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 اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة

 الربوتوكتتتتتتو  متتتتتت  (4)5 املتتتتتتا   مبوجتتتتتت  اللجنتتتتتتة اعتمتتتتتت  ا التتتتتتي اآلراء  
 ** *2441/2014 رقم البالغ بشأن االختياري،

 برييك زاجيباروف )متثله احملامية أانرا إبراييفا( :بالغ مقدم من
 صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية

 ازاخستانك :الدولة الطرف
 )اتريخ الرسالة األوىل( 2014حزيران/يونيه  12 :اتريخ تقدمي البالغ

مرررررن الالرررررام الرررررداخل   97القررررررار املتخرررررد  وجرررررب املرررررا    :الواثئق املرجعية
 2012متوز/يوليره  3للجاة، واحملال إىل الدولة الطررف   

 )مل يصدر   شكل وثيقة(
 201٨تشرين األول/أكتوبر  2٥ :اتريخ اعتما  اآلراء

 سلم  املعاقبة على املشاركة   جتمع :املوضوع
اسرتافا  سربل اتنتصراف احملليرةا إسراء  اسرتعمال ا رق    :املسائل اإلجرائية

 تقدمي البالغات
 اتحتجاز التعسف ا حرية التعبريا حرية التجمع :املسائل املوضوعية

 2 ، مقروء  ابتقرتان مع املا  21و 19و 14و 9املوا   :موا  العهد
 ()ب(2)٥و 3و 2و 1 :موا  الربوتوكول اتختياري

__________ 

 .(201٨تشرين الثاين/نوفمرب  2 -تشرين األول/أكتوبر  ٨) 124اعتمدهتا اللجاة    ورهتا  *
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. 197٨صاحب البالغ  و برييك زاجيباروف، مواطن من كازاخستان، مولو    عام  -1
مررن  21و 19و 14و 9و ررو يرردع  أن الدولررة الطرررف انتهكررك حقوقرره املكفولررة  وجررب املرروا  

كرررررانون   24العهرررررد. وقرررررد  خرررررل الربوتوكرررررول اتختيررررراري حيرررررز الافرررررا  ابلاسررررربة لكازاخسرررررتان   
 ومتثل صاحب البالغ احملامية أانرا إبراييفا. .200٦الثاين/يااير 

 الوقائع كما عرضها صاح  البالغ  

احملليرة، الرري  "غازيترا مولرو يزان "كران صراحب الربالغ يشرريل وريفرة رئري  يريرر صررحيفة  2-1
. وكانرررك الصررررحيفة تسررررعى إىل محايرررة حقررررو  ومصررررا  www.mgazeta.kzمتلرررك املوقررررع الشرررربك ، 

دياة جيزكزغان فءالً عن حقو  ومصا  العاملت   املاشأ  الصااعية األكررب السكان احملليت   م
  املدياة، الي متلكها شركة كازامخي . ويدع  صاحب البالغ أن رئري  للر  إ ار   رد، الشرركة 

، إىل اللجاررة اإلقليميرة ل مرن الرروطز، زعره فيهرا أن املرروا  2012آ ار/مرار   1٦قردم شركو ،   
رد  املاشور       املاطقرة. وبسربب  "بلبلرة اجتماعيرة"الصحيفة، وعلى املوقع الشبك  التابع هلا يح

كررانون   17تقردمي  رد، الشركو ، اسرتجوبك اللجارة اإلقليميرة ل مرن القروم  صراحب الربالغ. و  
 آ ار/ 2٦، سرررحبك وزار  الثقافرررة واإلعرررالم الرتخررريص املمارررو  للصرررحيفة. و  2013الثاين/ياررراير 

إىل املوقررع الشرربك  ملرررد   ، أقرردمك مكمررة جيزكزغرران علررى تعليررق إمكانيررة الرردخول2013مررار  
ثالثة شرهور، باراء علرى طلرب مكترب ات عراء العرام   مديارة جيزكزغران. ومرع أن صراحب الربالغ 

، فرر ن إمكانيررة الرردخول إىل املوقررع الشرربك  ابتررك 2013نيسرران/أبريل  4طعررن   قرررار التعليررق   
، أي حررق قبررل أن يرردخل قرررار احملكمررة حيررز الافررا . 2013نيسرران/أبريل  10 غررري متاحررة فعليرراً  

 أ ر/ 17وقوبلك الطعون الي قردمها صراحب الربالغ ابلررف  مرن مكمرة كاراغانردا اإلقليميرة،   
 .2013متوز/يوليه  10، ومن  يئة الاق  ابحملكمة نفسها،   2013مايو 

، 2013شررربارب/فرباير  7كرررانون الثاين/ياررراير و  22وقبرررل تعليرررق صررردور الصرررحيفة، برررت  2-2
نحشرت عد  مقاتت على املوقع الشبك  لدعو  القراء إىل حءور جتمرع كران مرن املقررر أن يحراله 

، وياءررره إليررره العررراملون   شرررركة كرررازامخي  احتجاجررراً علرررى ررررروف 2013شررربارب/فرباير  9  
سيدامخيتوفا، تالريه  ردا التجمرع  عملهه. وتولك رئيسة مالمة ملية غري حكومية، و   السيد 

، إىل مكترررررب عمرررررد  2013كرررررانون الثاين/ياررررراير   22بعرررررد أن قررررردمك طلبررررراً  ررررردا الشرررررأن،   
، شرررارأ صررراحب الررربالغ    لرررك التجمرررع ابلقررررب مرررن 2013شررربارب/فرباير  9زيزكازغررران. و  

رطة ، اعتقلتررره الشررر2013شررربارب/فرباير  10مكاترررب شرررركة كرررازامخي    سررراحة ميترررالورغ. و  
، 2013شرربارب/فرباير  11  مركررز الشرررطة طرروال الليررل. و  اً بتهمرة تالرريه التجمررع ورررل متجررز 

قءك مكمة زيزكازغان اإل ارية إب انة صاحب البالغ بتهمة تاليه جتمع غري مرخص وحكمك 
عليه اب رب  اإل اري ملرد  سربعة أ م، مرع أن املردع  العرام طلرب   جلسرة اتسرتماع أن تكرون 

، طعرن صراحب الربالغ    ردا ا كره أمررام 2013شربارب/فرباير  12 كره سرتة أ م. و  مرد  ا
كمرة قررار احملكمررة األ    ررد، احمل، أيَّردت 2013آ ار/مرار   ٥مكمرة كاراغاردا اإلقليميررة. و  

، رفررر  املررردع  العرررام   مديارررة زيزكازغررران التمرررا  صررراحب 2013متوز/يوليررره  10 رجرررة. و  
، قررردَّم صررراحب الررربالغ 2013آب/أغسرررط   2راض قءرررائ  إشررررا . و  الررربالغ إجرررراء اسرررتع

التماسراً إىل مكترب ات عراء العرام إلجرراء اسرتعراض قءرائ  إشررا . غرري أن اتلتمرا  أححيرل إىل 
مكتب ات عاء العام اإلقليم    كاراغادا. وعادما مل يتلق صاحب البالغ أي ر ، قردم التماسراً 

  3إشررررا  إىل مكترررب ات عررراء العرررام اإلقليمررر    كاراغاررردا،    آخرررر إلجرررراء اسرررتعراض قءرررائ 
 . 2014كانون الثاين/يااير   10، ورف  التماسه   2013كانون األول/ يسمرب 
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، حءرررر صررراحب الررربالغ جتمهرررراً عامررراً نلررره بشرررأن مسرررألة 2013أ ر/مرررايو  23و   2-3
احب البالغ أنه كان ييط   لك ا قو  العقارية ابلقرب من مقر ا كومة   أستاان. ويدع  ص

ررز واقتيررد إىل مركررز  التجمررع بصررفته صررحفياً وأبرررز بطاقررة  ويترره املهايررة للشرررطة، ومررع  لررك احتحج 
الشرطة احملل . و  وقك تحق من اليوم نفسه، قءك احملكمرة اإل اريرة املشررتكة برت املقاطعرات 

غري مرخص وحكمك عليه اب ب     أستاان إب انة صاحب البالغ بتهمة املشاركة   جتمع عام
، رفءك مكمة مدياة أستاان اتلتما  الدي 2013أ ر/مايو  2٥و   اً.يوم 1٥اإل اري ملد  

، قرررردم 2013 متوز/يوليرررره 1٨قدمرررره صرررراحب الرررربالغ وأيَّرررردت قرررررار احملكمررررة األ    رجررررة. و  
العرررام   مديارررة  صررراحب الررربالغ التماسررراً إلجرررراء اسرررتعراض قءرررائ  إشررررا  إىل مكترررب ات عررراء

، قررررررردَّم 2014شرررررربارب/فرباير  11. و  2013آب/أغسرررررررط   23أسررررررتاان، ورحفررررررر  طلبرررررره   
صراحب الرربالغ التماسراً إىل مكتررب ات عراء العررام إلجرراء اسررتعراض قءرائ  إشرررا  لكرال قررراري  

و  2 نيسان/أبريل 2014، رف  انئب املدع  العام طلب ا ب  اإل اري الصا رين   حقه. 
 .املتاحة احمللية اتنتصاف سبل مجيع استافد أنه البالغ صاحب ويدَّع  اتلتما  املقدم.

 الشكوى  

يرردع  صرراحب الرربالغ أن الدولررة الطرررف انتهكررك حقرره   التمررا  املعلومررات وتلقيهررا  3-1
مررررن العهررررد، ألعررررا حكمررررك عليرررره اب ررررب  اإل اري ملررررد  بليررررك    19ونقلهررررا  وجررررب املررررا   

 بسبب اضطالعه بعمله الصحف . اً يوم 22 اجملموع
ويرردع  صرراحب الرربالغ أيءرراً أن احتجرراز،   كلتررا املرررتت ميثررل إجررراء تعسررفياً بطبيعترره  3-2

مرررن العهرررد ابلالرررر إىل أنررره اعتحقرررل بسررربب  ارسرررة  9وياتهرررك حقوقررره املاصرررو  عليهرررا   املرررا   
 حقوقه احملمية  وجبه. 

 14 للمرا  اً سربل الرتلله الفعالرة، و رو مرا يشركل انتهاكرويدع  صاحب الربالغ أنره حررم مرن  3-3
من العهد، ألن ا كمت الصا ري ن إبيداعه ا ب  اإل اري نفدا على الفور، حق قبرل أن يتسر  

( مرن قرانون ااررائه اإل اريرة تراص 2)٦97للمحاكه األعلى  رجرة مراجعتهمرا. ويردع  أن املرا   
أ م من صدور،  10د  خوله حيز الافا ، أي   غءون مرور على تافيد قرار احملكمة اإل ارية بع

من  3أو بعد أن تالر مكمة أعلى  رجة   الطعن املقدم، إ ا ما طحعن   القرار. بيد أن الفقر  
املررا   نفسررها ترراص علررى أن يقءرر  الشررخص احملكرروم عليرره اب ررب  اإل اري عقوبترره علررى الفررور. 

