم ال ،وأي الدولررة
الطرررف قررد تعهرردو ،ةوجررب املرراد  2مررن العهررد ،بررأي تكفررل جلميررة األف رراد املوجررودين داخررل

__________

()9

10

انع ررر ،م ررثالً ،ال ر ربالغ رق رري  ،2008/1851س رريكريكو ض ررد ب رريالروس ،اآلراء املعتم ررد  28تش ر ررين األوىل/
أكتروبر  ،2013الفقررر  11والرربالغ رقرري  ،2010/1948تورتشرريفا وآخررروي ضررد برريالروس ،اآلراء املعتمررد
 24وز/يولي رره  ،2013الفق ررر  9وال رربالغ رق رري  ،2008/1790غوش رريا وآخ ررروي ض ررد ب رريالروس ،اآلراء
املعتمررد  27وز/يوليرره  ،2012الفقررر  11والرربالغ رقرري  ،2010/1969سررورغاي ضررد برريالروس ،اآلراء
املعتمررد  15وز/يوليرره  2015والرربالغ رقرري  ،2010/1992س رروداليكو ضررد برريالروس ،اآلراء املعتمررد
 27آظار/مارس  ،2015الفقر .10
GE.15-22893
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قليميها أو اجاضعني لواليتها احلقوا املعرتف هبا العهد وأي تتيب سبل انتصراف فعالرة وقابلرة
لإلنفرراظ عنرد ثبرروو حرردو انتهررا  ،تررود اللكنررة أي تتلقررى مررن الدولررة الطرررف ،غنرروي 180
يومراً ،معلومرراو عررن التردابري املتخررل لوضررة آراء اللكنرة ررله موضررة التنفيرل .ويطلررب ىل الدولررة
الطرف أيناً نشر له اآلراء وتعميمها على نطاا واسة بالل تني البيالروسية والروسية الدولة
الطرف.

GE.15-22893
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التذنيل اوه/
ركي يتي لعضوة اللجنة سارة تليفالنت (موا ق)
لا الربالغ ،يردع صراحب الربالغ أي الدولرة الطررف قرد أخلىرت بالتزاما را ةوجرب
-1
أحكام املادتني  19و ،21مقروء باالقرتاي مرة املراد  )2(2مرن العهرد .ويالحررت أي اللكنرة قرد
خلصت ىل أي لا االدعاء مقبوىل ولكنها ،النهاية ،مل تنعر فيه .و ن أعتقد أينراً أنره كراي
ميكن للكنة أي تستنتل أي انتهاكاً قد حد للمواد املوضوعية ظاو الصلة ،مقروء باالقرتاي مة
املاد .)2(2
مدينررة
 -3وقررد رفررن مررنب صرراحب ررلا الرربالغ ظن راً بتنعرريي اعتصررام ميررداي رئيس ر
غومررل ةناسرربة االحتفرراظ بررلكرأ اعتمرراد اجإعررالي العررامل حلقرروا اجإنسرراي وظلررك بسرربب عرردم
امتثالرره للق ررار رقرري  299الصررادر عررن اللكنررة التنفيليررة ملدينررة غومررل ،و ررو الق ررار الررلي اعتمررد
باالسررتناد ىل القررانوي املتعلررق بتنعرريي التعررا راو اجلماعيررة برريالورس ،الصررادر  30كررانوي
األوىل/ديس ررمرب  .1997و ررلا النع ررام الق ررانوين يقتنر ر احلص رروىل عل ررى ظي مس رربق لتنع رريي ك ررل
التكمعاو العامة غومل ،و مدينة يبلغ عدد سركا ا ز راء  500 000نسرمة و رو نعرام
ص ررر ك ررل التكمع رراو ال ررص ال تنعمه ررا س ررلطاو الدول ررة موق ررة وحي ررد منطق ررة نائي ررة و ررو
يقتن ر أي يررربم منعمررو ررله التعررا راو العامررة عقرروداً ،علررى نفقررتهي ،لنررماي السررالمة العامررة
واألمرن ،والرعايرة الطبيررة ،وخردماو تنعيرف املكرراي .وعلرى الررغي مررن أي أصرحاب البالغراو قررد
دعن روا أمررام احملرراكي احملليررة ق رراراو رفررن دلبررا ي املتعلقررة باحلصرروىل علررى ظي للتعررا ر ،فررإي
احملاكي قد أقرو تلك القراراو باعتبار ا قراراو قانونية ةوجب لا اجإدار القانوين.
 -4و  20حالررة تقريبراً ،خلصررت اللكنررة ىل أي تطبيررق القررانوي املتعلررق بتنعرريي التعررا راو
اجلماعيررة برريالروس ينتهررك حقرروا األف رراد املكفولررة ةوجررب امل رواد  19و 21و/أو  22بشررأي
حرية التعبري والتكمة وتكوين اجلمعياو .كما أي سرت حراالو مرن تلرك احلراالو قرد اشرتملت
أينراً علررى تطبيررق القررار رقرري  .299و تلررك احلرراالو ،دعررت اللكنررة برريالروس ،مرراراً وتكرراراً،
ىل مراجعة تشريعا ا من أجل مواءمرة نعامهرا القرانوين مرة العهرد ومنرة حردو انتهاكراو مماثلرة
املستقبل(أ).
 -5و ن ر أرأ أي ررروف تل ررك احل رراالو تس ررتتبة بص ررور مباش ررر التزام رراو الدول ررة الط رررف
ةوجب املاد  )2(2من العهد الص تنص على ما يل :
__________

