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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

آراء اعتمددا ا اللجنددة وملددة املددا  )٤(٥مددا التوكولددوخ اارتيددار
بشأن البالغ رقم ** *٢٠١٣/٢٢٥٠

__________

*
**

املقدم من:

أوليكسي كااتشينسكي (ميثله احملامي سريغي زايتس)

الشخص املدعى أنه ضحية:

أوليكسي كااتشينسكي

الدولة الطرف:

أوكرانيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 ١٩آذار/مارس ( ٢٠١٣اتريخ الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

الق ر ررار املتخر ررمل دوج ر ر املر ررا  ٩٧مر ررن النار ررام الر رردا لي
للجنررةا واحملررال وىل الدولررة الطرررف ي  ١٠حزيران/يونيرره
( ٢٠١٣مل يصدر ي شكل وثيقة)

اتريخ اعتما اآلراء:

 ٢٥متوز/يوليه ٢٠١٨

املوضوع:

انته ر ر ررار ح ر ر ررق و ر ر ر ررة الف ر ر ررر ي أن يش ر ر ررارر ي و ار
وري ررة
نتخر ر ي انتخ ررا
الش رراون العام ررةا وي أن يُ َ
نزيهة

املسائل اإلجرائية:

استنفا سبل االنتصاف احمللية؛ و عم اال عاءا أب لة

املسائل املوضوعية:

األنشطة السياسية؛ واملشراركة ي و ار الشراون العامرة؛
والتصويت واالنتخاب؛ واحملاكمة العا لة

موا العهد:

 ٢و ١٤و٢٥

ما الربوتوكول اال تياري:

٢

اعتمدهتا اللجنة ي ورهتا  ٢٧-٢( ١٢٣متوز/يوليه .)٢٠١٨
شررارر ي راسررة بررملا الرربالغ أعلرراء اللجنررة التاليررة أرررادبم :السرريد اتنيررا مررار عبرردو روتشررولا والسرريد عيررا ررن
عاشررورا والسرريد ويل ررزك رانرردز كه رريسا والسرريد س ررار كليفالنرردا والسرريد أي ررد أم ر ررت ا والسرريد أوليفيي رره ي
رو ي ررلا والس رريد كريسر ررتوف ب رراينزا والس رريد م ر ررمي كويت رراا والسر رريد مارس رريا ف .ج .ك ر ررانا والسر رريد نك رران الكر رري
موبوموزاا والسيد ماورو ولييتا والسيد وسي مانويل سانتوس يسا والسيد يو ال شاينا والسيد مارغو واتر ال.
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اح البالغ بو أوليكسي كااتشينسكيا وبو مروانن أوكرراين ُولرد ي عرام .١٩٦٧
-١
ويرردعي رراح الرربالغ أنرره ضررحية انتهررار أوكرانيررا حلقوقرره املنصررو عليهررا ي امل روا  ٢و١٤
و ٢٥مررن العهررد .وقررد ررل الربوتوكررول اال تيرراري حيررز النفرراذ لنسرربة للدولررة الطرررف ي ٢٥
تشرين األول/أكتو ر  .١٩٩١وميثل اح البالغ حمام.

الوقائع لما عرضها صاحة البالغ
 ١-٢ي تشرين األول/أكتو ر ٢٠١٠ا ترش اح البالغ ملنصر ئئر ي سلرس مدينرة
سيفاستو ول ي الدائر االنتخا ية رقرم  ١٧ذا مقعرد واحرد رالل انتخرا نرواب الشرع ي
رملان ريكو نا ي مجهوريرة القررم املتمتعرة حلكرم الرملان (االنتخرا احملليرة) .وختلر اإلجرراءا
املتعلقة سري االنتخا ي أوكرانيا لقانون انتخاب نواب الشع ي رملران ريكو نرا ي مجهوريرة
القرررم املتمتعررة حلكررم الررملان وي اجملررالس احملليررةا وانتخرراب ُعمررد البلرردا والقرررمل واملرردن (قررانون
االنتخ ر ررا )( .)١وتت ر ررللا ال ر رردائر االنتخا ي ر ررة رق ر ررم  ١٧م ر ررن سر ر رة مراك ر ررز اقر ر ر اع ي مقانع ر ررة
غاغارينسركي ي سيفاسرتو ول .ويردعي راح الربالغ أنره ُحررم مرن حقره ي أن يُنتخر نتيجرة
قدان طاقا االق اع ي أحد مراكز االق اعا الملي از يه أبغلبية األ وا .
 ٢-٢ويفيررد رراح الرربالغ أبنرره و قرات لنتررائو التصررويتا الررملي جرررمل ي  ٣١تشررين األول/
أكتو ر ٢٠١٠ا كان منا سه الرئيسي بو السيد ج.ا ألن املرشح اآل ررين حصرلوا علرى عرد
قلي ررل م ررن األ ر روا  .وو قر رات لس ررجال اللج رران االنتخا ي ررة ي مراك ررز االقر ر اعا كان ررت أ ر روا
النررا ب امل ردىل هبررا علررى النحررو املب ر أ ئك .وي مركررز االق ر اع رقررم  ٠٢٠٧٦حصررل رراح
البالغ على أكرب عد من األ وا .
رقم مركز االق اع

كااتشينسكي أ .أ.
(عد األ وا )

ج .س .أ.
(عد األ وا )

