األمم المتحد

CCPR/C/132/D/2691/2015

العهأد الأدولا الصأاا بأالحقوق
المدنية والسياسية

Distr.: General
11 March 2022
Arabic
Original: English

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة  )4(5من البروتوكول االختياري ،بشأ أ ن
البالغ رقم ** *2015/2691
بالغ مقدم من:

ليونيد سودالينكو ،وأناتولي بوبالفني (ال يمثلهما محام)

األشخاص المدعى أنهم ضحايا:

صاحبا البالغ

الدولة الطرف:

بيالروس

تاريخ تقديم البالغ:

 6نيسان/أبريل ( 2015تاريخ الرسالة األولى)

الوثائق المرجعية:

القرار المتخذ ذذو بموج ذ ذ المذ ذذاد  92من النظذ ذذام الذ ذذدا لي
للجنذذة ،والمحذذاإ ىلى الذذدولذذة الطرف في  1كذذانون األوإ/

تاريخ اعتماد اآلراء:

 23تموز/يوليه 2021

الموضوع:

رفض السذلطا اإ ذن بتنظيم تجمع سذلمي حرية التببير

المسائل اإجرائية:

استنفاد سبل االنتصاف المحلية

المسائل الموضوعية:

حرية التجمع حرية التببير سبيل االنتصاف الفباإ

مواد البهد:

 ،)3(-)2(2و ،19و21

مواد البروتوكوإ اال تياري:

 2و()2(5ب)

ديسمبر ( 2015لم يصدر في شكل وثيقة)

-1

سبيل االنتصاف الفباإ

ص ذ ذ ذ ذذاحبا البالغ هما ليونيد س ذ ذ ذ ذذودالينكو ،وأناتولي بوبالفني ،وهما مواطنان بيالروس ذ ذ ذ ذذيان مولودان في

عذذامي  ،1966و 1958على التوالي .ويذذدعيذذان أن الذذدولذذة الطرف انتهكذذا حقووهمذذا المنص ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليهذذا في
المذادتين  19و 21من البهذد ،المقروءتين بذاالوتران مع المذاد  )3(-)2(2منذه .ووذد د ذل البروتوكوإ اال تيذاري

حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في  30كانون األوإ/ديسمبر  .1992وال يمثل محام صاحبي البالغ.
*

اعتمدتها اللجنة في دورتها  28( 132حزيران/يونيه  23 -تموز/يوليه .)2021

**

ش ذ ذذارا في النظر في هوا البالغ أعل ذ ذذاء اللجنة التالية أس ذ ذذمامهم :وفاء أش ذ ذذرف محرم بس ذ ذذيم ،وعياض بن عاش ذ ذذور ،وعارف بلقان،

والمحجوب الهيبة ،وكارلوس غوميس مارتينيس ،ودنكان الكي موهومو از ،وفوتيني ب ازرتيس ،وهيرنان كيس ذ ذ ذ ذ ذ ذذادا كابري ار ،وفاس ذ ذ ذ ذ ذ ذذيلكا

س ذذانس ذذين ،و وس ذذيه مانويل س ذذانتوس بيس ،وس ذذوا ش ذذان روا ،وكوباوياا تش ذذامدجا كباتش ذذا ،وإيلين تي رودجا ،وإيميرو تام ار ىغيزو،

وجينتيان زبيري.
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الوقائع كما عرضها صاحبا البالغ
1-2

في  10تموز/يوليه  ،2014طل صذذاحبا البالغ اإذن من اللجنة التنفيوية لمدينة غوميل لتنظيم

تجمع س ذذلمي (اعتص ذذام) في س ذذاحة التمرد ،وهي ىحدى الس ذذاحا الموجود في وس ذذي المدينة ،وحددا تاريخ
التجمع في  4آب/أغسطس  ،2014وذلك من أجل اإعراب عن دعمهما للسجناء السياسيين في بيالروس،

والمطالبة بإطالق سراحهم ،واالحتجاج على ممارسا
2-2

ىيداع المبارضين في السجن.

وفي  17تموز/يوليه  ،2014رفل ذ ذ ذ ذذا اللجنة التنفيوية لمدينة غوميل اإذن بتنظيم االعتص ذ ذ ذ ذذام،

وأش ذ ذ ذذار ىلى أن ص ذ ذ ذذاحبي البالغ لم يبرما عقداد مع دائر الخدما
المكلفة بصذيانة الطرق لتنظي

الطبية الطارئة في غوميل أو الش ذ ذ ذذركة

السذاحة ببد انتهاء التجمع .فهوان البقدان ضذروريان لالمتثاإ للماد  3من

ورار اللجنة التنفيوية لمدينة غوميل روم  ،775المؤرخ  15آب/أغسطس  2013بشأن المناسبا

في غوميل ،والماد  5من القانون الوي ينظم المناسذ ذ ذ ذ ذ ذذبا

الجماهيرية

البامة .واسذ ذ ذ ذ ذ ذذتند الرفض أيلذ ذ ذ ذ ذ ذاد ىلى أن مكان

االعتصام الوي ا تارا صاحبا البالغ يقع في وسي المدينة.

