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صور شخصية

ص ذ ذذاحب البالغ كو فيكتور س ذ ذذازونوف ،وكو مواطن من بيالروس ُولِد ف عام  .1963وكو يدع
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أن الدولة الطرف انتهكذ حقوهه المكفولة بموجب المذا  ،)1(14مقروء باالهتران م الفقرتين ( )1و( )3من

الما  ،2والما تين  19و 26من العهد .و ةل البروتوكول االةتياري حيز النفاذ بالنب ذ ذ ذ ذ ذذبة لبيالروس ف 30

صاحب البالغ محامٍ.
كانون األول /يبمبر  .1992وال يمثل
َ
*
**

اعتمدتها الل نة ف
شذ ذ ذذارر ف

ورتها  28( 132حزيران/يونيه  23 -تموز/يوليه .)2021

ارسذ ذ ذذة ك ا البالغ أعلذ ذ ذذاء الل نة التالية أسذ ذ ذذما كم :وفاء أشذ ذ ذذرف محرم ببذ ذ ذذيم ،وعياض بن عاشذ ذ ذذور ،وعارف بلقان،

والمح وب الهيبة ،وكارلوس غوميس مارتينيس ،و نكان الك موكومو از ،وفوتين با ازرتزيس ،وكيرنان كيب ذ ذ ذ ذذا ا كابري ار ،وفاس ذ ذ ذ ذذيلكا

سذذانبذذين ،وةوسذذيه مانويل سذذانتوس بايس ،وسذذوش شذذان رور ،وكوباوياش كباتشذذا تشذذامدجا ،وإيلين تي رو جا ،وإيميرو تاميرات إغيزو،

وجينتيان زيبيري.
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ال بذالفقر  1من المذا  93من النظذام الذداةل لل نذة ،طلبذ
وعم ً

الذدولذة الطرف إلى الل نذة ،ف 19

ش ذ ذذباط/فبراير  ،2015أن تدرس مقبولية البالغ بمعزل عن أسذ ذ ذب ذ ذذه الموض ذ ذذوعية .وف  12آذار/مارس ،2014
ال بذذالمذذا  93من نظذذامهذذا الذذداةل  ،وعن طريق مقرركذذا الخذذام المعن بذذالبالغذذات ال ذذديذذد
هررت الل نذذة ،عم ً

والتدابير المؤهتة ،راسة مقبولية البالغ إلى جانب أسبه الموضوعية.
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
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يؤكد صذذاحب البالغ أنه ،ف  10كانون األول /يبذذمبر  ،2012وكو يوم ال كرى البذذنوية الرابعة

والبذ ذذتين ل عالن العالم لحقون اإلنبذ ذذان ،أة كو وأصذ ذذدها ش عد صذ ذذور شذ ذذخصذ ذذية ألليس بيلياتبذ ذذك

()1

وعرض ذ ذ ذذوكا ف مكان بعنوان  48ألف ش ذ ذ ذذارع بو ين  ،غرو نو ).(48A Budenniy Street, Grodno

وف وه

الحق ،نش ذ ذ ذذرت على اإلنترن

ص ذ ذ ذذور فوتوغرافية لص ذ ذ ذذاحب البالغ وأص ذ ذ ذذدهائه وكم يحملون تل

الصذور الشذخصذية .ويدف صذاحب البالغ بلن الشذرطة المحلية اتهمته ف  13كانون األول /يبذمبر 2012
بارتكاب جريمة إ ارية ببذبب مشذاركته ف ت م (احت ا ) غير هانون (غير مرةص به) .واسذتندت التهم

الموجهة إليه وإلى أصدهائه إلى كونهم حملوا الصور الشخصية ف  10كانون األول /يبمبر .2012
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وف  5كذانون الثذان /ينذاير  ،2013غرمذ

البالغ  1 500 000روبذذل بيالروسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

()2

محكمذة مقذاطعذة لينينبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذك ف غرو نو صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب

النتهذذاكذذه المذذا  )1(34-23من هذذانون ال رائم اإل اريذذة ،الت

العذذامذذة  .وكذذان الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذهو الوحيذذدون الذ ين