ن الطعرررن   حكررره قءرررائ  اب رررب  اإل اري ت يوقررر  مرررن القرررانون علرررى أ ٦7٥وتررراص املرررا   
تافيررد،. ويرردع  صرراحب الرربالغ أن طلررب الطعررن الرردي قدمرره   قءررية ا ررب  اإل اري األوىل، 

مررن القررانون تقءرر   ٦٦0يالررر فيرره إت إىل بعررد ثالثررة أسررابيع مررن اتريررخ تقدميرره، مررع أن املررا    مل
 24كرروم عليره اب ررب  اإل اري،   غءررون بوجروب الالررر   الطعرن املقرردم مرن املرردعى عليره احمل

 ساعة من اتريخ تقدمي الطعن. ويدع  صاحب البالغ كدلك أنه قءى مد  العقوبة ابلفعل. 
مررن العهررد قررد انتحه كررك  21ويررزعه صرراحب الرربالغ أن حقوقرره املكفولررة  وجررب املررا    3-4

 ألنه احتجز بسبب مشاركته   احتجا  سلم .
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 بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعيةمالحظات ال ولة الطرف   

 كرررررانون الثررررراين/  ٦قررررردمك الدولرررررة الطررررررف مررررروجزاً للوقرررررائع   مررررردكر  شرررررفوية م رخرررررة  4-1
غررررررري ا كوميررررررة احملليررررررة، السرررررريد   آي -إلرررررريه . و رررررر  ترررررردع  أن رئيسررررررة مالمررررررة 201٥ يارررررراير

تعترررزم تالررريه  ، أبعرررا2013كرررانون الثاين/ياررراير   22سررريدامخيتوفا، أبليرررك عمرررد  زيزكازغررران،   
رررررر علررررى املوقرررررع 2013شرررربارب/فرباير  9جتمررررع،    ،   سررررراحة ميتررررالورغ. و  اليررررروم نفسرررره، نحش 

، وشرررريي فيرررديو يررردعو اامهرررور إىل " عرررو  عامرررة للمشررراركة   التجمرررع"الشررربك  مقرررالا بعاررروان 
، نشررر صرراحب الرربالغ علررى 2013كررانون الثاين/يارراير   29حءررور التجمررع غررري املرررخص. و  

الشبك  مقاًت آخر قال فيه إنه يعترزم تيطيرة التجمرع املقبرل   وسرائي اإلعرالم فءراًل عرن  املوقع
، نحشرررر علرررى املوقرررع الشررربك  مقرررال 2013كرررانون الثاين/ياررراير   30القيرررام بررردور نشررري فيررره. و  

، أبلرررررة عمرررررد  2013شررررربارب/فرباير  4إضرررررا  وشرررررريي فيرررررديو تءرررررماا  عرررررو  إىل التجمرررررع. و  
سرريدامخيتوفا رديرراً ابتطرروات الرري يابيرر  أن تتخررد ا لكرر  تعطررى هلررا املوافقررة زيزكازغرران السرريد  

 شررربارب/ 7علرررى تالررريه التجمرررع. ومرررع  لرررك، جرررد ت الررردعو  العامرررة علرررى املوقرررع الشررربك ،   
، شرارأ صراحب 2013شربارب/فرباير  9، للمشاركة   التجمع غري املرخص. و  2013 فرباير

 البالغ   التجمع غري املرخص الدي نحل  ه   ساحة ميتالورغ. 
وتعررررتف الدولرررة الطررررف أبن ا رررق   التجمرررع السرررلم   رررو درررة  ميقراطيرررة مرررن درررات  4-2

خستان تكفل التمتع  دا ا ق اإلنساين الاشارب السياس  ملواطايها، وتشري إىل أن تشريعات كازا
غرررري القابرررل للتصررررف، ومحايتررره. وتقرررول إن  رررد، الءرررماانت مكرسرررة    سرررتور كازاخسرررتان و  
قانون إجراءات تاليه وعقد التجمعات السلمية واتجتماعات واملسريات والوقفات اتحتجاجية 

ررلَّ  قررو  اآلخرررين، وإنرره وامللرا رات. غررري أن متتررع لموعررة مررن املررواطات  قوقهرا ت ي ابيرر  أن لح
 من ااائز،   بع  ا اتت، فرض قيو  معياة من أجل سالمة أصحاب ا قو  أنفسهه.

مررن العهررد، نررب أن يكررون كررل تقييررد يحفرررض متفقرراً مررع القررانون وأن  21ووفقرراً للمررا    4-3
لسررالمة العامررة أو الالررام يشرركل ترردبرياً ضرررور ً،   لتمررع  ميقراطرر ، لصرريانة األمررن القرروم  أو ا

 علرى وحرصراً  العام أو محاية الصحة العامة أو اآل اب العامة أو محاية حقرو  اآلخررين وحرر هته.
شررخا  اآلخرررين وحرر هته، فءرراًل عررن السررالمة العامرة، والسررري العررا ي لاشررارب األ حقررو  محايرة

فرا  اامهور أمراكن بعياهرا لكر  وسائل الاقل، وا فاظ على اهلياكل األساسية، نوز أن تحعتَّ أل
يالمرروا فيهررا أنشررطة غررري حكوميررة  ات طررابع عررام. وت كررد الدولررة الطرررف أن اإل ارات احملليررة   
جحل   املدن واملاراطق الكازاخسرتانية تعرت أمراكن مرن  ردا القبيرل. وتشرري   الوقرك نفسره، إىل أن 

لتقييرد  وجرب قروانت خاصرة يرد  حرية التجمع السرلم ،   أي بلرد  ميقراطر  متقردم، لءرع ل
اللروف الي ميكن أن تاله فيها  د، التجمعات، وتكون  د، القوانت   كثري من البلدان أكثر 
صرامة  ا    عليه   كازاخستان. فتالريه جتمعرعيف   مديارة نيويرورأ ابلروت ت املتحرد  األمريكيرة 

مررع بيرران الطريررق الرري  اً،يومرر 4٥جمررع بررر علررى سرربيل املثررال، يقتءرر  تقرردمي طلرربيف قبررل اتريررخ الت
سيسررلكها املشرراركون فيرره، وميكررن أن يتعرررض  رر تء لالعتقررال   حالررة عرردم تقرردمي الطلررب. و  
فرنسا، نوز للسرلطات أن تفرر  ا شرو  بعرد توجيره رسرالتت  يرديريتت، وإ ا مل تراف  امللرا ر ، 

اململكرررة املتحرررد  لربيطانيرررا العلمرررى ميكرررن أن يحسرررجن مالمو رررا ملرررد  تصرررل إىل سرررتة أشرررهر. و  
وأيرلادا الشمالية، ت ميحكن تاليه امللا رات والتجمعات   الشوارع إت بعد ا صول على موافقة 
رديرررة مرررن الشررررطة. و  أملانيرررا، نرررب ا صرررول علرررى تررررخيص مرررن السرررلطات لتالررريه أي نشرررارب 

اتاصرة ابلتجمعرات العامرة تتماشرى مجا ريي. وعليه، ت كد الدولرة الطررف أن لوائحهرا التاليميرة 
 مع قواعد القانون الدويل ومع العهد واملمارسات املتبعة   البلدان األخر  املتقدمة  ميقراطياً.
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وفيمررا يتعلررق إبغررال  املوقررع الشرربك  التررابع للصررحيفة، تشررري الدولررة الطرررف إىل أنرره مررن  4-4
اإلعررالم، تعليررق نشررارب املارررب اإلعالمرر  مررن قررانون وسررائي  13مررن املررا    1ااررائز، وفقرراً للفقررر  

إغالقه، إما على يد مالكه أو أبمرر قءرائ . ونروز تعليرق نشرارب ماررب إعالمر  نتيجرة انتهاكره  أو
قررررانون إجررررراءات تالرررريه التجمعررررات السررررلمية واتجتماعررررات واملسررررريات والوقفررررات اتحتجاجيررررة 

إىل ارتكراب االفرة إ اريرة )املشراركة    وامللا رات. وابلالر إىل أن قراء املوقرع الشربك  قرد  حعحروا
 1٨جتمرررع غرررري مررررخص(، فقررري قررردم املررردع  العرررام   مديارررة زيزكازغررران طلبررراً إىل احملكمرررة،   

، لتعليق نشرارب املوقرع. وحلر  موقر  مكترب ات عراء بقبرول مكمرة مديارة 2013شبارب/فرباير 
يرره، فرر ن ا عرراء صرراحب الرربالغ زيزكاغرران الرري قررررت تعليررق نشررارب املوقررع ملررد  ثالثررة أشررهر. وعل

من العهد ت يستاد إىل أسرا  قرانوين، ألن احملكمرة رأت أن مقراتت صراحب  19انتهاأ املا   
البالغ مل تكرن تتءرمن رأ ً بشرأن مسرألة معيارة، برل تءرماك  عروات للقيرام بتحررأ مرد ، و رو 

 املشاركة   جتمع غري مرخص. 
( من قانون 3)373حب البالغ ابنتهاأ املا   ، أح ين صا2013شبارب/فرباير  11و   ٥-4

، شرارأ 2013أ ر/مرايو  21اارائه اإل ارية، وححكه عليه اب ب  اإل اري ملد  سبعة أ م. و  
صاحب البالغ   جتمهر آخر غري مرخص ابلقرب مرن  ار ا كومرة   أسرتاان. وابلالرر إىل أنره 

ارتكابرره اارميررة اإل اريررة األوىل، فقررد أح  يررن ارتكررب  ررد، اارميررة   ررررف سرراة واحررد  مررن اتريررخ 
يومرراً.  1٥( مررن قرانون ااررائه اإل اريررة وحكره عليره اب ررب  اإل اري ملرد  3)373ابنتهراأ املرا   

، رف  انئب املدع  العرام التمرا  صراحب الربالغ إجرراء اسرتعراض 2014نيسان/أبريل  2و  
ارائه اإل ارية، حيق للمردع  العرام ومرن يقروم ( من قانون ا1)٦74قءائ  إشرا . ووفقاً للما   

مقامرره وللمرردعت العررامت اإلقليميررت إصرردار احتجررا  علررى القرررارات القءررائية الرري  خلررك حيررز 
الافا . وابلالر إىل أن التما  صاحب البالغ رحف  من انئب املدع  العرام، فر ن القرانون مياحره 

جرراء اسرتعراض قءررائ  إشررا ، ولكاره مل يفعررل. ا رق   تقردمي التمررا  آخرر إىل املردع  العررام إل
 وعليه، ف ن صاحب البالغ مل يستافد مجيع سبل اتنتصاف احمللية    د، القءية.

