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مواد العهد:

 )1(18و()3؛

مواد البروتوكوإ االيتياري:

()2(5ب)

ص ذ ذذاحب البالغ لو فالنتين بوروفيك ،موا ن من بيالروس ،مولود فل  7أيار/مايو  .1961ولو

ي ذذدعل أا ال ذذدول ذذة الطرف انتهك ذذك حقو ه ذذا المكفول ذذة مموج ذذب الم ذذاد  )1(18و( )3من العه ذذد .و ذذد دي ذذل

البروتوكوإ االيتيذاري حي النفذاذ مذالنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة للذدولذة الطرف فل  30كذانوا األوإ/ديسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  .1992وتمثذل

صاحب البالغ.
محامية
َ
*

اعتمدتها اللةنة فل دورتها  26-1( 131آذار/مارس .)2021

**

ش ذ ذذارد فل د ارس ذ ذذة ل ا البالغ أع ذ ذذاء اللةنة التالية أس ذ ذذماولم :تانيا ماريا عبدو روش ذ ذذوإ ،ووفاء أش ذ ذذرف محرم مس ذ ذذيم ،وعيا

بن

عاشذ ذ ذ ذذور ،وعارف بلقاا ،والمحةوب الهيية ،وفورويا سذ ذ ذ ذذويتشذ ذ ذ ذذل ،وكارلوس ووميس مارتينيس ،ومارسذ ذ ذ ذذيا ف . .كراا ،وفوتينل
ما ازرت يس ،وليرناا كيسادا كابريرا ،وفاسيلكا سانسين ،ويوسيه مانويل سانتوس مايس ،وسوه شانغرود ،وكوباوياه تشامدجا كياتشا،

وإيلين تيغرودجا ،وإيميرو تامرات ىوي و ،وجينتياا زيبيري.
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الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
صذاحب البالغ لو زعيم ائفة دينية مسذيحية رسذولية يقل عدد أع ذائها عن  20ع ذواً فل بلد
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موسذتل الوا عة فل بيالروس .ولناد عد جماعات مسذيحية رسذولية فل بيالروس وبع ذها مسذةل ماعتياره

كيانات انونية .وتعقد جماعة صذذاحب البالغ مانتظام اجتماعين اثنين فل األسذذبوع للصذذال ود ارسذذة الكتاب

المقدس وممارس ذذة الطقوس .ويتمثل دور ص ذذاحب البالغ مص ذذفته زعيم الةماعة ،فل تنظيم الخطب ويدمة
العياد وممارس ذ ذ ذذة الطقوس .ونظ اًر لص ذ ذ ذذغر حةم ل ه الةماعة ،ف نها لم تكن محاجة ىلى اس ذ ذ ذذت ةار مقر أو
توظيف أشذخا

أو الييام مأنشذطة أيرل لها عال ة مصذفة الكياا القانونل .ول لك ،مارس األع ذاء حقهم

فل ى امة شعائر دينهم مع جماعة من دوا ىنشاء كياا انونل.

وفل  16آذار/مارس  ،2008اجتمع  13ع ذواً من ل ه الةماعة الدينية فل من إ أحد أع ذائها
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لعيذاد األحذد .وأ ذدم ممثلوا لمختلل سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذات الذدولذة على ىيقذاف يذدمذة العيذاد للتحقق ممذا ىذا كذانذك لذ ه
الةماعة د تصذذرفك وفقاً لقانوا حرية الوجداا والتنظيمات الدينية .وبما أا الةماعة لم تسذذةل على النحو
الواجب ككياا انونل ،كما يقت ذ ذ ذ ذذل القانوا ،فقد اتهم صذ ذ ذ ذذاحب البالغ ،مصذ ذ ذ ذذفته زعيم الةماعة ،مارتكاب
مخالفة ىدارية مموجب الماد  )1(9-9من انوا المخالفات اإلدارية (أنشذطة وير مأذوا بها لتنظيم دينل).

ووفقاً لقرار االتهام ،كاا لناد ثالثة أ فاإ فل يدمة العياد .
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وفل  28نيس ذ ذذاا/أبريل  ،2008أدانك محكمة موس ذ ذذكوفس ذ ذذكل المحلية فل ى ليم ورودنو ص ذ ذذاحب

البالغ اس ذ ذ ذ ذ ذذتنادا ىلى الماد  )1(9-9من انوا المخالفات اإلدارية إلنش ذ ذ ذ ذ ذذائه وت عمه تنظيما دينيا من دوا

تسذذةيل رسذذمل( )1وفرضذذك عليه ورامة ميمتها  140 000روبل بيالروسذذل( .)2ورأت المحكمة المحلية على
وجه الخص ذ ذذو

أا ص ذ ذذاحب البالغ كاا د أبلا فل و ك س ذ ذذابق بوجوب االلت ام بتس ذ ذذةيل التنظيم ،ولكنه

اس ذ ذ ذذتمر فل تنظيم يدمات العياد والطقوس من دوا تس ذ ذ ذذةيل .وفل تاريخ وير محدد ،اس ذ ذ ذذتأنل ص ذ ذ ذذاحب
البالغ الحكم أمام محكمة ورودنو اإل ليمية.
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وفل  22أيذار/مذايو  ،2008نق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذك محكمذة ورودنو اإل ليميذة حكم المحكمذة االبتذدائيذة وأحذالك

الق ذ ذذية ىلى المحكمة نفسذ ذذها إلعاد النظر فيها ،حيل يلصذ ذذك ىلى أا رار المحكمة المحلية لم يت ذ ذذمن
رأيا معلال مشأا ىدانة صاحب البالغ ،وال تقييما مشأا ح ور أ فاإ يدمة العياد .
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وفل  9ح يراا/يونيه  ،2008أكدت محكمة مقا عة موسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكل فل ى ليم ورودنو النتائ