رجحرران األ روا لصررا
كااتشينسكي أ .أ.
()-/+

٠٢٠٧٤
٠٢٠٧٥
٠٢٠٧٦
٠٢٠٧٧
٠٢١٨٣
اجملموع

١٤٢
١٣١
٢٠٩
٩٩
فر
٥٨١

١٧٥
١٠٨
١٥٠
١٣١
٢
٥٦٦

٣٣٢٣+
٥٩+
٣٢٢١٥+

__________

()١

2

م أن أحكام قانون االنتخا تنص على أن بنار نااما للجان االنتخا ية مكوئ مرن ثالثرة مسرتو ا لردمل
بررملا الناررام ي سيفاس ررتو ول وع ررد أقرراليم أ رررمل ي أوكرانيررا أر عررة مس ررتو ا وذل ر س ررب ال تي ر اإل اري
والوض ر انيا ر سيفاسررتو ول .وقررد أنش ر املسررتومل الرا ر للجرران االنتخا يررة نتيجررة تقسرريم مسرراوليا نررة
االنتخا اإلقليمية ر اللجران االنتخا يرة علرى مسرتومل املقانعرا ي سيفاسرتو ول واللجنرة االنتخا يرة ملدينرة
سيفاستو ولا وو قات لقانون االنتخا ا حتاى مجي بملك اللجران وضر ران وقليميرة .وبكرملاا أجرر اللجران
تسلسررل برمرري ذي أر عررة مسررتو  )١( :اللجرران االنتخا يررة ي مراكررز االق ر اعا الرريت
االنتخا يررة االنتخررا
نامررت عمليررة التص ررويت ص ررور مباش ررر وأج ررر عمليررة حسرراب األ روا ي مراك ررز االق ر اع؛ ( )٢واللج رران
االنتخا يررة علررى مسررتومل املقانعررا ي سيفاسررتو ولا الرريت حررد نتررائو االنتخررا ي كررل ائررر مررن الرردوائر
االنتخا ية على مستومل املقانعرا علرى أسراس البيرائ الروار مرن اللجران االنتخا يرة ي مراكرز االقر اعا والريت
ُكلفررت أيل رات وظررائا وش ررا ية معينررة يمررا يتعلررق لجرران مراكررز االق ر اع (اللجنررة االنتخا يررة ذا الصررلة علررى
مس ررتومل املقانع ررا ي س ررياه ب ررملا ال رربالغ ب رري اللجن ررة االنتخا ي ررة ملقانع ررة غاغارينس رركي ي سيفاس ررتو ول)؛
( )٣واللجنررة االنتخا يررة ملدينررة سيفاسررتو ولا الرريت حررد نتررائو االنتخررا علررى أسرراس البيررائ الروار مررن
رران املقانعررا ا ونشررر أررراء املرشررح املنتخب ر ؛ ( )٤واللجنررة االنتخا يررة املركزيررة ي أوكرانيرراا الرريت تلررطل
ملساولية العامة عن االنتخا .
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 ٣-٢وي  ١و ٢تشرين الثاين/نو مرب ٢٠١٠ا و عد أن حسربت اللجران االنتخا يرة ي مراكرز
االق ر اع األ روا وأعررد تقاريربرراا أحالتهررا م ر واثئررق أ رررمل متصررلة النتخررا وىل اللجنررة
االنتخا يررة ملقانعررة غاغارينسرركي .وي  ٣تشررين الثرراين/نو مربا عررد أن قبلررت اللجنررة االنتخا يررة
ملقانعر ررة غاغارينسر رركي الواثئر ررقا قر رررر وعر ررا حسر رراب األ ر روا املو عر ررة ي مراكر ررز االق ر ر اع
أرقام ٠٢٠٧٥ا و ٠٢٠٧٦و .٠٢٠٧٧وي اليوم نفسها أثناء وعا حساب األ وا ا اتلر
أن الواثئررق املتعلقررة النتخ را ال روار مررن مركررز االق ر اع رقررم  ٠٢٠٧٦قررد ضرراعت .وقرردمت
اللجن ررة االنتخا ي ررة ملقانع ررة غاغارينس رركي وىل مكت ر امل رردعي الع ررام املعلوم ررا املتعلق ررة لواثئ ررق
املفقو اليت كانت قد ور من مركز االق اع رقم  .٠٢٠٧٦وياكد اح البالغ عدم وجراء
أي حتقيق عال ي بملا الصد .
 ٤-٢و ر ررالل وع ر ررا حس ر رراب األ ر ر روا ا اُك ر ررد النت ر ررائو ال ر رريت أ لن ر ررت عنه ر ررا اللجنت ر رران
االنتخا يتان ملركزي االق اع رقمي  ٠٢٠٧٥و.٠٢٠٧٧
 ٥-٢وي  ٤تشررين الثرراين/نو مرب ٢٠١٠ا أعلنررت اللجنررة االنتخا يررة ملقانعررة غاغارينسرركي أن
التصويت ي مركز االق اع رقم  ٠٢٠٧٦نل ( ون األمر إبجراء انتخرا جديرد ) سرب عردم
الق رردر عل ررى وع ررا حس رراب األ روا والتحق ررق م ررن التقري ررر املتعل ررق نت ررائو التص ررويت (س ررجال
التصررويت) الررملي أعدترره اللجنررة االنتخا يررة ي مركررز االق ر اع املع ر ألمررر .وي اليرروم نفس رها أُعررد
التقريررر املتعلررق نتررائو االنتخررا ؛ وو ق رات ل رملل التقريرررا حصررل السرريد ج .علررى  ٤١٦ررواتتا ي
ح حصل اح البالغ على  ٣٧٢واتت .ونتيجرة صرم نترائو االنتخرا املسرجلة ي مركرز
االقر ر ر اع رق ر ررم  ٠٢٠٧٦م ر ررن حس ر رراب األ ر ر روا الر ر رملي قام ر ررت ر رره اللجن ر ررة االنتخا ي ر ررة ملقانع ر ررة
غاغارينسكيا حصل راح الربالغ علرى  ٤٤رواتت أقرل مرن منا سرها السريد ج .وأُحيرل التقريرر
اململكور وىل اللجنة االنتخا ية ملدينة سيفاستو ول لتحديد النتائو النهائية لالنتخا .
 ٦-٢وي  ٥تشرين الثاين/نو مرب ٢٠١٠ا أعد اللجنة االنتخا ية ملدينة سيفاسرتو ول تقريررات
عررن نتررائو االنتخررا ي الرردائر االنتخا يررة رقررم ١٧ا وأعلنررت انتخرراب السرريد ج .ئئب رات جمللررس
مدينة سيفاستو ول.
 ٧-٢وي اتريخ غري حمد ا نعن اح البالغ أمام احملكمة اإل اريرة لردائر سيفاسرتو ول ي
