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المرفق
آراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بموجب الفقرة  4من المادة  5من
البروتوكول االختياري الملحوق بالعهود الودولي الخواص بوالحقوق المدنيوة
والسياسية (الدورة )115
بشأ
البالغ رقم *2010/2011

املقدم من:

فالدميري رومانوفسكي (ال ميثله حمام)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

بيالروس

تاريخ البالغ:

 20آذار/مارس ( 2009تاريخ تقدمي الرسالة األوىل)

إ اللجفررة املعفيررة قرروا اإلنسررا  ،املفشررأة مبوجررب املررادة  28مررن العهررد الرردو اخلرراص
باحلقوا املدنية والسياسية،

وقد اجت عت

 29تشرين األول/أكتوبر ،2015

وقر ررد فر ر ررت م ر ررن الفظ ر ررر ال ر رربالغ رق ر ررم  2010/2011املق ر رردم إليه ر ررا م ر ررن فالدمي ر ررري
رومانوفس رركي مبوج ررب ال وتوك ررول االختي رراري امللح ررق بالعه ررد ال رردو اخل رراص ب رراحلقوا املدني ررة
والسياسية،
الطرف،

وقد وضعت

اعتبارها مجيع املعلومات اخلطية اليت أتاحها هلا صاحب الربالغ والدولرة

تعت د ما يلي:

__________

*
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شرراريف دراسررة هررالا الرربالغ أعنررا اللجفررة التاليررة أورراإهم :السرريد يرروجي إواسرراوا ،والسرريد فرروتي بررارارتسي ،
والسر رريد عير ررا ،بر ررن عاشر ررور ،والسر رريد لسهر رراري بورير ررد ،والسر رريد مر رراورو ب ر رولييت ،والسر رريد أوليايير رره دي فروفير ررل،
والسررري ناجيررل رود  ،والسرريد فيكتررور مانويررل رودري رري  -ريسرريا ،والسرريد فابيررا ع ررر سررالايو  ،والسرريدة آنيررا
سرراي ت  -فرروهر ،والس رريد ديررروجالل سيتولسرريف  ،والسرريد يوفررال شررا  ،والسرريد كونسررتونتن فاردريالشررايلي،
والسيد أمحرد أمرن فرتهلل ا  ،والسريدة سرارة كلياالنرد ،والسريد دنكرا موهومرورا الكري ،والسريدة مرار و واترفرال،
والسيدة إياانا يليتش.
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آراء بموجب الفقرة  4من المادة  5من البروتوكول االختياري
 -1صاحب البالغ هو فالدميري رومانوفسكي ،وهو مواطن بيالروسي ُولِد عام .1941
ويرردعي أنرره ضررحية انتهررايف برريالروس حلقوقرره املكاولررة مبوجررب املررادة  )1(22و( )2برراالقنا مررع
امل ررادتن ()3(2أ) و )1(5م ررن العه ررد ال رردو اخل رراص ب رراحلقوا املدني ررة والسياس ررية .وق ررد دخ ررل
ال وتوكول االختياري حيس الفااذ بالفسبة للدولة الطرف  30كانو األول/ديس .1992
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
 14حسيرا /يونيرره  ،2006شرراريف صرراحب الرربالغ جت ررع ملتقاعرردين بيالروسررين
1-2
ُعقررد ميفسررَّ ،ومثررل فيرره  29شخصررا ،مررفهم صرراحب الرربالغ 270 ،متقاعرردا مررن تل ر
مف رراطق ب رريالروس .وخ ررالل ه ررالا التج ررع ،تق رررر إنش ررا رابط ررة عام ررة اوه ررا املس ررفو  .و 13
متور/يوليه  ،2006قُدمت وثائق تسجيل الرابطة الروي إىل ورارة العدل.
 2-2و رس ررالتن م ر ر رختن  30و 31تش ر ررين األول/أكت رروبر  ،2006أبل ررت ورارة الع رردل
صرراحب الرربالغ برفنررها تسررجيل الرابطررة برردعومل أ التج ررع مل يكررن شرررعيا  ،وهررو مررا جعررل
بالترا مجيرع القررارات املعت ردة خاللرره ،مبرا فيهررا قررار إنشرا الرابطررة ،باطلرة مررن الفاحيرة القانونيررة.
ك ررا أشررارت الررورارة إىل أ إحرردمل وثررائق التج ررع املوقعررة مل تقرردم صرري ة وثيقررة ائيررة وإ ررا
بوصاها مسودة مشروع.
 3-2و  28تش ررين الثررا /نرروف  ،2006قرردمت ورارة العرردل توضرريحات إضررافية .فقررد
أفادت بأ التج ع مل يكن شرعيا ألنه ال توجد أي وثيقة حتردد قواعرد الت ثيرل ذلرَّ التج رع
وألنره جرررمل تعيررن بعررص األشررخاص خررالل االجت اعررات اإلقلي يررة ك ثلررن ر ررم أنرره مل نررروا
تلَّ االجت اعات .ويشري صاحب البالغ إىل أ يراب بعرص مرن هر ال امل ثلرن قرد يعرسمل إىل
املر ،الرالي ال يشركل مانعرا لتعييرفهم ثلرن خرالل التج رع التأسيسري .و هرالا الصردد ،يشرري
وعيفروا ثلررن بالاعررل
إىل أ هر ال األشررخاص أعطروا مروافقتهم املسرربقة علررى تعييررفهم ثلررنُ ،
يررا م .و ررالا الصرراة ،شرراركوا الحقررا التج ررع .ك ررا ي كررد صرراحب الرربالغ أ األسررباب الرريت
ساقتها ورارة العدل لرفنها تسجيل الرابطة ال يفص عليها القانو وتعد بالتا تعساية.