مرن العهرد، ترر  الدولرة الطررف أن  9وفيما يتعلق اب عاء صاحب الربالغ انتهراأا املرا    ٦-4
ر كازاخستان تراص علرى عردم ( من  ستو 2)1٦ دا ات عاء ت أسا  له من الصحة ألن املا   

جواز اعتقال األشرخا  واحتجراز ه إت إ ا نرص القرانون علرى  لرك وأقرتره احملكمرة، وعلرى حرق 
( مرررن قرررانون ااررررائه اإل اريرررة علرررى معاقبرررة مرررن ياتهرررك 3)373 ررر تء   الطعرررن. وتررراص املرررا   

ا ررب  اإل اري ملررد  التشررريعات املتعلقررة بتالرريه وعقررد التجمعررات السررلمية، ابليرامررة اإل اريررة أو 
( مرن قرانون ااررائه اإل اريرة، يتروىل الالرر   ا راتت 1)٥41ووفقراً للمرا    اً.يوم 1٥تصل إىل 

، قءا ا   مكمة ملية متخصصة أو ماكه إ ارية تحعا هلا. وباراء 373املاصو  عليها   املا   
نون ااررائه اإل اريرة، عليه، عرض صاحب البالغ على قاض وعوقب اب ب  اإل اري  وجرب قرا

 ( من العهد. 3)9طبقاً للما   
ويررررراص قرررررانون ااررررررائه اإل اريرررررة علرررررى إمكانيرررررة الطعرررررن   الررررردعاو  اإل اريرررررة. ووفقررررراً  4-7

من  دا القانون، يكون أي قرار صا ر عن مكمرة إ اريرة قراباًل للطعرن مرن املردعى  ٦٥٥ للما  
انوين. ونرررروز للمرررردع  العررررام أيءرررراً أن يصرررردر عليرررره، أو الءررررحية، أو احملررررام  أو مررررن  ثلرررره القرررر

احتجاجرراً علررى  رردا القرررار. ولكرر  يطعررن األشررخا  الرردين تقرردم  كررر ه   قرررار قءررائ   خررل 
ابلفعرل حيرز الافرا ، ميكراهه تقردمي الطعرن إىل املردع  العرام، الردي حيرق لره بردور، تقردمي احتجررا  
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إىل أن قانون اارائه اإل ارية ااديرد ابت  إىل احملكمة العليا   كازاخستان. وتشري الدولة الطرف
عررررد  خررررول قرررررار احملكمررررة حيررررز نيرررز للمرررردعى عليرررره تقرررردمي الطعررررن مباشررررر  إىل مكمرررة الرررراق  ب

 ( من العهد.4)9وعليه، ف ن التشريع اإل اري الكازاخستاين يتماشى مع املا    .(1)الافا 
اإل اريررة علرررى أنرره   حررال كانرررك ( مررن قرررانون اارررائه 1)٦7٨و ٦77وترراص املررا اتن  ٨-4

مرن  ردا  ٥٨0 ااأ  عو  قءائية مرفوعة ضد شخص مرا وأحغلرق ملر  الردعو   وجرب املرا   
القررررانون، يعترررررب  رررردا الشررررخص بريئرررراً ويحعرررروَّض عررررن أي أضرررررار تكررررون قررررد  قررررك برررره مررررن جررررراء 

 ( من العهد.٥)9اتحتجاز غري املشروع أو ا ب  اإل اري، وفقاً للما   
كد الدولة الطرف أن قانون إجراءات تاليه وعقد التجمعات السلمية واتجتماعات وت   4-9

واملسررريات والوقفررات اتحتجاجيررة وامللررا رات يءررع عررد  قيررو  لصرريانة السررالمة العامررة، والالررام 
مرررن  ٥العرررام، ومحايرررة الصرررحة العامرررة واآل اب العامرررة ومحايرررة حقرررو  اآلخررررين وحرررر هته. فاملرررا   

جرره اتصررو ، ترراص علررى ا ررق   عقررد جتمررع عررام وفقرراً ل  ررداف املرردكور    القررانون علررى و 
الطلب املقدم من املالمت، ضمن فرت  زماية مد   سلفاً و  أماكن محعيَّاة. وقد انتهك صاحب 
الرربالغ  ررد، الشرررورب، ونتيجررة لرردلك أ انترره كررلا مررن مكمررة زيزكازغرران ومكمررة أسررتانة ابرتكرراب 

 شرربارب/ 9القءررية األوىل، نلرره صرراحب الرربالغ جتمعرراً غررري مرررخص بترراريخ جرررائه إ اريررة. ففرر  
  ساحة ميتالورغ بزيزكازغران، و عرا أفررا  اامهرور إىل حءرور التجمرع عرن طريرق  2013 فرباير

رسرررائل نشرررر ا علرررى شررربكة اإلنرتنرررك، وأكرررد فيهرررا اضرررطالعه بررردور مررراله التجمرررع. و  القءرررية 
هر غري مرخص ابلقرب من مقر ا كومة   أستانة. وت كرد الثانية، شارأ صاحب البالغ   جتم

ت يسرتاد إىل  21الدولة الطرف أن ا عاء صاحب البالغ انتهاأ حقوقره املكفولرة  وجرب املرا   
 أ لة، ألن  ارسة  د، ا قو  مل تفرض عليها قيو ا غري تلك املفروضة طبقاً للقانون. 

صررراحب الرررربالغ انتهررراأ حقوقرررره املكفولررررة  وت كرررد الدولررررة الطررررف كرررردلك أن ا عرررراءات 4-10
مررن العهررد ت تسررتاد إىل أ لررة ألنرره مل يبررت تشررريعات بعياهررا جررر  انتهاكهررا.  14 وجررب املررا   

ت تاطبق إت   القءا  اااائية،   حت أن صاحب الربالغ  14وت كد الدولة الطرف أن املا   
رره ابرتكرراب جرميررة إ اريررة. وبارراء علررى مررا تقرردم،  ت كررد الدولررة الطرررف أعررا تفرر  طميررع الشرررورب اهتع

مررن العهررد، وأن الرربالغ املقرردم يابيرر  اعتبررار،  21و 19و 14و 9و 2املاصررو  عليهررا   املرروا  
 غري مقبول لعدم كفاية األ لة. 

 تعليقات صاح  البالغ على مالحظات ال ولة الطرف  

 شرررربارب/ 23خررررة ر  صرررراحب الرررربالغ علررررى مالحلررررات الدولررررة الطرررررف   رسررررالة م ر  1-٥
. ويشررري صرراحب الرربالغ إىل أن قررانون إجررراءات تالرريه وعقررد التجمعررات السررلمية 201٥ فربايررر

،   "غرري مررخص"واتجتماعات واملسريات والوقفات اتحتجاجية وامللا رات ت يتءمن عبرار  
حررررت أن الدولررررة الطرررررف تشرررررترب ا صررررول علررررى ترررررخيص قبررررل عقررررد أي جتمررررع سررررلم . ويشررررري 

غ إىل أن الدولة الطرف تر  أنه كان يابي  له أن يوزع املعلومرات املتعلقرة ابلتجمرع صاحب البال
، و رررررو اليررررروم الررررردي أرسرررررلك فيررررره السرررررلطات إىل السررررريد  2013شررررربارب/فرباير  4قبرررررل اتريرررررخ 
بشرررأن اتطررروات الررري يابيررر  هلرررا الا  رررا للحصرررول علرررى املوافقرررة لتالررريه  "إشرررعاراً "سررريدامخيتوفا 

__________ 

 .201٥كانون الثاين/يااير   1 خل قانون اارائه اإل ارية الكازاخستاين ااديد حيز الافا     (1)
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انتهرررراأ "قرررراتت واملرررروا  املاشررررور  بعررررد  رررردا الترررراريخ ميكررررن أن تعررررد  ثابررررة التجمررررع. وأن مجيررررع امل
لعقررد  "حلررراً "، ت ميكررن اعتبررار،،  وجررب القررانون الكازاخسررتاين، "اإلشررعار". بيررد أن "للقررانون

من قانون إجراءات تاليه وعقد التجمعات السلمية واتجتماعات واملسريات  4التجمع. فاملا   
ة وامللرررررا رات تررررراص علرررررى عررررردم جرررررواز ا لرررررر إت إ ا صررررردر   شررررركل والوقفرررررات اتحتجاجيررررر

. والسرريد  سرريدامخيتوفا مل يصرردر   حقهررا مرسرروم اب لررر. وعليرره، فرر ن مجيررع املقرراتت "مرسرروم"
واملوا  الي نشر ا صراحب الربالغ علرى شربكة اإلنرتنرك تتفرق مرع تشرريعات كازاخسرتان. ويشرري 

مررن توزيررع املعلومررات أو التعبررري عررن رأيرره أو  عررو  اً أحرردصرراحب الرربالغ إىل أن القررانون ت مياررع 
 أشخا  آخرين إىل جتمهر عام.

 شررررررربارب/ 9ويافرررررر  صرررررراحب الرررررربالغ ا عرررررراء الدولررررررة الطرررررررف أنرررررره نلَّرررررره التجمررررررع    2-٥
، وي كرررد أن التجمررررع نلمتررره السرررريد  سررريدامخيتوفا، الرررري قررردمك الطلررررب إىل إ ار  2013 فربايرررر

اإلشررعار الرردي أرسررلته إ ار  املدياررة موجهرراً إىل السرريد  سرريدامخيتوفا مدياررة زيزكازغرران. وقررد كرران 
أيءاً، و و ما ي كد أعا    من نله التجمع. ونشر صاحب البالغ، بصفته صرحفياً، املقراتت 
الرري أعرررب فيهررا عررن أ يررة حقررو  العمررال، وشررارأ بعررد  لررك،   التجمررع، ولكارره مل يكررن  ررو 

كرررردلك أنرررره حءررررر التجمهررررر العررررام، الرررردي نلرررره   أسررررتاان محال  ه. ويرررردع  صرررراحب الرررربالغ  رالرررر
، بصرررفته صرررحفياً أيءررراً، نلرررراً  اجتررره إىل اسرررتقاء املعلومرررات عرررن 2013أ ر/مرررايو  23 بتررراريخ

ا د  من مصدر ا لاشر ا. وبدلك تكون الدولة الطررف قرد قيَّردت، ابعتقالره واحتجراز،، حقره 
 ،   التما  املعلومات وتلقيها.  حرية التعبري،  ا    لك حقه، بصفته صحفياً 

ويشررري صرراحب الرربالغ إىل أن مررن حقرره، بصررفته صررحفياً، أن يكررون حاضررراً   املواقررع  3-٥
الي تشهد حالة طوارئ واحتجاجات وملا رات وغري  لرك مرن األحردا  الري تراله تعبررياً عرن 

مرن تعليرق اللجارة العرام  19  فالدول األطراف، يابير  هلرا، وفقراً للفقرر  .(2)املصا  العامة والفر ية
( بشررأن حريررة الرررأي وحريرة التعبررري، أن تبرردل كررل ااهرو  لءررمان ا صررول علررى 2011)34رقره 

املعلومررات املتعلقررة ابملصررلحة العامررة بطريقررة سررهلة وفوريررة وفعالررة وعمليررة. وعرروض  لررك، احتحجررز 
السررلم ، الرردي بسرربب تيطيررة التجمررع اً يومرر 1٥صرراحب الرربالغ وحكرره عليرره ابتحتجرراز ملررد  

، و ررررو حررررد  يتعلررررق ابملصررررلحة العامررررة. ويشررررري 2013أ ر/مررررايو  23نلرررره   أسررررتاان بترررراريخ 
، الري رأت فيهرا اللجاررة أن أي قيرد يفرررض تورييوزيارا ضرد كازاخسررتانصراحب الربالغ إىل قءررية 

ن على حرية التعبري نب أت يكون متجاوزاً للحد بطبيعتره، أي أن يكرون أقرل الوسرائل تردخاًل مر
ويردع   .(3)بت التدابري الي ميكن أن يقق ا ماية املطلوبرة وأن يتااسرب واملصرلحة املررا  محايتهرا

بسربب  ارسرته حقره   حريرة التعبرري وحقره اً يومر 22صاحب الربالغ أنره عوقرب ابحتجراز، مرد  
   التجمع السلم ، و و ما يتااق  مع ما تقدم.