األولية التل توصذلك ىليها ورفعك ميمة الغرامة ىلى  315 000روبل بيالروسذل( .)3ورف ذك المحكمة ىفاد

صذ ذذاحب البالغ ال ي أكد أا جماعته ليسذ ذذك تنظيماً دينياً ،وعللك ذلك مالقوإ ىا ل ه الةماعة تملك جميع
يصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائص الةمذاعذة الذدينيذة ،ألا األع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء يعتنقوا معتقذداً محذدداً وينظموا يذدمذات العيذاد ويعلموا
أتياعهم .ويلص ذ ذ ذ ذ ذ ذذك المحكمة المحلية ىلى أا الماد  14من انوا حرية الوجداا والمنظمات الدينية تةي

()1

عندما دم صاحب البالغ بالوه ىلى اللةنة ،كانك الماد  )1(9-9من انوا المخالفات اإلدارية تنص على ما يلل (الترجمة وير

الرسمية):

"يعا ب على ىنشذ ذ ذ ذ ذ ذذاء أو ت عم تنظيم دينل وير مسذ ذ ذ ذ ذ ذذةل وفقاً لإلجراءات المقرر  ،أو ميام تنظيم دينل بنشذ ذ ذ ذ ذ ذذان ال يتفق مع نظامه
األساسل مغرامة تتراوح بين أربع وعشر وحدات من وحدات الراتب األساسل".
وبعد التعديالت التل أديلها القانوا ر م  3-98الصذادر فل  28كانوا األوإ/ديسذمبر  ،2009مات نص الماد ( )1(9-9الترجمة
وير الرسمية) على النحو التالل:

"يعا ب على ميام تنظيم دينل بنشذ ذ ذذان ال يتفق مع نظامه األسذ ذ ذذاسذ ذ ذذل المسذ ذ ذذةل مغرامة تتراوح بين أربع وعشذ ذ ذذر وحدات من وحدات
الراتب األساسل".

2

()2

حوالل  25يورو فل ذلك الو ك.

()3

حوالل  100يورو فل ذلك الو ك.
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فقط ىنشذ ذذاء وتسذ ذذةيل الةماعات الدينية التل ت ذ ذذم أكثر من  20ع ذ ذواً( .)4وعللك المحكمة المحلية رارلا

ك لك مالقوإ ىا الةماعة الدينية لص ذ ذذاحب البالغ ،التل يقل عدد أع ذ ذذائها حالياً عن  20ش ذ ذذخصذ ذ ذاً مالغاً،
أنش ك مطريقة مخالفة للقانوا وأنها كانك تعمل مصور وير انونية من دوا تسةيل.
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وفل تاريخ وير محدد ،دم صاحب البالغ لب است ناف ل ا الحكم أمام محكمة ورودنو اإل ليمية

ألنه لم يوافق على اسذذتنتاجات المحكمة المحلية التل رأت أا التسذذةيل كمنظمة دينية ضذذروري لممارسذذة حقه

فل ىظهار معتقداته الدينية مع جماعة .و اإ أي ذ ذًا ىا مةموعة ت ذ ذذم أ ل من  20شذ ذذخصذ ذاً سذ ذذتحرم من ل ا
الحق ،وس ذ ذذتحرم من فرص ذ ذذة التس ذ ذذةيل كةماعة دينية ألا انوا حرية الوجداا والمنظمات الدينية يش ذ ذذترن فل
تسذ ذ ذذةيلها أال يقل عدد أع ذ ذ ذذائها عن  20شذ ذ ذذخص ذ ذ ذاً .وأكد صذ ذ ذذاحب البالغ أا رار المحكمة المحلية و ريقة

تطبيق تلك المحكمة للقانوا يتعارضذ ذ ذذاا مع المادتين  23و 31من الدسذ ذ ذذتور .واسذ ذ ذذتند ىلى الماد  )3(18من

العهد ،فدفع مأا التمتع مالحق فل ىظهار المعتقدات الدينية مع جماعة ال يمكن تقييده مش ذ ذ ذذرن تس ذ ذ ذذةيل تنظيم

دينل ،ولو ما يش ذ ذذكل برأيه تقييدا للحق فل حرية الدين والمعتقد .واس ذ ذذتند ص ذ ذذاحب البالغ أي ذ ذ ذًا ىلى الميادئ
التوجيهية السذتع ار التشذريعات المتعلقة مالدين أو المعتقد ( )2004التل وضذعتها منظمة األمن والتعاوا فل
أوروبذا فقذاإ ىا تس ذ ذ ذ ذ ذ ذذةيذل المنظمذات الذدينيذة ال ينيغل أا يكوا ىل اميذا وإا األفراد والةمذاعذات ينيغل أا يكونوا

أح ار اًر فل ممارسة دينهم من دوا تسةيل ىذا روبوا فل ذلك .وأضاف ك لك ىا المعالدات الدولية لها األسييية

على القانوا المحلل ،وفقًا للماد  8من الدستور والماد  40من انوا حرية الوجداا والتنظيمات الدينية .وبما
أا الدسذ ذ ذ ذذتور والعهد ال ي ذ ذ ذ ذذعاا يوداً على العياد الةماعية أو يشذ ذ ذ ذذتر اا التسذ ذ ذ ذذةيل اإلل امل لكياا انونل

إلعماإ الحق فل ىظهار المعتقدات الدينية مع جماعة ،ف ا ىنشذ ذ ذذاء ومياد تنظيم دينل بدوا تسذ ذ ذذةيل رسذ ذ ذذمل