قر رراري اللجن ررة االنتخا ي ررة ملقانع ررة غاغارينس رركي الص ررا رين ي  ٣تشر ررين الث رراين/نو مرب ٢٠١٠
( شلن وعا حساب األ وا ) و ٤تشرين الثاين/نو مرب  ( ٢٠١٠شلن ولنراء نترائو التصرويت
املسررجلة ي مركررز االقر اع رقررم  .)٠٢٠٧٦وي  ٦تشررين الثرراين/نو مرب ٢٠١٠ا أ طلررت احملكمررة
اإل اريرة لردائر سيفاسررتو ول القررارين املطعررون يهمراا و لصرت وىل أن اللجنررة االنتخا يرة ملقانعررة
يمرا يتعلرق توثيرق نترائو مركرز االقر اع رقرم .٠٢٠٧٦
غاغارينسكي مل تلرمن نزابرة االنتخرا
وي  ٨تشر ررين الث رراين/نو مرب ٢٠١٠ا أي ررد حمكم ررة االسر رتإلناف اإل اري ررة ي سيفاس ررتو ول قر ررار
احملكمة اال تدائية.
 ٨-٢وي  ٦تشرين الثاين/نو مرب ٢٠١٠ا نعن راح الربالغ أمرام احملكمرة اإل اريرة لردائر
سيفاسر ررتو ول ي ق ر ررار اللجنر ررة االنتخا ير ررة ملقانعر ررة غاغارينسر رركي الصر ررا ر ي  ٤تش ر ررين الثر رراين/
ن ررو مرب  ( ٢٠١٠ش ررلن نت ررائو االنتخ ررا ) .ونلر ر ولن رراء التقري ررر املتعل ررق نت ررائو االنتخ ررا
وأحال وىل قرار احملكمة اإل اريرة لردائر سيفاسرتو ول الصرا ر ي  ٦تشررين الثراين/نو مرب ٢٠١٠ا
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عم ر ر رات ط ر ررملا الطل ر ر ر  .وي  ٨تش ر ر ررين الث ر رراين/نو مرب ٢٠١٠ا ألن ر ررت احملكم ر ررة اإل اري ر ررة ل ر ر ردائر
سيفاستو ول نتائو االنتخا .
 ٩-٢وي  ٧تش ر ررين الثر رراين/نو مرب ٢٠١٠ا نعر ررن ر رراح الر رربالغ أمر ررام احملكمر ررة اإل ارير ررة
لرردائر سيفاسررتو ول ي ق ررار اللجنررة االنتخا يررة ملدينررة سيفاسررتو ول الصررا ر ي  ٥تش ررين الثرراين/
نو مرب  ( ٢٠١٠شلن نتائو االنتخا ي الدائر االنتخا ية رقم  .)١٧وي  ١٠تشررين الثراين/
نر ررو مرب ٢٠١٠ا ألنر ررت احملكمر ررة اإل ارير ررة لر رردائر سيفاسر ررتو ول ق ر ررار اللجنر ررة االنتخا ير ررة ملدينر ررة
سيفاستو ول الملي اع ف لسيد ج .أبنه النائ املنتخ جمللرس مدينرة سيفاسرتو ول ي الردائر
االنتخا ية رقم .١٧
 ١٠-٢وي  ١٠تشرين الثاين/نو مرب ٢٠١٠ا أ در اللجنة االنتخا ية ملقانعة غاغارينسكي
تقري ررات جديرردات عررن حسرراب األ روا علررى أسرراس ق رراري احملكمررة اإل اريررة لرردائر سيفاسررتو ول
الصا رين ي  ٦و ٨تشرين الثراين/نو مرب  .٢٠١٠وأكرد برملا التقريرر لفعرل أن راح الربالغ
قد از أبغلبية األ وا ي الدائر االنتخا ية رقم  .١٧وي اليوم نفسها ألنت اللجنة االنتخا يرة
ملقانعررة غاغارينسرركي أيلرات قراريهررا الصررا رين ي  ٣تشررين الثرراين/نو مرب ( شررلن وعررا حسرراب
األ وا ) وي  ٤تشرين الثاين/نو مرب  ( ٢٠١٠شلن نتائو االنتخا ).
 ١١-٢وي  ١٢تشر ر ر ر ررين الث ر ر ر رراين/نو مرب ٢٠١٠ا ألن ر ر ر ررت حمكم ر ر ر ررة االسر ر ر ر رتإلناف اإل اري ر ر ر ررة ي
سيفاس ررتو ول ق ررار احملكم ررة اإل اري ررة ل رردائر سيفاس ررتو ول امل ررار  ٨تش ررين الث رراين/نو مرب ٢٠١٠
(اناررر الفقررر  ٩-٢أعررالك) علررى أسرراس نعررن قدمترره اللجنررة االنتخا يررة ملقانعررة غاغارينسرركي(.)٢
وي اليرروم نفس رها ألنررت حمكمررة االس رتإلناف اإل اريررة ي سيفاسررتو ول أيل رات ق ررار احملكمررة اإل اريررة
لدائر سيفاستو ول املار  ١٠تشرين الثاين/نو مرب ( ٢٠١٠انار الفقر  ١٠-٢أعالك).
 ١٢-٢وي  ١٥تشرين الثاين/نو مرب ٢٠١٠ا حاولت اللجنة االنتخا يرة ملقانعرة غاغارينسركي
أن حتيل التقرير ا ديد شلن حساب األ وا الصار ي  ١٠تشرين الثراين/نو مرب  ٢٠١٠وىل
اللجنررة االنتخا يررة ملدينررة سيفاسررتو ولا لكررن بررملك األ ررري ر لررت قبولرره .وي اليرروم نفسررها قرردم
رراح ال رربالغ ش رركومل ش ررلن أ ع ررال اللجن ررة االنتخا ي ررة ملدين ررة سيفاس ررتو ول (ع رردم اختاذب ررا
اإلج ر رراءا الالزمر ررة) وىل احملكمر ررة اإل ارير ررة لر رردائر سيفاسر ررتو ول .وي  ٢٠تش ر ررين الثر رراين/نو مرب
٢٠١٠ا ر لت احملكمرة اإل اريرة لردائر سيفاسرتو ول شركومل راح الربالغا معتررب أن نترائو
االنتخا قد نُشر ي  ٩تشررين الثراين/نو مرب ٢٠١٠ا وأن االنتخرا قرد انتهرتا ولرملل
مل يكرن لردمل اللجنررة االنتخا يرة ملدينررة سيفاسرتو ول أي مرربرا لقبررول تقريرر جديررد عرن حسرراب
األ ر روا  .وأي ررد حمكم ررة االس ر رتإلناف اإل اري ررة ي سيفاس ررتو ول ق ر ررار حمكم ررة اإل اري ررة ل رردائر
سيفاستو ول ي  ٢٤تشرين الثاين/نو مرب .٢٠١٠
 ١٣-٢وياكد اح البالغ أن قانون الدولة الطرف ال يسم الستإلناف ي حمكمة النقض
شلن املسائل املتصلة النتخا ا ومن مث قد استنفد مجي سبل االنتصاف احمللية املتاحة.