تفرض عقوبذذات على انتهذذار اللوائم المتعلقذذة بتنظيم األحذذدا

()3

حلذروا جلبذات االسذتماع كم ضذباط الشذرطة ال ين هدموا شذكوى ضذد صذاحب البالغ على الرغم من عدم
حلوركم ف اليوم ال ي ُن ِظم فيه االحت ا  .ولم ُيبتم إلى أي شاكد على االحت ا المزعوم.
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ويفيد صذذاحب البالغ بلنه اسذذتلنف هرار محكمة مقاطعة لينينبذذك ف  29كانون الثان /يناير .2013

واحتج صذذاحب البالغ ف اسذذتهنافه بلنه لم ينته أي هوانين أو لوائم ولم ينظم أي حد

عام .ولم يشذذاكدش

ضذذباط الشذذرطة هو وكو يحمل أي صذذور شذذخصذذية .واسذذتندت الشذذكوى المقدمة ضذذدش إلى صذذور فوتوغرافية
نش ذ ذذرت على اإلنترن  ،رغم أن ض ذ ذذباط الش ذ ذذرطة ف جلب ذ ذذة االس ذ ذذتماع األولى للمحكمة اعترفوا بلن تحميل
الصذ ذذور الفوتوغرافية على اإلنترن

ليس جريمة إ ارية .ورفلذ ذ

هرار المحكمة األ نى رجة وال رامة الت فرضتها عليه.

محكمة غرو نو اإلهليمية اسذ ذذتهنافه وأيدت

وف  21آذار/آذار/مارس  ،2013هدم صذذاحب البالغ طلباً إلجراء مراجعة هلذذائية أمام محكمة
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غرو نو اإلهليمية ،وجاء با عاءات مماثلة لتل الت جاء بها أثناء االسذ ذ ذ ذ ذذتهناف األول ؛ وك ش المر أيل ذ ذ ذ ذ ذاً
وبناء على ذل  ،يدع صذ ذذاحب
ُرِفلذ ذ ا عاءاته .واحتج صذ ذذاحب البالغ أيلذ ذاً بلن ال رامة مرتفعة جداً.
ً
البالغ أنه استنفد جمي سبل االنتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى
1-3

حقوهه المكفولة بموجب الما  ،)1(14مقروء

يدع ص ذ ذ ذذاحب البالغ أن الدولة الطرف انتهك

ب ذذاالهتران م الفقرتين ( )1و( )3من الم ذذا  ،2من العه ذذد .ويرى أن ذذه لم يحك بمح ذذاكم ذذة ع ذذا ل ذذة ونزيه ذذة.
واسذ ذ ذذتندت جمي التهم اإل ارية الموجهة إليه إلى تقارير الشذ ذ ذذرطة والصذ ذ ذذور الفوتوغرافية الملةوذ عليها من

( )1

البيد بيلياتبك ناشو بيالروس بارز ف م ال حقون اإلنبان.
فرض ال رامة ،وفقاً للبن الوطن ف بيالروس.

( )2

حوال  133يورو وه

( )3

أ ين صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ بانتهار الما  )1(34-23من هانون ال رائم اإل ارية ،المتعلق بتنظيم أو تبذ ذ ذ ذ ذذيير االجتماعات أو المواكب

أو االعتص ذذامات أو الت معات أو غيركا من اإلجراءات العامة ،أو التدةل ف تنظيمها أو تب ذذييركا ،أو المش ذذاركة ف االجتماعات
أو الت معات أو المواكب أو غير ذل من اإلجراءات العامة إذا كان

2

تل اإلجراءات ال تشكل أعماالً إجرامية.
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اإلنترن

ال غير .ولم ير أي شذ ذ ذذاكد عملية التقاط الصذ ذ ذذور أو تمكن من اإل الء بشذ ذ ذذها ته ضذ ذ ذذد صذ ذ ذذاحب

البالغ .وعالو على ذل  ،ال تمتثل بيالروس اللتزاماتها الدولية ،وال سيما تل المنصوم عليها ف العهد،
كمذا أنهذا ال توفر ل مي األف ار الموجو ين ف إهليمهذا سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيذل انتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاف فعذاالً للذدفذاع عن حقوههم أمذام
البلطات القلائية أو اإل ارية أو التشريعية المختصة أو إمكانية منحهم سبيل انتصاف هلائ .