ال ينيغل اعتياره جريمة مموجب الماد  )1( 9-9من انوا الةرائم اإلدارية.
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وفل  26ح يراا/يونيه  ،2008أعادت محكمة ورودنو اإل ليمية تأكيد االستنتاجات التل توصلك

ىليها المحكمة المحلية ورف ذ ذذك اس ذ ذذت ناف ص ذ ذذاحب البالغ .وأكدت المحكمة اإل ليمية أا المحكمة المحلية

أثبتذك محق ىدانذة صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ مموجذب المذاد  )1( 9-9من ذانوا الةرائم اإلداريذة إلنشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائذه وت عمذه

جماعة دينية بدوا تسةيل رسمل ،منتهكاً ب لك الماد  14من انوا حرية الوجداا والتنظيمات الدينية.
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وفل  25كانوا األوإ/ديس ذ ذذمبر  ،2008دم ص ذ ذذاحب البالغ لب ىجراء مراجعة

ذ ذذائية ر ابية

ىلى المحكمذة العليذا ،لكن ليذه رفي فل  2آذار/مذارس  .2009وفل تذاريخ وير محذدد ،أنفذ رار المحكمة
ودفع صاحب البالغ ورامة درلا  315 000روبل بيالروسل.
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ويؤكد صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ فل بالوه أمام اللةنة أا المحاكم مةميع درجاتها

مخالفة ىدارية .وفل معر

ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذك مأنه ارتكب

اإلش ذ ذ ذ ذ ذ ذذار ىلى المادتين  13و 14من انوا حرية الوجداا والتنظيمات الدينية،

أثبتك المحاكم أا جماعته ل ها جميع يص ذ ذ ذ ذذائص التنظيم الدينل ،وعليه ،فهل تخ ذ ذ ذ ذذع لش ذ ذ ذ ذذرن التس ذ ذ ذ ذذةيل

الرسذمل اإلل امل ككياا انونل .ول لك ،ف ا أنشذطة صذاحب البالغ مصذفته زعيم جماعة دينية وير مسذةلة
تشذذكل مخالفة ىدارية .وتةاللك المحاكم ىشذذار صذذاحب البالغ ىلى الماد  31من دسذذتور بيالروس والماد

 18من العهد ،والميادئ التوجيهية السذتع ار

التشذريعات المتعلقة مالدين أو المعتقد ( )2004الصذادر عن

منظمة األمن والتعاوا فل أوروبا ،التل توصذل مأا يكوا لششذخا

حرية ممارسذة دينهم بدوا تسذةيل ىذا

روبوا فل ذلك .ولم توض ذذل المحاكم كيف يمكن تس ذذةيل تنظيم دينل ي ذذم أ ل من  20ع ذ ذواً على النحو
ال ي يقت يه القانوا ،وال عدد األع اء اليالغين المطلوب لتسةيل ل ه الةماعة.
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ويدفع صاحب البالغ مأنه استنفد جميع سبل االنتصاف المحلية المتاحة.

لذ ذ ذ ذذال ذ ذ ذ ذذالع عذ ذ ذ ذلذ ذ ذ ذذى نذ ذ ذ ذذص الذ ذ ذ ذمذ ذ ذ ذذاد  14مذ ذ ذ ذذن ذ ذ ذ ذذانذ ذ ذ ذذوا حذ ذ ذ ذريذ ذ ذ ذذة الذ ذ ذ ذذوجذ ذ ذ ذذداا والذ ذ ذ ذمذ ذ ذ ذنذ ذ ذ ذظذ ذ ذ ذمذ ذ ذ ذذات الذ ذ ذ ذذديذ ذ ذ ذنذ ذ ذ ذيذ ذ ذ ذذة ،انذ ذ ذ ذظذ ذ ذ ذذر

.https://www.legislationline.org/documents/id/6401
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الشكوى
1-3

يذذدعل ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ أا الذذدولذذة الطرف انتهكذذك حقذذه فل حريذذة الذذدين والمعتقذذد ،المكفوإ لذذه

مموجب الماد  )1(18و( )3ألنه حرم من ىمكانية ممارسة دينه مع أفراد جماعته ما لم يسةل ل ه الةماعة
ماعتيارلا تنظيما .وعليه ،ف ا حق ص ذ ذذاحب البالغ فل ممارس ذ ذذة ش ذ ذذعائر دينه مع جماعة د فرض ذ ذذك عليه

يود وير متناسذية .وي ذيف صذاحب البالغ أنه ال يسذمل لغير التنظيمات الدينية التل يبلا عدد أع ذائها 20

ع ذواً على األ ل بتقديم لب التسذذةيل مموجب انوا حرية الوجداا والمنظمات الدينية ،فل حين أا عدد
األع اء فل جماعته لم يكن يتةاوز  13ع واً حين و عك األحداث.
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وفل معر

اإلشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار ىلى الفقر  8من التعليق الع ذ ذذام للةن ذ ذذة المعني ذ ذذة محقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاا

ر م  ،)1993(22يؤكد صذ ذذاحب البالغ أا القيود المفروضذ ذذة يةب أا ينص عليها القانوا ،كما يةب عدم
تطبيقهذا على نحو ييطذل الحقو المكفولة فل المذاد  .18وال يةوز فر

الماد )3(18؛ وال يةوز تطبيق القيود ىال لشو ار

يود ألسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذاب لم يرد بيذانهذا فل

التل وض ذ ذذعك من أجلها ،كما يةب أا تتعلق مياش ذ ذذر

مالغر المحدد ال ي تس ذ ذ ذذتند ىليه وأا تكوا متناس ذ ذ ذذية معه .واس ذ ذ ذذتند ص ذ ذ ذذاحب البالغ أي ذ ذ ذ ذاً ىلى الميادئ
التوجيهية الستع ار التشريعات المتعلقة مالدين أو المعتقد التل وضعتها منظمة األمن والتعاوا فل أوروبا