__________

()٢

4

م ررن غررري الواض ر علررى أي أسرراس اس ررتند اللجنررة االنتخا ي ررة ملقانعررة غاغارينسرركي للطع رن ي ق ررار احملكم ررة
اإل ارية لدائر سيفاستو ول املار  ٨تشرين الثاين/نو مرب .٢٠١٠
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الشكوى
 ١-٣يردعي راح الربالغ أن القيررو غرري املعقولرة املفروضرة عليرره انتهكرت حقره و ر ررته ي
ورية نزيهة القر اع العرام وعلرى
أن يشارر ي و ار الشاون العامة وي أن يُنتَخ ي انتخا
قرردم املسرراوا ر النررا ب و لتصررويت السررريا دررا يكفررل حريررة التعبررري عررن ورا النررا ب ا الرريت
تكفلها املا  ٢٥من العهد( .)٣ويليا أن املسللة الرئيسية ي بملا الربالغ ال تتمثرل ي الطريقرة
التعسررفية الرريت جررر هبررا وعررا حسرراب األ روا ا ررل ي مرردمل مشررروعية أن ترر ض السررلطا
معا ة االنتهار فعالية حىت عد وثبا وقوع االنتهار على املستومل احمللي(.)٤
 ٢-٣ويدعي اح البالغ أيلات حدوث انتهرار للمرا  ٢مرن العهردا وياكرد أنره ُحررم مرن
الوسائل الفعالة للد اع القانوين على املستومل احملليا ألن حمراكم الدولرة الطررف ر لرت النارر ي
شرركواك ضررد اللجنررة االنتخا يررة ملدينررة سيفاسررتو ول نرراءت علررى أسسررها املوضرروعيةا مشررري وىل أن
االنتخررا قررد انتهررت لفعررل .وعررالو علررى ذل ر ا ورغررم نعررن رراح الرربالغ ي الق ررارا
املتعلقررة النتخررا الرريت ُاختررمل ي الوقررت الررملي كرران يرره حتديررد نتررائو االنتخررا ال ي رزال
جررار تا إنرره مل يررتمكن مررن مواكبررة اإلجرراءا ؛ فرري الوقررت نفسرره الررملي كرران يقرردم يرره شرركومل
شلن أحرد القررارا ا كران يرُتخخرمل قررار آ رر ذو رلة مباشرر لقررار املطعرون يره .كمرا أن القررار
الملي يع ف لسيد ج .كنائ منتخ جمللس مدينة سيفاستو ول أهنى االنتخرا وجعرل مرن
املستحيل على اح البالغ الطعن ي بملا القرار.
 ٣-٣كمررا يرردعي رراح الرربالغ حرردوث انتهررار حلقوقرره املكفولررة دوج ر املررا  ١٤مررن
العهر ررد .وحيير ررل وىل ق ر ررار حمكمر ررة االس ر رتإلناف اإل ارير ررة ي سيفاسر ررتو ول الصر ررا ر ي  ٢٤تش ر ررين
الثرراين/نو مرب ( ٢٠١٠الق ررار النهررائي ي بررملا الرربالغ)ا والررملي يفيررد أبن حمرراكم الدولررة الطرررف
لصررت وىل أهنررا غررري ةتصررة لناررر ي شرركاومل رراح الرربالغ شررلن الق ررارا الرريت اختررملهتا
اللجرران االنتخا يررةا سررتثناء القررارا املتعلقررة إبعررا حسرراب األ روا وو طررال االنتخررا ي
مركز االق اع رقم ٠٢٠٧٦ا مشريات وىل أن تسوية مجي املنازعا املتعلقة النتخا تق ضمن
ا تصررا اللجرران االنتخا يررة ق ر وأن احملرراكم لرريس طررا احلررق ي التررد ل ي كيفيررة تنفيررمل بررملا
اال تص ررا  .ويل رريا رراح ال رربالغ أن اللج رران االنتخا ي ررة ال تتس ررم أبي ر ررة م ررن ر ررا
اطيإل ر را القل ررائية وأن ق ررانون الدول ررة الط رررف ي ررنص عل ررى ض رررور النا ررر ي املنازع ررا املتعلق ررة
النتخا أمام القلاء.
مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 ١-٤قرردمت الدول ررة الطرررف مالحا ررا شررلن املقبولي ررة واألسررس املوض رروعية ي  ٢٦ك ررانون
األول /يسررمرب  .٢٠١٣و يمررا يتعلررق لس روا ق القلررائية للمحكمررة األورو يررة حلقرروه اإلنسررانا
__________

