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تاريخ اعتماد اآلراء:

 25آذار/مارس 2021

الموضوع:

إجراء اعتصام وحيد غير مصرح اه

المسائل اإلجرائية:

ال يوجد

المسائل الموضوعية:

فرض قيود ال مبرر لها على الحق فل حرية التعبير

مواد العهد:

 19و21

مواد البروتوكول االيتياري:

ال يوجد

صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ إيليا دوبروتفور ،مواطن من بيالروس مولود فل عام  .1981ويدعل أن الدولة

الطرف انتهكت حقوقه المكفولة اموجب المادتين  19و 21من العهد .وقد ديل البروتوكول االيتياري حيز

صاحب البالغ محامٍ.
النفاذ االنسبة للدولة الطرف فل  30كانون األول/ديسمبر  .1992وال يمثل
َ

*

اعتمدتها اللةنة فل دورتها  26-1( 131آذار/مارس .)2021

**

ش ذ ذ ذذارا فل د ارس ذ ذ ذذة ء ا البالغ أعا ذ ذ ذذاء اللةنة التالية أس ذ ذ ذذما ءم :تانيا ماريا عبدو روش ذ ذ ذذول ،ووفاء أش ذ ذ ذذرف محرم اس ذ ذ ذذيم ،وعياض

بن عاشذور ،وعارف بلقان ،والمحةوب الهيبة ،وفورويا شذويتشذل ،وكارلوس غوميز مارتينيز ،ومارسذيا ف .. .كران ،ودنكان الكل
موءومو از ،وفوتينل اا ازرتزيس ،وءيرنان كيزادا كابري ار ،وفاس ذ ذذيلكا س ذ ذذانس ذ ذذين ،ويوس ذ ذذيه مانويل س ذ ذذانتوس ااييس ،وس ذ ذذوغ ش ذ ذذان روا،

وكوباوياغ كباتشا تشامدجا ،وإيلين تي رودجا ،وإيميرو تامرات إغيزو ،وجينتيان زبيري.
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الوقائع كما عرضاا صاحم البالغ
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فل  30تشذرين الثانل/نوفمبر  ،2013وقف صذاحب البالغ أمام سذفار أوكرانيا فل مينسذا حامال

علما أوكرانيا بين يديه من الساعة  16/00إلى الساعة  .16/10وقد أراد بوقفته أن يعرب عن تاامنه مع
الشعب األوكرانل وأن يظهر تأييدغ للخيار ال ي اتخ ته حكومة أوكرانيا االتوجه نحو التكامل األوروبل.
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وفل  10كانون األول/ديسذ ذذمبر  ،2013ألقت الشذ ذذرطة العبى على صذ ذذاحب البالغ ليما يتصذ ذذل

ااعتص ذذامه بتاريخ  30تش ذرين الثانل/نوفمبر  2013واحتةزته طوال الليل فل مركز احتةاز تااع للش ذذرطة.

واتهمتذذه الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرطذذة اذذارتكذذاب مخذذالفذذة إداريذذة لكونذذه يرع األمر المتعلق بتنظيم وإقذذامذذة فعذذاليذذات جمذذاءيريذذة

(اجتماعات ،ومسيرات فل الشوارع ،ومظاءرات ،واعتصامات).
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وفل  12كانون األول/ديسذ ذ ذذمبر  ،2013أدانت محكمة منطقة مينسذ ذ ذذا المركزية صذ ذ ذذاحب البالغ

اذانتهذاا المذاد  )1(34-23من قذانون المخذالفذات اإلداريذة ،وغرمتذه امبل  1 040 000روبذل بيالروسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

(أي ما يعادل  76يورو تقريبا) .وأدين صذ ذ ذ ذذاحب البالغ ألنه لم يلتمس إذنا مسذ ذ ذ ذذبقا من السذ ذ ذ ذذلطات المحلية
إلجراء االعتصام.
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وقدم صذ ذ ذذاحب البالغ طعنا إلى محكمة مدينة مينسذ ذ ذذا ،محتةا اأن أفعاله لم تكن تشذ ذ ذذكل تهديدا

وأنه كان ببسذ ذ ذذاطة يعبر عن رأيه السذ ذ ذذياسذ ذ ذذل .وفل  28كانون الثانل/يناير  ،2014رفاذ ذ ذذت محكمة مدينة