فقاإ ىا تس ذ ذ ذذةيل المنظمات الدينية ال ينيغل أا يكوا ىل اميا فل حد ذاته وإا األفراد والةماعات ينيغل أا

يكونوا أح ار اًر فل ممارس ذ ذ ذ ذذة دينهم من دوا تس ذ ذ ذ ذذةيل ىذا روبوا فل ذلك .ووفقاً للفقرتين  22و 23من التقرير
ال ي أعدته المقرر الخاص ذ ذذة الس ذ ذذامقة المعنية محرية الدين أو المعتقد فل عام  2010مش ذ ذذأا الق ذ ذذاء على

جميع أشذ ذذكاإ التعصذ ذذب الدينل ،ال يش ذ ذ ركل التسذ ذذةيل شذ ذذر اً مسذ ذذيقاً لكل يمارس الفرد دينه أو معتقده ،ومن
يتع ر عليه التسةيل أو ال يروب فيه ينيغل أا يكوا ممقدوره ىظهار دينه أو معتقده فردياً وجماعياً(.)5

3-3

وير أا المواد  13و 14و 16من ذذانوا حري ذذة الوج ذذداا والتنظيم ذذات ال ذذديني ذذة تنص على ىل ام

جميع المنظمات الدينية ،مما فيها الةماعات الدينية ،مالتسذ ذ ذذةيل لدل الدولة .وعليه ،ف ا األشذ ذ ذذخا

ال ين

يشذ ذذكلوا جماعة تةتمع فيها كل يصذ ذذائص التنظيم الدينل مالمعنى المقصذ ذذود فل الماد  13من القانوا ال

يكتسذ ذ ذذبوا الحق فل ىظهار دينهم مع جماعة ىال معد تسذ ذ ذذةيلها ماعتيارلا كياناً انونياً .وممارسذ ذ ذذة األنش ذ ذذطة
الدينية من دوا الحصذذوإ على ىذا من الدولة تنشذذأ عنه مسذذؤولية ىدارية مموجب الماد  )1(9-9من انوا
المخالفات اإلدارية أو مسذؤولية جنائية مموجب الماد  1-193من انوا العقوبات .وبسذبب التعديالت التل

أديلك على انوا المخالفات اإلدارية فل عام  ،2010ألغيك المسذؤولية اإلدارية عن األنشذطة الدينية وير
المريصة وظلك المسؤولية الةنائية وحدلا سارية.

4-3

ول لك ،يدعل صاحب البالغ أا حقه فل ىظهار دينه مع جماعة ي ع للتقييد .وبالنظر ىلى أنه

يةوز ىي ذذاع المشذذاركة فل تنظيم دينل وير مسذذةل لدل الدولة أو ت عم ل ا التنظيم للمسذذؤولية الةنائية،

ف ا التقييد المفرو

يش ذ ذذكل تديال وير متناس ذ ذذب فل حقه فل ىظهار دينه فل ى ار جماعة .وعالو على

ذلك ،فرضذ ذ ذذك الدولة الطرف ل ا القيد ولكنها لم تبين فل تش ذ ذ ذريعاتها أي األو ار

المنصذ ذ ذذو

عليها فل

الماد  )3(18من العهد اسذ ذذتدعك فرضذ ذذه .ول لك ،ال يمكن اعتيار ل ا التقييد مبررا .وباإلضذ ذذافة ىلى ذلك،
ف ا وضذ ذ ذذع الةماعة الدينية س ذ ذ ذواء أكانك مسذ ذ ذذةلة أم ال ليس له أي تأثير على حماية السذ ذ ذذالمة العامة أو

النظام العام أو الص ذ ذذحة العامة أو اآلداب العامة أو حقو اآليرين وحرياتهم األس ذ ذذاس ذ ذذية .ول لك ،ف ا ىل ام
التنظيمات الدينية مالتسذ ذ ذذةيل لدل الدولة والمسذ ذ ذذاءلة عن الييام معمل من دوا تسذ ذ ذذةيل يشذ ذ ذذكل تديال وير

مقبوإ ووير متناسب فل حرية الدين والمعتقد.

()5
4
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ويطلذب ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ ىلى اللةنذة أا تخلص ىلى حذدوث انتهذاد للمذادتين  )1(18و( )3من

العهد ،وأا توصل الدولة الطرف بدفع تعويي عن ل ا االنتهاد ،وأا ت من التمتع محرية الدين والمعتقد،

وأا تسدد ميمة الغرامة التل فرضك عليه.

مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية واألسس الموضوعية
-4

دمك الدولة الطرف مالحظاتها مشذأا مقبولية ادعاءات صذاحب البالغ وأسذسذها الموضذوعية فل

م كر ش ذذفوية مؤرية  10ش ذذيان/فبراير  .2016وتش ذذير الدولة الطرف ىلى ىجراءات المحاكم المحلية .وفيما
يتعلق مطلب االسذ ذ ذ ذذت ناف ال ي دمه صذ ذ ذ ذذاحب البالغ إلجراء مراجعة

ذ ذ ذ ذذائية ر ابية لدل المحكمة العليا،

تدعل الدولة الطرف أا ل ا الطلب رفي فل  9آذار/مارس  2009لعدم تقديم أدلة تدعم ادعاءاته مشذ ذ ذ ذذأا
انتهاد حقه فل حرية الوجداا .ولم يقدم ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ليات المراجعة الق ذ ذ ذ ذ ذ ذذائية الر ابية ىلى مكتب

المدعل العام .و الك ىا حق ص ذ ذ ذذاحب البالغ مموجب الماد  14من العهد فل محاكمة عادلة وعلنية أمام