3-2

وفي  26تموز/يوليه  ،2014طبن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبا البالغ في ورار اللجنة التنفيوية لمدينة غوميل أمام

محكمذة المقذاطبذة الوسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطى في غوميذل ،بحجذة أن القرار وذد وحيذد حقيهمذا في حريذة التجمع وحريذة التببير
بموج القانونين الوطني والدولي على السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذواء .وعلى الرغم من أن القرار اس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتند ىلى القانون ،لم تثبا

اللجنة التنفيوية لمدينة غوميل ضذ ذ ذ ذذرور هوا التقييد لمغراض المشذ ذ ذ ذذروعة المنصذ ذ ذ ذذوص عليها في دسذ ذ ذ ذذتور

بيالروس وفي المادتين  19و 21من البهد .وفي  22أيلوإ/س ذ ذ ذ ذ ذذبتمبر  ،2014رفل ذ ذ ذ ذ ذذا محكمة المقاطبة
الوسذطى هوا الطبن على أسذاس أن ورار اللجنة التنفيوية لمدينة غوميل ال يتبارض مع التشذريبا

وبالتالي فإنه هو ورار وانوني.

الوطنية

4-2

وفي  1تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األوإ/أكتوبر  ،2014تقذدم ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذا البالغ بطبن بذالنقض في ورار محكمذة
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وفي  2كانون الثاني/يناير و 11ش ذ ذ ذذبار/فبراير  ،2015طبن ص ذ ذ ذذاحبا البالغ في هوا القرار أمام

المقاطبة الوسطى أمام محكمة غوميل اإوليمية ،لكن المحكمة رفلته في  28تشرين األوإ/أكتوبر .2014

رئاس ذ ذ ذذة محكمة غوميل اإوليمية وأمام رئاس ذ ذ ذذة المحكمة البليا في ىطار ىجراء المراجبة القل ذ ذ ذذائية .ورفض

الطبنان كالهما في  10شذ ذذبار/فبراير و 26آذار/مارس  2015على التوالي .ولم يقدم صذ ذذاحبا البالغ طلباد
ىلى مكت المدعي البام إجراء مراجبة ولائية ،ألنهما لم يبتبراا سبيل انتصاف محلياد فباالد.
الشكوى
1-3

يدعي ص ذ ذذاحبا البالغ أن رفض الس ذ ذذلطا الوطنية طلبهما تنظيم تجمع يبلك حد انتهاا حقووهما

2-3

ويدعي صذ ذ ذ ذذاحبا البالغ أن اللجنة التنفيوية لمدينة غوميل والمحاكم لم تنظر يما ىذا كانا القيود

المنصوص عليها في المادتين  19و 21من البهد ،المقروءتين باالوتران مع الماد  )3(-)2(2منه.
المفروض ذ ذذة على حقووهم بموج

القرار روم  775تبررها دواعي األمن البام أو الس ذ ذذالمة البامة ،أو النظام

البام ،أو حماية الص ذ ذذحة البامة ،أو اآلداب البامة ،أو تس ذ ذذتوجبها حماية حقوق اآل رين وحرياتهم .ويدعي
مكانين نائيين لتنظيم جميع المناسذبا

صذاحبا البالغ أيلذ دا أن القرار روم  ،775الوي يخصذ
غوميل ،ويشذ ذذترر على منظميها ال يام مسذ ذذبقا ىبرام عقود بمقابل مع دوائر المدينة لت طية تكالي

دماتها،

ويشذ ذ ذذير صذ ذ ذذاحبا البالغ ىلى أن الدولة الطرف ،بتصذ ذ ذذديقها على البهد ،التزما بموج

الماد 2

يقيد دون مبرر جوهر الحقوق المنصوص عليها في المادتين  19و 21من البهد.
ِّح
3-3

البامة في

منذذه ،بذذاحترام وضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذذان جميع الحقوق الفرديذذة المذذدرجذذة في البهذذد ،وبسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن القوانين أو التذذدابير األ رى
اللذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرورية إعماإ الحقوق المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليها يه .ويدعي صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبا البالغ أن الدولة الطرف لم ت

2
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بذذالت ازمذذاتهذذا بموج ذ

المذذاد  )2(2من البهذذد ،المقروء بذذاالوتران مع المذذادتين  19و 21منذذه ،ألن القذذانون

ال تخوإ لرمسذ ذ ذذاء
المنظم للمناسذ ذ ذذبا البامة يتلذ ذ ذذمن أحكام دا ملتبسذ ذ ذذة وغاملذ ذ ذذة .فالماد  9من القانون مث د
اللجان التنفيوية المحلية حقاد تقديرياد لتبيين أماكن محدد لتنظيم التجمبا السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلمية ،من دون ىعطاء أي

مبرر لولك.
4-3

وفي هوا السذياق ،يطل صذاحبا البالغ ىلى اللجنة أن توصذي الدولة الطرف بمواءمة تشذريباتها،

ال س ذ ذذيما القانون المنظم للمناس ذ ذذبا

البامة ،والقرار روم  775الص ذ ذذادر عن اللجنة التنفيوية لمدينة غوميل،

مع المبايير الدولية المنصوص عليها في المادتين  19و 21من البهد.

مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية
1-4
تذدفع الذدولذة الطرف في مذوكرتهذا الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفويذة المؤر ذة  29كذانون الثذاني/ينذاير  2016بذأنذه عمالد
بذالبروتوكوإ اال تيذاري ،يجوز لمفراد الذوين يذدعون أن حقذا من حقووهم المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليهذا في البهذد وذد
انتهك والوين استنفدوا جميع سبل االنتصاف المحلية المتاحة تقديم بالغ طي ىلى اللجنة.

2-4

وتالحظ الذدولذة الطرف أن اللجنذة التنفيذويذة لمذدينذة غوميذل رفلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا في  17تموز/يوليذه 2014

طل ص ذ ذ ذذاحبي البالغ تنظيم تجمع في  4آب/أغس ذ ذ ذذطس  ،2014مس ذ ذ ذذتند ىلى القانون المنظم للمناس ذ ذ ذذبا

البامة المؤرخ  30كانون األوإ/ديسذ ذ ذ ذ ذذمبر  ،1997والقرار روم  775الصذ ذ ذ ذ ذذادر عن اللجنة التنفيوية في 15

آب/أغسطس  2013بشأن تنظيم المناسبا

البامة في مدينة غوميل.

و حأيد محكمة المقاطبة الوسذ ذ ذذطى لمدينة غوميل ورار اللجنة التنفيوية للمدينة .ورفلذ ذ ذذا محكمة
3-4
غوميل اإوليمية طبن ص ذ ذذاحبي البالغ .ورفل ذ ذذا الحقاد طبوناد أ رى تتص ذ ذذل بإجراء المراجبة القل ذ ذذائية.
غير أن الدولة الطرف تشذ ذذير ىلى أن صذ ذذاحبي البالغ لم يسذ ذذتنفدا جميع سذ ذذبل االنتصذ ذذاف المحلية المتاحة،

ألن طلبا صذ ذ ذ ذذاحبي البالغ المتبلقة بإجراء مراجبة ولذ ذ ذ ذذائية لم ينظر فيها المدعي البام وال رئاسذ ذ ذ ذذة المحكمة.

و يما يتبلق بفبالية ىجراء المراجبة القلذ ذ ذ ذذائية ،تالحظ الدولة الطرف أنه في عام  ،2015رفبا  2 782دعوى

مدنية بالنقض والمراجبة القلائية ،األمر الوي أفلى ىلى منح المدعي البام ىذنه بتنظيم  1 487احتجاجدا.
4-4
الخدما

وتحاجج الدولة الطرف بأن التجمع منع ألن صذ ذ ذ ذذاحبي البالغ لم يقدما البقود المبرمة مع مقدمي

للمدينة المبنيين لل ذ ذ ذ ذ ذ ذذمان توافر المس ذ ذ ذ ذ ذ ذذاعد الطبية أثناء المناس ذ ذ ذ ذ ذ ذذبا

المقترحة وتنظي

مكان

المناسذ ذ ذ ذ ذذبا ببد ذلك ،على نحو ما تقتلذ ذ ذ ذ ذذيه الماد  3من القرار روم  .775وإضذ ذ ذ ذ ذذافة ىلى ذلك ،كان من

المقرر أن ينظم التجمع المقترح في سذ ذذاحة التمرد ،وهو مكان من غير األماكن المخص ذ ذص ذ ذة لولك بموج
القرار روم  775المنظم لبقد المناسبا

5-4

البامة في غوميل.

وترفض الذدولذة الطرف ادعذاء صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبي البالغ أنهذا انتهكذا حقووهمذا المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليهذا في

الم ذذادتين  19و 21من البه ذذد ،المقروءتين ب ذذاالوتران مع الم ذذاد  )3(-)2(2من ذذه .وتالحظ أن ه ذذوا الحقوق

مكفولة بموج

المواد  ،23و ،33و 35من الدسذ ذ ذ ذذتور البيالروسذ ذ ذ ذذي .وتخل

القانون المنظم للمناس ذ ذ ذ ذ ذذبا

الدولة الطرف ىلى أن أحكام

البامة تمتثل للمادتين  ،)3(19و 21من البهد ،وال ينب ي اعتبارها تقييدا للحق

في حرية التببير وحرية التجمع السلمي.
6-4

وأكد

الدولة الطرف ،في  9تشذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2018مجدددا مالحظاتها بشذ ذ ذ ذ ذ ذذأن مقبولية

البالغ وأسسه الموضوعية.
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تعليقات صاحبا البالغ على مالحظات الدولة الطرف
1-5

الحظ ص ذذاحبا البالغ في  26ش ذذبار/فبراير  2016أن الطبن في ىطار ىجراء المراجبة القل ذذائية

ال يشذ ذذكل سذ ذذبيل انتصذ ذذاف فباالد( .)1ويحاججان بأن هوا اإجراء يخلذ ذذع للسذ ذذلطة التقديرية المخولة للمدعي

البام أو القاضذ ذذي ،وال يترت عليه النظر في األسذ ذذس الموضذ ذذوعية للقلذ ذذية .ومن ثم ،ودما طبن دا في ىطار
ىجراء المراجبة القل ذ ذ ذذائية دون جدوى ،بما في ذلك أمام رئاس ذ ذ ذذة المحكمة البليا (لكنهما لم يقدما طبناد ىلى
المدعي البام  -انظر الفقر  5-2أعالا).