()٣

()٤
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يشررري رراح الرربالغ وىل احلكررم الصررا ر عررن احملكمررة األورو يررة حلقرروه اإلنسرران ي  ٧شرربارب /رباير ٢٠٠٨ا
شررلن قلررية كو رراتض ضررد أوكرانيررا (الطل ر رقررم  .)٠٢/٣٩٤٢٤وقررد نُبقررت ي بررملك القلررية أحكررام قررانون
متعلرق نتخررا أ رررمل (االنتخررا الربملانيررة)ا لكررن رراح الرربالغ يشررري وىل أن أحكررام بررملا القررانونا عررد
وجراء التعديال الالزمةا تكرر أحكام قانون االنتخا (االنتخا احمللية).
يشرري راح الربالغ وىل احلكرم الصرا ر عرن احملكمرة األورو يرة حلقروه اإلنسران ي  ٣٠أيلول/سربتمرب ٢٠١٠ا
شلن قلية كريمو ا ضد أذر يجان (الطل رقم .)٠٦/٢٠٧٩٩
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ال ترمل الدولة الطررف أن مرن اللرروري حتليرل قلرية كريمو را ضرد أذر يجرانا ألن القلرية تتعلرق
دولررة نرررف أ رررمل ذا تشرريعا ةتلفررة .و يمررا يتعلررق قلررية كو رراتض ضررد أوكرانيرراا وجررد
احملكم ررة األورو ي ررة حلق رروه اإلنس رران أن بن ررار انتهاكر رات للم ررا  ٣م ررن الربوتوك ررول األول التفاقي ررة
يايررة حقرروه اإلنسرران واحلررر األساسررية يتعلررق لتنرراقض ر املررا ت  ٧٠و ٧٢مررن قررانون
عررام  ٢٠٠١شررلن االنتخررا الربملانيررةا وبررو مررا أ مل وىل غيرراب برردف مشررروع يررربر تررد ل
السررلطا ي حقرروه رراح الرربالغ ي تل ر القلررية .أمررا ي بررملك القلرريةا قررد نُبررق قررانون
انتخرراب ن رواب الشررع ي رملرران ريكو نررا ي مجهوريررة القرررم املتمتعررة حلكررم الررملان وي اجملررالس
احملليرةا وانتخرراب ُعمرد البلرردا والقررمل واملرردن (قررانون االنتخرا ) .لررملل ا ال توجرد ررلة ر
قلية كو اتض ضد أوكرانيا وبملك القلية.
 ٢-٤وتتف ر رق الدولر ررة الطر رررف م ر ر الوقر ررائ املقدمر ررة ي رسر ررالة ر رراح الر رربالغا وعلر ررى وجر رره
انيصررو ولن راء احملكمررة اإل اريررة لرردائر سيفاسررتو ول (احملكمررة اال تدائيررة)ا ي  ٦تش ررين الثرراين/
نررو مرب ٢٠١٠ا لقرراري اللجنررة االنتخا يررة ملقانعررة غاغارينسرركي الصررا رين ي  ٣تشررين الثرراين/
نررو مرب  ٢٠١٠شررلن وعررا حسرراب األ روا ي مركررز االق ر اع رقررم ٠٢٠٧٦ا وي  ٤تش ررين
الث رراين/نو مرب ٢٠١٠ا ش ررلن و ط ررال نت ررائو االنتخ ررا ي مرك ررز االقر ر اع رق ررم  .٠٢٠٧٦وق ررد
اع ت احملكمة أيلات إب فاه اللجنة االنتخا ية ملقانعة غاغارينسركي ي ضرمان سرالمة الواثئرق
املتعلقة النتخا .
 ٣-٤وي  ١٢تش ر ر ر ررين الثر ر ر رراين/نو مرب ٢٠١٠ا ر لر ر ر ررت حمكمر ر ر ررة االس ر ر ر رتإلناف اإل ارير ر ر ررة ي
سيفاسرتو ول شركاومل رراح الربالغ شرلن مررا اختملتره اللجنرة االنتخا يررة ملقانعرة غاغارينسرركي
واللجنة االنتخا ية ملدينة سيفاسرتو ول مرن وجرراءا يمرا رص قراراهترا ( شرلن نترائو التصرويتا
و شررلن ررياغة روتوكررول لنتررائو االنتخررا ا و شررلن اعتمررا ق ررار متعلررق نتررائو االنتخررا ا
و شلن املوا قة على تل النتائو) .وكان ذل الرر ض علرى أسراس أنرها ي ئ ذي البردءا وي
الوقررت الررملي اختررمل يرره اللجنترران مع رات ق ررارا نُعررن يهررا الحق راتا مل تكررن اللجنترران علررى علررم
ومل يكررن مررن املمكررن أن تكرروئ علررى علررم ق ررار احملكمررة اال تدائيررة الصررا ر ي  ٦تش ررين الثرراين/
نررو مرب ٢٠١٠؛ واثني راتا ال يتلررمن الربوتوكررول/التقرير املتعلررق نتررائو االنتخررا سررومل يررائ
حسا ية وال ميكن أن يكون موضوع أي شكومل .وقد اختمل اللجنتان االنتخا يتان قراراهتا علرى
أسرراس الواثئررق واحلقررائق الرريت كانررت متاحررة طمررا ي ذلر الوقررت .وعنرردما اختررملات تلر القررارا ا
مل تُكتشا أي انتهاكا .

 ٤-٤وينص القرانون األوكرراين علرى سربيل للطعرن ي وجرراءا نرة انتخا يرة مرا :مرن رالل
الناام القلائي؛ ومن الل اللجنة االنتخا ية العليرا .وو قرات للمرا  ٨٥مرن قرانون االنتخرا ا
جيرروز الطعررن يمررا اختملترره أو مل تتخررملك اللجرران االنتخا يررة مررن وج رراءا ا أمررام اللجنررة االنتخا يررة
العليا أو احملكمة .وميكن تقدمي الشكاومل املتعلقة إب فاه اللجنرة االنتخا يرة ي اختراذ اإلجرراءا
الالزمررة وىل اللجنررة االنتخا يررة املركزيررة أيل رات .وو ق رات للقررانون الررون ا لرريس مررن اللررروري اسررتنفا
السبيل معات ي وقت واحد .وي بملك القليةا كان ينبني لصاح البالغ أن يقدم شكومل وىل
اللجنررة االنتخا يررة املركزيررةا ألن القلررا أشرراروا صررور مباشررر ي قرراراهتم وىل أن مسررللة الصررياغة
الصحيحة للربوتوكول (التقرير) املتعلق نتائو االنتخا خترج عن نطاه ا تصا هما وأهنا تق
لكامل ضمن ا تصا اللجنة االنتخا ية.
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 ٥-٤واسررتنا ات وىل مررا سرربقا مل يسررتنفد رراح الرربالغ مجير سرربل االنتصرراف احملليررة املتاحررة
الرريت تو ربررا الدولررة الطرررفا و قرات للمررا  ٢مررن العهررد .وتاكررد الدولررة الطرررف كررملل أن القلررا
الونني تصر وا و قات للتشريعا الوننية وأهنم مل ينتهكوا املا  ١٤من العهد .وأ ررياتا مل تنتهر
السلطا الوننية املا  ٢٥من العهد.
كعليقات صاحة البالغ على مالحظات الاولة الطرف
 ١-٥يفي ررد رراح ال رربالغا ي تعليقات رره املار ررة  ٢٨أ ر/م ررايو ٢٠١٤ا أبن م ررن املمك ررنا
مثلما توض الدولة الطرف على حنو حي ا الطعن يما اختملته أو مل تتخملك اللجران االنتخا يرة
مررن وج رراءا سرربيل مت روازي  :ي احملكمررة أو أمررام اللجنررة العليررا .ويشررد علررى أن التش رريعا
احمللي رة ال حت رد أبي شرركل مررن األشرركال مررن ا تصررا احملرراكم لصررا اللجرران االنتخا يررةا ألن
للسبيل معات القيمة نفسها .وعلى الرغم مرن ككيرد الدولرة الطررف أن احملكمرة الوننيرة تفتقرر وىل
ا تصررا الناررر ي املنازعررا املتعلق رة النتخررا ا ررإن احملكمررة مل تررر ض الناررر ي الشرركوملا
ومل جتد أهنا غرري مقبولرة؛ كمرا أهنرا أ ردر قررارات شرلن األسرس املوضروعية للشركومل .ولرو كانرت
احملكمرة غرري ةتصرةا لكرران يتعر عليهرا أال تنارر ي الشرركومل أو أن توقرا النارر يهرا .وعررالو
على ذل ا إن الفقر  ١١من املا  ٨٥من قانون انتخاب نواب الشع ي رملران ريكو نرا ي
مجهورية القرم املتمتعة حلكم الملان وي اجملرالس احملليرةا وانتخراب ُعمرد البلردا والقررمل واملردنا
تقتلرري مررن احملكمررة الرريت تُق ر خدم يهررا الشرركومل أن تبل رغ اللجنررة االنتخا يررة ذا الصررلة واللجنررة
االنتخا ية العليا على الفور لطعن القانوين والقرار الملي اختملته احملكمرة .ودرا أن عرض شركاومل
اح البالغ تتعلق أبعمال اللجنة االنتخا ية ملدينة سيفاسرتو ولا قرد أ لنرت احملكمرة اللجنرة
االنتخا ية املركزية .و لالت عن ذل ا تنص الفقر  ١٢من املرا  ٨٥مرن القرانون السرالا الرملكر
علررى أنرره وذا تلقررت اللجنررة االنتخا يررة و طررارات مررن احملكمررة شررلن الشررروع ي وج رراءا مماثلررةا
يجر علررى اللجنررة االنتخا يررة وعررا الشرركومل ون الناررر يهررا ي موعررد أقصرراك يرروم واحررد عررد
تلقرري اإل طررار مررن احملكمررةا م ر ذكررر أسررباب وعا هتررا .وتسررم بررملك الطريقررة تجن ر الطعررون
املوازيةا ويقتلي القانون من اح الشكومل ا تيار سربيل انتصراف واحرد  .و لترا يبردو أن
لالنتص رراف القل ررائي يم ررا ررص املنازع ررا املتعلق ررة النتخ ررا األولوي ررةا رردالت م ررن تق رردمي
الشكومل وىل اللجنة االنتخا ية.
 ٢-٥ولملل كان من الكاي أن يستنفد اح البالغ سبيالت واحدات على األقرل مرن سربيلي
االنتصاف املتاح ا وبو ما عله لطعن أمام احملكمة .ومن مث ياكد اح البالغ أنه استنفد
سبل االنتصاف احمللية املتاحة وأن الغه مقبول.