محكمة مختصذة ومحايد منشذأ

يقا للقانوا لو حق مكفوإ .وتحظر الدولة الطرف األنشذطة التل تمارس

ماسذ ذذم أح اب سذ ذذياسذ ذذية أو جمعيات عامة أو تنظيمات دينية أو مؤسذ ذسذ ذذات من دوا أا تكوا مسذ ذذةلة على

النحو الواجب .ولم ينتهك حق صاحب البالغ فل حرية الدين مموجب الماد  )1(18من العهد .واإلجراءات

عليها فل انوا حرية الوجداا والتنظيمات الدينية إلنشذ ذ ذذاء تنظيم دينل وإدارته تكفل الحق فل

المنصذ ذ ذذو

حرية الوجداا والمعتقد وتصونه ،وال يمكن اعتيارلا تقييداً له ا الحق.
مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية واألسس الموضوعية
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ادعى صاحب البالغ ،فل  18تموز/يوليه  ،2018أا الدولة الطرف لم تعال شكواه التل ورد فيها أا

ىجراء التسذذةيل اإلل امل للتنظيمات الدينية المنصذذو

عليه فل القانوا وال ي يفر

شذذرو ا صذذارمة للتسذذةيل

د أدل ىلى تقييد حقه فل حرية الدين .وردًا على حةة الدولة الطرف مش ذ ذذأا حظر األنش ذ ذذطة التل تمارس ماس ذ ذذم

التنظيمات الدينية وير المس ذ ذذةلة ،اإ ىا الدولة الطرف أوفلك المس ذ ذذؤولية الةنائية المنص ذ ذذو

عليها فل الماد

 1-193من انوا العقوبات به ا الشذأا ،ولل تسذري من عام  .2005ول ا يدإ على أا الةماعات الدينية وير
المسةلة تتعر

2-5

لل غط وتكوا دائما مهدد ماالضطهاد.

ويدعل ص ذ ذذاحب البالغ أا جماعته الدينية تعتبر نفس ذ ذذها من أتياع العقيد الرس ذ ذذولية المس ذ ذذيحية.

ويواص ذ ذذل أفرادلا االجتماع مانتظام لد ارس ذ ذذة الكتاب المقدس والص ذ ذذال والتياحل وأداء الطقوس ،ف ذ ذذال عن

الييذذام مذذأعمذذاإ ييريذذة فل معي األحيذذاا .وير أا لذذة عذذدد أفراد الةمذذاعذذة يةعلهم وير ذذادرين حتى اآلا

على تس ذذةيل جماعتهم ماعتيارلا تنظيما دينيا ألا القانوا يش ذذترن فل التس ذذةيل أال يقل عدد األع ذذاء عن

العشرين.

ويعترف صذ ذذاحب البالغ مأا جماعته الدينية تملك جميع يصذ ذذائص التنظيم الدينل وفقاً للقانوا.
3-5
وعليه ،ف ا لناد ما يكفل من األسذياب إلي ذاعه لو وسذائر أفراد جماعته للمسذؤولية الةنائية .والمخاوف
من المسذ ذ ذ ذذؤولية الةنائية لل مخاوف مثبتة فل ضذ ذ ذ ذذوء وجود حاالت مماثلة لمؤمنين وجهك ىليهم تح يرات

رسمية واتخ ت فل حقهم ىجراءات جنائية.
4-5

ويشذير صذاحب البالغ ىلى تعديالت تشذريعية يقترح ىديالها إللغاء الماد  1-193من انوا العقوبات

واالس ذ ذذتعاض ذ ذذة عنها مفر

المس ذ ذذؤولية اإلدارية وورامة تص ذ ذذل ىلى  500يورو مموجب الماد  88-23من انوا

المخالفات اإلدارية .واعتمد مشذ ذ ذذروع انوا فل ل ا الصذ ذ ذذدد فل مرحلة القراء األولى .وعليه ،ف ا مسذ ذ ذذألتل القيود

المفروضة على أنشطة التنظيمات الدينية والحق فل ممارسة الدين مع جماعة لم يبك فيهما معد.
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ول لك ،يدحي صذ ذ ذذاحب البالغ أ واإ الدولة الطرف التل تؤكد أا حقه فل حرية الدين لم ينتهك

وأا اإلجراء المعموإ مه إلنشاء تنظيم دينل وإدارته يكفل الحق فل حرية الوجداا والمعتقد ويصونه .ويكرر
صذ ذذاحب البالغ ما ورد فل التوصذ ذذيات الدولية التل دعك ىلى عدم فر

ىل امية التسذ ذذةيل على التنظيمات

الدينية .ويؤكد من جديد أنه ليس لناد ما يبرر تقييد حقه فل حرية الدين ماشذ ذ ذ ذذتران ىل امية التسذ ذ ذ ذذةيل لدل

الدولة على المنظمات الدينية.

المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر فل المقبولية
ب ذذل النظر فل أي ادع ذذاء يرد فل بالغ م ذذا ،ية ذذب على اللةن ذذة أا تقرر ،وفق ذاً للم ذذاد  97من
1-6
نظامها الدايلل ،ما ىذا كاا البالغ مقبوالً أم ال مموجب البروتوكوإ االيتياري.
و د تأكدت اللةنة ،وفقاً لما تقت ذ ذ ذذيه الماد ()2(5أ) من البروتوكوإ االيتياري ،من أا المسذ ذ ذذألة
2-6
نفسها ليسك يد النظر فل ى ار ىجراء آير من ىجراءات التحقيق الدولل أو التسوية الدولية.
وتحيط اللةنة علماً مادعاءات ص ذ ذذاحب البالغ التل تفيد مأنه د اس ذ ذذتنفد جميع س ذ ذذبل االنتص ذ ذذاف
3-6
المحلية المتاحة .وبما أا المعلومات المقدمة من الدولة الطرف تش ذ ذ ذذير ىلى أا ص ذ ذ ذذاحب البالغ لم يس ذ ذ ذذتنفد
س ذذبل االنتص ذذاف المحلية ألنه لم يقدم ليات إلجراء مراجعة

ذذائية ر ابية ىلى مكتب المدعل العام ،ف ا

اللةنة ت كر ماجتهادلا الق ذذائل ال ي يق ذذل مأا التماس مراجعة

ذذائية ر ابية من مكتب المدعل العام،

تتو ل على الس ذ ذذلطة التقديرية للقاض ذ ذذل أو المدعل العام ،مش ذ ذذأا حكم له و األمر المق ذ ذذل مه ال يش ذ ذذكل

س ذ ذ ذ ذذبيل انتص ذ ذ ذ ذذاف فعاالً يتعين اس ذ ذ ذ ذذتنفاده ألو ار

الماد ()2(5ب) من البروتوكوإ االيتياري( .)6وتالحظ

اللةنة أا صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ دم ليا ،مموجب ىجراءات المراجعة الق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائية الر ابية ،ىلى المحكمة العليا

الس ذذت ناف الق اررين الص ذذادرين عن المحاكم المحلية فل  9ح يراا/يونيه  2008و 26ح يراا/يونيه ،2008

ورفي ليه ،ولو ما أ رت مه الدولة الطرف .وتالحظ اللةنة أا صاحب البالغ فل ل ه الق ية د استنفد

جميع سذ ذ ذ ذذبل االنتصذ ذ ذ ذذاف المحلية المتاحة ،مما فل ذلك ىجراءات المراجعة الق ذ ذ ذ ذذائية الر ابية .ول لك ،ترل

اللةنة أا أحكام الماد ()2(5ب) من البروتوكوإ االيتياري ال تمنعها من النظر فل البالغ.
4-6

وترل اللةنة أا صاحب البالغ دم أدلة كافية لدعم ادعاءاته التل تندر فل ى ار الماد )1(18

و( )3من العهد ألو ار

الموضوعية.

المقبولية .وبناء عليه ،تعلن اللةنة مقبولية البالغ وتشذ ذ ذذرع فل النظر فل أسذ ذ ذسذ ذ ذذه

النظر فل األسس الموضوعية
1-7

نظرت اللةنة فل البالغ فل ضذ ذ ذذوء جميع المعلومات التل دمها ىليها الطرفاا ،وفقاً للماد )1(5

2-7

وتش ذذير اللةنة ىلى تعليقها العام ر م  22ال ي رأت فيه أا الماد  18من العهد ال تةي أي تقييد

من البروتوكوإ االيتياري.

على اإل ال لحق كل ىنساا فل حرية الفكر والوجداا أو لحريته فل أا يدين بدين ما ،وحريته فل اعتنا

()6

6

يذ ذ ذذاكوفيتسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذ ذ ذذايذ ذ ذذا ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بيالروس ( ،)CCPR/C/128/D/2789/2016الفقر 3-7؛ وزوكوفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكل ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بيالروس
( ،)CCPR/C/127/D/2955/2017الفقر 3-6؛ زورافليف ضذ ذ ذذد بيالروس ( ،)CCPR/C/126/D/2495/2014الفقر 3-7؛
وأليكسييف ضد االتحاد الروسل ( ،)CCPR/C/109/D/1873/2009الفقر .4-8
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أي دين أو معتقد يختاره( .)7وفل المقابل ،ال يةوز ىي ذ ذ ذ ذذاع حرية اإلنسذ ذ ذ ذذاا فل ىظهار دينه أو معتقده ىال

للقيود التل ينص عليها القانوا وتكوا ضذ ذذرورية لحماية السذ ذذالمة العامة أو النظام العام أو الصذ ذذحة العامة
أو اآلداب العامة أو حقو اآليرين وحرياتهم األساسية.

وفل ل ه الق ذ ذ ذ ذذية ،تحيط اللةنة علمًا محةة صذ ذ ذ ذذاحب البالغ التل تفيد مأا الدولة الطرف انتهكك
3-7
حقو ذه المكفولذة مموجذب المذاد  )1(18و( )3من العهذد ىذ أدانتذه مذارتكذاب مخذالفذة ىداريذة وورمتذه 315 000
روبل بيالروسذذل بدعول أنه أنشذذأ جماعة دينية وت عمها وأ ام شذذعائر دينية من دوا تسذذةيل جماعته ماعتيارلا

كيانًا انونيًا .وتحيط اللةنة علمًا مأا صاحب البالغ يستحيل عليه تسةيل جماعته الدينية ألا عدد األع اء
فل جماعته يقل عن  20ع ذ ذواً ،وال يص ذ ذذل ىلى الحد األدنى المطلوب لتس ذ ذذةيل التنظيم الدينل ماعتياره كياناً
انونيًا مموجب انوا حرية الوجداا والتنظيمات الدينية .وتحيط اللةنة أي ذ ذ ذ ذ ذ ذًا مالمعلومات المقدمة من الدولة
الطرف التل تش ذ ذ ذذير ىلى أا ش ذ ذ ذذرن تس ذ ذ ذذةيل التنظيمات الدينية منص ذ ذ ذذو عليه فل القانوا ،ال ي يهدف ىلى

ضذذماا الحق فل حرية الوجداا والمعتقد ،وال يشذذكل ب لك تقييدًا لحقو صذذاحب البالغ .وتشذذير اللةنة ىلى أا
الماد  )1(18من العهد تكفل حرية كل شذ ذذخص فل ىظهار دينه أو معتقده مالتعبد وإ امة الشذ ذذعائر والممارسذ ذذة
والتعليم ،ممفرده أو مع جماعة ،وأمام المش أو على حد  .وال تتو ل ممارس ذ ذ ذ ذذة ل ا الحق على حةم الةماعة.