 4-2و  27كانو األول/ديس  ،2006قدم صاحب البالغ وعنروا آخررا مرن أعنرا
الرابطة طعفا القرارين الصادرين عن ورارة العدل  30و 31تشرين األول/أكتوبر  2006أمرام
احملك ررة العلي ررا .وأش رراروا إىل أن رره ،وفق ررا لل ررادة  15م ررن ق ررانو الرابط ررات العام ررة ،جي ررور إرج ررا
التس ررجيل ول رري رفن رره حال ررة وج ررود نر رواقص ميك ررن ت ررداركها م ررن قبي ررل ع رردم اس ررتياا الوث ررائق.
وبالتا  ،كا على ورارة العدل أ ترجئ تسجيل الرابطة وتطلب تقدمي الوثائق الفاقصة ،أي الوثيقرة
اخلتامية للتج ع التأسيسي .وقردموا أمثلرة علرى حراالت ُرفرص فيهرا تسرجيل رابطرات وفقرا لل رادة 15
مررن هررالا القررانو  ،نظ ررا السررتحالة تررداريف الف رواقص الرريت اعررنت الوثررائق املقدمررة ،وأشرراروا إىل أ
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حالة رابطتهم ال تفدرج ضر ن أي مرن هرالا احلراالت .واسرتفدوا شركواهم املقدمرة إىل احملك رة
العليا إىل مجلة مبادئ مفها حقهم حرية تكوين اجل عيات الالي حت يه املادة  22من العهد.
 5-2و  5ش رربارب/ف اير  ،2007اعنف ررت احملك ررة العلير را ب ررأ ع رردم تق رردمي وثيق ررة التج ررع
اخلتامية املتعلقة بت ثيل األعنا ال جيور اعتبارا سببا لرفص تسجيل الرابطة .ري أ ورارة العردل
أضررافت ،خررالل جلسررة احملك ررة ،حججررا جديرردة إىل تلررَّ الرريت أورد ررا رسررالتيها املتعلقتررن
برفص تسجيل الرابطة ،من قبيل مشراركة شرخص يُردعى رافيرالوف مل يكرن لره احلرق املشراركة،
س ررب ال ررورارة .وي رردعي ص رراحب ال رربالغ أ م ررن رردد م ررا إذا ك ررا للس رريد رافي ررالوف احل ررق
املشرراركة أم ال هررو التج ررع ناسرره ولرري الررورارة .ررري أ احملك ررة العليررا رفنررت طعررن أصررحاب
الشكومل.
الشكوى
 1-3يدعي صاحب البالغ أ رفص تسجيل رابطة املسفو يقيد بشركل تعسراي حقره
حريررة تكرروين اجل عيررات مررع آخررين ،وهررو مررا يشرركل انتهاكررا لل ررادة  )1(22و( )2مررن العهررد،
أل األسررباب الرريت سرراقتها ورارة العرردل لرررفص تسررجيل الرابطررة ال يررفص عليهررا القررانو  ،مررا جيعررل
بالتا الرفص تعسرايا .ويقرول إ حجرا الرورارة تارر ،قيرودا رري متفاسربة و رري ضررورية لردواعي
األمن والفظام العام ومحاية الصحة العامة أو األخالا أو حقوا اآلخرين وحريا م.
 2-3ك ررا يرردعي صرراحب الرربالغ وقرروع انتهررايف لل ررادة  22برراالقنا مررع املررادة  )1(5مررن
العهررد أل احلج ررا الرريت س رراقتها ورارة الع رردل تتجرراور القي ررود املس ر و ررا واملفص رروص عليه ررا
املادة  )2(22من العهد .ويدعي صاحب البالغ كاللَّ أ القوانن الوطفية ال تقتني أال يُعرن
ك ثلن سومل من يشاركو اجت اع مرا وأ يشراريف مجيرع هر ال امل ثلرن املعيفرن التج رع
ُ
التأسيسرري .ومل تُشررر السررلطات الوطفيررة إىل األ ررا ،الرريت توختهررا بوضررعها الشرررورب املشررار إليهررا
أعالا.
 3-3ك ا يدعي صراحب الربالغ وقروع انتهرايف لل رادة  22براالقنا مرع املرادة ()3(2أ) مرن
العهد ،ألنره مل يرتهلل لره سربيل انتصراف قرانو فعرال .و هرالا الصردد ،يرل صراحب الربالغ إىل
مجل ر ررة مص ر ررادر مفه ر ررا تقري ر ررر املق ر رررر اخل ر رراص املعر ر ر باس ر ررتقالل القن ر رراة واحمل ر ررامن لع ر ررام 2001