عردم اسرتافا  صراحب الربالغ مجيرع سربل اتنتصراف وفيما يتعلق اب عاء الدولة الطرف  4-٥
احمللية املتاحة   الدعاو  اإل اريرة، ي كرد صراحب الربالغ أن انئرب املردع  العرام رفر  التماسري ه 

عرردم وجررو  أسررا  "إجررراء اسررتعراض قءررائ  إشرررا . وتءررمن تعليررل  رردا الرررف  ملحورررة تفيررد 
الرربالغ أنرره مل تكررن  ارراأ احتمرراتت  . وي كررد صرراحب"قررانوين يسررتدع  مراجعررة قرررارات احملكمررة

معقولررة لقبررول أي التماسررات أخررر  تقرردم إىل مكتررب ات عرراء العررام، ألن اتلتمررا  الرردي قدمرره 
__________ 

 من قانون وسائي اإلعالم. 20من املا    4الفقر   (2)
 .4-7لفقر  ا (CCPR/C/112/D/2137/2012) تورييوزياا ضد كازاخستان (3)
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سبق أن رحف   مرً  من املكتب نفسه. ولدلك، فهو يدع  أن الدولة الطرف قد حرمتره مرن سربل 
 ن العهد.م 2انتصاف ملية فعالة، وانتهكك حقوقه املكفولة  وجب املا   

وي كررد صرراحب الررربالغ مجيررع ا عاءاتررره األصررلية، ويطلررب إىل اللجارررة أن تقءرر  بوقررروع  ٥-٥
مررن العهررد، وأن توصرر  الدولررة الطرررف إبعررا   الالررر    21و 19و 14و 9و 2انتهرراأ للمرروا  

املرردتت  اللتررت  قءررا ا   ا ررب  اإل اري، وتقرردم لرره التعرروي  املااسررب،  ررا    لررك تعويءررات 
يومررراً، وأن جترررري تعرررديالت تشرررريعية جتيرررز قبرررول  22اليرررة ور  اعتبرررار، عرررن اتحتجررراز ملرررد  غرررري م

الطعررن قبررل تافيررد عقوبررة ا ررب  اإل اري، وتءررمن اميررع األشررخا ، ولرري  للصررحفيت فقرري، 
 من العهد من  ون خوف أو قيد.  21و 19التمتع  قوقهه املكفولة  وجب املا تت 

 املق مة م  ال ولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعيةاملالحظات اإلضافية   

، معلومررراتيف 201٥نيسررران/أبريل  ٨قررردمك الدولرررة الطررررف،   مررردكر  شرررفوية م رخرررة  1-٦
إضافية بشرأن األسر  املوضروعية للربالغ. وتشرري الدولرة الطررف إىل أن مكترب ات عراء العرام   

السرريد  سرريدامخيتوفا وإىل صرراحب الرربالغ، بعررد أن نشررر مدياررة زيزكازغرران وجرره إنررداراً رديرراً إىل 
على املوقع الشبك  مقاله األول الدي  عا فيه إىل حءور التجمع، من أجل ثاي همرا عرن انتهراأ 
القررانون. ومررع  لررك، فرر ن صرراحب الرربالغ نشررر، بعررد تلقرر   رردا اإلنرردار، مقرراًت آخررر أعلررن فيرره 

، نشر صاحب 2013شبارب/فرباير  7كدلك. و  اعتزامه تيطية التجمع والقيام بدور نشي فيه  
الربالغ علرى املوقررع الشربك  مقراًت آخررر  عرا فيره أفرررا  اامهرور إىل حءرور التجمررع، وكران  لررك 
بعررد أن أشررعر عمررد  مدياررة زيزكازغرران السرريد  سرريدامخيتوفا رديرراً بعرردم مشررروعية تالرريه التجمررع 

  مقالرره أنرره  ررو محرراله ا ررد ، ابلقرررب مررن مكاتررب شرررطة كررازامخي . و كررر صرراحب الرربالغ 
وأنره ت يارروي طلررب اإل ن مررن العمررد  لعقررد  ردا التجمررع. وتشررري الدولررة الطرررف إىل عرردم تقرردمي 
طلرررب ردررر  ت مرررن صررراحب الررربالغ وت مرررن السررريد  سررريدامخيتوفا للحصرررول علرررى اإل ن بعقرررد 

عقرررررد ، علرررررى  رررررو مرررررا يقتءررررريه قرررررانون إجرررررراءات تالررررريه و 2013شررررربارب/فرباير  9التجمرررررع   
 التجمعات السلمية واتجتماعات واملسريات والوقفات اتحتجاجية وامللا رات.

وتشرررررررري الدولرررررررة الطررررررررف كررررررردلك إىل أن السرررررررلطات ا كوميرررررررة ماحرررررررك رديررررررراً، برررررررت  2-٦
جتمعررراً سرررلمياً   كازاخسرررتان. وتعتررررب الدولرررة  197، ترررراخيص لتالررريه 2014و 2011 عرررام 

قراطيررة تتطلررب تطررويراً مسررتمراً، وتشررري إىل أن  سررتور  الطرررف حريررة التجمررع السررلم   ارسررة  مي
كازاخسرررتان يءرررمن ا ررررق   التجمرررع السرررلم  واتحتجررررا . وت كرررد أنررره مررررن اارررائز، مررررن ابب 
ا ررر  علررى محايررة حقررو  األشررخا  اآلخرررين وحررر هته، فءرراًل عررن السررالمة العامررة، والسرررري 

ية، أن تحعررتَّ ألفررا  اامهرور أمرراكن العرا ي لاشرارب وسررائل الاقرل، وا فراظ علررى اهلياكرل األساسر
بعياها لك  يالموا فيها أنشطة غري حكومية  ات طابع عام، وإن اإل ارات احمللية   جحرل   املردن 

 واملااطق الكازاخستانية تعت أماكن من  دا القبيل. 
مرن العهرد  14و 9وت كد الدولرة الطررف أن ا عراءات صراحب الربالغ  وجرب املرا تت  3-٦

، وأن احملكمررررة أقرررررت إيداعرررره 14سرررا  هلررررا، ألن احملاكمررررات جرررررت طبقرررراً ملقتءررريات املررررا   ت أ
ا ب  اإل اري. وت كد الدولة الطرف كدلك أن قانون اارائه اإل ارية ياص على أن يحقدم الطعن 
  حالررة عرردم قبررول املرردعى عليرره بقرررار مكمررة الدرجررة األوىل، و رردا يسررتو  الشرررورب املاصررو  
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( مررن العهررد، وأن قررانون اارررائه اإل اريررة ااديررد نيررز للمرردعى عليرره حررق ٥)14املررا    عليهررا  
 تقدمي الطعن مباشر  إىل مكمة الاق  بعد أن يدخل قرار احملكمة حيز الافا . 

 تعليقات صاح  البالغ على املالحظات اإلضافية املق مة م  ال ولة الطرف  

، علرررررررى 201٥تشررررررررين األول/أكتررررررروبر  23ر  صررررررراحب الررررررربالغ،   رسرررررررالة م رخرررررررة  7-1
املالحلات اإلضافية املقدمة من الدولة الطرف. ويدع  صاحب الربالغ أن القرانون الردي يراص 
على احتجاز من يشارأ   جتمع عام غري مرخص وا كه عليه بردفع غرامرة أو اب رب  اإل اري 

وجو   د، ا قرو . ويشرري إىل من العهد، ألنه يهد   21و 19ملد  معياة، فيه انتهاأا للما تت 
ألن مكتب العمد  مل يصدر مرسروماً صرحيحاً يقءر   "غري مرخص"أن التجمع ت ميكن اعتبار، 

برف  الطلب املقدم من السيد  سيدامخيتوفا لتاليه جتمع، على  و ما يقتءريه القرانون. وعليره، 
 يكون اعتقال صاحب البالغ واحتجاز، تعسفيان وغري مشروعت.

يمررا يتعلررق ابإلحصرراءات الرري قرردمتها الدولررة الطرررف بشررأن عررد  التجمعررات السررلمية وف 7-2
الي صدر  ا ترخيص، يشري صاحب الربالغ إىل أن التقريرر الروطز املقردم مرن الدولرة الطررف   

كازاخسرتان   ( ور  فيره أنA/HRC/WG.6/20/KAZ/1) 2014إطار اتستعراض الدوري الشامل لعرام 
تلرا ر   ٦٦0تلرا ر  مرن اتلر  األنرواع بياهرا  1 222، 2013و 2010شهدت، بت عرام   
. ويشري كدلك إىل أن تقرير ااة حقو  اإلنسان   كازاخستان "غري مرخصة"صافك على أعا 

حرداثً عامراً  497شرهدت تالريه  2014إىل عرام  2012أن الفرت  من عام  ،  كر2014لعام 
بالغ أن اإل ارات احملليرررة غالبررراً مرررا تتجررراوز حرررداثً غرررري مررررخص. وي كرررد صررراحب الررر 324بياهرررا 

من قانون إجراءات تاليه وعقرد التجمعرات السرلمية  10الصالحيات املماوحة هلا  وجب املا   
واتجتماعررات واملسررريات والوقفررات اتحتجاجيررة وامللررا رات، ألن القررانون نيررز لرر  ارات احملليررة 

لسرلمية ولكاره ت لرول اإل اريرت تالريه اليررض ماهرا تاليه اإلجراء )الالام( املتعلق ابلتجمعات ا
أو زماعا أو مكاعا أو عد  املشراركت فيهرا. ويشرري صراحب الربالغ إىل  ره أجرتره مالمرة غرري 

، وخلصرك فيره إىل أن عرد  املراسريه الري أصردرهتا اإل ارات احملليرة 201٥حكومية ملية   عام 
مراسرريه مررن  3تَّ أعررا ت تاتهررك القرانون ت يتجرراوز   ماطقرة واحررد  مررن مارراطق كازاخسرتان وتبرر

 مرسوماً. و   د، املراسيه، قرر اإل اريون احملليون مكان عقد التجمعات العامة.  1٥4أصل 
ويكرر صاحب البالغ ا جج الي  فع  ا سابقاً ومفا  ا أن من حقره، بصرفته صرحفياً،  7-3

ملهاية، وأن الدولة الطرف انتهكك حقوقره املكفولرة أن حيءر أي جتمعات سلمية   إطار واجباته ا
 با رهتررا علررى الفررور إىل تافيررد ا كمررت  اإل اريررت  الصررا ري ن   حقرره مررن  14و 9 وجررب املررا تت  

  ون أن ميحهل فرصة الطعن فيهما قبل أن تبدأ مد  ا ب  اإل اري   كلتا املرتت.