(أ)
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انعر ررر ،مر ررثالً ،الر رربالغ رقر رري  ،2008/1851سر رركريكو ضر ررد بر رريالروس ،اآلراء املعتمر ررد  28تش ر ررين األوىل/
أكترروبر  ،2013الفقررر  11والرربالغ رقرري  ،2010/1948تورشررينيا وآخررروي ضررد برريالروس ،اآلراء املعتمررد
 24وز/يولي رره  ،2013الفق ررر  9وال رربالغ رق رري  ،2008/1970غوفش ررا وآخر رروي ض ررد ب رريالروس ،اآلراء
املعتمد  27وز/يوليه  ،2012الفقر .11
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"تتعهررد كررل دولررة درررف ررلا العهررد ،ظا كانررت ترردابري ا التش رريعية أو غررري
التش رريعية القائم ررة ال تكف ررل بالفع ررل عم رراىل احلق رروا املع رررتف هب ررا ررلا العه ررد ،ب ررأي
تتخل ،دبقاً جإجراءا ا الدستورية وألحكام لا العهرد ،مرا يكروي ضررورياً رلا اجإعمراىل
من تدابري تشريعية أو غري تشريعية".
 -6وقد سلمت اللكنة منل وقرت دويرل برأي املراد  2تنشرا التزامراو ضرافية وال ميكرن أي
ترتألخ ررل ،بص ررور مس ررتقلة ع ررن غري ررا ،أساس راً الدع رراء يتعل ررق رردو انته ررا ةوج ررب الربوتوك رروىل
االختيرراري(ب) .وبرردالً مررن ظلررك ،ال بررد أي ينشررأ انتهررا ألحكررام املرراد  2مقرتن راً بانتهررا مرراد
موضرروعية أخرررأ مررن مرواد العهررد .وكمررا سرلىمنا تعليررق اللكنررة العررام رقرري  )2004(31بشررأي
دبيعررة االلترزام القررانوين الررلي يقررة علررى عرراتق الرردوىل األدرراف العهررد ،فررإي املرراد  )2(2يررز
للرردوىل األد رراف أين راً حتقيررق االمتثرراىل بوسررائل تتوافررق مررة " ياكلهررا الدسررتورية احملليررة" اجاصررة
هبررا(ج) .غررري أنرره ال جيرروز للرردوىل األدرراف أينراً أي حتررتل بقوانينهررا احملليررة لتربيررر امتناعهررا عررن أداء
أو عمرراىل التزاما ررا ةوجررب العهررد(د) .بررل علررى العك ر مررن ظلررك ،حيثمررا تكرروي نررا أوجرره
تعارو بني القانوي احملل وأحكام العهد ،تقتن املاد  2ت يري القانوي احملل أو املمارسة احمللية
ي تستو املعايري الص تفرضها النماناو األساسية الص يفر ا العهد(ه).
 -7و قنررية بوليرراكوف ضررد برريالروس ،خلصررت اللكنررة ىل أي املرراد  2ميكررن أي تتخررل
أساساً الدعاء يتعلق ردو انتهرا ةوجرب الربوتوكروىل االختيراري ،علرى أي تكروي مقرتنرة ةراد
موضوعية أخرأ ،عندما يكوي عدم مراعا الدولة الطرف اللتزاما ا ةوجب املاد  2رو السربب
املباشر حلدو انتها آخر خمتلف ألحكام العهد يلثر ترأثرياً مباشرراً علرى الفررد الرلي يردع أنره
ضحية(و).
 -8و ررلا املفه رروم املتعل ررق بوج ررود "االنته ررا اآلخ ررر املختل ررف" للم رراد  2ال ررلي ينش ررأ ،م ررة
ظلك ،مقرتناً بانتها ماد أخرأ من املواد املوضوعية للعهد ميكن أي يفهي ضوء النهل الرلي
تتبعرره اللكنررة منررل وقررت دويررل زاء املرراد  .)3(2فهررلا احلكرري يقتن ر مررن الرردوىل األد رراف أي
تنص ر ررف األف ر رراد ال ر ررلين انتهك ر ررت حق ر رروقهي املكفول ر ررة ةوج ر ررب العه ر ررد(ز) .وق ر ررد دبق ر ررت اللكن ر ررة
املاد  )3(2بطريقتني .فأوالً ،أي حالة الص فيهرا اللكنرة ىل أي انتهاكراً ألحكرام العهرد قرد
__________