مينسذذا الطعن ال ي قدمه صذذاحب البالغ ،وأيدت قرار المحكمة االبتدائية .فقدم صذذاحب البالغ طعنا آير
إلى رئيس محكمة مدينة مينسذذا ال ي رفى طعنه فل  18نيسذذان/أبريل  .2014واسذذتأنف صذذاحب البالغ

اعدءا أمام المحكمة العليا .ورفى نائب رئيس المحكمة العليا استئنافه فل  27حزيران/يونيه .2014
الشكوى
1-3

يدعل صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن حقوقه فل حرية التعبير والتةمع السذ ذ ذ ذذلمل اموجب المادتين  19و21

من العهد قد انتهكت اس ذ ذذبب القيود غير الا ذ ذذرورية التل يفرض ذ ذذها القانون ،واعتقاله اإلداري اعد مرور 10
أيام على االعتصام ،والعقوبات غير المتناسبة التل فرضتها عليه المحاكم.
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ويطلب ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ إلى اللةنة أن تحا الدولة الطرف على إعاد النظر فل الحكم اإلداري

الصذ ذ ذذادر احقه وأن تدفع له تعوياذ ذ ذذا يقابل مبل ال رامة أو أكثر .وعالو على ذلا ،ينب ل للةنة أن تحا
الدولة الطرف على مواءمة تشذ ذريعاتها المتعلقة االحق فل حرية التةمع الس ذذلمل مع مقتا ذذيات العهد وعلى
تةنب حدوث انتهاكات مماثلة فل المستقبل.

مالحظات التولة الطرف بشأن المقبولية واألسس الموضوعية
قدمت الدولة الطرف مالحظاتها اش ذ ذ ذ ذ ذذأن
-4
فل م ّكر ش ذ ذ ذ ذ ذذفوية م رية  28آب/أغس ذ ذ ذ ذ ذذطس ّ ،2015
المقبولية واألسذذس الموضذذوعية .وءل ت كر بوقائع القاذذية مشذذير إلى أنه فل  12كانون األول/ديسذذمبر ،2013

غرمت محكمة منطقة مينس ذ ذ ذ ذذا المركزية ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ امبل  1 040 000روبل بيالروس ذ ذ ذ ذذل النتهاكه
ّ
ذانون
ذانون
الثذانل/ينذاير  ،2014رفاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت محكمذة
المخذالفذات اإلداريذة وفل  28ك
المذاد  )1(34-23من ق
مدينة مينسذا الطعن ال ي قدمه صذاحب البالغ ،وأيدت قرار المحكمة االبتدائية .وثبتت إدانة صذاحب البالغ،

وفرض القاذ ذذا  ،ال ين أي وا العوامل المخففة فل حسذ ذذبانهم ،غرامة تتناسذ ذذب مع المخالفة وءل ليسذ ذذت أشذ ذذد

ال رامات التل كان يمكن فرضذ ذذها .وتعترض الدولة الطرف على الحةت التل سذ ذذاقها صذ ذذاحب البالغ .وفل

الختام ،ترى الدولة الطرف أن س ذذلطاتها احترمت أحكام القانون والدس ذذتور ،عندما يلص ذذت إلى أن ص ذذاحب
البالغ مس ول عن ارتكاب مخالفة إدارية .وبناء على ذلا ،تدعو الدولة الطرف اللةنة إلى رفى البالغ.
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هعليقات صاحم البالغ على مالحظات التولة الطرف بشأن المقبولية واألسس الموضوعية
1-5

فل  17كانون الثانل/يناير  ،2019قدم صذ ذ ذذاحب البالغ تعليقاته على مالحظات الدولة الطرف.