 لطرف بشأن املقبولية املالحظات اإلضافية املق مة م  ال ولة ا  

، 201٦كرررررانون الثاين/ياررررراير   20قررررردمك الدولرررررة الطررررررف،   مررررردكر  شرررررفوية م رخرررررة  1-٨
مالحلررات إضررافية بشررأن مقبوليررة الرربالغ. وتشررري الدولررة الطرررف إىل أن الرربالغ ت حيمررل توقيررع 

كوميرة كاسريك غرري ا   -صاحب البالغ نفسه، بل توقيع أانر  إبراييفا، الي متثل مالمرة كرا ير 
مررررن  1كشخصررررية اعتباريررررة، بصررررفتها رئيسررررة للمالمررررة. و  الوقررررك نفسرررره، ترررراص املررررا     احملليررررة

الربوتوكول اتختياري امللحق ابلعهد على أن اللجاة نوز هلا استالم و ه البالغات املقدمة من 
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شرررعياً  األفرررا  فقرري. وتشررري الدولررة الطرررف كرردلك إىل أنرره حررق لررو اعتررربت السرريد  إبراييفررا  ررثالً 
لصرراحب الرربالغ، فرر ن التوكيررل املماررو  هلررا انتهررى بعررد تقرردميها الرربالغ بسرراة واحررد  ألن القررانون 
املررردين الكازاخسرررتاين يررراص علرررى أن أي توكيرررل ت حيرررد  اتريرررخ انتهررراء سرررر نه يعتررررب ماتهيررراً بعرررد 
صررررررردور، بسررررررراة واحرررررررد . وابلالرررررررر إىل أن صررررررراحب الررررررربالغ والسررررررريد  إبراييفرررررررا  رررررررا مواطاررررررران  

 ازاخستانيان، ف ن تشريعات كازاخستان تسري عليهما. ك
واستفسرت الدولة الطررف عرن األسرباب الري ماعرك صراحب الربالغ مرن تقردمي الربالغ  2-٨

بافسه. و   تشري إىل أن السيد  إيرباييفا ليسرك ماميرة مرتفرة، وتقرول إن صراحب الربالغ  كرر 
العاصرررمة حيررره خدمرررة الربيرررد ت يحعررروَّل    عقرررد التوكيرررل أنررره يعررريف   ماطقرررة ريفيرررة بعيرررد  عرررن

عليهررا، ولكررن كرران  قرردور، أن يقرردم الرربالغ بافسرره  ون عارراء بواسررطة الربيررد اإللكرررتوين. وبارراًء 
علررى مررا تقرردم، تررر  الدولررة الطرررف أن صرراحب الرربالغ مل يثبررك بشرركل قررانوين نيررة تقرردمي  رردا 

قه املكفولرة  وجرب العهرد قرد البالغ، وتشكك   أن يكون صاحب البالغ يعتقد حقاً أن حقو 
مررررن  3و 1انتهكررررك. وبرررردلك، ت كررررد الدولررررة الطرررررف أن الرررربالغ غررررري مقبررررول  وجررررب املررررا تت 

 )أ( و)ب( من الالام الداخل  للجاة.9٦الربوتوكول اتختياري امللحق ابلعهد واملا   
وتاف  الدولة الطرف كدلك أن يكون صاحب البالغ قد قدم التماساً إىل املدع  العام  3-٨

إلجررراء اسررتعراض قءررائ  إشرررا ، ت عاررد تعليررق نشررارب املوقررع الشرربك  وت عاررد رفررع الرردعويت 
، الرري رأت فيهررا اللجاررة أن ت.أ. ضررد فرنسررااإل اريتررت ضررد،. وتشررري الدولررة الطرررف إىل قءررية 

وتشررري  .(4)لرربالغ   فعاليررة سرربل اتنتصرراف ت يعفيرره مررن شررررب اسررتافا  الررر  شررك صرراحب ا
احملليررة الرري قرردم فيهررا املرردعى علرريهه التماسرراً إىل  فيالتوفررا وكوزمياتسرري الدولررة الطرررف إىل قءررية 

املرردع  العررام إلجررراء اسررتعراض قءررائ  إشرررا  وأسررفر اتلتمررا  عررن صرردور قرررار قءررائ  جديررد 
قهه وحرررر هته ابلكامرررل. وعليررره، يابيررر  اعتبرررار الررربالغ غرررري مقبرررول ألن لصرررا هه واسرررتعا   حقرررو 

 صاحب البالغ مل يستافد مجيع سبل اتنتصاف احمللية.

 تعليقات صاح  البالغ على املالحظات اإلضافية املق مة م  ال ولة الطرف بشأن املقبولية  

، علرى مالحلرات 201٦كرانون الثاين/ياراير   30ر  صاحب البالغ،   رسالة م رخرة  9-1
 للجارررة الرررداخل  الالرررام أن إىل الررربالغ صررراحب ويشرررري الدولرررة الطررررف بشرررأن مقبوليرررة الررربالغ.

 يكررن مل ألنرره التوكيررل سررر ن انتهرراء اتريررخ حيررد  مل إنرره ويقررول. كازاخسررتان  لتشررريعات لءررع ت
 أن الرربالغ صرراحب ويردع . الرربالغ   تالررر لكر  اللجاررة يلررزم الردي ابلوقررك الررتكهعن ابإلمكران
امية مرتفة، ويمل رخصة مزاولة مهاة احملاما  و كتورا،   القانون. ويردع   م    إبراييفا السيد 

كدلك أن الدولة ترم  من وراء  د، ات عاءات، الي ت أسا  هلا من الصحة، إىل أتخري الالر 
توبة خبي اليرد ي كرد فيهرا   البالغ، وتكبيد، عبئاً مالياً إضافياً. ويقدم صاحب البالغ رسالة مك

تفوي  السيد  إبراييفرا مراسرلة اللجارة ابلايابرة عاره، ويشرري إىل أنره مسرتعد للتوقيرع شخصرياً علرى  
 كل رسالة إ ا طلبك اللجاة  لك.

 2012وفيما يتعلق ابستافا  سبل اتنتصاف احمللية، يشري صاحب البالغ إىل أن عام  9-2
موقعرراً شرربكياً اتبعرراً لوسررائي إعررالم مسررتقلة     40مررن  شررهد تعليررق إمكانيررة الرردخول إىل أكثررر

__________ 

 .220/19٨7، البالغ رقه ت. أ. ضد فرنسااللجاة املعاية  قو  اإلنسان،  (4)
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 30كازاخسررتان بارراء علررى طلررب الايابررة العامررة، واسررتمر تعليررق إمكانيررة الرردخول إىل أكثررر مررن 
. ومررع  لررك، مل تسررجل أي حالررة   كازاخسررتان أسررفر 2013موقعرراً مررن  ررد، املواقررع حررق عررام 

لرردخول إىل موقررع شرربك . ويشررري صرراحب فيهررا اسررتعراضا قءررائ  إشرررا  عررن إعررا   السررما  اب
البالغ إىل أن تعليق إمكانية الردخول إىل املوقرع الشربك  للصرحيفة سربق حرق التراريخ الردي بردأ 
فيرره نفررا  قرررار احملكمررة. ويرردع  صرراحب الرربالغ أنرره طعررن   قرررار التعليررق أمررام مكمرري  الدرجررة 

عراء العرام ابخرتالف مسرتو ته،  رن الثانية والثالثة )الراق ( وقردم سرك شركاو  إىل مكترب ات 
   لك املدع  العرام. غرري أن الرر و  علرى مجيرع الشركاو  جراءت متشرا ة وإن تعردَّ ت تواقيرع 
املورفت. ويدفع صاحب البالغ ابلقول إن الدولة الطرف مل توضرو كير  كران ميكرن أن يتحقرق 

 لعام. اتنتصاف الفعال من وراء تقدمي شكو  سابعة إىل مكتب ات عاء ا
ت يصرررررو    ت.أ. ضرررررد فرنسرررراويشررررري صرررراحب الررررربالغ إىل أن اتستشررررها  بقءررررية  9-3

 ت.أ.قءرررريته، نلررررراً تخررررتالف مالبسررررات القءررررية إىل حررررد كبررررري. فررررالطعن املقرررردم   قءررررية 
تسررجله احملكمررة،   حررت أن طلرر   الطعررن اللرردي ن قرردمهما صرراحب الرربالغ،    ررد، القءررية،  مل

، فقرد قحبرل فيالتوفا وكوزمياتسي  احملليرةرجة الثانية والثالثة. أما   قءية نلرت فيهما مكمتا الد
، 201٥اتلتمررررا ، الرررردي قحررررد  م إىل املرررردع  العررررام إلجررررراء اسررررتعراض قءررررائ  إشرررررا ،   عررررام 

بعررد مرررور عررامت علررى قءررية صرراحب الرربالغ، ومل حيررد   لررك إت بعررد أن قرردمك السرريد   أي
بالغرراً إىل اللجاررة املعايررة  قررو  اإلنسرران. وعليرره، يرردع  صرراحب فيالتوفررا والسرريد كوزمياتسرر  

 البالغ أن بالغه يستو  مجيع معايري املقبولية.

