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سريجي أنَّروسينكو (ال ميثله حماٍ )
صاحب البالغ
بيالروس
 20حزيران/يونيه ( 2010تاريخ الرسالة األوىل)
الدق ر ر ررار امل خ ر ر ر مبوجر ر ررب امل ر ر ررا  97مر ر ررن الن ر ر ررا
الررَّايلي للةنررة احملرراإ ىل الَّولررة الطرررف 30
آذار/مارس ( 2010مل يصَّر شكل وثيدقة)
 30آذار/مارس 2016
فرررغ ارامررة بترربب تن رريم مر سررلمي ون ذن
متبق
اس نفا سبل االن صاف احمللية
احلق

حرية ال عبري؛ واحلق

ال ةم التلمي

 19و21
الفدقر (2ب) من املا 5

اع مَّهتا اللةنة ورهتا  31-7( 116آذار/مارس .)2016
شرراريف ررا ا ر ا الرربالغ أعنرراء اللةنررة ال اليررة أ ررا ام :الترريَّ عيرراغ بررن عاشررور والترريَّ لزارراري بو يررَّ
والت رريَّ س ررار كليفالن ررَّ والت رريَّ أهلل ررَّ أم ررو فر ر ا والت رريَّ أوليفيي رره و فروفي ررل والت رريَّ ي رروجي واس رراوا
والتريَّ يفانرا يلير والتريَّ نكرران الكري مواومرو ا والتريَّ فرروتيس برا ارتزيجي والترري ناسرل رو والترريَّ
فيك ور مانويل رو ريغيجي  -ريتيا والتيَّ فابيران عمرر سرالفيو والتريَّ يرروجالإ سي ولترين والتريَّ آنيرا
ايربت  -فوار والتيَّ يوفاإ شاين والتيَّ كونت ان و فار يالشفيلي والتيَّ ماراو واترفاإ.
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 -1ص ر رراحب ال ر رربالغ ا ر ررو س ر ررريجي أنَّروس ر ررينكو وا ر ررو مر ر روانس بيالروس ر رري م ر ررن موالي ر ررَّ
عا  .1988واو يرَّمعي أنره ضرحية ان هرايف بريالروس حلدقوهره مبوجرب املرا  )2(19واملرا 21
من العهَّ الَّو اخلاص باحلدقوق املَّنية والتياسية .وهَّ يل الربوتوكوإ االي يراري حيرز النفراذ
بالنتبة ىل الَّولة الطرف  30كانون األوإ /يتمرب  .1992وال ميثل صاحب البالغ حماٍ .
الوقائع لما ع ض ا صاحف الوالغ
 16كانون األوإ /يترمرب  2009سرلمم صراحب الربالغ وناشرطون آيررون عرينرة
1-2
ىل ممثل رري س ررفار رهوري ررة ي رران اإلس ررالمية مينت ر يط ررالبون فيه ررا بوه ررا معاهب ررة املثلي ررو