(ب) انعر ،مثالً ،البالغ رقي  ،2012/2202كاستنيادا ضد املكسريك ،اآلراء املعتمرد
الفقر .8-6
(ج) انعر تعليق اللكنة العام رقي  ،31الفقر .13
(د) املرجة نفسه ،الفقر .4
(ه) املرجة نفسه ،الفقر .13
(و) انع ر ررر ال ر رربالغ رق ر رري  ،2011/2030بولي ر رراكوف ض ر ررد ب ر رريالروس ،اآلراء املعتم ر ررد
الفقر .4-7
(ز) انعر تعليق اللكنة العام رقي  ،31الفقر .16
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حررد  ،تفرررو املرراد  )3(2التزام راً علررى الدولررة الطرررف بررأي رررب علررى النحررو املناسررب النرررر
اللي حلق بالنحية .و كلا حتتل اللكنة باملاد  )3(2باعتبار ا أساساً جإدراج فقر بشأي سربل
نصاف النحية آراء تعتمد ا اللكنة والص فيها ىل أي انتهاكاً قد وقة ،ظلك ألي استنتاج
اللكن ررة ب ررأي انتهاك راً ق ررد ح ررد يس ررتتبة الت رزام الدول ررة الط رررف ب ررب الن رررر ج ررباً ك ررامالً ةوج ررب
املاد .)3(2
 -9ثانياً ،ميكن لفرد ما أي يثبت حدو انتها مقرتي بانتها املاد  )3(2عندما يالحررت
أي انتهاكرراو خطررري حلقرروا اجإنسرراي ترتكررب دولررة مررا وحيثمررا تتخلررف الدولررة باسررتمرار عررن
أداء التزاما ا بإتاحة سبيل انتصاف للنحية .ومرن ظلرك مرثالً أنره احلراالو الرص تنطروي علرى
انتهاكرراو حرردثت املاضر  ،مثررل التعررليب ،وعمليرراو القتررل خررارج نطرراا القنرراء ،وحرراالو
االختفرراء القس ررري ،تك رروي الدول ررة الط رررف ملزم رةً ب ررالتحقيق ررله احل رراالو وتق رردمي اجلن ررا ىل
العدالررة(يف) وبتقرردمي تعرروين للنررحايا .وعنرردما تكرروي الدولررة الطرررف قررد الفررت باسررتمرار عررن
الوفرراء هبررلا االلت رزام ،ميكررن للفرررد أي يثبررت حرردو "انتهررا آخررر خمتلررف" للمرراد  )3(2مقرتنررة
باملاد املوضوعية ظاو الصلة ،مثل املاد  6أو املاد  7من العهد( ).
 -10و رله احلالررة ،ووفقراً للررنهل األوىل زاء املرراد  )3(2علرى النحررو املرلكور أعرراله ،حتررتل
الفقر املتعلقة باجإنصاف الص أدرجتها اللكنة (الفقر  )10احتكاجاً صر اً بااللتزاماو الص تقة
علررى عرراتق الدولررة الطرررف ةوجررب املرراد  )2(2كأسرراس لإليعرراز ىل الدولررة الطرررف بررأي تررنقب
تشريعا ا ي تتوافق مة االلتزاماو الرص تقرة علرى عاتقهرا ةوجرب العهرد(ي) .و نر أوافرق علرى
لا القرار.
 -11وعررالوً علررى ظلررك ،ووفق راً للررنهل الررلي نتبعرره زاء انتهاكرراو املرراد  ،)3(2أعتقررد أنرره
ميكررن للكنررة أينراً أي تسررتنتل أي انتهاكراً قررد وقررة ،مقرتنراً بانتهررا املراد  )2(2حرراالو مثررل
ررله احلالررة تكرروي فيهررا التش رريعاو القائمررة للدولررة الطرررف أو التفسررري القررائي للق روانني مررن قبررل
احملكمررة األعلررى للدولررة ،قررد شرركال بصررور مسررتمر ومنهكيررة مصرردراً النتهررا أحكررام العهررد،
وتكوي فيها الدولة الطررف قرد الىفرت عرن الوفراء بواجبهرا امللرزم ةوجرب املراد  )2(2برأي تعتمرد
ما يلزم من تدابري تشريعية أو غري تشريعية جإعماىل احلقوا املعرتف هبا لا العهد.
__________