2-5

ويش ذ ذ ذ ذذير ص ذ ذ ذ ذذاحبا البالغ ،في  12تشذ ذ ذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،2016ىلى مالحظا

المتبلقة بأحكام القانون ،ويوجهان انتباا اللجنة ىلى أن الدولة الطرف لم تمتثل لتوصذذيا

الدولة الطرف

المنظما

الدولية

بتبديل القانون المنظم للمناسذذبا البامة ومواءمته مع المبايير الدولية( .)2ويالحظ صذذاحبا البالغ أيلذ دا أن
الدولة الطرف لم تمتثل آلراء اللجنة التي دعا بيالروس ىلى اس ذ ذذتبراض تشذ ذ ذريباتها الوطنية ومواءمتها مع
التزاماتها .و يما يتبلق بالبيانا

اإحص ذ ذ ذذائية التي ودمتها الدولة الطرف ،يالحظ ص ذ ذ ذذاحبا البالغ أن الدولة

الطرف ال تشذذير ىلى عدد الدعاوى المتبلقة بالحقوق المدنية والسذذياسذذية التي رفلذذا ،ال سذذيما تلك المتبلقة
بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية التببير.

3-5

وفي  27شبار/فبراير  ،2019أكد صاحبا البالغ مجدداد أهم حججهما.

المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
وب ذذل النظر في أي ادع ذذاء يرد في بالغ م ذذا ،يتبين على اللجن ذذة أن تقرر ،وفق ذاد للم ذذاد  97من
1-6
نظامها الدا لي ،ما ىذا كان البالغ مقبوالد أم ال بموج البروتوكوإ اال تياري.
اللجنة ،وفقاد لما تقتل ذ ذ ذذيه الماد ()2(5أ) من البروتوكوإ اال تياري ،من أن المس ذ ذ ذذألة

2-6

وود تأكد

3-6

وتحيي اللجنة علماد بمالحظا

نفسها ليسا ويد البحث في ىطار أي ىجراء آ ر من ىجراءا

التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الدولة الطرف ،التي تفيد بأن ص ذ ذ ذذاحبي البالغ لم يس ذ ذ ذذتنفدا س ذ ذ ذذبل

االنتصاف المحلية المتاحة ألن المدعي البام أو رئاسة المحكمة البليا لم ينظ ار في طلبيهما بإجراء مراجبة

ولذذائية .وتحيي اللجنة علماد أيل ذاد بحجة صذذاحبي البالغ بأنهما طبنا بالفبل في و ار ار المحكمة المتبلقة
بقلذ ذ ذ ذذيتهما في ىطار ىجراء المراجبة القلذ ذ ذ ذذائية ،أمام رئاسذ ذ ذ ذذة المحكمة البليا ،لكن دون جدوى ،وأن طل

مراجبة ولذ ذذائية أمام المحكمة البليا أو أمام المدعي البام ليس وسذ ذذيلة انتصذ ذذاف فبالة .وفي هوا السذ ذذياق،
ىلى مكتذ

المذذدعي البذذام إجراء المراجبذة

تذذو حكر اللجنذذة بذذاجتهذذادهذذا الس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذابقذذة الذذوي يفيذذد بذذأن تقذذديم طلذ
القلذ ذ ذ ذذائية ،وهو ىجراء يخلذ ذ ذ ذذع للسذ ذ ذ ذذلطة التقديرية لمكت المدعي البام ،من أجل ىعاد النظر في و ار ار

المحاكم النافو ال يش ذ ذذكل س ذ ذذبيل انتص ذ ذذاف فباالد يتبين اس ذ ذذتنفادا ألغراض الماد ()2(5ب) من البروتوكوإ

اال تياري( .)3وترى اللجنة أيل ذاد أن تقديم طلبا
المحكمة والتي يتوو

ىجراء مراجبة ولذذائية لق ار ار المحاكم النافو ىلى رئاسذذة

البا فيها على س ذذلطة القاض ذذي التقديرية يش ذذكل س ذذبيل انتص ذذاف اس ذذتثنائياد ،وأن على
ضد أوزبكستان (.)CCPR/C/95/D/1418/2005

()1

يشير صاحبا البالغ ىلى االجتهاد السابق للجنة ،انظر ولية ىيسكيايي

()2

يش ذذير ص ذذاحبا البالغ ىلى ول ذذية بولياكوف ض ذذد بيالروس ( ،)CCPR/C/111/D/2030/2011الفقر  .3-8وول ذذية س ذذيكيركو
ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/109/D/1851/2008الفقر .6-9