يران( .)1وبعَّ تتليم العرينرة أهرا صراحب الربالغ وآيررون معره معراً سرلمياً (م راار ) هلللروا
أثنراء الف رة بك ررب عليهرا (أوهفروا ه رل املثليررو يرران) .ومل متر  15هيدقرة حررق اهرنب عناصررر
الشرنة من صاحب البالغ واه ا و ىل مَّيرية الشؤون الَّايلية املنطدقة الدقنرائية التروفيي ية
حيررا بوجهرري ليرره هتمررة ارتكرراب يالفررة اريررة مبوجررب الفدقررر  2مررن املررا  34-23مررن هررانون
املخالفر ررات اإل ارير ررة البيالروسر رري ( هامر ررة مهر ررر عر ررا ) وا بهتر ررم ر رررق اإلج ر رراء التر رراري ل ن ر رريم
ال ةمعررات مبوجررب هررانون ال ةمعررات ا ماارييررة رهوريررة برريالروس لعررا  .1997ويدق نرري
ا ا الدقانون من من مي ال ةمعات العامة احلصوإ على تررييص متربق مرن الترلطات ال نفي يرة
احملليررة هبررل  15يوم راً مررن تن رريم احلررَّ .املنشررو  .ومل يت ر صرراحب الرربالغ للحصرروإ علررى ا ر ا
النييص.
 2-2و  23كانون األوإ /يتمرب  2009أصَّرت حمكمة املنطدقة الدقنرائية التروفيي ية
مينت ر حكم راً بة انررة صرراحب الرربالغ مبوجررب املررا  34-23مررن هررانون املخالفررات اإل اريررة
وفرضرري عليرره ارامررة مببل ر  875 000روبررل بيالروسرري( .)2ويلصرري احملكمررة ىل أن صرراحب
الرربالغ واملشرراركو اآليررين هررَّ شرراركوا مر رررااريي اررري مررريص ون تدقررَّمي نلررب مترربق
لنييصه مثلما تدق ني املا  5من هانون ال ةمعات ا مااريية.
 3-2و  30كررانون األوإ /يتررمرب  2009هررَّ صرراحب الرربالغ نلب راً ىل حمكمررة مَّينررة
مينت ر يطعررن فيرره هررار حمكمررة املنطدقررة الدقنررائية الترروفياتية .اررري أن حمكمررة مَّينررة مينت ر
أص ررَّرت ه ر رراراً  19ك ررانون الثاين/ين رراير  2010أي ررَّت في رره ه ر ررار حمكم ررة املنطدق ررة الدقن ررائية
ورفني نعن صاحب البالغ.
 4-2و  17ش رربارب/فرباير  2010هر ر مَّ ص رراحب ال رربالغ نلبر راً ىل احملكم ررة العلي ررا إلجر رراء
مراجعة هنائية رهابية لدقراري احملكم و األ ىن .ارري أن نائرب رئريجي احملكمرة العليرا أبلر صراحب
__________