 ٣-٥و يمررا يتعلررق ألسررس املوضرروعية للرربالغا يرررمل رراح الرربالغ أن قلررييت كو رراتض ضررد
أوكرانيررا وكريمو ررا ضررد أذر يجرران اللت ر صررلت يهمررا احملكمررة األورو يررة حلقرروه اإلنسرران تتعلقرران
برالت ممرراثلت حلالررة رراح الرربالغ .رالقوان االنتخا يررة احملليررة املطبقررة ي قلررية كو رراتض ضررد
أوكرانيا وي بملك القلية متشاهبة .ورغم أن قلية كو اتض ضد أوكرانيا تتعلق النتخرا الربملانيرة

ي ح أن بملا البالغ يتعلق نتخرا احلكومرة احملليرةا ورغرم أن برملين النروع مرن االنتخرا
يناخمرران دوجر قررانون ةتلفر ا وال أن أحكررام القررانون املتصررلة طبيعررة الشرركاومل متشرراهبة .وي
بررملا الصررد ا مل تشرررا الدولررة الطرررف اال ررتالف ي حمتررومل القررانون (ال سرريما ر املررا ت ٧٠
و ٧٢مرن قرانون االنتخررا الربملانيرة واملررا ت  ٧٣و ٧٥مرن قرانون االنتخررا )ا الرملي ميكررن أن
GE.18-14417
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يررربر اال ررتالف ي تطبيررق القررانون وكررون بررملا اال ررتالف جرروبر ت يمررا ررص بررملا الربالغ .وياكررد
رراح الرربالغ أن الغرره ال يتعلررق دعررايري ا تيررار املرش ر ا ررل ألحرررمل طريقررة اسررتعرا نتررائو
التصرويت .وقرد اسرتطاع رراح الربالغ أن يثبرت علرى املسررتومل الرون أن اسرتعرا النترائو كرران
انإلراتا علررى عكررس مررا حرردث ي قلررية كو رراتض ضررد أوكرانيررا .والسراال الرئيسرري ي بررملا الرربالغ
بررو مررا وذا كان رت تصررر ا السررلطا والقواعررد املعياريررة تتماشررى م ر مقتلرريا املررا  ٢٥مررن
العهد من حيث االلتزام لنار ي النتائو الفعلية للتصويتا اليت ثبتت حتها.
 ٤-٥ويطعن اح البالغ أيلرات ي حجرة الدولرة الطررف القائلرة ون اللجنتر مل تكرن علرى
علررم النتهاكررا ي الوقررت الررملي اختررمل يرره الق ررارا املطعررون يهررا الحقررا .وياكررد رراح
الرربالغ أن علررى الرردول األنرراف احر ام املعررايري الرريت حررد با العهرردا نررض الناررر عمررا وذا كانررت
لرردمل السررلطا نيررة ررره تلر املعررايري .وجير علررى الرردول األنرراف القلرراء علررى االنتهاكررا
منر رمل وق ررت معر ته ررا هب ررا .وهب ررملا املع ررىا جي رروز وعف رراء أعل رراء اللج رران االنتخا ي ررة م ررن املس رراولية
الشخصررية عررن االنتهاكررا سررب عرردم علمهررم ق ررارا احملكمررةا لكررن ال جيرروز وعفررادبم مررن
املساولية عن معا ة االنتهاكا عد علمهم هبا.
 ٥-٥ويشررري رراح الرربالغ وىل أن قررارا احملكمررة قررد رردر دشرراركة اللجنررة االنتخا يررةا
وتلررمنت الشررررب اإللزامرري إب ررالغ نررة انتخا يررة عليررا؛ و لتررا ا قررد كانررت اللجنترران علررى علررم
أل طاء املرتكبة .ويليا اح البالغ أن قرار احملكمة الملي يثبت وقوع انتهاكرا لقرانون
االنتخا قد در الل الف اليت مل تُستكمل يها عد العملية االنتخا ية؛ و لتا كان من
املمكررن معا ررة االنتهاكررا فعاليررة .ويررد رراح الرربالغ أبن انته رار العهررد ي سررياه بررملا
ال رربالغ يتمث ررل ي ع رردم االع ر ر اف ص رراح ال رربالغ عل ررى أن رره النائ ر ر املنتخ ر ر جملل ررس مدين ررة
سيفاسرتو ول علرى الررغم مرن روزك أبغلبيرة األ روا ا ومرن مث عردم السرماا لره ملشرراركة ي و ار
الشرراون العامررة .ومل تقرردم الدولررة الطرررف أي حجررو لتربيررر بررملا الوض ر ي سررياه املررا  ٢٥مررن
العهد .وياكد اح البالغ من جديد أن حقوقه املنصو عليهرا ي املروا  ٢و ١٤و ٢٥مرن
العهد قد انتُهكت.
املسائل واإلملراءات املعروضة على اللجنة