( )E/CN.4/2001/65/Add.1الالي ورد فيه أ القناة بيالروس ليسوا مستقلن .ك ا يرل إىل
آرا اللجف ررة ع رردد م ررن القن ررايا ض ررد ب رريالروس ال رريت مل جي ررر تفاي ررالها قر ر  ،وي رردعي أ س رربل
االنتصاف احمللية ري فعالة.
 4-3وينرري صرراحب الرربالغ أنرره جيررور ،وفقررا للقروانن الوطفيررة ،مسررا لة شررخص مررا جفائيررا
بته رة إدارة هيةرة رري مسرجلة ،وهرو مرا يعتر ا عائقرا لت تعره قره حريرة تكروين اجل عيرات مرع
آخرين.
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مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ
 1-4أبرردت الدولررة الطرررف ،مررالكرة شرراوية م رخررة  6كررانو الثا /يفرراير  ،2011قلقهررا
بشأ مجلة أمور مفها التسجيل ري امل ر لبال رات قردمها أفرراد خاضرعو لواليتهرا مل يسرتفادوا،
على حد رأيها ،مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة ،مبا ذلَّ تقدمي طلب إىل مكتب املدعي
العررام ب ر جرا مراجعررة قنررائية حلكررم اكتسررب قرروة الشرري املقنرري برره ،وهررو مررا يشرركل انتهاكررا
لل ررادة  2مررن ال وتوكررول االختيرراري .وقالررت إ تسررجيل اللجفررة هلررالا الرربالغ وبال ررات أخرررمل
عديدة يشكل انتهاكا ألحكام ال وتوكول االختيراري وإنره ال توجرد أي أسر قانونيرة تسرتدعي
أ تفظررر الدولررة الطرررف تل ررَّ البال ررات وإ ررا سررتعت أي ق ررار تتخررالا اللجفررة بشررأ ه ررالا
البال ات براطال .وقالرت كراللَّ إ أي إحراالت إىل ارسرات اللجفرة الطويلرة األمرد في را يتعلرق
بتسجيل البال ات ري مل ِسمة هلا قانونا.
 2-4و رس ررالة م رخ ررة  19نيس ررا /أبريل  ،2011أبل ر رئ رري اللجف ررة الدول ررة الط رررف بأن رره
يُسررتااد مررن املررادة  )2(4مررن ال وتوكررول االختيرراري امللحررق بالعهررد أنرره يفب رري للدولررة الطرررف أ
تقرردم إىل اللجفررة مجيررع املعلومررات املتاحررة هلررا .وطُلررب إىل الدولررة الطرررف أ تقرردم مالحظررات
إضافية بشأ مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية .ك ا أُبل ت الدولة الطرف بأ اللجفرة ،حالرة
عدم تقدمي هالا املالحظات ،ستفتقل إىل الفظر البالغ بفا على املعلومات املتاحة هلا.
 3-4و مالكرة شراوية م رخرة  25كرانو الثا /يفراير  ،2012أفرادت الدولرة الطررف بأ را،
بانن امها إىل ال وتوكول االختياري ،وافقت ،مبوجب املرادة  1مفره ،علرى االعرناف باختصراص
اللجفة أ تتلقى وتعاجل بال ات مقدمة من أفراد خاضرعن لواليرة الدولرة الطررف يردعو أ رم
ضحايا النتهاكها ألي حق من حقروقهم الريت يهرا العهرد .رري أ الدولرة الطررف أشرارت إىل
أ هررالا االع رناف اقررن بأحكررام أخرررمل مررن ال وتوكررول االختيرراري ،مررن بيفهررا تلررَّ الرريت حترردد
املعررايري املتعلقررة بأصررحاب الشرركاومل ومقبوليررة بال ررا م ،وال سرري ا املادتررا  2و .5وأكرردت أ
الدول األطراف ليست ملسمة ،مبوجب ال وتوكول االختياري ،براالعناف بالفظرام الرداخلي للجفرة
وال بتاس ررريها ألحك ررام ال وتوك ررول ال ررالي ال ميك ررن أ يك ررو فع رراال إال إذا ج رررمل وفق ررا ألحك ررام
اتااقيررة فييفررا لقررانو املعاهرردات .وقالررت إنرره ،في ررا يتعلررق ب ر جرا الشرركاومل ،يفب رري أ تسنشررد