 املالحظات اإلضافية املق مة م  ال ولة الطرف بشأن املقبولية واأُلسس املوضوعية  

 29و 201٦آ ار/مرررررار   11الدولرررررة الطررررررف،   املررررردكرات الشرررررفوية امل رخرررررة  تافرررر  10-1
، ا عررراء صرراحب الررربالغ أن القرررانون املررردين    201٦حزيران/يونيررره  29و 201٦نيسرران/أبريل 

()ب( مررن العهررد 3)2كازاخسررتان ت يسررري علررى الالررام الررداخل  للجاررة، وتشررري إىل أن املررا   
ترروعز إىل مجيررع الرردول أبن تكفررل لكررل مررتلل  ه أن تبحرركَّ   ا قررو  الرري يرردعى انتهاكهررا سررلطةا 

إ اريررررة أو تشررررريعية اتصررررة، أو أيررررة سررررلطة اتصررررة أخررررر  يرررراص عليهررررا نلررررام الدولررررة قءررررائية أو 
القررانوين، وأبن تطررور إمكانيررات الررتلله القءررائ . وعررالو  علررى  لررك، تشررري الدولررة الطرررف إىل 

( بشرأن طبيعرة اتلترزام القرانوين العرام املفرروض علرى 2004)31من التعليق العام رقه  1٥الفقر  
العهرررد، الررري تررراص علرررى أن اللجارررة تعلرررق أ يرررة علرررى قيرررام الررردول األطرررراف  الررردول األطرررراف  

إبنشررراء آليرررات قءرررائية وإ اريرررة مااسررربة ملعاارررة الررردعاو  املتصرررلة ابنتهاكرررات ا قرررو    إطرررار 
القررانون احمللرر ، وعلررى أن التمتررع اب قررو  املعرررتف  ررا  وجررب العهررد ميكررن أن يحكفاررل علررى  ررو 

لقءرررائية بطرررر  عديرررد  اتلفرررة،  رررا    لرررك التطبيرررق املباشرررر للعهرررد، فعرررال مرررن ق برررل السرررلطة ا
تطبيررق األحكررام الدسررتورية أو غررري  لررك مررن األحكررام القانونيررة املماثلررة، أو األثررر التفسررريي  أو

للعهررد   تطبيررق القررانون الرروطز. وعليرره، ترردع  الدولررة الطرررف أنرره نرروز هلررا اتسررتاا  إىل العهررد 
 احملاججررة القانونيررة. وتشررري الدولررة الطرررف إىل أن موافررا  صرراحب الرربالغ والتشررريعات الوطايررة  

اللجاةا،   رسالته السابقة،  ا يفيد جتديد توكيل السيد  إبراييفا فيه إثباتا لصحة ما   بك إليه 
 بعد  لك بساة واحد . 2014   بشأن انتهاء سر ن التوكيل األصل  الصا ر   عام 
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تفوي  الدي لول السيد  إبراييفا متثيل مصا  صراحب الربالغ، ت كرد أما فيما لص ال 10-2
  املالمرة غرري ا كوميرة الري تعمرل اً الدولة الطرف أنه ت ميكن القول إعرا متثلره ألنره لري  عءرو 

فيهرررا وألن مقاتتررره ت صرررلة هلرررا بعمرررل تلرررك املالمرررة. وعليررره، يكرررون الررربالغ غرررري مقبرررول طبقرررراً 
 م الداخل  للجاة.)ب( من الالا9٦ للما  
حكومرة  إقردام بشرأن  هحجة صاحبو وت تر  الدولة الطرف أن مثة صلة بت  دا البالغ  10-3

إمكانيرة الردخول إىل وسرائي إعرالم مسرتقلة. وفيمرا يتعلرق بقءرية علرى تعليرق  سراو ً كازاخستان 
، تافرررر  الدولررررة الطرررررف ا عرررراء صرررراحب الرررربالغ أن املرررردع  العررررام قبررررل فيالتوفررررا وكوزمياتسرررري 

اتلتمررا  املقرردم مررن صرراح   الرربالغ إلجررراء اسررتعراض قءررائ  إشرررا  بسرربب الرربالغ املقرردم إىل 
اللجارررة املعايرررة  قرررو  اإلنسررران. وتشرررري إىل قءرررا  أخرررر    كازاخسرررتان اسرررتطاع فيهرررا مكترررب 

ليررة فعالررة  را يتماشررى مرع مبرردأي  املعقوليرة والتااسررب. ففرر  ات عراء العررام تروفري سرربل انتصراف م
، قحررد  م احتجررا ا مررن مكتررب ات عرراء العررام تررال، إليرراء ا كرره الصررا ر مصررطفايي  وآخرررونقءررية 

 عن احملكمة اب ب  اإل اري وصدور حكه جديد يقء  بفرض غرامة إ ارية.
   رررد، القءرررية،  رنسرررات.أ. ضرررد فوت كرررد الدولرررة الطررررف صرررحة اتستشرررها  بقءرررية  10-4

وتشرري إىل قءرا  أخررر  قءرك فيهررا اللجارة بعرردم املقبوليرة لعرردم اسرتافا  سرربل اتنتصراف احملليررة 
علررى سرربيل املثررال، خلصررك اللجاررة إىل أن الرربالغ غررري  ت. . ضررد ليتوانيرراالفعالررة. ففرر  قءررية 

شركو  بشرأن مقبول ألن صاحب البالغ مل يدكر أي سبب من األسرباب الري ماعتره مرن تقردمي 
طرررررول اإلجرررررراءات الررررري اسرررررتيرقتها الررررردعو  اااائيرررررة املرفوعرررررة ضرررررد،،  رررررا    لرررررك   مررررررحلي  
اتسررررتئااف والرررراق ، وكرررردلك ألنرررره مل يلجررررأ،   مرحلررررة تحقررررة، إىل احملرررراكه العا يررررة تلتمررررا  
اتنتصراف خبصررو   رد، ات عرراءات، رغره وجررو  العديرد مررن األمثلرة علررى سروابق قءررائية مليررة 

وبارراء علررى مررا تقرردَّم، تطلررب  .(٥)حررك فيهررا إمكانيررة عرررض  رردا ات عرراء علررى احملرراكه الوطايررةأتي
الدولة الطرف إىل اللجاة اعتبار البالغ غري مقبول بسبب عدم كفاية األ لة وعردم اسرتافا  سربل 

 اتنتصاف احمللية.

بشتتتأن تعليقتتتات صتتتاح  التتتبالغ علتتتى املالحظتتتات اإلضتتتافية املق متتتة متتت  ال ولتتتة الطتتترف   
 املقبولية واألسس املوضوعية

 متررررررروز/ 29و 201٦آ ار/مرررررررار   30ر  صررررررراحب الررررررربالغ،   رسرررررررالتت  مررررررر رختت   11-1
، على املالحلات اإلضافية املقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه 201٦ يوليه

ريرة التجمرع السرلم  املوضوعية. ويشري صاحب البالغ إىل تقرير املقرر اتا  املعرز اب رق   ح
. و رررو تقريرررر ور  فيررره أن اشررررتارب 201٥وتكررروين اامعيرررات عرررن بعثتررره إىل كازاخسرررتان   عرررام 

أ م على األقل  10الدولة الطرف التما  إ نيف مسبق من السلطات احمللية قبل اتريخ التجمهر بر 
د جتمررع سررلم ، وأن ت يتفررق مررع املعررايري الدوليررة الرري ترراص علررى أنرره ت يابيرر  اشرررتارب اإل ن لعقرر

  .(٦)لكل شخص ا ق   حرية التجمع السلم  و  تكوين اامعيات

__________ 

 .3-٦ الفقر  (،CCPR/C/107/D/1911/2009) ت. . ضد ليتوانيا (٥)
(٦) A/HRC/29/25/Add.2  ٥2، الفقر. 
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تحلهرر اسرتعدا  الدولرة  مصطفايي  وآخرونويشري صاحب البالغ كدلك إىل أن قءية  11-2
الطررررف ل خرررد  بررردأي املعقوليرررة والتااسرررب   فررررض القيرررو  علرررى بعررر  األشرررخا ،   حرررت 

املتعلقة ابملدافعت عن حقو  اإلنسان مثل صاحب البالغ، الدي يشمل األخد  ما القءا   ت
حوكه مرتت بتهمة املشاركة   جتمهرين غري مرخصت. فهو، خبرالف السريد مصرطفايي ، حكره 

 عليه ابتحتجاز   كلتا ا التت.
ويشري صاحب البالغ إىل أن قءيته    واحد  من قءا  عديد  انتهكك فيها الدولة  11-3

علرررررى سررررربيل املثرررررال، تعررررررض تسرررررعة  201٦أ ر/مرررررايو  21حقرررررو  الصرررررحفيت. ففررررر  الطررررررف 
صررحفيت يعملررون   إحررد  وسررائي اإلعررالم املسررتقلة، و رر  إ اعررة أورواب ا ررر    كازاخسررتان، 
لالحتجاز   أربرع مردن اتلفرة أثاراء تيطيرة احتجاجرات واسرعة   كازاخسرتان. ويشرري صراحب 

  مالمررات غررري حكوميررة مليررة يرردثك عررن وقرروع انتهاكررات الرربالغ إىل تقررارير صررا ر  عررن عررد
 .(7)قءيته  عديد   قو  األشخا  أثااء احتجاز ه تشبه اتنتهاكات الي وقعك 

، 34مرن تعليقهرا العرام رقره  4٥ويشري صاحب الربالغ إىل أن اللجارة تقرول،   الفقرر   11-4
قييرررد حريرررة الصرررحفيت وغرررري ه مرررن ( مرررن العهرررد القيرررامح بت3)19إنررره يتعرررارض عرررا ً  مرررع املرررا   

األشرررخا  الرررردين يلتمسرررون  ارسررررة حقهرررره   حريرررة التعبررررري ويرغبررررون   السرررفر خررررار  الدولررررة 
 الطرف، كاألشخا  الدين يرغبون   السفر  ءور اجتماعات تتعلق  قو  اإلنسان. 

صرررراحب وفيمرررا يتعلرررق بتعليرررق إمكانيرررة الررردخول إىل املوقرررع الشررربك  للصرررحيفة، ي كرررد  ٥-11
البالغ أن  دا التعليرق نفرد بطريقرة غرري مشرروعة، حرق قبرل أن يردخل قررار احملكمرة حيرز الافرا . 

، وأن 34مرن التعليرق العرام رقره  43ويدع  صاحب البالغ أن إجرراء التعليرق فيره انتهراأا للفقرر  
 صدور األمر به سببحه  ارسة حقوقه من خالل  عو  القراء  ءور التجمع.