()1
()2

2

صرراحب الرربالغ اررو رئرريجي مشررروع
ا نتي ومغايري اهلوية ا نتية.
ما يعا إ  212.38يورو.

(Belarus
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الرربالغ برررف نلبرره رسررالة مؤريررة  7نيترران/أبريل  .2010ويررَّف صرراحب الرربالغ بأنرره هررَّ
اس نفَّ ب ل ري سبل االن صاف احمللية امل احة.
الشكوى
 1-3يرَّمعي صرراحب الرربالغ أن الوهررائ املعروضررة تررنم عررن ان هررايف حدقوهرره مبوجررب املررا 21
من العهَّ ألن التلطات مل تدقَّ أي مربر ل دقييرَّ حدقوهره أو إللدقراء الدقرب عليره .ويرَّمعي أينراً
أن الدقيررو املفروضررة ال لررزو هلررا جم م ر ميدقرانرري حلف ر األمررن الدقررومي أو التررالمة العامررة أو
األمررن العررا أو حلمايررة الصررحة العامررة أو اآل اب العامررة أو حلمايررة حدقرروق اآلي ررين وحريرراهتم.
وبينم ررا يبدق ررر ص رراحب ال رربالغ بأن رره مل يدق ررَّ نلبر راً للحص رروإ عل ررى ت رررييص مت رربق للمش رراركة
امل اار فةنه يَّمعي أن الن ا الدقانوين بيالروس ال ي يدق ني احلصوإ على ذن متبق هبل
هامة مثل ا امل اارات يفرغ هيو اً اري مدقبولة علرى احلريرات الرت تكفلهرا املرا  .21فوفدقراً
للما  5من هانون ال ةمعرات ا ماارييرة يبشرنرب علرى من مري امل راارات بررا عدقرَّ مر و ار
ار املنطدقررة الدقنررائية مررن أجررل ضررمان احلفرراع علررى الن ررا العررا أثنرراء امل رراار ؛
الَّايليررة
وعدقررَّ م ر و ار الصررحة لنررمان ترروفري الرعايررة الطبيررة؛ وعدقررَّا م ر ار املرافررق لنررمان تن يررا
وي ر على امل اارين أيناً أن ي واجَّوا على
املنطدقة الت ري فيها امل اار بعَّ االن هاء منها .ب
بعَّ  50مناً من املباين الَّبلوماسية واو ما يررا صراحب الربالغ أمرراً ارري مدقبروإ حال ره ألن
تن يم امل اار أي مكان آير سيكون منافياً لغرضها.
 2-3وي رَّمعي صرراحب الرربالغ أين راً أن لدقرراء الدقررب عليرره و ان رره يصررالن ىل رجررة ان هررايف
حدقرره حريررة ال عبررري مبوجررب املررا  19مررن العهررَّ .واررو يشررري ىل آراء اللةنررة( )3الررت يلصرري
فيهرا ىل حررَّو .ان هررايف للمررا  19علرى الرررام مررن أن احملرراكم الوننيرة املعنيررة هررَّ تصرررفي وفدقراً
لل شريعات احمللية و ىل آرائها( )4الرت يلصري فيهرا ىل أن عطراء الَّولرة الطررف األولويرة لدقانوهنرا
الونس على ال زاماهتا مبوجب العهَّ او أمر ي ناىف م العهَّ .ويرَّمعي صراحب الربالغ كر ل أن
بيالروس مل تدقَّ يطراراً مبوجرب الفدقرر  3مرن املرا  4مرن العهرَّ لالسر فا مرن احلرق عرَّ
ال دقيَّ دقوق معينة بتبب حالة نوارئ عامة.
مالحظات الهولة الط ف بشأن المقوولية
مر كر مؤريررة  14شرربارب/فرباير  2012نعنرري الَّولررة الطرررف تتررةيل الرربالغ
1-4
ومدقبولي ره .واح ةرري برأن صرراحب الربالغ مل يتر نفَّ رير سرربل االن صراف احملليررة امل احرة ألنرره
مل يدقررَّ نلب راً إلج رراء مراجعررة هنررائية رهابيررة لدق رراري احملكم ررو احمللي ررو .وتؤكررَّ الَّولررة الطرررف