ال ر رردول األطر ر رراف أوال وقب ر ررل ك ر ررل ش ر رري بأحك ر ررام ال وتوك ر ررول االختي ر رراري ،وإ اإلح ر رراالت إىل
امل ارسر ررات الطويلر ررة األمر ررد للجفر ررة وأسر رراليب ع لهر ررا وس ر روابقها ال نر ررع ألحكر ررام ال وتوكر ررول
االختياري .ك ا قالرت إ را سرتعت أي برالغ يُسرجل بطريقرة تشركل انتهاكرا ألحكرام ال وتوكرول
االختي رراري ررري متواف ررق م ررع ه ررالا ال وتوك ررول وسنفن رره دو التعلي ررق عل ررى مقبوليت رره أو أسس رره
املوضرروعية ،وإ سررلطا ا الوطفيررة سررتعت أي قررار تتخررالا اللجفررة بشررأ هررالا البال ررات املرفوضررة
باطال  .وترمل الدولة الطرف أ تسجيل هالا البالغ وعدة بال ات أخرمل معروضة على اللجفة
شكل انتهاكا لل وتوكول االختياري.
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المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاو الدولة الطرف
 1-5تالح ر اللجفررة تأكيررد الدولررة الطرررف بأنرره ال توجررد أي أس ر قانونيررة للفظررر هررالا
الرربالغ ،أل تسررجيله يشرركل انتهاكررا ألحكررام ال وتوكررول االختيرراري وبأ ررا ررري ملسمررة مطلقررا
برراالعناف بالفظررام الررداخلي للجفررة وال بتاسررريها ألحكررام ال وتوكررول االختيرراري وبررأ سررلطا ا
ستعت أي قرار تتخالا اللجفة بشأ هالا البالغ باطال .
 2-5وتررالكر اللجفررة بررأ الاقرررة  2مررن املررادة  39مررن العهررد ررول هلررا وضررع نظامهررا الررداخلي
اخلرراص ررا ،الررالي وافقررت الرردول األطرراف علررى االعرناف برره .وتالحر أ الرردول األطرراف
العهررد ،باننر امها إىل ال وتوكررول االختيرراري ،تعررنف باختصرراص اللجفررة أ تتلقررى بال ررات
من األفراد الالين ي ّدعو أ م ضحايا انتهاكات ألي حق من احلقروا املفصروص عليهرا العهرد
وأ تفظر فيها (الديباجة واملرادة  1مرن ال وتوكرول االختيراري) .واننر ام دولرة مرا إىل ال وتوكرول
االختياري يع ض فيا تعهدا مفها بالتعاو مع اللجفة سن نية من أجل الس ا هلرا برالفظر
هرالا البال ررات ومتكيفهرا مررن ذلرَّ ،ةّ إحالررة آرائهرا إىل الدولررة الطررف وإىل الشررخص املعر بعررد
دراسة البالغ (الاقرترا  1و 4مرن املرادة  .)5ويتفرا مرع هرالا االلتسامرات ا راذُ الردول األطرراف
ألي إج ررا ات مررن شررأ ا مفررع اللجفررة مررن ررم بررالغ مررا ودراسررته أو إعاقررة ع لهررا وإصرردارها
آلرائها( .)1ويعود إىل اللجفة أمر حتديد ما إذا كرا يفب ري تسرجيل برالغ مرا .وتالحر اللجفرة أ
الدول ررة الط رررف ق ررد أخل ررت بالتساما ررا مبوج ررب امل ررادة  1م ررن ال وتوك ررول االختي رراري بع رردم قبوهل ررا
الختصاص اللجفة ا اذ القرار بشأ تسرجيل البال رات وب عال را سرلاا أ را لرن تقبرل قررارات
اللجفة بشأ مقبولية البال ات أو أسسها املوضوعية(.)2
النظر في مقبولية البالغ
أي ادعا يرد برالغ مرا ،يتعرن علرى اللجفرة أ تقررر ،وفقرا لل رادة 93
 1-6قبل الفظر
ّ
من نظامها الداخلي ،ما إذا كا البالغ مقبوال أم ال مبوجب ال وتوكول االختياري للعهد.
 2-6ووف ررق م ررا تقتن رريه امل ررادة ()2(5أ) م ررن ال وتوك ررول االختي رراري ،تيقف ررت اللجف ررة م ررن أ
املسألة ذا ا ليست قيد الفظر مبوجب إجرا آخر للتحقيق أو التسوية على الصعيد الدو .
__________