 إلجراءات املعروضة على اللجنةالقضااي وا  

 الالر   املقبولية  

قبرل الالررر   أي ا عرراء يررر    بررالغ مررا، نررب علررى اللجاررة أن تقرررر، وفقرراً ملررا تقتءرريه  12-1
 من نلامها الداخل ، ما إ ا كان البالغ مقبوًت أم ت  وجب الربوتوكول اتختياري. 93املا   
()أ( مررن الربوتوكررول اتختيرراري، مررن 2)٥ءرريه املررا   وقررد أتكرردت اللجاررة، وفررق مررا تقت 12-2

عررردم كرررون املسرررألة  اهترررا مرررل  راسرررة ابلفعرررل مرررن قبرررل  يئرررة أخرررر  مرررن  يئرررات التحقيرررق الررردويل 
 التسوية الدولية. أو

وييي اللجاة علماً  جة الدولة الطرف الي تفيرد أبن صراحب الربالغ مل يقردم التماسراً  12-3
ا  إىل احملكمررررة العليررررا عرررن طريررررق الاائررررب العررررام. وترررردك  ر اللجاررررة إلجرررراء اسررررتعراض قءررررائ  إشررررر 

ابجتها  ا القءائ ، الدي يقء  أبن تقدمي التما  إىل مكتب ات عاء العرام إلجرراء اسرتعراض 
قءررائ  إشرررا  لقرررارات قءررائية  خلررك حيررز الافررا  ت يشرركل سرربيل انتصرراف يتعررت اسررتافا ، 

__________ 

 .https://rus.azattyq.org/a/zaderzhania-21-maya-pravovaya-ocenka/27771698.html انلر الرابي التايل: (7)
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و   ررد، القءررية، تالحررن اللجارررة أن  .(٨)ول اتختيررراريمررن الربوتوكرر )ب((2)٥ألغررراض املررا   
الدولررررة الطرررررف  كرررررت قءرررريتت أسررررفر فيهمررررا تقرررردمي التمررررا  إىل مكتررررب ات عرررراء العررررام عرررررن 
احتجاجت قدمهما املدع  العام إىل احملكمرة العليرا وإجرراء تييرري تحقراً   األحكرام الصرا ر    

 ا  كر، صراحب الربالغ بشرأن تقدميره التماسراً إىل حق املدعى عليهه. وييي اللجاة علماً أيءاً 
، إلجرررررراء اسرررررتعراض قءرررررائ  إشررررررا    2013آب/أغسرررررط   2مكترررررب ات عررررراء العرررررام،   

الدعو  اإل ارية األوىل على الرغه من إحالة  د، الدعو  إىل مكتب ات عراء العرام اإلقليمر     
التماساً آخر إىل مكتب ات عاء  ، قدم صاحب البالغ2014شبارب/فرباير  11كاراغاندا. و  

و  2 نيسران/أبريل 2014، رفر  انئرب العام بشأن املدتت  اللتت قءا ا   ا ب  اإل اري. 
اتنتصررراف  أن تثبررك مل الطرررف الدولررة أن اللجاررة وتررر  املرردع  العررام اتلتماسررات الرري قرردمها.

مرة العليرا عرن طريرق مكترب ات عراء الفعال   قءيته كران ليتحقرق بتقردمي التمرا  آخرر إىل احملك
العررررام إلجررررراء اسررررتعراض قءررررائ  إشرررررا . وبارررراًء علررررى  لررررك، تررررر  اللجاررررة أنرررره لرررري   ارررراأ   

 ()ب( من الربوتوكول اتختياري ما مياعها من الالر    دا البالغ.2)٥ املا  
اللجاررة أبنرره وفيمررا يتعلررق  سررألة صررحة التوكيررل الرردي قدمرره السرريد زاجيبرراروف، تحرردك  ر  12-4

و   رررد، القءرررية،  .(9)يابيررر  عرررا ً  أن يقررروم الفرررر  شخصرررياً أو  ثرررل  لرررك الفرررر  بتقررردمي الررربالغ
أعطررررى السرررريد زاجيبرررراروف السرررريد  إبراييفررررا ترررروكياًل مكترررروابً خبرررري اليررررد لوهلررررا بوضررررو  صررررالحية 

خبرري  التصرررف بصررفتها  ثلترره    ررد، القءررية. د قرردم السرريد زاجيررابروف رسررالة أخررر  مكتوبررةً 
اليد، أي ن هلا فيها صراحة وبشكل ت لب  فيه بتمثيله أمام اللجاة. وعليه، للص اللجاة إىل أن 

 البالغ قد قحدم هلا وفقاً للقواعد.
 14و 9ه  وجررب املرروا  ئرروتررر  اللجاررة أن صرراحب الرربالغ قرردم أ لررة كافيررة لرردعه ا عا ٥-12
غرراض املقبوليرة. وباراًء علرى  لرك، تعلرن أل 2من العهرد، مقرروء  ابتقررتان مرع املرا    21و 19و

 اللجاة  دا الشق من البالغ مقبوًت وتاتقل إىل الالر   أسسه املوضوعية.

 الالر   األس  املوضوعية  

نلررررت اللجارررة   الررربالغ   ضررروء مجيرررع املعلومرررات الررري أاتحهرررا هلرررا الطرفررران، حسررربما  13-1
 ي.( من الربوتوكول اتختيار 1)٥تقتءيه املا   

وييي اللجاة علماً اب عاء صاحب البالغ أن الدولة الطررف انتهكرك حقره   التمرا   13-2
املعلومرررات وتلقيهرررا ونقلهرررا، وحقررره   التجمرررع السرررلم ، ألعرررا حكمرررك عليررره اب رررب  اإل اري 

بسبب اضطالعه بعملره الصرحف . ويريي اللجارة علمراً أبن صراحب الربالغ أ يرن اً يوم 22 ملد 
. كه عليه ابوح ف  املر  األوىل، حكه عليه اب ب  اإل اري ملد  سربعة أ م ف ب  اإل اري مرتت 

. و  املر  الثانية، حكه عليره اب رب  2013شبارب/فرباير  9بتهمة تاليه جتمع   زيزكازغان   
. وترر  2013أ ر/مايو  23بتهمة املشاركة   جتمهر عام   أستاان يوم اً يوم 1٥اإل اري ملد  

لجاررة أن الدولررة الطررررف فرضررك قيرررو اً علررى حقررو  صررراحب الرربالغ، وت سررريما حقرره   نقرررل ال
__________ 

 لوزنكررررررو ضررررررد برررررريالرو ا 4-٨، الفقررررررر  (CCPR/C/109/D/1873/2009) أليكسررررريي  ضررررررد اتيررررررا  الروسرررررر  (٨)
(CCPR/C/112/D/1929/2010)  سرررو الياكو ضرررد بررريالرو ا 3-٦، الفقرررر (CCPR/C/115/D/2016/2010) ،

 .3-7، الفقر  (CCPR/C/118/D/2139/2012) بوبالفز وسو الياكو ضد بيالرو ا 3-7الفقر  
 )ب( من الالام الداخل  للجاة.9٦انلر املا    (9)
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( مرررن العهرررد. 2)19املعلومرررات واألفكرررار طميرررع أنواعهرررا علرررى الاحرررو املاصرررو  عليررره   املرررا   
ولدلك، يتعت على اللجاة أن يد  ما إ ا كان ميكن تربير القيو  املفروضة على حقرو  صراحب 

 (.3)19ا   البالغ  وجب امل
الردي يراص علرى أن حريرة الررأي وحريرة التعبرري  34وتشري اللجاة إىل تعليقهرا العرام رقره  13-3

ميثالن شرطت ت غ  عاهما لتحقيق الامو الكامل للفر ، و ا عاصران أساسيان من عااصر أي 
(. 2)الفقررر  (. ويشرركالن حجررر الزاويررة لكررل لتمررع تسررو ، ا ريررة والدميقراطيررة 2لتمررع )الفقررر  

( مرررن العهرررد جتيرررز فررررض بعررر  القيرررو  ولكرررن شرررريطة أن تكرررون 3)19وتررردك  ر اللجارررة أبن املرررا   
مررد   برراص القررانون وأن تكررون ضرررورية: )أ( تحرررتام حقررو  اآلخرررين أو دعررتهها )ب( محايررة 

تت األمررن القررروم  أو الالررام العرررام أو الصرررحة العامررة أو اآل اب العامرررة. وكرررل تقييررد ملمارسرررة  رررا
. ونرب أتَّ تحفررض  رد، القيرو   ا ريتت  نب أن يتوافق مع معيراري  الءررور  والتااسرب الصرارمت 

 .(10)إت ل غراض الي وضعك من أجلها وأن تتعلق مباشر  ابليررض احملرد  الردي أتسسرك عليره
ة علررى وتردك  ر اللجاررة كرردلك أبن الدولررة الطرررف  رر  مررن يتعررت عليرره أن يثبررك أن القيررو  املفروضرر

 .(11)من العهد ضرورية ومتااسبة 19حقو  صاحب البالغ  وجب املا   
وييي اللجاة علماً أبن صاحب الربالغ عوقرب علرى تالريه أحردا  عامرة غرري مرخصرة  13-4

إىل قرارات صا ر  عن ماكه ملية تقء  أبن  رد، األحردا  نلمرك مرن اً واملشاركة فيها استاا 
 رررا ياتهرررك قرررانون إجرررراءات تالررريه وعقرررد التجمعرررات السرررلمية  ون ا صرررول علرررى إ ن مسررربق، 

واتجتماعررات واملسررريات والوقفررات اتحتجاجيررة واإلضررراابت وامللررا رات. ويرريي اللجاررة علمرراً 
 أ ر/ 23أيءرررراا  جررررة صرررراحب الرررربالغ الرررري تفيررررد أبنرررره كرررران ييطرررر  ا ررررد ، الرررردي جررررر    

رز مرع ، بصفته صحفياً، بل إنره حرق أبررز للشرر 2013 مايو طة بطاقرة اعتمرا ، كصرحف ، واحتحج 
 لررك، واقتيررد إىل مركررز الشرررطة احمللرر . ويررريي اللجاررة علمرراً كرردلك أبن الدولررة الطرررف مل تقررردم 

يوضو األسرباب الري ترربر  رد، القيرو  طبقراً لشررط   الءررور  والتااسرب املاصرو  عليهمرا    ما
أ م  7العقررروبتت  املفروضرررتت  بقءررراء  ( مرررن العهرررد، وت وجررره الءرررور  والتااسرررب  3)19املررا   

يومررراً   ا ررررب  اإل اري ومرررد  توافقهررررا مرررع أي مررررن األغرررراض املشررررروعة الررروار      رررردا  1٥و
ا كرره، حررق وإن كانررك تسررتاد إىل القررانون. وابلالررر إىل أن الدولررة الطرررف مل تقرردم أي تفسررري، 

( مرررن 2)19لرررة  وجرررب املرررا   للرررص اللجارررة إىل وقررروع انتهررراأيف  قرررو  صررراحب الررربالغ املكفو 
 (.3)2العهد، مقروء  على حد  وابتقرتان مع املا   

مررن العهرد، ترر  اللجارة كرردلك  21وفيمرا يتعلرق اب عراء صرراحب الربالغ  وجرب املرا    ٥-13
أن الدولررة الطرررف مل تثبررك أن القيررو  املفروضررة علررى صرراحب الرربالغ، أي احتجرراز، وا كرره عليرره 

يومرراً، ضرررورية لصرريانة األمررن القرروم   1٥أ م وأخررر  ملررد   7، مرررً  ملررد  اب ررب  اإل اري مرررتت  
السالمة العامة أو الالام العام أو  ماية الصرحة العامرة أو اآل اب العامرة أو حقرو  اآلخررين  أو