وءو ي كد أن الدولة الطرف اعترفت بوقائع قاذيته ،وال سذيما اأنه رغّرم اسذبب تعبيرغ السذلمل عن رأيه وبأنه
اسذتفاد ليما اعد من جميع سذبل االنتصذاف المتاحة له للطعن فل الحكم .ويالحا صذاحب البالغ أن الدولة

الطرف ال تةذذادل فل أنذذه بتعبيرغ عن أريذذه لم ينتهذذا النظذذام العذذام واآلداب العذذامذذة ،وال فل أن احتةذذازغ من
قبل الشرطة قد انتها حقه فل حرية التعبير ،ال ي يكفله العهد.
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ويالحا صذ ذذاحب البالغ أن الدولة الطرف ال تشذ ذذير إلى العهد بوصذ ذذفه قاعد تحدد نطاع حقوقه

المدنية .ويدفع اأن الدولة الطرف اعتبرت اعتص ذذامه (ال ي نظم كش ذذكل من أش ذذكال التعبير عن رأيه اش ذذأن

أحداث سذ ذذياسذ ذذية) تةمعا وطلبت إليه االمتثال لشذ ذذرو معقد اشذ ذذكل غير متناسذ ذذب .وتشذ ذذمل ء غ الشذ ذذرو ،

المنصذذوع عليها فل قانون الفعاليات الةماءيرية ،ضذذرور الحصذذول على إذن من السذذلطات المحلية وفل
الوقت نفسذذه اس ذتيفاء اإلجراءات الشذذكلية األيرى المتعلقة اطلب اإلذن ،مثل دفع التكاليف المرتبطة احماية

النظام العام من قبل الش ذذرطة ،وتنظيف المنطقة التل س ذذيقام فيها االعتص ذذام ،ودفع يدمات س ذذيار إس ذذعاف
فل الخدمة أثناء االعتصام.

المسائل واإلاراءات المعروضة على اللجنة

النظر فل المقبولية
1-6

قب ذذل النظر فل أي ادع ذذاء يرد فل بالغ م ذذا ،يتعين على اللةن ذذة أن تقرر ،وفق ذذا للم ذذاد  97من

2-6

وقد تأكدت اللةنة ،وفقا لما تقتاذ ذ ذذيه الماد ()2(5أ) من البروتوكول االيتياري ،من أن المسذ ذ ذذألة
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وتالحا اللةنة ادعاء صذ ذذاحب البالغ اشذ ذذأن اسذ ذذتنفادغ جميع سذ ذذبل االنتصذ ذذاف المحلية .وتالحا

نظامها الدايلل ،ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال اموجب البروتوكول االيتياري.

نفسها ليست قيد البحا فل إطار أي إجراء آير من إجراءات التحقيق الدولل أو التسوية الدولية.

أيا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا أن الذدولذة الطرف لم تطعن فل البالغ على ءذ ا األس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاس .وبنذذاء عليذذه ،ترى اللةنذذة أن أحكذذام

الماد ()2(5ب) من البروتوكول االيتياري ال تمنعها من دراسة ء ا البالغ.
4-6

وتالحا اللةنة ادعاءات صذ ذذاحب البالغ اأن حقه فل حرية التةمع اموجب الماد  21من العهد

قد رقّيد تعسذذفا ،ألنه رغرم اسذذبب إجراء اعتصذذام من دون الحصذذول على إذن ب لا .بيد أن اللةنة تالحا أن
ص ذ ذذاحب البالغ قد أجرى االعتص ذ ذذام بنفس ذ ذذه وفقا للمعلومات التل قدمها .وعلى الرغم من أن مفهوم وجوب
حماية التةمع اموجب الماد  21يعنل ض ذ ذ ذ ذ ذذمنا أن ءناا أكثر من مش ذ ذ ذ ذ ذذارا واحد فل التةمع ،فإن محتةا

واحذدا يتمتع احمذايذة ممذاثلذة اموجذب العهذد ،مثال اموجذب المذاد  .)1(19وترى اللةنذة أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ

لم يقدم عناصذ ذ ذ ذ ذذر كالية تبين تنظيم فتةمعف االفعل االمعنى المقصذ ذ ذ ذ ذذود فل الماد  .21وعليه ،ترى اللةنة،
فل ظذل ظروف ءذ غ القاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة ،أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ لم يثبذت ءذ ا االدعذاء تحذديذدا اذأدلذة كذاليذة ألغراض
المقبولية وتعلن أن ء ا الةزء من البالغ غير مقبول اموجب الماد  2من البروتوكول االيتياري(.)2