()1
()2

6

انظر ،ض ن مجلة بال ات أخرمل ،الربالغ رقرم  ،1999/869بيانرديون وآخررو ضرد الالبرن ،اآلرا املعت ردة
 19تشرين األول/أكتوبر  ،2000الاقرة .1-5
انظررر البال ررات رقررم  ،2010/1949كورل رروف وآخ رررو ض ررد برريالروس ،اآلرا املعت رردة  25آذار/م ررارس
 ،2015الاقرتر ررا  1-5و 2-5ورقر ررم  ،2003/1226كورنيفكر ررو ضر ررد بر رريالروس ،اآلرا املعت ر رردة 20
متررور/يوليرره  ،2012الاقرتررا  1-8و 2-8ورقررم  ،2010/1948تورشررفيايف وآخرررو ضررد برريالروس ،اآلرا
املعت دة  24متور/يوليه  ،2013الاقرتا  1-5و.2-5
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 3-6وفي ررا يتعل ررق بالش ررررب ال روارد امل ررادة ()2(5ب) م ررن ال وتوك ررول االختي رراري ،تالح ر
اللجفررة أ الدولررة الطرررف اعنضررت علررى قبررول الرربالغ برردعومل عرردم اسررتفااد سرربل االنتصرراف
احمللية ،حيم أشارت إىل أ صاحب البالغ مل يطلب إىل مكتب املردعي العرام الفظرر قنريته
إطررار إج ررا املراجعررة القنررائية .وتررالكر اللجفررة باجتهادا ررا الرريت ماادهررا أ تقرردمي طلررب إىل
مكتررب املرردعي العررام ب ر جرا مراجعررة قنررائية حلكررم اكتسررب قرروة الشرري املقنرري برره ال يشرركل
سر رربيل انتصر رراف فعر رراال يتعر ررن اسر ررتفاادا أل ر ررا ،الاقر رررة (2ب) مر ررن املر ررادة  5مر ررن ال وتوكر ررول
االختي ر رراري( .)3وعلي ر ره ،ت ر رررمل اللجف ر ررة أ أحك ر ررام الاق ر رررة (2ب) م ر ررن امل ر ررادة  5م ر ررن ال وتوك ر ررول
االختياري ال متفعها من الفظر هالا البالغ.
 4-6وحتي اللجفة عل ا بادعا صاحب الربالغ أ الدولرة الطررف انتهكرت حقوقره املكاولرة
مبوجب املرادة  )2(22براالقنا مرع املرادة ()3(2أ) مرن العهرد .رري أ اللجفرة تررمل أ صراحب
البالغ ،استفادا إىل املعلومات املعروضرة عليهرا ،مل يقردم أدلرة كافيرة لردعم ادعائره املتعلرق بانتهرايف
املرادة  )2(22برراالقنا مررع املررادة ()3(2أ) مررن العهرد .وترررمل اللجفررة بالتررا أ صرراحب الرربالغ
مل يدعم ذلَّ االدعا مبا يكاي من األدلة أل را ،املقبوليرة و لرص إىل أنره رري مقبرول مبوجرب
املادة  2من ال وتوكول االختياري.
 5-6ك ا حتي اللجفة عل ا بادعا صاحب البالغ املفدرج إطار املرادة  22براالقنا مرع
املر ررادة  )1(5مر ررن العهر ررد .وتر ررالكر اللجفر ررة بر ررأ املر ررادة  )1(5ال ت ر رفص علر ررى أي حقر رروا فردير ررة
مفاصلة( .)4وبالتا  ،ف ذلَّ االدعرا رري متوافرق مرع العهرد و رري مقبرول مبوجرب املرادة  3مرن
ال وتوكول االختياري.
 6-6وترررمل اللجفررة أ صرراحب الرربالغ دع رم مبررا يكارري مررن األدلررة أل ررا ،املقبوليررة ادعررا ا
املتبقرري الررالي يثررري مسررائل تفرردرج إطررار املررادة  )1(22مررن العهررد .وعليرره ،تعلررن قبررول الرربالغ
وتفتقل إىل الفظر أسسه املوضوعية.
النظر في األسس الموضوعية
 1-7نظرت اللجفرة هرالا الربالغ ضرو مجيرع املعلومرات الريت أتاحهرا هلرا الطرفرا  ،وذلرَّ
وفق ا تقتنيه املادة  )1(5من ال وتوكول االختياري.
 2-7واملسررألة املعروضررة علررى اللجفررة هرري مررا إذا كررا رفررص سررلطات الدولررة الطرررف تسررجيل
الرابطررة العامررة املسررفو يشرركل تقييرردا ررري مر ر حلررق صرراحب الرربالغ حريررة تكرروين اجل عيررات
مع آخرين .و الا اخلصوص ،تالكر اللجفة بأ مه تها مبوجرب ال وتوكرول االختيراري ليسرت إجررا
__________