حقوهه المكفولة بموجب الما )2(19

ويدع ص ذ ذ ذذاحب البالغ أيلذ ذ ذ ذاً أن الدولة الطرف انتهك
2-3
من العهد ألنها لم تلذ ذذمن حقه ف حرية التعبير .وينب أن يكون صذ ذذاحب البالغ ح اًر ف التقاط الصذ ذذور
ف أي وه وف أي مكان ،حتى وإن كان من الممكن تفبيركا على أنها رسالة سياسية.
3-3

وباإلشذ ذ ذ ذذار إلى الما  26من العهد ،يؤكد صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أنه يواجه التمييز على أسذ ذ ذ ذذاس رأيه

البياس وأنه ال توجد ف الدولة الطرف حماية هانونية من التمييز على أساس اآلراء البياسية.

مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية واألسس الموضوعية
-4

ف  23تموز/يوليه  ،2014هدم

الدولة الطرف مالحظاتها بشذ ذ ذ ذ ذذلن مقبولية شذ ذ ذ ذ ذذكوى صذ ذ ذ ذ ذذاحب

البالغ .وك ت كر أن صذذاحب البالغ لم يكن هد اسذذتنفد جمي سذذبل االنتصذذاف المحلية المتاحة وه

البالغ .وتؤكد الدولة الطرف أنه ينب

تقديم

اعتبار شذ ذ ذذكوى البذ ذ ذذيد سذ ذ ذذازونوف غير مقبولة بموجب الما  2من

البروتوكول االةتياري( .)4ور اً على طلب للتعليق على األس ذ ذ ذ ذ ذذس الموض ذ ذ ذ ذ ذذوعية للبالغ ،أوض ذ ذ ذ ذ ذذح
الطرف ،ف  7تش ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2014أن الما  2من البروتوكول االةتياري تنص على أنه ينب
استنفا جمي سبل االنتصاف المحلية المتاحة ،وليس جمي سبل االنتصاف المحلية الفعالة ،وطلب

صاحب البالغ ب ل التفبير(.)5

الدولة
تزويد

تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف
-5

يدف صذ ذذاحب البالغ ،ف ر ش على مالحظات الدولة الطرف ف  25آب/أغبذ ذذطس  ،2014بلن

نظام المراجعة القلائية ليس سبيل انتصاف فعاالً ينب استنفا ش .فف تل المراجعات ،تكون النتي ة وفقاً
لتقذذدير القل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا والمذذدعين العذذامين .وعالو على ذلذ  ،اعترفذ الل نذذة منذ وهذ طويذذل بذذلن المراجعذذات

القلائية غير فعالة وغير ضرورية(.)6

المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر ف المقبولية
هب ذذل النظر ف أي ا ع ذذاء ير ف بالغ م ذذا ،ي ذذب على الل ن ذذة ،وفق ذاً للم ذذا  97من نظ ذذامه ذذا
1-6
الداةل  ،أن تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أم ال بموجب البروتوكول االةتياري.
وهد تلكدت الل نة ،وفقاً لما تقتلذ ذ ذذيه الما ()2(5أ) من البروتوكول االةتياري ،من أن المبذ ذ ذذللة
2-6
نفبها ليب هيد البحث ف إطار أي إجراء آةر من إجراءات التحقيق الدول أو التبوية الدولية.

( )4

لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات إضافية.

( )5

طلِب إلى الدولة الطرف ف  12أيلول/سذبتمبر  2014أن تقدم مالحظاتها بشذلن األسذس الموضذوعية للبالغ (باإلضذافة إلى الطلب
ُ
ِ
ال ي أرسل أثناء التب يل األول ) .وُبعث رسالتان ت كيريتان إضافيتان ف  26آب/أغبطس  2020و 8نيبان/أبريل  .2021ولم
ير أي ر حتى اآلن.

( )6

يشير صاحب البالغ ،ف جملة أمور ،إلى هلية غيالزاوسكاس ضد ليتوانيا (.)CCPR/C/77/D/836/1998
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وتحيو الل نة علمًا با عاء الدولة الطرف بلن صاحب البالغ لم يبتنفد جمي سبل االنتصاف المحلية

المتاحة ،ولكنها تالحك أيلذ ذًا أن الدولة الطرف ال تقدم أي تفاص ذذيل محد عن س ذذبل االنتص ذذاف المحتملة الت
كذان ينب

لصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أن يب ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنفذدكذا( .)7وف ظذل كذ ش الظروف ،ترى الل نذة أن المذا ()2(5ب) من

البروتوكول االةتياري ال تمنعها من النظر ف البالغ.