(يف)
( )

(ي)
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املرجة نفسه ،الفقر .18
انع ر ررر ،م ر ررثالً ،الر ر رربالغ رق ر رري  ،2010/1997ريزف ر ررانوفيت ،ض ر ررد البوس ر ررنة وا رس ر ررك ،اآلراء املعتمر ر ررد 21
آظار/مارس  ،2014الفقرتاي  6-9و.7-9
انعر تعليرق اللكنرة العرام رقري  ،31الفقرر  "( 17ي أغرراو العهرد تق ألروو ظا مل يكرن نرا الترزام يشركل جرزءاً
من املاد  2باااظ تدابري ملنة تكرر حدو انتهرا للعهرد .وتبعراً لرللك ،فرإي مرن املمارسراو املتكررر للكنرة
احلرراالو الررص تنرردرج دررار الربوتوكرروىل االختيرراري أي ترردرج آرائهررا ضرررور اارراظ ترردابري  ...لتكنررب تكرررر
حدو لا النو من االنتهاكاو .وقد يتطلب اااظ له التدابري جراء ت يررياو قروانني أو ممارسراو الدولرة
الطرف").
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 -12وقر ررد خلصر ررت اللكنر ررة م ر رراراً وتك ر رراراً ىل أي اجإدر ررار القر ررانوين ظا الصر ررلة بر رريالروس،
و ررو ،ررله احل رراالو ،امل رراد  5م ررن الق ررانوي املتعل ررق بتنع رريي التع ررا راو اجلماعي ررة ،والق ر ررار
رقي  - 299ينتهك حرية التعبري ،وحرية التكمة ،وحرية تكوين اجلمعياو ،الرص يكفلهرا العهرد.
وق ررد دعون ررا الدول ررة الط رررف ،مر رراراً وتكر رراراً ،ىل مراجع ررة تشر رريعا ا ض رروء ررله االنتهاك رراو.
وباملقابررل ،فررإي الدولررة الطرررف قررد الفررت باسررتمرار عررن الوفرراء بالتزامهررا "غررري املشرررو والفرروري"
بأي ت ري قانو ا احملل لك يستو املعايري الص يفرضها العهد( ).
 -13ويشرركل الررف الدولررة الطرررف املسررتمر عررن مواءمررة قوانينهررا جإعمرراىل احلقرروا املكفولررة
ةوجررب العهررد الف راً عررن االمتثرراىل للمرراد  ،)2(2و ررو مررا ينب ر  ،رأي ر  ،أي يفهرري علررى أنرره
ي ر ررلدي ىل "انته ر ررا آخ ر ررر خمتل ر ررف" للعه ر ررد  -أي انته ر ررا اللتزام ر رراو الدول ر ررة الط ر رررف ةوج ر ررب
املاد  )2(2مقرتنة باملاد املوضوعية ظاو الصلة .ومن السياقاو املماثلة األخرأ الرص قرد يكروي
مررن املناسررب فيهررا التوصررل ىل اسررتنتاج حرردو انتهررا مقرررتي بانتهررا املرراد  )2(2مررا يشررمل
بعن حاالو االستنكاف النمريي عن أداء اجدمة العسكرية حي خلصت اللكنة تكراراً ىل
حرردو انتهاكرراو للمرراد  18نتيكررة لتخلررف الدولررة الطرررف عررن اعتمرراد تشرريعاو تترريب برردائل
(ىل)
مدنيررة ألداء اجدمررة العسرركرية وحي ر أوصررت اللكنررة تك رراراً ةراجعررة التش رريعاو ظاو الصررلة
فنالً عن القوانني القائمة الص تفرو عقوبة عدام لزامية (م).
 -14و ي من شأي االعرتاف دو انتها يقرتي بانتها املاد  )2(2سياقاو التخلف
ا يكلر ر والنعمر ر للدول ررة ع ررن اعتم رراد تشر رريعاو ص ررالحية أي يلك ررد للدول ررة الط رررف ،وخباص ررة
لواضع القوانني ظاو الصرلة ،قلرق اللكنرة مرن أي مصردر االنتهاكراو يكمرن اجإدرار القرانوين
للدول ررة والتزامه ررا املمي ررز ةوج ررب امل رراد  )2(2ةواءم ررة قوانينه ررا احمللي ررة م ررن أج ررل عم رراىل احلق رروا
املشمولة بالعهرد(ي) .ومرن شرأي اسرتنتاج حردو انتهرا للمراد  )2(2أي يرلدي بردوره ىل تعزيرز
__________