النار ي املقبولية
 ١-٦قبل النار ي أي ا عراء يرر ي رالغ مراا جير علرى اللجنرة أن تقرررا و قرات للمرا ٩٣
من ناامها الدا ليا ما وذا كان البالغ مقبوالت أم ال دوج الربوتوكول اال تياري.
 ٢-٦وقد ككد اللجنةا و قات ملا تنص عليه املا ()٢(٥أ) مرن الربوتوكرول اال تيراريا مرن
أن املسررللة نفسررها ليس ررت قيررد البح ررث ي ونررار وج رراء آ ررر مررن وج رراءا التحقيررق ال رردو أو
التسوية الدولية.
 ٣-٦وتالحر ررج اللجنر ررة ا عر رراء الدولر ررة الطر رررف أن ر رراح الر رربالغ مل يسر ررتنفد مجي ر ر سر رربل
االنتصاف احمللية املتاحة لها ألنه مل يقدم نعنا وىل اللجنة االنتخا ية املركزية يما ص انتهاكا
املا  ٢٥من العهد .غري أن اللجنة تالحرج أنره ال نرزاع ي أن راح الربالغ قرد قردم شركومل
لفعررل وىل احملكمررة اإل اريررة لرردائر سيفاسررتو ولا مث اسررتلنا عررد ذلر أمررام حمكمررة االسرتإلناف
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اإل ارية ي سيفاستو ول .ومل حتد الدولة الطرف أي سبل انتصاف أ رمل متاحة شركل معقرول
كان من املتوق أن يستنفدبا اح البالغ .ولرملل تررمل اللجنرة أن الشررورب املنصرو عليهرا
ي املا ()٢(٥ب) من الربوتوكول اال تياري قد استو يت.
 ٤-٦وتالحررج اللجنررة ككيررد رراح الرربالغ أن الدولررة الطرررف انتهكررت التزاماهتررا دوج ر
املرا  ٢مرن العهرد ألنرره علرى الررغم مررن وثبرا انتهرار قرانون االنتخررا علرى املسرتومل الررون ا
ُحرم اح البالغ من الوسرائل الفعالرة ملعا رة عواقر االنتهرار .وتشرري اللجنرة وىل اجتها اهترا
السررا قةا الرريت تبر أن أحكررام املررا  ٢مررن العهررد تررنص علررى الترزام عررام يقر علررى عرراتق الرردول
األن رراف وال تسررم ا عنررد االحتجرراج هبررا وحرردباا تقرردمي ا عرراء ي ررالغ دوج ر الربوتوكررول
رراح الرربالغا م ر ذل ر ا دوج ر
اال تيرراري( .)٥وترررمل اللجنررة أنرره ينبنرري الناررر ي ا عرراءا
املا  )٣(٢الق ان م املا  ٢٥من العهد .ولملل تعترب اللجنة اال عاءا مقبولة.
 ٥-٦وتالحج اللجنة ا عاء اح البالغ شلن انتهار حقره املنصرو عليره ي املرا ١٤
من العهد اليت تكفل له الفصل ي حقوقه والتزاماته ي ونرار عرومل قلرائية أثنراء جلسرة اسرتماع
منصفة وعلنية أمام بيإلة قلائية منشل دوج القانونا وذل ألن حماكم الدولة الطررف أعلنرت
أهنر ررا غر ررري ةتصر ررة لنار ررر ي شر رركاومل ر رراح الر رربالغ شر ررلن الق ر ررارا الر رريت اختر ررملهتا اللجر رران
االنتخا يرةا سرتثناء قررارا وعرا حسراب األ روا وولنراء نترائو االنتخرا ي مركرز االقر اع
رقم ٠٢٠٧٦ا وأن تسوية مجي املنازعا املتعلقة النتخا تندرج ضمن ا تصرا اللجران
االنتخا يررة .وتالحررج اللجنررة أيل رات حجررة الدولررة الطرررف الرريت مفا بررا أنرره كرران ينبنرري لصرراح
الرربالغ أن يقرردم شرركومل وىل اللجنررة االنتخا يررة املركزيررةا ألن احملرراكم رأ أن التسرروية الصررحيحة
لنتررائو االنتخررا خترررج عررن نطرراه ا تصا ررها وأهنررا تق ر لكامررل ضررمن ا تصررا اللجنررة
االنتخا يرة .وتالحررج اللجنررة مر ذلر ا عرراء رراح الرربالغا الررملي مل تدحلرره الدولررة الطرررفا
أن قانون الدولة الطرف ينص على نريقت للطعن ي وجراءا اللجان االنتخا ية (وما أمام نرة
انتخا ية ذا مستومل أعلى أو عرن نريرق املراجعرة القلرائية) وال يقتلري اتبراع الطرريقت معرات ي
رراح الرربالغ دوج ر املررا  ١٤مررن العهررد
وقررت واحررد .وعليررها تعلررن اللجنررة أن ا عرراءا
مدعمة دا يكفي من األ لة ألغرا املقبولية.
رراح الرربالغ أنرره تعررر النتهررار حقرره ي أن يُشررارر ي
 ٦-٦وتالحررج اللجنررة ا عرراءا
وريررة نزيهررة دوجر املررا  ٢٥مررن العهررد .وترررمل
و ار الشرراون العامررة وأن يُنتخر ي انتخررا
اللجنررة أن رراح الرربالغ قررد عررم دررا يكفرري مررن األ لررةا ألغ ررا املقبوليررةا ا عاءاترره دوج ر
امل ررا ت  ١٤و٢٥ا الق ر ان م ر امل ررا  )٣(٢م ررن العه رردا وم ررن مث ستباش ررر النا ررر ي األس ررس
املوضوعية.