__________

()3
()4
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ال ر ر رربالغ ره ر ر ررم  2001/1022فيليش ر ر رركو ض ر ر ررَّ ب ر ر رريالروس اآلراء الر ر ر ررت اعبم ر ر ررَّت
أك وبر  2005الفدقر .2-7
البالغ رهم  1995/628تاي ارون براريف ضرَّ رهوريرة كوريرا اآلراء الرت اع مرَّت  3تشررين الثراين/نوفمرب
 1998الفدقر .4-10
 20تش ر ر ر ررين األوإ/
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ياصةً أن صاحب البالغ مل يدقَّ نلباً ىل رئيجي احملكمرة العليرا بعرَّ أن تلدقرى ر نائبره مبوجرب
امل ررا  11-12م ررن ه ررانون اإلج رراءات ال نفي ي ررة للة ررائم اإل اري ررة .وت ررَّف الَّول ررة الط رررف بأن رره
ال يوجَّ أساس هانوين للن ر مدقبولية ا ا البالغ أو أسته املوضوعية.
 2-4و م ر كر ش ررفوية مؤري ررة  4ك ررانون الثاين/ين رراير  2013أك ررَّت الَّول ررة الط رررف م ررن
جَّيَّ موهفها فيما ي علق مبدقبولية البالغ.
اعليقات صاحف الوالغ على مالحظات الهولة الط ف
رسالة مؤرية  6أيلوإ/سب مرب  2012ذكرر صراحب الربالغ أن هررار حمكمرة مَّينرة
-5
مينت بشأن الطعن ال ي هَّمه أصب ناف اً .واعنغ هائالً ن جراء املراجعة الدقنرائية الرهابيرة
ال ميكررن اع ب ررار س رربيل ان صرراف حمل رري فع رراإ ألن نلبررات االس ر اناف ال ررت تبدقررَّ ن ررار ا ر ا
اإلجرراء ال ترؤ ي تلدقائيراً ىل عرا الن ررر هررار احملكمررة .برل ين ررر عرَّ مررن املترؤولو ار
الطلب ررات م ررن ن رررف واح ررَّ و اي رراب الش ررخص املع ررس ب رراإلجراءات اإل اري ررة امل خر ر  .ويش ررري
صرراحب الرربالغ ىل اج هررا سررابق للةنررة( )5رأت فيرره أن املراجعررة الدقنررائية الرهابيررة ارري عمليررة
مراجعررة اس نتررابية كانرري شررائعة ا مهوريررات الترروفياتية سررابدقاً وهررَّ سرربق للةنررة أن اع ررربت
أن ا املراجعة ال تشكل سبيل ان صاف فعاالً ألاراغ اس نفا سبل االن صاف احمللية .ويرب مكر
ا ر ا الص ررَّ ب ررأن نل رري الطع ررن الل ر ين ه ررَّمهما ل ررَّو رئ رريجي حمكم ررة مَّين ررة مينت ر ورئ رريجي
احملكمررة العليررا نررار جرراء املراجعررة الدقنررائية الرهابيررة هررَّ برفنررا .ويشررري بشرركل يرراص ىل أن
الر الر ي تلدقرا مرن احملكمرة العليرا كران موهعراً مرن نائرب رئيترها مر أن نلرب االسر اناف كران
موجهاً ىل رئيتها حتَّيَّاً .ويرو صاحب الربالغ أنره رل ار املالبترات فرةن تكررار نلرب
الطعن لَّو رئيجي احملكمة العليرا لرن يفنري ىل ن يةرة تبر كر .أمرا بالنتربة إلشرار الَّولرة الطررف
ىل املررا  11-12مررن هررانون اإلجرراءات ال نفي يررة للةررائم اإل اريررة فير كر صرراحب الرربالغ أن
أحكا املا ال تدق ني تدقَّمي نلب اس اناف ىل نائب رئيجي احملكمة العليرا أوالً ىل رئيترها.
وخيلص بال ا ىل أن ري سبل االن صاف احمللية امل احة والفعالة هَّ اسبنفَّت حال ه.
المسائل واإل اءات المع وضة على اللجنة

الن ر املدقبولية
 1-6هبررل الن ررر أي ا عرراء يررر بررالغ مررا سررب علررى اللةنررة املعنيررة دقرروق اإلنترران أن
حتَّ وفدقاً للما  93من ن امها الَّايلي ما ذا كان الربالغ مدقبروالً أ ال مبوجرب الربوتوكروإ
االي ياري امللحق بالعهَّ.
__________