( )
(ىل)
(م)
(ي)

انعر تعليق اللكنة العام رقي  ،31الفقر .14
انع ررر ال رربالغ رق رري  ،2012/2179ك رريي ض ررد مجهوري ررة كوري ررا ،اآلراء املعتم ررد  15تش ر ررين األوىل/أكت رروبر
 ،2014الفقررر ( 9حير اسررتنتكت اللكنررة أي انتهاكرراو قررد وقعررت ررق  50شخصراً مررن شررهود يهرروه حكرري
عليهي بالسكن لرفنهي أداء اجدمة العسكرية).
انع ررر ال رربالغ رق رري  ،2005/1406ويراوانس ررا ض ررد س ررري النك ررا ،اآلراء املعتم ررد  17آظار/م ررارس 2009
(حي استنتكت اللكنة أي عقوبة اجإعدام اجإلزامية ةوجب القانوي تنتهك املاد .)6
و ررلا الصرردد ،ميكررن السررتنتاج حرردو انتهررا مقرررتي بانتهررا املرراد  )2(2أي يكرروي مشررفوعاً أينراً بتوصررية
من اللكنة ترد الفقر اجتامية بأي يوجه ا تمام السرلطاو املعنيرة بوضرة القروانني ظاو الصرلة ىل آراء اللكنرة.
وقد اعرتفت اللكنة املعنية بالقناء على التمييرز ضرد املررأ بالردور ا رام الرلي تلديره السرلطاو التشرريعية منرة
ومعاجلرة االنتهاكراو النعميرة حلقروا اجإنسراي .انعرر "National Parliaments and the Convention on the
( ،"Elimination of All Forms of Discrimination against Womenالربملانراو الودنيرة واتفاقيرة القنراء علرى
مجي ررة أش رركاىل التميير ررز ض ررد امل ر ررأ ) ،بي رراي بش ررأي عالقر ررة اللكن ررة بالربملر ررانيني ،و ررو مت ررايف علر ررى ال ر رراب التر ررا :
.www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/Parliamentarians.pdf
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محاية حقوا اجإنساي اجاصة بالفرد من خالىل تأكيد التزام الدولة ةنرة حردو انتهاكراو مماثلرة
املستقبل.
 -15و ررلا الررنهل يتفررق أين راً مررة الررنهل الررلي تتبعرره يأرراو أخرررأ معنيررة قرروا اجإنسرراي.
فوفقراً للمرراد  46مررن االتفاقيررة األوروبيررة حلمايررة حقرروا اجإنسرراي واحلريرراو األساسررية ،اعتمرردو
احملكمررة األوروبيررة حلقرروا اجإنسرراي ك راً ممرراثالً جرائهررا النمرروظج املتعلررق باألحكررام ،حي ر
حترردد احملكمررة حكمهررا املشرراكل النعميررة أو ا يكليررة اجإدررار القررانوين للدولررة الطرررف الررلي
يفنر ىل حرردو االنتهررا  ،واارراظ الترردابري العالجيررة الررص جيررب علررى الدولررة اعتماد ررا ،ةررا
ظلررك مراجعررة التش رريعاو(س) وقررد دبقررت احملكمررة ررلا الررنهل ملعاجلررة حرراالو التخلررف املسررتمر
للدولة الطرف عن وضة تشريعاو صالحية .كمرا أي حمكمرة البلرداي األمريكيرة حلقروا اجإنسراي
قد حددو منل ٍ
أمد بعيد احلاالو الرص تتطلرب تنقريب اجإدرار القرانوين واسرتنتكت ،وال سريما
ررروف الررف الدولررة عررن اارراظ مثررل ررله اجإج رراءاو ،حرردو انتهررا ٍ أو الر ٍ
رف عررن االمتثرراىل
ألحكام املاد  2من اتفاقية البلداي األمريكية حلقوا اجإنساي فيما يتعلرق براملواد املوضروعية ظاو
الصلة( ).
 -16وبناءً عليه ،ورغي أن أ يد دلب اللكنرة الصرريب الروارد الفقرر  10برأي ترنقب الدولرة
الطرف تشريعا ا عمالً باملاد  )2(2فإن أعتقد أنه كاي ميكن للكنة أي تسرتنتل أينراً حردو
انتها مقرتي بانتها املاد  )2(2رل رروف رله القنرايا وأي محايرة حقروا اجإنسراي كراي
ميكن أي تتعزز هبلا االستنتاج.