()3

انظر ول ذذية ألكس ذذيي ض ذذد االتحاد الروس ذذي ( ،)CCPR/C/109/D/1873/2009الفقر  4-8وول ذذية لوزينكو ض ذذد بيالروس
( ،)CCPR/C/112/D/1929/2010الفقر  3-6وولذ ذ ذ ذذية سذ ذ ذ ذذودالينكو ضذ ذ ذ ذذد بيالروس (،)CCPR/C/115/D/2016/2010
الفقر .3-7
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الدولة الطرف أن تثبا وجود احتماإ مبقوإ في أن تتيح هوا الطلبا سذ ذ ذ ذذبيل انتصذ ذ ذ ذذاف فباالد في ضذ ذ ذ ذذوء
ىضا ية بشأن هوا القلية ،ترى اللجنة أن

مالبسا

القلية( .)4ولم ذل ذا لم تقدم الدولة الطرف أي توضيحا

4-6

وتحيي اللجنة علماد بادعاءا ص ذ ذ ذذاحبي البالغ بأن الدولة الطرف انتهكا حقووهما المنصذ ذ ذذوص

الماد ()2(5ب) من البروتوكوإ اال تياري ال تمنبها من دراسة هوا البالغ.

عليهذا في المذادتين  19و ،21المقروءتين بذاالوتران مع المذاد  )2(2من البهذد .وتؤكذد اللجنذة أنذه ال يمكن
االحتجذاج بأحكذام المذاد  2يمذا يتبلق باالدعاء الوارد في البالغ في ىطار البروتوكوإ اال تيذاري باالوتران

مع أحكام أ رى من البهد ،ىال ىذا كان ى الإ الدولة الطرف بالتزاماتها المنصذذوص عليها في الماد  2هو
السذب

المباشذر النتهاا مسذتقل للبهد يؤثر تأثي ادر مباشذ ادر على الشذخ

الوي يدعي أنه ضذحية( .)5غير أن

اللجنة تالحظ أن صذذاحبي البالغ سذذبق أن ادعيا انتهاا حقووهما المنصذذوص عليها في المادتين  19و21

بس ذ ذ ذ ذذب

تفس ذ ذ ذ ذذير وتطبيق القوانين القائمة للدولة الطرف ،وال ترى أن النظر يما ىذا كانا الدولة الطرف ود

انتهكا أيلذ ذ ذ دا التزاماتها البامة بمقتل ذ ذذى الماد  )2(2من البهد ،المقروء باالوتران مع المادتين  19و21

اء منفصذ ذذل عن النظر في مسذ ذذألة انتهاا حقوق صذ ذذاحبي البالغ بمقتلذ ذذى المادتين  19و 21من
منه ،ىجر ٌ
البهد .ولهوا الس ذ ذ ذ ذذب  ،ترى اللجنة أن ادعاءا ص ذ ذ ذ ذذاحبي البالغ في هوا الص ذ ذ ذ ذذدد تتنافى مع الماد  2من
البهد ،وبالتالي فإنها غير مقبولة بموج

الماد  3من البروتوكوإ اال تياري.

صذ ذ ذ ذذاحبي البالغ في ىطار المادتين  19و ،21المقروءتين

وتحيي اللجنة علم دا أيل ذ ذ ذ ذاد بادعاءا
5-6
بذاالوتران مع المذذاد  )3(2من ا لبهذذد .وفي ايذذاب مبلومذا

ىض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا يذذة وجيهذذة في المل  ،ترى اللجنذذة أن

ذاء على ذلذك ،تبلن اللجنذة أن هذوا
ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبي البالغ لم يثبتذا ادعذاءاتهمذا بمذا يكفي ألغراض المقبوليذة .وبن د
الشق من البالغ غير مقبوإ بموج الماد  2من البروتوكوإ اال تياري.
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وتالحظ اللجنذة أن ادعذاءا ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبي البالغ ،على نحو مذا وذدمذاا ،تثير مس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائذل في ىطذار

الم ذذادتين  )2(19و 21من البه ذذد ،وترى أنه ذذا ثبت ذذا بم ذذا يكفي ألغراض المقبولي ذذة ،وتنتق ذذل ىلى النظر في
أسسها الموضوعية.

النظر في األسس الموضوعية
1-7

نظر اللجنذذة في هذوا البالغ في ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء جميع المبلومذا

تقتليه الماد  )1(5من البروتوكوإ اال تياري.

التي أتذاحهذذا لهذذا الطرفذان ،وفقذاد لمذا

ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبي البالغ أن حقووهمذذا في حريذذة التببير وحريذذة التجمع

وتحيي اللجنذذة علمذ دا بذذادعذذاءا
2-7
وحيد  ،انتهاكا للماد  19والماد  21من البهد ،ىذ رفض اإذن لهما بتنظيم تجمع سذ ذ ذ ذذلمي دعماد للسذ ذ ذ ذذجناء
السذ ذذياسذ ذذيين في بيالروس .وتحيي اللجنة علماد أيل ذ ذاد بادعاءا صذ ذذاحبي البالغ بأن السذ ذذلطا لم توضذ ذذح
الس ذ ذذب

الوي يجبل فرض ويود على حقيهما في تنظيم تجمع ض ذ ذذروريا لمص ذ ذذلحة حماية األمن القومي ،أو

السذ ذذالمة البامة ،أو النظام البام ،أو الصذ ذذحة البامة ،أو اآلداب البامة ،أو حقوق اآل رين وحرياتهم ،على
النحو الوي تقتليه المادتان  )3(19و 21من البهد ،وأنهما بالتالي يبتبران أن هوا القيود غير وانونية.