وتحيو الل ن ذذة علمذ ذًا ب ذذا ع ذذاءات صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاح ذذب البالغ بموج ذذب الم ذذا  ،)1(14مقروء ب ذذاالهتران م
4-6
الفقرتين ( )1و( )3من الما  ،2والما  26من العهد .ونظ ًار لخلو الملف من أي معلومات إضافية ذات صلة،
وبناء على ذل ،
ترى الل نة أن صذذاحب البالغ لم يثب ك ش اال عاءات بما يكف من األ لة ألغراض المقبوليةً .
تعلن الل نة أن ك ا ال زء من البالغ غير مقبول بموجب الما  2من البروتوكول االةتياري.
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وترى الل نة أن ما تبقى من ا عاءات ص ذ ذ ذذاحب البالغ ،الت تثير هل ذ ذ ذذايا تندر ف إطار الما 19

من العهد ،هد ُ عم بما يكف من األ لة ألغراض المقبولية ،وتشرع ف النظر ف أسبها الموضوعية.

النظر ف األسس الموضوعية
1-7

نظرت الل نة ف القلذية ف ضذوء جمي المعلومات المقدمة إليها من الطرفين ،وفقًا للما  )1(5من

البروتوكول االةتياري.

وتحيو الل نة علماً با عاء ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن حقه ف حرية التعبير ُهِيد بص ذ ذ ذ ذذور غير هانونية،
2-7
كما يتل ذ ذذم من إ انته بارتكاب جريمة إ ارية وت ريمه  1 500 000روبل بيالروس ذ ذ لمش ذ ذذاركته ف حد
عام مزعوم .ول ل فإن المبذ ذ ذ ذ ذذللة المعروضذ ذ ذ ذ ذذة على الل نة ك تحديد ما إذا كان

العقوبة الت فرضذ ذ ذ ذ ذذتها

البذ ذذلطات المحلية على صذ ذذاحب البالغ اللتقاطه صذ ذذور فوتوغرافية ف الشذ ذذارع العام م صذ ذذور شذ ذذخصذ ذذية

تشكل انتهاكاً للما  19من العهد.
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وت كر الل نة ف ك ا الصذذد بتعليقها العام رهم  )2011(34حيث أشذذارت ،ف جملة أمور ،إلى أن

حرية التعبير عنصذ ذذر ال غنى عنه من عناصذ ذذر أي م تم  ،ويشذ ذذكل ح ر الزاوية لكل م تم تبذ ذذو ش الحرية

والذديمقراطيذة .وتالحك أن المذا  )3(19من االتفذاييذة ال تب ذ ذ ذ ذ ذ ذذمم بفرض هيو معينذة على حريذة التعبير ،بمذا

يش ذ ذ ذذمل حرية نقل المعلومات واألفكار ،إال بقدر ما ينص القانون على ك ش القيو  ،وبقدر ما تكون ض ذ ذ ذذرورية:

(أ) الحترام حقون اآلةرين أو س ذ ذ ذذمعتهم؛ أو (ب) لحماية األمن القوم أو النظام العام أو الص ذ ذ ذذحة العامة أو

اآل اب العذامذة .وأةي اًر ،تكرر الل نذة التذلكيذد على أن أي هيذد على حريذة التعبير ي ذب أال يكون مفرطذاً ،أي أنذه
ي ب أن يكون أهل التدابير اهتحاماً من بين التدابير الت هد ِ
تحقق وظيفة الحماية ذات الص ذ ذ ذذلة ومتناس ذ ذ ذذباً م
المصذ ذ ذ ذذلحة الم ار حمايتها( .)8وت كر الل نة بلن على عاتق الدولة الطرف مبذ ذ ذ ذذؤولية أن تثب

والتناسب ف القيو المفروضة على حقون صاحب البالغ الت تكفلها الما  19من العهد(.)9
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وجه اللذ ذ ذ ذذرور