__________

(س)

(ع)
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انعررر ،مررثالً ،احملكمررة األوروبيررة حلقرروا اجإنسرراي ،الطلررب رقرري  ،96/31443برونيوسررك ضررد بولنرردا ،احلكرري
الص ررادر  22حزيراي/يوني رره  ،2004الفقرت رراي ( 4-3حي ر ر اس ررتنتكت أي االنته ررا "ناش ر را ع ررن مش رركلة
يكلية تتعلق بوجود خلل أداء التشريعاو احمللية" واعترب أنه "جيب على الدولة املدعى عليهرا أي تكفرل ،مرن
خالىل التدابري القانونية واملمارساو اجإدارية املناسبة ،نفاظ حق التملك موضو البحر ) القاعرد  )3(61مرن
قواعرد احملكمرة ،احملكمرة األوروبيرة حلقروا اجإنسراي (( )2015احلكري النمروظج " ردد كرالً مرن دبيعرة املشركلة
ا يكلية أو النعمية  ...ونو التدابري العالجية الص على الطرف املتعاقد املع أي يتخل ا").
حمكمة البلداي األمريكية حلقوا اجإنساي ،قنية جمرزر املروزو ( )El Mozoteواألمراكن ااراور ضرد السرلفادور،
احلكي الصادر  25تشرين األوىل/أكتوبر  ،2012الفقر "( )8(403مل تثل الدولة لاللتزام بتكييرف قانو را
احملل مرة اتفاقيرة البلرداي األمريكيرة حلقروا اجإنسراي ،الروارد املراد  ،2فيمرا يتعلرق براملواد  "... )1(8وقنرية
اجإغواء األخري للمسيب" (أومليدو  -بوستوس وآخروي) ضد شيل  ،احلكي الصرادر  5شربا /فرباير ،2001
الفق ررر  "( 98ي قواع ررد التش ررية احملل ر الش رريل  ...مل تكي ررف بع ررد م ررة أحك ررام اتفاقي ررة البل ررداي األمريكي ررة ...
وبالتا فإنره جيرب علرى شريل أي تعتمرد التردابري املناسربة جإصراليف قوانينهرا احملليرة" ).والفقرر  )4(103وقنرية
س ر ر رواريز  -روس ر ررريو ض ر ررد ك ر ر روادور ،احلكر ر رري الصر ر ررادر  12تش ر ر ررين الثر ر رراين/نوفمرب  ،)1997الفقرتر ر رراي 90
و( )5(110حي استنتكت احملكمة أي املاد  2مقرتنة باملاد  )5(7قد انتهكت.
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التذنيل الثاني
ركي د د دديتي لعض د د ددو اللجن د د ددة يكت د د ددور مانون د د ددل رهترن د د ددي
(مخالف جزئيا)