()4

انظر ولذذية جيالزاوسذذكس ضذذد ليتوانيا ( ،)CCPR/C/77/D/836/1998الفقر  4-7وولذذية شذذيدكو ضذذد بيالروس ،الفقر

()5

ولذ ذ ذ ذذية جوكوفسذ ذ ذ ذذكي ضذ ذ ذ ذذد بيالروس ( ،)CCPR/C/127/D/2724/2016الفقر  4-6وولذ ذ ذ ذذية جوكوفسذ ذ ذ ذذكي ضذ ذ ذ ذذد بيالروس

 .3-8وولية شوميلين ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/105/D/1784/2008الفقر .3-8

( ،)CCPR/C/127/D/2955/2017الفقر  4-6وولذ ذ ذذية جوكوفسذ ذ ذذكي ضذ ذ ذذد بيالروس (،)CCPR/C/127/D/3067/2017
الفقر  6-6وولية بيلوفا وآ رون ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/131/D/2891/2016الفقر .4-6
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وتالحظ اللجنة ادعاء ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبي البالغ أن حقيهما في التجمع الس ذ ذ ذ ذ ذذلمي المنص ذ ذ ذ ذ ذذوص عليه في

الماد  21من البهد ود انتهك أيل دا ببد أن رفلا اللجنة التنفيوية لمدينة غوميل اإذن لهما بتنظيم تجمع
سذذلمي .وتو حكر اللجنة بتبليقها البام روم  )2020(37حيث أشذذار ىلى أنه يجوز تنظيم التجمبا السذذلمية،

من حيث المبدأ ،في جميع األماكن التي يمكن للجمهور الوصذ ذ ذ ذذوإ ىليها أو التي ينب ي أن تتاح له ىمكانية
الوصذذوإ ىليها ،مثل السذذاحا
فيها جوب اهتمام الفئا

السذذلمية ىلى مناطق نائية يتبور

البامة والش ذوارع .وال ينب ي ىبباد التجمبا

المسذ ذ ذذتهدفة أو عامة الجمهور .وكقاعد عامة ،ال يمكن فرض حظر شذ ذ ذذامل على

جميع التجمبا في الباص ذ ذذمة ،أو في جميع األماكن البامة باس ذ ذذتثناء مكان واحد محدد دا ل المدينة ،أو
ارج وسذ ذذي المدينة ،أو في جميع ش ذ ذوارع المدينة( .)6وعالو على ذلك ،تتنافى عموما مع أحكام الماد 21
للمسذاهمة في دفع تكالي

الشذرور التي تلزم منظمي التجمع السذلمي أو المشذاركين يه ىما بالترتي

النظذذام أو األمن ،أو المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاعذذد الطبيذذة أو التنظي  ،أو غيرا من الخذذدمذذا

بالتجمبا
4-7

السلمية(.)7

ضذبي

البذذامذذة األ رى المرتبطذذة

وتو حكر اللجنة أيلذاد بأن الحق في التجمع السذلمي ،الوي تكفله الماد  21من البهد ،حق أسذاسذي

من حقوق اإنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان وهو ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروري لتببير الفرد علنذ دا عن آ ارئذه ووجهذا
ديمقراطي( .)8وتحمي الماد  21من البهد التجمبا

نظرا وال غنى عنذه في مجتمع

السذ ذ ذذلمية أينما عقد  ،س ذ ذ ذواء في الهواء الطلق أو في

األماكن الم لقة أو عبر اإنترنا أو في األماكن البامة والخاصة أو فيهما مب دا .وود تتحخو هوا التجمبا
أشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذاالد عذديذد  ،بمذا فيهذا المظذاه ار واالحتجذاجذا واالجتمذاعذا والمواكذ والتجمبذا واالعتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاما
والووفا على ض ذذوء الش ذذموع والتجمبا

االعتصذاما  ،أم متنقلة ،مثل المواك

المفاجئة .وهي محمية بموج

الماد  21س ذواء أكانا ثابتة ،مثل

أو المسذي ار ( .)9وعموماد ،يحق لمنظمي التجمبا

أن يختاروا مكاناد

على مرأى ومسذ ذ ذ ذ ذ ذذمع من الجمهور المسذ ذ ذ ذ ذ ذذتهدف ،وال يجوز تقييد هوا الحق ما لم يكن (أ) مفروض ذ ذ ذ ذ ذ ذ دا وفق
القانون(( )10ب) وض ذ ذ ذذرورياد في مجتمع ديمقراطي لحماية مص ذ ذ ذذالح األمن القومي ،أو الس ذ ذ ذذالمة البامة ،أو
النظذام البذام ،أو الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذحذة البذامذة ،أو اآلداب البذامذة ،أو لحمذايذة حقوق اآل رين وحريذاتهم .وعنذدمذا تفرض
دولة طرف ويوداد بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصذ ذذالح البامة السذ ذذالفة الوكر ،فإنه ينب ي أن