( )1

التعليق العام رقم  )2020(37الفقر .13

( )2

ك ذ ذذول ذ ذم ذ ذ ذذان ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد أس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذت ذ ذ ارل ذ ذي ذ ذ ذذا ( ،)CCPR/C/87/D/1157/2003ال ذ ذف ذ ذق ذ ذذر  4-6ول ذ ذي ذ ذف ذ ذي ذ ذن ذ ذذوف ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ب ذ ذي ذ ذذالروس
( ،)CCPR/C/117/D/2082/2011الفقر  7-7وليفينوف ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بيالروس ( ،CCPR/C/105/D/1867/2009و،1936
و ،1975و ،1981-1977و ،) 2010/2010الفقر  7-9وليفينوف ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بيالروس (،)CCPR/C/123/D/2235/2013
الفقر 7-5
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وليمذا يتعلق اذادعذاء صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ حذدوث انتهذاا لحقوقذه اموجذب المذاد  19من العهذد ،ترى

اللةنة أنه مدعوم اأدلة كالية ألغراض المقبولية ،وتعلن أنه مقبول وتشرع فل النظر فل أسسه الموضوعية.

النظر فل األسس الموضوعية
1-7

نظرت اللةن ذذة فل ءذ ذ ا البالغ فل ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء جميع المعلوم ذذات التل أت ذذاحه ذذا له ذذا الطرف ذذان ،وفق ذذا

للماد  )1(5من البروتوكول االيتياري.

وتالحا اللةنة ادعاء ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن حقه فل حرية التعبير قد رقّيد وءو ما يش ذ ذ ذ ذ ذذكل انتهاكا
2-7
للماد  )2(19من العهد ،حيا عوقب إلجراء اعتصذذام يشذذارا ليه شذذخص واحد من أجل التعبير علنا عن
رأيه فل التكامل األوروبل ألوكرانيا وتأييدغ له.

ويتعين على اللةنة أن تنظر ليما إذا كانت القيود التل رفرض ذ ذ ذذت على حرية ص ذ ذ ذذاحب البالغ فل
3-7
ّ
التعبير يمكن تبريرءا اموجب أي معيار من المعايير المنصوع عليها فل الماد  )3(19من العهد.
4-7

وتكرر اللةنة تأكيدءا أن حرية التعبير عنصذ ذذر أسذ ذذاسذ ذذل ألي مةتمع ،وتشذ ذذكل حةر الزاوية لكل

مةتمع تسذ ذذودغ الحرية والديمقراطية  .وتالحا أن الماد  )3(19من االتفاقية ال تسذ ذذم افرض قيود معينة
()3

على حرية التعبير ،اما يش ذ ذ ذ ذ ذذمل حرية نقل المعلومات واألفكار ،إال اقدر ما ينص القانون على ء غ القيود،

وبقدر ما تكون ض ذ ذذرورية لل رض ذ ذذين التاليين( :أ) احترام حقوع اآليرين أو س ذ ذذمعتهم أو(ب) لحماية األمن

القومل ،أو النظام العام ،أو الصذ ذ ذ ذ ذذحة أو اآلداب العامة .وأيي ار ،يةب أال يكون أي قيد على حرية التعبير

مفرطذذا ،أي أنذذه يةذذب أن يكون أقذذل التذذدابير تذذديال من بين التذذدابير التل قذذد تحّقق وظيفذذة الحمذذايذذة ذات
الص ذ ذ ذ ذذلة وأن يكون متناس ذ ذ ذ ذذبا مع المص ذ ذ ذ ذذلحة المراد حمايتها( .)4وت كر اللةنة اأن على عاتق الدولة الطرف

مس ذ ذ ولية أن تثبت وجه الاذ ذذرور والتناسذ ذذب فل القيود المفروضذ ذذة على حقوع صذ ذذاحب البالغ التل تكفلها

الماد  19من العهد(.)5
5-7

وتالحا اللةنة فل ء غ القاذية ،أن فرض عقوبة على اعتصذام سذلمل أجراغ صذاحب البالغ ألنه

لم يحصذذل على إذن مسذذبق من السذذلطات التنفي ية المحلية ،وال سذذيما ال رامة التل فرضذذت عليه ،أمر يثير

شذ ذذكوكا يطير اشذ ذذأن وجه الاذ ذذرور والتناسذ ذذب فل القيود المفروضذ ذذة على حقوع صذ ذذاحب البالغ المكفولة