()5

4

ان ر البالغ رهم  2005/1418سكيائيا ضَّ أو بكت ان اآلراء املع مَّ

 20آذار/مارس  2009احلاشية .7
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 2-6وه ر ررَّ حت مدقدق ر رري اللةن ر ررة وفدق ر راً مل ر ررا تف ن ر رريه الفدق ر ررر (2أ) م ر ررن امل ر ررا  5م ر ررن الربوتوك ر رروإ
االي ياري من أن املتألة نفتها ليتي هيَّ البحا نار جراء آير مرن جرراءات ال حدقيرق
الَّو أو ال توية الَّولية.
 3-6وحتيط اللةنة علماً بطعن الَّولة الطرف مدقبولية البالغ بَّعوو أنه كان ي عو على
صرراحب الرربالغ أن يطلررب مررن رئرريجي احملكمررة العليررا جرراء مراجعررة بعررَّ أن تلدقررى ر اً مررن نائبرره
وذلر وفدقراً ألحكررا جرراءات املراجعررة الدقنررائية الرهابيررة لررَّو احملكمررة العليررا .اررري أنرره ي بررو مررن
وجرره نلررب املراجعررة الدقنررائية الرهابيررة ىل
املت ر نَّات املَّرجررة امللررا أن صرراحب الرربالغ هررَّ م
رئرريجي احملكمررة العليررا بالفعررل راررم أن الرسررالة الررت برف ر فيهررا نلبرره كان ري حتمررل توهي ر نائررب
الررئيجي( .)6وعليرره ترررو اللةنررة أن أحكررا الفدقررر (2ب) مررن املررا  5مررن الربوتوكرروإ االي يرراري
ال متنعها من الن ر ا ا البالغ.
 4-6وت رررو اللةن ررة أن ص رراحب ال رربالغ ه ررَّ ه ررَّ أ ل ررة كافي ررة ت ررَّعم ا مع رراء بان ه ررايف حدقوه رره
مبوجررب الفدقررر  2مررن املررا  19واملررا  21مررن العهررَّ ألارراغ املدقبوليررة وتعلررن مررن مدقبوليررة
البالغ وتن دقل ىل الن ر أسته املوضوعية.

الن ر األسجي املوضوعية
 1-7ن رت اللةنة املعنية دقوق اإلنتان البالغ ضوء ري املعلومات الرت أتاحهرا هلرا
الطرفان حتبما تنص عليه الفدقر  1من املا  5من الربوتوكوإ االي ياري.
 2-7وحتيط اللةنة علمراً برأن ا عراء صراحب الربالغ برأن لدقراء الدقرب عليره و ان ره ملشرارك ه
م اار سلمية نب مي ون احلصوإ على ترييص متبق يشكالن تدقييَّاً ال مرربر لره حلدقره
حرية ال عبري و حرية ال ةم على النحرو الر ي حتميره الفدقرر  2مرن املرا  19واملرا  21مرن
الدقيررَّ املفررروغ علررى حدقرروق صرراحب
العهررَّ .ولر ل سررب علررى اللةنررة أن تن ررر فيمررا ذا كرران ْ
الرربالغ ا ر ا الرربالغ لرره مررا يررربر مبوجررب أي معيررار مررن املعررايري الررت تررنص عليرره الفدقررر  3مررن
املا  19وا ملة الثانية من املا  21من العهَّ.
 3-7وتبر مكر اللةنررة بررأن الفدقررر  3مررن املررا  19مررن العهررَّ يررز فرررغ هيررو معينررة ولكررن
ش رريطة أن تكررون حمررَّ بررنص الدقررانون وأن تكررون ضرررورية الح رنا حدقرروق اآلي ررين أو ع ر هم
وحلمايررة األمررن الدقررومي أو الن ررا العررا أو الصررحة العامررة أو اآل اب العامررة .وتشررري اللةنررة ىل

__________

()6
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ان ررر البالاررات رهررم  1998/836ايال اوسرركاس ضررَّ لي وانيررا اآلراء املع مررَّ  17آذار/مررارس 2003
الفدقر ر ر ررر 4-7؛ ورهر ر ر ررم  2008/1851سر ر ر رريكركو ضر ر ر ررَّ بر ر ر رريالروس اآلراء املع مر ر ر ررَّ  28تش ر ر ر ررين األوإ/
أك رروبر  2013الفدق ررر 3-8؛ ورهم ر ري  2009/1920-1919بروتت رركو وتولش ررو ض ررَّ ب رريالروس اآلراء
املع م ررَّ  1تشر ررين الث رراين/نوفمرب  2013الفدق ررر 5-6؛ وره ررم  2008/1784ش رروميلو ض ررَّ ب رريالروس
اآلراء املع مررَّ  23متو /يوليرره  2012الفدقررر 3-8؛ ورهررم  2008/1814ب .إ .ضررَّ برريالروس ه ررار
عرَّ املدقبوليررة املع مررَّ  26متو /يوليرره  2011الفدقررر 2-6؛ ورهررم  2011/2041وروفييررا ضررَّ االحتررا
الروسي اآلراء املع مَّ  11متو /يوليه  2014الفدقر .6-8