وفل الظروف الرالنة ،ترل اللةنة أا ادعاءات صاحب البالغ لها عال ة محقه فل ىظهار معتقداته الدينية مع
جماعة ،وأا ىدانته وفر

ورامة عليه بتهمة ىنش ذ ذذاء وت عظم تنظيم دينل يقل عدد أع ذ ذذائه عن العشذ ذ ذرين من

دوا تسةيل ل ا التنظيم لدل الدولة يشكالا يوداً على ل ا الحق.
4-7

ويةب على اللةنة أا تعال مسذ ذ ذذألة ما ىذا كاا فر

القيود الم كور على حق صذ ذ ذذاحب البالغ

فل ىظهار معتقداته الدينية ض ذ ذذروري لحماية الس ذ ذذالمة العامة أو النظام العام أو الص ذ ذذحة العامة أو اآلداب

العامة أو حقو اآليرين وحرياتهم األساسية ،مالمعنى المقصود فل الماد  )3(18من العهد .وتشير اللةنة
ىلى تعليقها العام ر م  22ال ي رأت فيه أا الماد  )3(18ينيغل أا تفس ذ ذذر تفس ذ ذذي اًر دميقاً ،وأا تطبيق القيود
على حريذة الفرد فل ىظهذار دينذه أو معتقذداتذه ال يةوز ىال لشو ار التل وضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذعذك من أجلهذا ،ويةذب أا
تتعلق مياشر مالغر

5-7

المحدد ال ي تستند ىليه وأا تكوا متناسية معه(.)8

وفل ل ه الق ذذية ،نشذذأت القيود المفروضذذة على حق صذذاحب البالغ فل ىظهار معتقداته الدينية

مع جماعة عن الشذ ذذرن المنصذ ذذو

عليه فل الماد  )1(9-9من انوا المخالفات اإلدارية ،وال ي يق ذ ذذل

مأا يسذ ذذةل رسذ ذذمياً لدل الحكومة أي تنظيم دينل يتةاوز عدد أع ذ ذذائه  20لكل يتسذ ذذنى له العمل مصذ ذذور
ذانونيذة .وتحيط اللةنذة علمذاً بتذأكيذد الذدولذة الطرف أا حقو صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ مموجذب المذاد  )1(18من

العهد لم تنتهك ،وباس ذذتنتاجات محكمة موس ذذكوفس ذذكل المحلية التل ذكرت أا ص ذذاحب البالغ د أبلا س ذذامقاً
مااللت ام بتسذ ذ ذ ذذةيل جماعته ،وير أنها تالحظ أا الدولة الطرف لم توضذ ذ ذ ذذل على وجه التحديد سذ ذ ذ ذذبب ىدانة

صذ ذ ذذاحب البالغ وتغريمه لمشذ ذ ذذاركته فل أداء شذ ذ ذذعائر دينية مع جماعة من دوا اسذ ذ ذذتيفاء الشذ ذ ذذرن المسذ ذ ذذبق

مأية حاإ ل ذذماا
المتمثل فل التسذذةيل رسذذمياً ،وال السذذبب ال ي يةعل فر ل ا الشذذرن المسذذبق ضذذروريا ر
حماية حرية الدين أو المعتقد مالمعنى المقصذ ذ ذ ذ ذ ذذود فل الماد  )1(18من العهد .وتالحظ أي ذ ذ ذ ذ ذ ذاً أا الدولة
الطرف والمحاكم المحلية لم تتطر لحةة صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ال ي دفع مأا القانوا ال ينص على تسذ ذ ذ ذ ذ ذذةيل

()7

اللةنذ ذذة المعنيذ ذذة محقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاا ،التعليق العذ ذذام ر م  ،22الفقر  .3انظر أي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاً مذ ذذامذ ذذادوف وآيروا ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد أذربيةذ ذذاا
( ،)CCPR/C/130/D/2928/2017الفقر  .3-7وبيكمانوف وآيروا ض ذذد يروي س ذذتاا (،)CCPR/C/125/D/2312/2013

()8

اللةنذ ذذة المعنيذ ذذة محقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاا ،التعليق العذ ذذام ر م  ،22الفقر  .8انظر أي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاً مذ ذذامذ ذذادوف وآيروا ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد أذربيةذ ذذاا
( ،)CCPR/C/130/D/2928/2017الفقر  .3-7ومااليوفس ذ ذذكل وآيروا ض ذ ذذد بيالروس (،)CCPR/C/84/D/1207/2003

الفقر .2-7

الفقر .3-7
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CCPR/C/131/D/2695/2015

التنظيمات الدينية التل يقل عدد أع ذذائها عن  20ع ذواً ،وب لك اس ذتحاإ عليه تسذذةيل جماعته الصذذغير
المؤلفذة من  13ع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذواً ممذا أدل ىلى حرمذانذه من الحق فل العيذاد الةمذاعيذة .وتحيط اللةنذة علمذاً كذ لذك

محة صذ ذذاحب البالغ التل تفيد مأا المسذ ذذؤولية الناشذ ذ ة عن ىدار تنظيم دينل وير مسذ ذذةل د شذ ذذددت فل

عام  ،2010واسذ ذذتعيي عن المسذ ذذؤولية الةنائية مفر

مسذ ذذؤولية ىدارية مموجب الماد  1-193من انوا

العقوبات ،وأنه كاا معرضذ ذ ذذا لتحمل مسذ ذ ذذؤولية جنائية حين اسذ ذ ذذتمر فل ىدار جماعته الدينية ،وأا ىجراءات