ال من السذ ذ ذذبي ىلى تقييدا تقييدا غير ضذ ذ ذذروري وغير
يسذ ذ ذذترشذ ذ ذذد فرض أي ويود بهدف تيسذ ذ ذذير هوا الحق بد د
متنذذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ( .)11وبنذذاء على ذلذذك ،يقع على عذذاتق الذذدولذذة الطرف التزام تبرير تقييذذدهذذا الح لق الذذوي تحميذذه
الماد  21من البهد(.)12
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وفي هوا القلية ،يج

على اللجنة أن تنظر يما ىذا كانا القيود المفروضة على حق صاحبي

البالغ في حرية التجمع السلمي مبرر بموج

أي معيار من المبايير المنصوص عليها في الماد  21من

البهد .وفي ضذ ذ ذ ذ ذذوء المبلوما المتاحة في المل  ،رفض طل

صذ ذ ذ ذ ذذاحبي البالغ تنظيم تجمع ألن المكان

الوي ا تاراا ال يتطابق مع األماكن المحدد التي حددتها السذ ذ ذ ذذلطا التنفيوية للمدينة (كان من المقرر بدالد
من ذلك أن يقام التجمع المقترح في سذ ذذاحة التمرد ،في وسذ ذذي المدينة) وألن صذ ذذاحبي البالغ لم يقدما عقوددا

6

()6

التبليق البام روم  ،)2020(37الفقر .55

()7

المرجع نفسه ،الفقر .64

()8

التبليق البام روم  ،)2011(34الفقر .2

()9

التبليق البام روم  ،)2020(37الفقر .6

()10

المرجع نفسه ،الفقر .22

()11

المرجع نفسه ،الفقر .36

()12

انظر أيلذ ذ ذاد ول ذ ذذية بوبالفني ض ذ ذذد بيالروس ( ،)CCPR/C/115/D/2019/2010الفقر  .4-8وول ذ ذذية كورنينكو وآ رين ض ذ ذذد
بيالروس ،الفقر .4-7
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مع مقدمي الخدما

المبنيين في المدينة للذذمان توافر الخدما الطبية أثناء هوا الفبالية وتنظي

المكان

ببد ذلك .وفي هوا الس ذ ذ ذذياق ،تالحظ اللجنة أن الس ذ ذ ذذلطا التنفيوية لمدينة غوميل والمحاكم المحلية لم تقدم

عملي دا أي تبرير أو توض ذ ذ ذذيح للكييية التي س ذ ذ ذذتجبل احتجاج ص ذ ذ ذذاحبي البالغ ينتهك عمليا مص ذ ذ ذذالح حماية
األمن القومي ،أو السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالمذة البذامذة ،أو النظذام البذام ،أو الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذحذة البذامذة ،أو اآلداب البذامذة ،أو حقوق
اآل رين وحريذذاتهم ،وفق مذذا تن

عليذذه المذذاد  21من البهذذد .ولم تثبذذا الذذدولذذة الطرف أنهذذا اتخذذو

تدابير بديلة لتيسير ممارسة صاحبي البالغ حقووهما المنصوص عليها في الماد .21
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أي

وتالحظ اللجنة أنها تناولا ولذذايا مماثلة تتبلق بنفس ووانين الدولة الطرف وممارسذذاتها في عدد

من البالغا الس ذذابقة .وفي اياب أي توض ذذيحا

ىض ذذا ية من الدولة الطرف بش ذذأن هوا المس ذذألة ،تخل

اللجنة ىلى أن الدولة الطرف انتهكا حقوق صاحبي البالغ المنصوص عليها في الماد  21من البهد.
وتالحظ اللجنة أيلذ ذ ذ ذ دا ادعاء صذ ذ ذ ذذاحبي البالغ بأن حقهما في حرية التببير ود وِّحيد بصذ ذ ذ ذذور غير
7-7
وانونية ،ىذ رفض اإذن لهما بتنظيم تجمع للتلببير علناد عن دعمهما للس ذ ذ ذذجناء الس ذ ذ ذذياس ذ ذ ذذيين في بيالروس.
ولهوا السذ ذذب  ،فإن المسذ ذذألة المبروضذ ذذة على اللجنة هي تحديد ما ىذا كان المنع المفروض على صذ ذذاحبي

البالغ يشكل انتهاكاد للماد  19من البهد.
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وتو حكر اللجنة في هوا الص ذ ذذدد بتبليقها البام روم  )2011(34الوي أش ذ ذذار

يه ،في جملة أمور،

ىلى أن حرية التببير عنص ذ ذ ذ ذذر أس ذ ذ ذ ذذاس ذ ذ ذ ذذي ألي مجتمع ويش ذ ذ ذ ذذكل حجر الزاوية لكل مجتمع تس ذ ذ ذ ذذودا الحرية

والديمقراطية( .)13وال تجيز الماد  )3(19من البهد فرض ويود ببينها على حرية التببير ،بما في ذلك حرية

نقذل المبلومذا

واألفكذار ،ىال بقذدر مذا ين

القذانون على تلذك القيود ،ومذا لم تكن ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروريذة( :أ) الحترام

حقوق اآل رين أو سذمبتهم أو (ب) لحماية األمن القومي ،أو النظام البام ،أو الصذحة ،أو اآلداب البامة.