وتالحك الل نة أن فرض غرامة كبير على صذاحب البالغ لم ر أنه التقو صذور فوتوغرافية م

صذور شذخصذية يثير شذكوكاً شذديد ف مدى ضذرور وتناسذب القيو المفروضذة على حقون صذاحب البالغ
المكفولة ف الما  19من العهد .وتالحك الل نة ف ك ا الصذ ذ ذذد أن الدولة الطرف لم تحتج بلي أسذ ذ ذذباب

الدولة الطرف

محد لدعم ضذذرور فرض ك ش القيو  ،وفقًا لما تقتلذذيه الما  )3(19من العهد( .)10ولم تثب
ك ل أن التدابير المختار ك األهل اهتحاماً من حيث طابعها أو أنها متناسذ ذذبة م المصذ ذذلحة الت اسذ ذذتهدف
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انظر الفقر  4أعالش .وال تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن سبل االنتصاف المتاحة.
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ك ش التدابير حمايتها .وبالنظر إلى مالبب ذ ذذات ك ش القل ذ ذذية ،ترى الل نة أن القيو المفروض ذ ذذة على صذ ذ ذذاحب

مبرر ف ضذوء الشذروط المنصذوم عليها ف الما )3(19
البالغ ،وإن كان تبذتند إلى القانون المحل  ،غير َّ
من العهد .ول ل  ،تخلص الل نة إلى أن حقون صاحب البالغ بموجب الما  19من العهد هد انتُ ِهك (.)11
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والل نة ،إذ تتصذذرف بموجب الما  )4(5من البروتوكول االةتياري ،ترى أن الوهائ المعروضذذة

عليها تكشف عن انتهار الدولة الطرف لحقون صاحب البالغ المكفولة ف الما  19من العهد.

ووفقاً ألحكام الفقر (3أ) من الما  2من العهد ،فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سذبيل انتصذاف
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فعال لصذذاحب البالغ .ويقتلذ ك ا األمر منها أن تتيم جب اًر تاماً لللذذرر ال ي لحق األف ار ال ين انتُهك
ذاء على ذلذ  ،فذذإن الذذدولذذة الطرف ُملزمذذة ،ف جملذذة أمور ،بتقذذديم تعوي
حقوههم المكفولذذة ف العهذذد .وبنذ ً
مناسذ ذ ذذب لصذ ذ ذذاحب البالغ ،ببذ ذ ذذبل منها سذ ذ ذذدا ييمة ال رامة الت فرضذ ذ ذ عليه وأي تكالي هانونية تكبدكا

فيمذا يتعلق بذاإلجراءات المحليذة .والذدولذة الطرف ملزمذة أيل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاً بذاتخذاذ جمي الخطوات الالزمذة لمن وهوع
انتهاكات مماثلة ف المبذذتقبل ،ال سذذيما عن طريق اسذذتعراض تش ذريعاتها الوطنية المتعلقة باألحدا العامة
وتنفيذ كذا لمواءمتهذا م االلت ازمذات الواهعذة عليهذا بموجذب المذا  )2(2من العهذد ،وبذاعتمذا تذدابير تمكن من

إنفاذ الحقون المعترف بها ف الما .19
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وإذ تذذلةذ الل نذذة ف اعتبذذاركذذا أن الذذدولذذة الطرف ،بذذانلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذذامهذذا إلى البروتوكول االةتيذذاري ،هذذد

اعترف باةتصذام الل نة ف تحديد ما إذا كان هد وه انتهار للعهد أم ال ،وأنها تعهدت ،عمالً بالما 2
من العهد ،بلن تكفل ل مي األف ار الموجو ين ف إهليمها أو الخاضذ ذ ذ ذ ذذعين لواليتها الحقون المعترف بها ف
حدو انتهار ،فإنها تو أن تتلقى من

العهد ،وبلن توفر لهم سذ ذ ذذبيل انتصذ ذ ذذاف فعاالً وهابالً ل نفاذ إن ثب
ويطلب إلى
الدولة الطرف ف غل ذ ذ ذ ذ ذذون  180يوماً معلومات عن التدابير الت اتخ تها إلنفاذ آراء الل نةُ .
الدولة الطرف أيلاً نشر ك ش اآلراء وتعميمها على نطان واس بل اتها الرسمية.
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