جنائية د اتخ ت فل حق مؤمنين يعانوا من وض ذ ذ ذ ذذع مماثل لوض ذ ذ ذ ذذعه ،وأا المس ذ ذ ذ ذذؤولية الةنائية عن ىدار
تنظيمات وير مسةلة لم تلا ىال معد  10سنوات من و وع األحداث ،فل عام .2019

6-7

وعالو على ذلذك ،تالحظ اللةنذة أا الذدولذة الطرف لم تقذدم أدلذة على أا ىظهذار صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ

لمعتقداته الدينية سذذلميا مع جماعة من دوا أا يسذذةل مسذذيقا جماعته الدينية ماعتيارلا تنظيما دينيا ،وال سذذيما

فل  16آذار/مارس  2008حين شذ ذ ذ ذ ذذارد صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ فل عياد األحد مع جماعة فل بيك يا

 ،كاا

يهذدد الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذالمذة العذامذة أو النظذام العذام أو الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذحذة العذامذة أو اآلداب العذامذة أو حقو اآليرين وحريذاتهم

األسذذاسذذية .ولم تثبك الدولة الطرف أي ذًا أا شذذرن التسذذةيل كاا متناسذذيا مع أي من ل ه األلداف المحدد ،
فل ض ذ ذذوء تقييدلا لفعل أداء الش ذ ذذعائر الدينية .ولم تحاوإ الدولة الطرف أي ذ ذ ذًا أا تييم الدليل على أا ش ذ ذذرن
التسذ ذ ذذةيل وإدانة صذ ذ ذذاحب البالغ الحقا ومعا بته على عدم االمتثاإ له ا الشذ ذ ذذرن لل أ ل التدابير ال ذ ذ ذذرورية

ل ذذماا حماية حرية الدين أو المعتقد تقييدًا( .)9ول لك ترل اللةنة أا الدولة الطرف لم تقدم أس ذذاس ذًا كافيًا يبرر
القيود المفروضذ ذ ذذة ،حتى تثبك أا ل ه التدابير مقبولة ومتناسذ ذ ذذية وضذ ذ ذذرورية لتحقيق ور مشذ ذ ذذروع مالمعنى
المقص ذ ذ ذ ذ ذ ذذود فل المذاد  )3(18من العهذد .وبنذاء عليذه ،ترل اللةنذة أا ىدانذة الذدولذة الطرف لصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ

وتغريمها ىياه مسذذبب ىنشذذاء وت عم تنظيم دينل من دوا تسذذةيله لدل الدولة ،وتقييدلا لحق صذذاحب البالغ فل

ىظهار معتقداته الدينية سلميًا مع جماعة ،فيه انتهاد لحقو صاحب البالغ مموجب الماد  )1(18من العهد.
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واللةنة ،ىذ تتص ذذرف مموجب الماد  )4(5من البروتوكوإ االيتياري ،ترل أا الو ائع المعروض ذذة

عليها تكشل عن حدوث انتهاد لحقو صاحب البالغ المكفولة مموجب الماد  )1(18من العهد.

ووفقاً ألحكام الفقر (3أ) من الماد  2من العهد ،ف ا الدولة الطرف مل مة بتوفير سذبيل انتصذاف
-9
فعاإ لصذ ذذاحب البالغ .ول ا يسذ ذذتل م جبر ضذ ذذرر األشذ ذذخا ال ين انتهكك حقو هم المكفولة مموجب العهد

جب اًر كامالً .وبناء عليه ،ف ا الدولة الطرف مل مة ،فل جملة أمور ،بتقديم تعويي مناسذ ذ ذ ذذب ىلى صذ ذ ذ ذذاحب

البالغ ،مم ا فل ذلك سذ ذذداد ميمة الغرامات المفروضذ ذذة والرسذ ذذوم الق ذ ذذائية المتصذ ذذلة مالق ذ ذذايا المشذ ذذار ىليها.
والدولة الطرف مل مة أي ذاً ماتخاذ جميع الخطوات الالزمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة فل المسذتقبل ،مما
فل ذلك ممراجعة تش ذ ذ ذريعاتها وأنظمتها و/أو ممارس ذ ذ ذذاتها معية ض ذ ذ ذذماا التمتع الكامل مالحقو المنص ذ ذ ذذو

عليها فل الماد  18من العهد فل الدولة الطرف.
-10

واللةنة ،ىذ ت ذ ذ ذ ذ ذ ذذع فل اعتيارلا أا الدولة الطرف ،مان ذ ذ ذ ذ ذ ذذمامها ىلى البروتوكوإ االيتياري ،د

اعترفك مايتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

اللةنة بتحديد ما ىذا كاا د و ع انتهاد للعهد أم ال ،وأنها تعهدت ،عمالً مالماد 2

من العهد ،مأا ت ذمن لةميع األفراد الموجودين فل ى ليمها أو الخاضذعين لواليتها الحقو المعترف بها فل

العهد ،وأا توفر س ذذبيل انتص ذذاف فعاالً عندما يثبك و وع انتهاد ،ف نها تود أا تتلقى من الدولة الطرف فل
و ذذوا  180يوماً معلومات مش ذذأا التدابير المتخ لوض ذذع آراء اللةنة موض ذذع التنفي  .ويطلب ىلى الدولة
الطرف أي اً نشر ل ه اآلراء وتعميمها على نطا واسع بلغاتها الرسمية.

()9
8

انظر مامادوف وآيروا ضد أذربيةاا ( ،)CCPR/C/130/D/2928/2017الفقر  ،3-7مع تغيير ما يقت يه ايتالف الحاإ.
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