اموجب الماد  19من العهد .وتالحا اللةنة أيا ذ ذ ذ ذ ذذا أن الدولة الطرف لم تحتت اأي أس ذ ذ ذ ذ ذذس محدد لدعم
ضذ ذ ذ ذذرور القيود المفروضذ ذ ذ ذذة على صذ ذ ذ ذذاحب البالغ على النحو ال ي تقتاذ ذ ذ ذذيه الماد  )3(19من العهد(.)6

ولم تثبت الدولة الطرف ك لا أن التدابير التل ايتيرت ءل اطبيعتها أقل التدابير تديال أو أنها متناسذ ذ ذ ذ ذ ذذبة

مع المصذ ذ ذ ذ ذذلحة المراد حمايتها .وترى اللةنة ،فل ظل ظروف القاذ ذ ذ ذ ذذية ،أن العقوبات والقيود المفروضذ ذ ذ ذ ذذة

مبرر عمال االشذذرو المنصذذوع عليها
على صذذاحب البالغ ،رغم أنها تسذذتند إلى القانون المحلل ،لم تكن َّ

فل الماد  )3(19من العهد .ول ا تخلص اللةنة إلى أن حقوع صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوع عليها فل

الماد  )2(19من العهد قد انتهكت(.)7

4

( )3

التعليق العام رقم  ،)2011(34الفقر .2

( )4

التعليق العام رقم  ،)1999(27الفقر .14

( )5

أندروسينكو ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/116/D/2092/2011الفقر  3-7وأندرييف ضد بيالروس

( )6

انظر ،على سبيل المثال ،زاليسكايا ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/101/D/1604/2007الفقر .5-10

( )7

انظر ،على سبيل المثال ،سفيتيا ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/81/D/927/2000الفقر  .3-7وششيتكو وششيتكو ضد
بيالروس ( ،)CCPR/C/87/D/1009/2001الفقر .5-7

( ،)CCPR/C/131/D/2863/2016الفقر .4-7
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واللةنة ،إذ تتصذذرف اموجب الماد  )4(5من البروتوكول االيتياري ،ترى أن الوقائع المعروضذذة

-9

وعمال اأحكام الماد ()3(2أ) من العهد ،فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سذ ذ ذذبيل انتصذ ذ ذذاف فعال

عليها تكشف عن انتهاا الدولة الطرف لحقوع صاحب البالغ المنصوع عليها فل الماد  )2(19من العهد.
لصذ ذذاحب البالغ .وء ا يتطلب منها أن تمن تعوياذ ذذا كامال لذفراد ال ين انترهكت حقوقهم المكفولة االعهد.
وبناء على ذلا ،فإن الدولة الطرف رملزمة ،فل جملة أمور ،بتقديم تعويى مناسب لصاحب البالغ ،وسداد
قيمة ال رامة التل فرضذذت عليه وأي تكاليف قانونية تكبدءا ليما يتعلق ااإلجراءات المحلية .والدولة الطرف

ملزمة أياا ااتخاذ جميع الخطوات الالزمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة فل المستقبل.
-10

وإذ تاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع اللةنذذة فل اعتبذذارءذذا أن الذذدولذذة الطرف قذذد اعترفذذت ،اذذاناذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذذامهذذا إلى البروتوكول

البت فل مسذ ذ ذ ذ ذذألة وقوع انتهاا ألحكام العهد من عدمه ،وأنها تعهدت،
االيتياري ،اايتصذ ذ ذ ذ ذذاع اللةنة فل ّ
عمال اذذالمذذاد  2منذذه ،اذذأن تكفذذل تمتع جميع األفراد المعيمين فل إقليمهذذا والخذذاضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعين لواليتهذذا اذذالحقوع
تود أن تتلقى من الدولة
المعترف بها فل العهد وتوفر لهم سذ ذ ذ ذ ذذبل انتصذ ذ ذ ذ ذذاف فعالة متى ثبت وقوع انتهااّ ،
ويطلذب إلى الذدولذة
الطرف ،فل غاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذون  180يومذا ،معلومذات عن التذدابير المتخذ إلنفذاذ آراء اللةنذة .ر
الطرف أياا نشر ء غ اآلراء وتعميمها على نطاع واسع بل اتها الرسمية.
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