النار ي األسس املوضوعية
 ١-٧ناررر اللجنررة ي بررملا الرربالغ ي ضرروء مجي ر املعلومررا املقدمررة طررا مررن الطررر و ق رات
للما  )١(٥من الربوتوكول اال تياري.
__________

()٥
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 ٢-٧وتالحج اللجنة ا عاء اح البالغ أن بنار انتهاكات للما  ٢٥من العهد يتمثل ي
ظروف االنتخا ا اليت قرر يهرا اللجنرة االنتخا يرة أال ك رمل نترائو التصرويت ي أحرد مراكرز
االقر اع عر االعتبررار ألن السررجال قرد ضرراعتا وعرردم ترردارر الدولرة الطرررف لالنتهررار الرملي
نال حقوقه نتيجة ذلر  .وتشرري اللجنرة وىل ضررور ونشراء بيإلرة انتخا يرة مسرتقلة لرشرراف علرى
العملية االنتخا ية وضمان وجراء بملك العملية إبنصاف ونزابة وو قات للقوان املعمول هبرا املتوا قرة
م ر العهررد .وجي ر ضررمان أمررن ررنا يق االق ر اع .وينبنرري أن ترردقق جهررا مسررتقلة ي عمليررة
التص ررويت وحس رراب األ ر روا وأن تت رراا ومكاني ررة املراجع ررة القل ررائية أو غريب ررا م ررن اإلجر رراءا
املشرراهبة للررمان ثقررة النررا ب أبمانررة االق ر اع وحسرراب األ روا ( .)٦وتالحررج اللجنررة أن ولنرراء
نتررائو التصررويت ي مركررز االق ر اع رقررم ٠٢٠٧٦ا ون األمررر إبج رراء انتخررا جديررد أو اخترراذ
وجرراء آ ررر لتردارر قرردان الواثئررق املتعلقررة النتخررا ا أ مل مباشررر وىل وعررالن أن السرريد ج.ا
ولرريس رراح الرربالغا بررو املرش ر الفررائز .وتالحررج اللجنررة أن احملكمررة اال تدائيررة قرررر ولنرراء
قرارا اللجنة االنتخا يةا وبو قرار ألنتره حمكمرة أعلرى ي وقرت الحرق .كمرا تالحرج اللجنرة أنره
راح الربالغ علرى القررارا املتعلقرة النتخرا ي الوقرت الرملي مرا
على الررغم مرن اعر ا
زال جيري يه حتديد نتائو االنتخا ا ُاختمل عد قرارا ذا الصلة ي الوقرت نفسره تقريبرات.
وتق ررر اللجن ررة ش رررعية اإلجر رراءا السر رريعة املتخ ررمل ي وق ررت االعر ر ا عل ررى القر ررارا املتعلق ررة
النتخررا ا لكنهررا تالحررج توضرري رراح الرربالغ أنرره مل يررتمكن مررن تقرردمي شرركاومل حم خدثررة
فعاليةا ألنه ي الوقت الملي كان يقدم يه شكومل ضد قرار واحدا كانت تصدر قرارا أ رمل
ررلة مباش ررر النتخ ررا املطع ررون يه ررا .وع ررالو عل ررى ذل ر ا ررإن الق ررار ال ررملي يع ر ف
ذا
لسيد ج .أبنه النائ املنتخ قد أهنى لفعل االنتخا وجعل من املستحيل علرى راح
البالغ الطعن ي النتيجة .وتالحج اللجنة أيلات أن الدولة الطرف مل تع على الوقائ املتعلقرة
قرارا احملكمة كما عرضها راح الربالغا درا ي ذلر االعر اف عردم ضرمان سرالمة واثئرق
االنتخا  .ولملل ا وي ظل ظروف قلية راح الربالغا ختلرص اللجنرة وىل أن قررار اإللنراء
التام لنترائو التصرويت ي مركرز االقر اع رقرم  ٠٢٠٧٦ون األمرر إبعرا حسراب األ روا كران
ق ررارات تعسررفيات .وقررد أ مل بررملا الق ررارا املق ر ن عرردم ومكانيررة احلصررول علررى مراجعررة قلررائية عالررة
الحق ر راتا وىل تقيي ررد غ ررري متناس ر ر وغ ررري معقر ررول حلق رروه رراح ال رربالغ املنص ررو عليهر ررا ي
املررا ٢٥ا مقررروء دفر ب را و الق ر ان م ر املررا  .)٣(٢وي ضرروء مررا تقرردما و لناررر وىل امل روا
املعروضررة عل رى ناررر اللجنررةا ختلررص اللجنررة وىل أن الدولررة الطرررف مسرراولة عررن انتهررار حقرروه
اح البالغ املنصو عليها ي املا ٢٥ا مقروء دفر با و الق ان م املا  )٣(٢من العهد.
 ٣-٧و عد أن لصت اللجنة وىل حدوث انتهار للما ٢٥ا مقروء دفر برا و القر ان مر
رراح ال رربالغ دوجر ر
املر را  )٣(٢م ررن العه رردا ل ررن تنا ررر عل ررى حن ررو منفص ررل ي ا ع رراءا
املا  ١٤من العهد.
 -٨وون اللجنةا وذ تتصرف دوج املا  )٤(٥من الربوتوكول اال تياريا ترمل أن الوقرائ
املعروضررة عليهررا تكشررا عررن انتهررار الدولررة الطرررف حلقرروه رراح الرربالغ املنصررو عليهررا ي
املا ٢٥ا مقروء دفر با و الق ان م املا  )٣(٢من العهد.
__________

()٦
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 -٩وو قات للما ()٣(٢أ) من العهدا إن الدولة الطرف ملزمة تو ري سبيل انتصراف عرال
لصرراح الرربالغ .ويقتلرري منهررا ذل ر تقرردمي تعررويض كامررل لي ررا الررملين انتُهكررت حق رروقهم
املنصررو عليهررا ي العهررد .وي بررملك القلرريةا يق ر علررى عرراتق الدولررة الطرررف الترزام مملررة أمررور
منها تو ري التعويض الكاي وتدا ري ال ضية املناسبةا دا يهرا سردا أي تكراليا قانونيرةا وكرملل
تعويض انيسائر غري املالية اليت تكبدبا اح البالغ .والدولة الطرف ملزمة أيلات ختراذ مجير
انيطوا الالزمة ملن حدوث انتهاكا مماثلة ي املستقبل.
 -١٠ووذ ك مل اللجنة ي اعتباربرا أن الدولرة الطررفا نلرمامها وىل الربوتوكرول اال تيراريا
قرد اع ررت تصررا اللجنررة ي حتديرد مررا وذا كرران قررد حردث انتهررار للعهرردا والتزمررتا عمرالت
ملا  ٢من العهدا أبن تكفل مي األ ررا املوجرو ين ي وقليميهرا وانياضرع لواليتهرا احلقروه
املعر ف هبررا ي العهرردا وأن تررو ر سرربيل انتصرراف عرراالت وقررا الت لرنفرراذ وذا ثبررت حرردوث انتهررارا
إهنا تو أن تتلقى من الدولة الطرف ي غلون  ١٨٠معلوما عرن التردا ري الريت اخترملهتا لوضر
آراء اللجنة موض التنفيمل .ويُطل وىل الدولة الطرف أيلات نشر بملك اآلراء وترمجتهرا وىل اللنرا
الررية للدولة الطرف وتعميمها على نطاه واس .
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