5

CCPR/C/116/D/2092/2011

تعليدقهررا العررا رهررم  )2011(34بشررأن حريررة ال ررأي وحريررة ال عبررري ال ر ي ت ر كر فيرره أن ا رراتو
احلري و شرنان ال اىن عنهما ل حدقيق النمو الكامل للفر و عام ان أساسي ان ألي جم م  .ومها
تش رركالن حة ررر األس رراس لك ررل جم مر ر ح ررر و ميدقرانر ري .وأي هي ررو تبف رررغ عل ررى ممارس ررة ا رراتو
احلري و سب أن تكون م الئمة م اي بارات صارمة ت علق بالنرور وال ناسب .وال سو تطبيرق
الدقيررو الم لرا رراغ الررت بوضررعي مررن أجلهررا كمررا سررب أن ت علررق مباشررر بررالغرغ احملررَّ ال ر ي
تأستري عليره .وتبر مكر اللةنرة( )7برأن الَّولررة الطررف ارري مرن سرب أن يثبرري أن الدقيرو املفروضررة
على حدقوق صاحب البالغ الت تكفلها املا  19من العهَّ ضرورية وم ناسبة.
 4-7وت مكر اللةنة أيناً برأن احلرق ال ةمر الترلمي علرى النحرو الر ي تكفلره املرا 21
من العهَّ او حق من حدقوق اإلنتان األساسية ال بَّ منه ل عبري املرء عن وجهرات ن رر وآرائره
على املر وال اىن عنه أي جم م ميدقراني .وينتب على ا ا احلق مكانية املشراركة مر
سلمي مبا ذل احلق تن يم م ثابي (كاالع صا ) مكان عا  .ويق ملن مي م
ما عموماً اي يار مكان يدقر علرى مررأو ومترم ا مهرور املتر هَّف وال سرو تدقييرَّ ار ا احلرق
الم ذا كرران ال دقييررَّ مفروضراً مبوجررب الدقررانون وضرررورياً جم مر ميدقرانرري لصررون األمررن الدقررومي
أو التررالمة العامررة أو الن ررا العررا أو هللايررة الصررحة العامررة أو اآل اب العامررة أو هللايررة حدقرروق
اآليرين وحرياهتم .وعليه فةن الَّولة الطرف ملزمرة ب ربيرر تدقييرَّاا للحرق الر ي حتميره املرا 21
من العهَّ.
 5-7وحترريط اللةنررة علم راً با عرراءات صرراحب الرربالغ بأنرره هررَّ ألدقرري الدقررب عليرره واه يررَّ ىل
مركز شرنة ملشارك ه م اار سلمية ولكن اري مريصة وحلمله الف ة عليها عبار "أوهفوا ه ل
املثليررو ي رران" أمررا سررفار رهوريررة ي رران اإلسررالمية مينت ر  .وهررَّ بحكررم عليرره وهرري
الحررق بغرامررة اريررة ألنرره ان هر الفدقررر  1مررن املررا  34-23مررن هررانون املخالفررات اإل اريررة
بيالروس.
 6-7وحت رريط اللةن ررة علم راً با ع رراء ص رراحب ال رربالغ بأن رره مل ي ر مكن م ررن أن يطل ررب ترييص راً
مترربدقاً للمشرراركة امل رراار بترربب الن ررا الصررار لدقرانون ال ةمعررات ا ماارييررة الر ي يفرررغ
هَّ .وت مكر اللةنة بأن الَّولة الطرف
هيو اً اري معدقولة على احلق ال ي تكفله املا  21من الع 
عنررَّ فرضررها هيررو اً علررى احلررق حريررة ال ةم ر التررلمي ينبغرري أن تتنشررَّ ررَّف تيتررري ا ر ا
احلق وليجي التعي ىل فرغ هيو اري ضرورية أو اري م ناسبة على ممارس ه( .)8وتالح اللةنرة
ار ر ا الص ررَّ أن الدقي ررو املفروض ررة حال ررة ص رراحب ال رربالغ و ن كان رري ه ررَّ فبرض رري وفدق ر راً
__________