 عرن بردور ا أسرفرت قرد عليهرا املعروضة الوقائع أن إىل اللجاة للص  لك، على وبااءً  وحر هته.
__________ 

، (CCPR/C/108/D/1948/2010) تورشررياياأ وآخرررون ضررد برريالرو قءررية  ا22، الفقررر  34التعليررق العررام رقرره  (10)
بروبالفز وسرو الياكو ضرد ا 3-7، الفقر  (CCPR/C/117/D/2089/2011) كورول ضد بيالرو ا 7-7الفقر  

 .3-٨، الفقر  بيالرو 
بررررروبالفز وسرررررو الياكو ضرررررد ا 3-7، الفقرررررر  (CCPR/C/116/D/2092/2011) أندروسرررررياكو ضرررررد بررررريالرو  (11)

 .3-٨، الفقر  بيالرو 
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 حررد  علررى مقررروء  العهررد، مررن 21 املررا    وجررب املكفولررة الرربالغ صرراحب  قررو  انتهرراأيف  وقرروع
 ( ماه.3)2قرتان مع املا   وابت
وتحرررردك ر اللجاررررة أبن اسررررتخدام اتعتقررررال أو اتحتجرررراز عقرررراابً علررررى املمارسررررة املشررررروعة  ٦-13

التجمررع،  رو إجررراء للحقرو  الرري يكفلهرا العهررد،  را    لررك  ارسرة حريررة الررأي والتعبررري وحريرة 
وتحدك  ر اللجاة أيءاً ابأل يرة الري توليهرا  ريرة الصرحفيت   التعبرري، وترر  أن تقييرد  .(12)تعسف 

(. وت ميكررن 3)19حريررة تاقررل الصررحفيت   الدولررة الطرررف يتعررارض بشرركل طبيعرر  مررع املررا   
قرا ، ا كومرة أو الالرام  ال من األحوال اعتبار معاقبة ماررب إعالمر  أو معاقبرة صرحف  جملرر  انت

السياسرر  اتجتمرراع  الرردي تتباررا، ا كومررة مررن القيررو  الرري تقتءرر  الءرررور  فرضررها علررى حريررة 
و  ضرروء اتسررتاتا  الرروار  أعررال، بشررأن فرررض قيررو  غررري مررربر  بطبيعتهررا علررى حقررو   .(13)التعبررري

رية الدي تعرض ، للص اللجاة أيءاً إىل أن سلب ا 21و 19صاحب البالغ  وجب املا تت 
  ( من العهد.1)9له صاحب البالغ  و تعسف  بطبيعته وياتهك حقوقه املكفولة  وجب املا   

مررن العهررد، يرريي اللجاررة علمرراً  14وفيمررا يتعلررق اب عرراء صرراحب الرربالغ  وجررب املررا    13-7
  جرررة الدولرررة الطررررف الررري تررردفع أبن ا عررراءات صررراحب الررربالغ بشرررأن انتهررراأ حقوقررره املكفولرررة

يابي  أتَّ تحقبل ألنره مل يحبرت   قواعرد بعياهرا    رد، املرا   جرر  انتهاكهرا، وأبن  14 وجب املا   
رره ابرتكرراب جرميررة  14املررا    ت تاطبررق إت   القءررا  اااائيررة،   حررت أن صرراحب الرربالغ اهتع

أ م  7ملرد  إ ارية. وتالحرن اللجارة أن صراحب الربالغ حكره عليره اب رب  اإل اري مررتت، مرر  
بتهمرررة انتهررراأ القررروانت املتعلقرررة بتالررريه وعقرررد التجمعرررات السرررلمية، و لرررك اً يومررر 1٥ومرررر  ملرررد  

( مرررن قرررانون ااررررائه اإل اريرررة. وتالحرررن كررردلك أن أحكرررام القرررانون الررري 3)373 وجرررب املرررا   
ن انتهكهرا صراحب الربالغ ت لاطرب لموعررة بعياهرا هلرا وضرع خررا ، كمرا  رو ا رال   القررانو 

التررررأ ي ، مررررثاًل، بررررل لاطررررب أي شررررخص يقرررروم، بصررررفته الفر يررررة، بتوزيررررع ماشررررورات ترررردعو إىل 
رع املقتءريات املرتتبرة علرى  لرك لصردور قررار  ء  رم  رد، األحكرام سرلوكاً بعياره ولح اتحتجا . ويح

إىل  ،(14)يقءرررر  ابإل انررررة وفرررررض عقوبررررة جزائيررررة. وقررررد أشررررارت اللجاررررة،   اجتها  ررررا القءررررائ 
( بشرررأن ا رررق   املسررراوا  أمرررام احملررراكه واهليئرررات 2007)32مرررن تعليقهرررا العرررام رقررره  1٥ الفقرررر 

القءائية و  ماكمة عا لة، الي  كرت فيها عقوابت األفعال اارمية الطابع الي نرب أن تعتررب 
جاائيررة نلرررراً لطبيعتهررا وغرضررها وصرررامتها، و لررك بصرررف الالررر عررن تعريفهررا   القررانون احمللرر . 

، فررر ن الطرررابع العرررام ل حكرررام واليررررض مرررن العقوبرررة، أكانرررك را عرررة أم عقابيرررة، يثبتررران أن وعليررره
 من العهد، جرمية  ات طابع جاائ . 14اارمية املرتكبة   ، وفقاً لاص املا   

وييي اللجاة علماً اب عاء صاحب الربالغ أن ا كمرت  اإل اريرت  نفردا علرى الفرور وأنره  ٨-13
( مررن ٥)14قبررل برردء مرردس  ا ررب  اإل اري. وتشررري اللجاررة إىل أن املررا    مل حيررن بفرصررة الطعررن

للقرانون، إىل مكمرة أعلرى كيمرا اً العهد تاص  على حق كل شخص أ ين طرمية،   اللجوء، وفق
إىل تعليقهرا العرام اً تعيد الالر   قرار إ انته وىف العقاب الدي حكه به عليه. وتشري اللجارة أيءر

( ٥)14، الررردي يررراص علرررى أن اتسرررتفا   بفعاليرررة مرررن حرررق الطعرررن تتعررردَّر، وأن املرررا   32رقررره 
تحاتهك بتأخر احملكمة اتبتدائية األعلى من  ون مربرات   إعا   الالر   ا كه، الش ء الردي 

__________ 

 .17على شخصه، الفقر  ( بشأن حق الفر    ا رية و  األمان 2014)3٥التعليق العام رقه  (12)
 .4٥و 42، الفقراتن 34التعليق العام رقه  (13)
 .4-7و 3-7، الفقراتن (CCPR/C/96/D/1311/2004) أوسيوأ ضد بيالرو  (14)
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مررن قررانون  ٦0٦وتالحررن اللجاررة أن املررا    .(1٥)) ( مررن ا كرره نفسرره3يشرركل انتهاكرراً للفقررر  
اارررائه اإل اريررة تقءرر  بوجرروب الالررر   الطعررن املقرردم مررن املرردعى عليرره احملكرروم عليرره اب ررب  

سرراعة مررن اتريررخ تقرردمي الطعررن. و   ررد، القءررية، يعررو  اتريررخ الطعررن  24اإل اري،   غءررون 
، غرري أن 2013شربارب/فرباير  12الدي قدمره صراحب الربالغ عقرب ا رب  اإل اري األول إىل 

اً يومررر 21، أي بعرررد مررررور 2013آ ار/مرررار   ٥كمررة كاراغانررردا اإلقليميرررة مل تالرررر فيرره إتَّ   م
يوماً على إطال  سرا  صاحب البالغ بعد أن قءرى مرد  عقوبتره. و   14على تقدميه، ومرور 

رل  د، اللروف، و  غياب أي معلومات إضافية من الدولة الطرف، ترر  اللجارة أن صراحب 
 لة كافية تثبك أن عدم تطبيق اآلجرال اإلجرائيرة الري حرد  ا قرانون ااررائه اإل اريرة البالغ قدم أ

للالر   الطعون،  ا أسفر عن أتخري، نعل القرار الصا ر عن مكمة كاراغاندا اإلقليميرة  ثابرة 
 من العهد، مقروءتت معاً.  ٥و () (3)14انتهاأ للما تت  

( مررن الربوتوكررول اتختيرراري، تررر  أن الوقررائع 4)٥ا   واللجاررة، إ  تتصرررف  وجررب املرر -14
(، ٥() (، و)3)14(، و1)9املعروضرررررة عليهرررررا تكشررررر  عرررررن انتهررررراأ الدولرررررة الطررررررف للمررررروا  

 .(3)2حد  وابتقرتان مع املا   من العهد، مقروء  على  21( و2)19و
شرخا  الردين ()أ( من العهد، ف ن الدولة الطرف محلزمة أبن توفر ل 3)2ووفقاً للما    -1٥

انتحهكك حقوقهه املكفولة  وجب العهد سبيل انتصراف فعراًت طررب ضررر ه جررباً كراماًل. وعليره، 
فررر ن الدولرررة الطررررف ملزمرررة،   مجلرررة أمرررور، إبعرررا   الالرررر   ا كمرررت  الصرررا رين إب انرررة السررريد 

لطرف ملزمةا أيءاً ابلا  زاجيباروف وماحه تعويءاً كافياً والا  تدابري الرتضية املااسبة. والدولة ا
مجيررع اتطرروات الالزمررة ملاررع وقرروع انتهاكررات  اثلررة   املسررتقبل. و   رردا الصررد ، يابيرر  هلررا أن 
تراجررع قوانياهررا  ررا يكفررل إمكانيررة التمتررع الكامررل   الدولررة الطرررف اب قررو  املاصررو  عليهررا   

 من العهد.  21و 9املا تت 
ا أن الدولة الطررف، ابنءرمامها إىل الربوتوكرول اتختيراري، واللجاة، إ  تءع   اعتبار  -1٦

قد اعرتفك ابختصا  اللجاة   يديد ما إ ا كان قد وقرع انتهراأ للعهرد أم ت، وأعرا تعهردت، 
من العهرد، أبن تكفرل اميرع األفررا  املوجرو ين   إقليمهرا أو اتاضرعت لوتيتهرا  2عماًل ابملا   

يومررراً  1٨0هرررد، ف عرررا ترررو  أن تتلقرررى مرررن الدولرررة الطررررف   غءرررون ا قرررو  املعررررتف  رررا   الع
معلومات عرن التردابري الري الردهتا لوضرع آراء اللجارة موضرع التافيرد. ويحطلرب إىل الدولرة الطررف 

 أيءاً نشر  د، اآلراء وتعميمها على نطا  واسع بلياهتا الردية.
    

__________ 

 .49، الفقر  32التعليق العام رقه  (1٥)