أن يكون أوذذل التذذدابير

وأ ي دار ،يجذ أال يكون أي تقييذذد لحريذذة التببير مفرطذ دا في طبيبتذذه  -أي أنذذه يجذ
تد الد من بين التدابير التي من شذذأنها تحقيق وفيفة الحماية ذا الصذذلة وأن يكون متناسذذباد مع المصذذلحة
موضذ ذ ذ ذ ذذوع الحماية( .)14وتو حكر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف ىثبا

أن القيود المفروضذ ذ ذ ذ ذذة على

حقوق صاحبي البالغ المنصوص عليها في الماد  19من البهد ضرورية ومتناسبة(.)15

وتالحظ اللجنذة أن اإذن بتنظيم التجمبذا في أمذاكن محذدد سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلفذ دا ال يفي يمذا يبذدو بمبذايير
9-7
اللذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرور والتنذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليهمذا في المذاد  19من البهذد .وتالحظ اللجنذة أن الدولة الطرف
ومحاكمها الوطنية لم يوضذ ذذح أي منها السذ ذذب

وبالنظر ىلى مالبس ذ ذ ذذا

الوي يجبل القيود المفروضذ ذذة ضذ ذذرورية لهدف مشذ ذذروع(.)16

هوا القل ذ ذ ذذية ،ترى اللجنة أن القيود المفروض ذ ذ ذذة على ص ذ ذ ذذاحبي البالغ غير مبرر

ألغراض الماد  )3(19من البهد ،بالرغم من اس ذ ذذتنادها ىلى القانون المحلي للدولة الطرف .وفي اياب أي
توض ذ ذ ذ ذ ذذيح من الدولة الطرف ،فإن اللجنة تخل

الماد  19من البهد ود انتهكا.

ىلى أن حقوق ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبي البالغ المنص ذ ذ ذ ذ ذذوص عليها في

وترى اللجنة ،وهي تتصذ ذذرف وفق دا الماد  )4(5من البروتوكوإ اال تياري ،أن الووائع المبروضذ ذذة
-8
عليها تكش عن انتهاا الدولة الطرف لحقوق صاحبي البالغ بموج المادتين  ،19و 21من البهد.
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ال بذذأحكذذام المذذاد ()3(2أ) من البهذذد ،يقع على عذذاتق الذذدولذذة الطرف التزام بتوفير سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيذذل
وعم د

انتصذذاف فباإ لصذذاحبي البالغ .ويقتلذذي هوا األمر توفير سذذبل الجبر لمشذذخاص الوين انتهكا حقووهما

()13

التبليق البام روم  ،)2011(34الفقر .2

()14

المرجع نفسه ،الفقر .34

()15

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

()16

التبليق البام روم  ،)2011(34الفقر .22
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المشذ ذذمولة بالبهد .وبناء على ذلك ،فإن الدولة الطرف ملزمة ،في جملة أمور أ رى ،بمنح صذ ذذاحبي البالغ

تبويلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ دا كذا يذ دا .ويقع على عذاتق الذدولة الطرف أيلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ دا التزام بذاتخذاذ جميع التذدابير الالزمذة لمنع حذدو
انتهاكا مماثلة في المس ذ ذ ذ ذذتقبل .وفي هوا الص ذ ذ ذ ذذدد ،تالحظ اللجنة أنه ينب ي للدولة الطرف مراجبة ىطارها
الماد  )2(2من البهد ،بما يكفل التمتع بالحقوق

المعياري بشذأن التجمبا البامة ،وفق دا اللتزاماتها بموج
ال في الدولة الطرف.
المنصوص عليها في المادتين  ،19و 21من البهد تمتباد كام د
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وإذ تل ذ ذ ذ ذ ذ ذذع اللجنة ،في اعتبارها أن الدولة الطرف ،بانل ذ ذ ذ ذ ذ ذذمامها ىلى البروتوكوإ اال تياري ،ود

ال بالماد 2
اعترفا با تصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاص اللجنة بتحديد ما ىذا كان ود ووع انتهاا للبهد أم ال ،وأنها تبهد  ،عم د
من البهد ،بأن تلذ ذ ذذمن لجميع األفراد الموجودين في ىوليمها والخاضذ ذ ذذبين لواليتها الحقوق المبترف بها في

ال لانفاذ عندما يثبا وووع انتهاا ،فإنها تود أن تتلقى من
ال وواب د
البهد ،وأن توفر س ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيل انتص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاف فبا د
الدولة الطرف في غلذ ذذون  180يوماد مبلوما بشذ ذذأن التدابير المتخو لوضذ ذذع آراء اللجنة موضذ ذذع التنفيو.
ويطل
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ىلى الدولة الطرف أيل دا نشر هوا اآلراء وتبميمها على نطاق واسع بل اتها الرسمية.

GE.22-03645