()7
()8
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ان ر ررر مر ررثالً الر رربالغ رهر ررم  2008/1830بيفون رروس ضر ررَّ ب رريالروس اآلراء املع مر ررَّ  29تش ر ررين األوإ/
أك رروبر  2012الفدق ررر 3-9؛ وال رربالغ ره ررم  2008/1785أولش رريكيف ض ررَّ ب رريالروس اآلراء املع م ررَّ
 18آذار/مارس  2013الفدقر .5-8
ان ر ررر الر رربالغ رهر ررم  2010/1948تورشر ررنيايف وآير رررون ضر ررَّ بر رريالروس اآلراء الر ررت اعبمر ررَّت  24متر ررو /
يوليه  2013الفدقر .4-7
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للدقانون فةن الَّولة الطرف مل حتاوإ تربير سبب كون ا الدقيو ضرورية وما ذا كاني م ناسبة
م أحَّ األاراغ املشروعة املنصوص عليها ا ملة الثانيرة مرن املرا  21مرن العهرَّ .كمرا أن
الَّولررة الطرررف مل توض ر كيررا ميكررن مررن الناحيررة العمليررة ا ر احلالررة أن تكررون مشرراركة
صرراحب الرربالغ م رراار سررلمية مل تشرراريف فيهررا ال هلررة مررن األشررخاص هررَّ شرركلي ان هاكراً
حلدقوق وحريات أشخاص آيرين أو هتَّيَّاً حلماية األمن العرا أو الن را العرا أو الصرحة العامرة
أو اآل اب العامة .وتالح اللةنة أنه بينما ميكن اع بار ضمان أمن وسالمة سفار ولة أجنبيرة
ارض راً مشررروعاً ل دقييررَّ احلررق ال ةم ر التررلمي فةنرره سررب علررى الَّولررة الطرررف أن تررربر ملرراذا
يكون لدقاء الدقب على صاحب البالغ وفرغ ارامة اريرة عليره أمرراً ضررورياً وم ناسرباً مر ار ا
الغرغ .ل ا فةن اللةنة ن راً لعَّ تدقَّمي الَّوإ الطرف أي تفتري وجيه ترو أنه سرب عطراء