 -رنس د د دديا

 -1على الرغي من أن أوافق على االستنتاج اللي خلصت ليه اللكنرة فيمرا يتعلرق ةقبوليرة
البالغ رقي  2010/2016وأسسه املوضوعية خبصوا حدو انتها للمادتني  19و 21مرن
العهد ق صاحب البالغ ،فإن اعترب أنره كراي ينب ر جرراء تقيريي يبرني مرا ظا كراي نرا أينراً
انتهررا للحقررني (احلررق حريررة التعبررري واحلررق حريررة التكمررة العررام والسررلم ) مقرتن راً بانته را
املر ر رراد  )2(2مر ر ررن العهر ر ررد (االلتزامر ر رراو اجإجيابير ر ررة والسر ر ررلبية باعتمر ر رراد تر ر رردابري تش ر ر رريعية أو غر ر ررري
تش رريعية وباالمتنررا عررن اعتمرراد ترردابري تش رريعية أو غررري تش رريعية تعرقررل أو تعرروا ممارسررة احلق روا
برريالروس يتنرراقن تناقن راً مباش رراً مررة أحكررام
املكرسررة العهررد) ،بسرربب وجررود قررانوي حمل ر
املادتني  19و.21
 -2وعلى الرغي من التعليقاو الوارد أدناه ،فإن أعرتف بأي اللكنة قد أحرزو ،تناو ا
لا البالغ ،تقدماً الطريقة الص عاجلت هبا املاض حاالو مماثلة كانت الدولة درفراً فيهرا:
أوالً ،ألي اللكنر ررة قر ررد أقر رررو مكانير ررة اسر ررتنتاج حر رردو انتهر ررا ٍ للمر رراد  )2(2مقرتن ر راً بانتهر ررا
امل ر ر ررادتني  19و - 21رغ ر ر رري أ ر ر ررا مل تفع ر ر ررل ظل ر ر ررك النهاي ر ر ررة متقي ر ر ررد بالص ر ر رري ة ال ر ر ر روارد
الفق ررر  - 7-8وثانير راً ،ألي اللكن ررة ق ررد استش ررهدو صر رراحةً ،وألوىل م ررر  ،بامل رراد  )2(2لتربي ررر
مراجعة القواعد املطعوي فيها ٍ
ككزء من سبل االنتصاف.
ي مررا أفهم رره ررو أي الوق ررائة املعروض ررة ررلا ال رربالغ ال تتص ررل فق ر بتنفي ررل الق ررانوي
-3
(القيررود املفروضررة ةوجررب ق ررار اللكنررة التنفيليررة رقرري  299الصررادر  2نيسرراي/أبريل 2008
بش ررأي تنع رريي التع ررا راو اجلماعي ررة مدين ررة غوم ررل ،و ررو القر ررار ال ررلي اعتم ررد باالس ررتناد ىل
املاد  5من القانوي املتعلق بتنعيي التعا راو اجلماعية بيالروس ،بل را تتصرل أينراً بوجرود
القررانوي ظاترره ،و ررو مصرردر للعديررد مررن االنتهاكرراو الناشررأة عنرره .و ىل أي تل ررى تلررك األحكررام
ةوجررب اجإجرراءاو الداخليررة برريالروس ب يررة جعلهررا متوافقررة مررة معررايري العهررد ،سررتكوي نررا
سلسلة متواصلة من احلاالو املتكرر بالغاو مثل البالغ احلا .
 -4و ن ر أعتق ررد أي ص رراحب ال رربالغ ق ررد أثب ررت بأدل ررة كافي ررة حقيق ررة أي انتهاك رراو حقوق رره
املكفولررة ةوجررب املررادتني  19و 21تررتب ارتباد راً وثيق راً بوجررود ررله القواعررد .وبنرراءً عليرره ،كرراي
ينب للكنة أي ارس صالحيا ا فتقيي مدأ امتثاىل اجلزء ظي الصلة من القانوي املتعلرق بتنعريي
التع ررا راو اجلماعي ررة (وخباص ررة امل رراد  5من رره) ألحك ررام العه ررد ل رردأ النع ررر اجإجر رراءاو ال ررص
س ررتتخل ا بش ررأي ال رربالغ وأي تعل ررن ع ررن ح رردو انته ررا للم رراد  )2(2مق ررروء ب رراالقرتاي م ررة
املادتني  19و.21
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 -5ويتبررني م ررن دراسررة احلال ررة أي الررنص املطع رروي في رره خيررالف أحك ررام العهررد ظ ي ررنص عل ررى
الشرو التالية ملنب التصاريب لتنعيي التعا راو اجلماعية( :أ) ي السرلطاو التنفيليرة احملليرة ر
الص حت ىدد املواقة الدائمة لتنعيي التعا راو اجلماعيرة و احلالرة الرا نرة ،كراي املوقرة الرلي اخترري
بعيداً عن منادق الساحاو العامة (ميداي يقة شارية يونييلنايرا (رقري  )48مدينرة غومرل)
و(ب) ي القرانوي املعر يفرررو قيروداً شررل ،مررا جيعرل مررن املسررتحيل عمليراً مررنب تصرراريب لتنعرريي
تعررا راو مجاعيررة ومررن ظلررك ،مررثالً ،اشررتا ب ررام عقررود مررة مقرردم اجرردماو املدينررة ل ردفة
تكاليف احلفاظ على األمن ،وتقدمي املساعد الطبية ،وتنعيف مكاي التعا ر  ،و و ما يتعرارو
مر ررة معير رراري النر رررور والتناسر ررب فيمر ررا يتعلر ررق بتقيير ررد ممارسر ررة احلر ررق حرير ررة التعبر ررري واحلر ررق
التكم ر ر ررة ،كم ر ر ررا أن ر ر رره يش ر ر رركل انتهاكر ر ر راً للم ر ر رراد  )2(2م ر ر ررن العه ر ر ررد ،مق ر ر ررروء ب ر ر رراالقرتاي م ر ر ررة
املادتني  19و.21
 -6و ررله االشررتاداو آثررار مباشررر عررل ممارسررة للحررق التعررا ر ومررا ينطرروي عليرره ظلررك
ضمنياً من ممارسة احلق حرية التعبري أمراً شربه مسرتحيل .واألشرخاا الرلين يسرتطيعوي حتمرل
تكرراليف ب ررام عقررود خاصر ٍرة بترروفري خرردماو التنعيررف وتقرردمي املسرراعد الطبيررة وخرردماو األمررن
ع رروي بف ر ٍ
ررا أفن ررل للحص رروىل عل ررى تص رراريب للتع ررا ر مقارن رةً ب ررري ي م ررن األش ررخاا ال ررلين
ال تت رروفر ل ررديهي تل ررك اجإمكاني ررة ،و ررو م ررا ينط رروي عل ررى معامل ررة ييزي ررة ب ررني األش ررخاا ظوي
اجإمكاني رراو املالي ررة وأولأ ررك ال ررلين يفتق ررروي ليه ررا وب ررالنعر ىل أي خ رردماو التنعي ررف واألم ررن
والرعاية الصحية خدماو عامة بطبيعتها فنالً عن أ ا مالزمة ملمارسرة السرلطة العامرة فيمرا
يتعلق بالتعا راو العامة ،فإنه ينب توفري ا كنمانة مالزمة له املمارسة احملتملة والفعليرة .ومرا
من شر ٍ من تلك الشرو يربر وجود األحكام التقييدية سياا القيود املطبقة على حن ٍو سرلي ٍي
دولر ٍرة دميقرادير ٍرة تقرروم علررى سررياد القررانوي ،مررا يكفررل ررله احلالررة اح ررتام حقرروا اآلخ ررين
ومسعررتهي ومحايررة األمررن القرروم أو السررالمة العامررة أو النعررام العررام أو الصررحة العامررة أو اآلداب
العامة أو حقوا اآلخرين وحريا ي (املاد ()3(19أ) و(ب) ،مقروء باالقرتاي مة املاد .21
 -7وعلى الرغي من أي اللكنة قد وضعت االعتبار له القيود لدأ النعر استنتاجها
املتعل ررق رردو انته ررا للم ررادتني  19و 21م ررن العه ررد ،ف ررإي ظل ررك ك رراي ملعاجل ررة مس ررألة تنفي ررل
القانوي ولي مسألة الطعرن وجرود األحكرام املعنيرة ،و رو لرب املسرألة .وكراي ينب ر للكنرة أي
تفعل ظلك وفقاً لصالحيا ا ةوجب املاد .)2(2
 -8و حررني أن ر أوافررق علررى التعليررل ال روارد الفقررر  10بشررأي سرربل االنتصرراف ،فررإن
الوقررائة ،حي ر ي القواعررد
اعترررب أي ررلا التعليررل كرراي ينب ر أي ينبثررق عررن نع ر ٍر موضرروع
املطعوي فيها نا تشكل انتهاكاً متأصالً ملواد العهد امللكور  .و ن أرأ أنه ما كاي ينب للكنرة
أي تكتف بالدعو ىل مراجعة تلك القواعد (األثر/االستنتاج) ،بل كاي ينب را أوالً أي تتنراوىل
السبب اللي يستدع املراجعة ،أال و و وجود القانوي ظاته اللي تكررو اجإشار ليه أعاله.
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