االع بار الواجب ال عاءات صاحب البالغ.
 7-7وتالحر اللةنررة أن صرراحب الرربالغ هررَّ ألدقرري الدقررب عليرره وفبرضرري عليرره ارامررة اريررة
وفدقاً للفدقرر  1مرن املرا  34-23مرن هرانون املخالفرات اإل اريرة لبريالروس بتربب مشرارك ه
م رراار اررري مريصررة .وتالحر اللةنررة أن الَّولررة الطرررف مل توضر كيررا أن لدقرراء الدقررب علررى
صرراحب الرربالغ وفرررغ عدقوبررة عليرره و ن كانررا يت ر نَّان ىل الدقررانون كانررا ضررروريو وم ناسرربو
ل حدقيررق أحررَّ األا رراغ املشررروعة املنصرروص عليهررا ا ملررة الثانيررة مررن املررا  21مررن العهررَّ.
وختلص اللةنة ذن ىل أن الوهائ املعروضة عليها تنم عن ان هايف الَّولة الطرف حدقروق صراحب
البالغ مبوجب املا  21من العهَّ.
 8-7وباملثل ختلص اللةنة اياب أية معلومات ا ا الصَّ مرن الَّولرة الطررف ل ربيرر
الدقيررو املفروضررة علررى ررو ي نرراىف م ر أحكررا الفدقررر  3مررن املررا  19مررن العهررَّ ىل حررَّو.
ان هايف حلدقوق صاحب البالغ مبوجب املا الفدقر  2من املا  19من العهَّ.
 -8و ن اللةنة ذ ت صرف مبوجرب الفدقرر  4مرن املرا  5مرن الربوتوكروإ االي يراري تررو
أن الَّولة الطرف هَّ ان هكي حدقوق صاحب البالغ مبوجب الفدقر  2من املا  19واملا 21
من العهَّ.
 -9ووفدق راً ألحكررا الفدقررر (3أ) مررن املررا  2مررن العهررَّ فررةن الَّولررة الطرررف ملزمررة ب دقررَّمي
سرربيل ان صرراف فعرراإ لصرراحب الرربالغ .ويدق نرري ذلر تدقررَّمي جرررب كامررل لرفررا عنررَّما ت عرررغ
حدقوههم املكفولة مبوجب العهَّ لالن هايف .وبناءً عليه فةن الَّولرة الطررف ملزمرة رلرة أمرور
ٍ
كاف لصاحب البالغ .والَّولرة الطررف ملزمرة أينراً باختراذ يطروات ملنر حرَّو.
ب دقَّمي تعوي
ان هاكات مماثلرة املتر دقبل .و ار ا الصرَّ تكررر اللةنرة أنره ي عرو علرى الَّولرة الطررف أن تراجر
تشرريعاهتا وال سرريما هررانون ال ةمعررات ا ماارييررة املررؤر  30كررانون األوإ /يتررمرب  1997بصرريغ ه
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املطبدق ر ررة احلال ر ررة الراان ر ررة لكفال ر ررة ال م ر ر ر عل ر ررى أكم ر ررل وج ر رره ب ر رراحلدقوق املنص ر رروص عليه ر ررا
املا تو  19و 21من العهَّ الَّولة الطرف(.)9
 -10و ذ تنر اللةنررة اع باراررا أن الَّولرة الطرررف هررَّ اعنفري باننررمامها ىل الربوتوكرروإ
ري مرا ذا كانري أحكرا العهرَّ هرَّ ان هكري أ ال وأهنرا
االي ياري باي صاص اللةنة الب م
ه ررَّ تعه ررَّت عمر رالً بامل ررا  2م ررن العه ررَّ ب ررأن تكف ررل مير ر األفر ررا املدقيم ررو عل ررى أراض رريها
واخلاضررعو لوالي هررا احلدقرروق املعررنف ررا العهررَّ وب رأن ترروفر هلررم سرربيل ان صر ٍ
راف فعرراالً وهررابالً
لإلنفاذ عنَّما يثبي حَّو .ان هايف فةن اللةنرة تروم أن ت لدقرى انرون  180يومراً معلومرات
مررن الَّولررة الطرررف عررن ال ررَّابري امل خر لوضر آراء اللةنررة موضر ال نفير  .وتطلررب اللةنررة أينراً
ىل الَّول ررة الط رررف تعم رريم ا ر ر اآلراء ونش ررراا عل ررى نط رراق واس ر ر الَّول ررة الط رررف ب رراللغ و
البيالروسية والروسية.

__________

()9
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ان ررر م ررثال س ر ريكركو ض ررَّ ب رريالروس الفدقر ررر  11وتورش ررنيايف وآي رررون ض ررَّ ب رريالروس الفدق ررر 9؛ والبالا ر رو
رهر ررم  2008/1790اوفشر ررا وس ر رريي زا وميزير ررايف ضر ررَّ بر رريالروس اآلراء املع مر ررَّ  27متو /يولير رره 2012
الفدقر  11ورهم  2010/1934با اروف ضَّ بيالروس اآلراء املع مَّ  24متو /يوليه  2014الفدقر .9
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