()3
()4
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انظ ررر ،ض ر ن مجلررة بال ررات أخ رررمل ،البال ررن رقررم  ،2009/1873أليكس رري ضررد االحترراد الروس رري ،اآلرا
املعت دة  25تشرين األول/أكتوبر  ،2013الاقرة  4-8ورقم  ،2010/1985كوكوتيش ضرد بريالروس،
اآلرا املعت دة  24متور/يوليه  ،2014الاقرة .3-7
البالغ رقم  ،2003/1167رايوس ضد الالبن ،اآلرا املعت دة  27متور/يوليه  ،2004الاقرة .8-6
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تقييم نظري للقوانن اليت سفتها الدولة الطررف وإ را التريقن را إذا كرا تفايرال تلرَّ القروانن هرالا
احلالة يفطوي على انتهايف حلقوا صاحب البالغ( .)5وترالكر اللجفرة بأنره ،وفقرا لل رادة  )2(22مرن
العهد ،يفب ي أ يستو أي تقييد حلرية تكوين اجل عيرات الشررورب التاليرة عت عرة( :أ) يفب ري أ
يفص عليه القانو (ب) ال جيرور فرضره إال ألحرد األ ررا ،املفصروص عليهرا املرادة )2(22
(ج) يفب رري أ يك ررو ض ررروريا عت ررع دميقراط رري لتلبي ررة أح ررد تل ررَّ األ ر ررا ،ومتفاس رربا
طابعرره( .)6و رأي اللجفررة ،تع ر اإلشررارة إىل عت ررع دميقراطرري سررياا املررادة  22أ وجررود
الرابطات وتسيريها ،مبا فيها تلَّ اليت تروج بشكل سل ي أفكارا ال تروا بالنررورة للحكومرة أو
أ لبية السكا  ،عفصرا يشكال ركفا من أركا أي عت ع دميقراطي( .)7و الا اخلصوص ،ترالكر
اللجفة بأ مس ولية إظهار أ القيود املاروضة م رة هالا احلالة تقع على الدولة الطرف.
 3-7وتالح اللجفة إفادة صاحب البالغ بأنه ُرفص تسجيل الرابطة بفا على عردة أسرباب
سرراقتها الدولررة الطرررف يفب رري تقيي هررا ضررو اآلثررار الواقعررة عليرره وعلررى رابطترره .ك ررا تالح ر
اللجفة أنه ،وإ كا القانو ذو الصرلة يرفص علرى األسرباب املسراقة ،ك را يتنرهلل مرن املعلومرات
املعروضررة عليهررا ،مل حترراول الدولررة الطرررف تقرردمي أي حجررا علررى أ إجرا ا ررا ضرررورية حل اي ررة
األمن الوط أو السالمة العامرة أو الفظرام العرام أو الصرحة العامرة أو األخرالا العامرة أو حقروا
اآلخ ررين وحريررا م ،أو أ رفررص تسررجيل الرابطررة إج ررا يتفاسررب والظررروف السررائدة .وتالح ر
اللجفررة كرراللَّ أ السررلطات الوطفيررة ،وال سرري ا احملك ررة العليررا ،مل تقرردم قرارا ررا املتاحررة أي
توضريهلل لردواعي ضررورة تقييرد حرق صراحب الربالغ حريرة تكروين اجل عيرات الرالي ترفص عليرره
املادة  )2(22من العهد(.)8
 4-7وتالح اللجفة أ رفص تسجيل الرابطة أدمل بشكل مباشر إىل مفع الرابطة من الع ل
بصرراة قانونيررة إقلرريم الدولررة الطرررف وحرررم صرراحب الرربالغ بشرركل مباشررر مررن الت تررع قرره
حرية تكروين اجل عيرات .وعليره ،لرص اللجفرة إىل أ رفرص تسرجيل الرابطرة ال يسرتو الشررورب
املفص رروص عليه ررا امل ررادة  )2(22م ررن العه ررد في ررا يتعل ررق بص رراحب ال رربالغ وت رررمل أ حق رروا
صاحب البالغ املكاولة مبوجب املادة  )1(22من العهد قد انتُ ِهكت(.)9
__________

()5
()6
()7
()8
()9
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انظ ررر ال رربالغ رق ررم  ،1993/550فوريس ررو ض ررد فرنس ررا ،اآلرا املعت رردة
الاقرة .3-9
انظررر ،علررى سرربيل املثررال ،البال ررن رقررم  ،2001/1039رفوركرروف وآخرررو ضررد برريالروس ،اآلرا املعت رردة
 17تشر ررين األول/أكت رروبر  ،2006الاق رررة  2-7ورق ررم  ،2005/1383كاتس ررورا وآخ رررو ض ررد ب رريالروس،
اآلرا املعت دة  25تشرين األول/أكتوبر  ،2010الاقرة .2-8
انظر البالغ كاتسورا وآخرو ضد بيالروس ،الاقرة .2-8
انظررر ،علررى سرربيل املثررال ،الرربالغ رقررم  ،2012/2153كاليرراكن وآخرررو ضررد برريالروس ،اآلرا املعت رردة
 10تشرين األول/أكتوبر  ،2014الاقرة .3-9
املصدر ناسه ،الاقرة .4-9
 8تشر ررين الث ررا /نوف

،1996
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 5-7و ضر ررو مر ررا تقر رردم ،لر ررص اللجفر ررة إىل أ حر ررق صر رراحب الر رربالغ حرير ررة تكر رروين
اجل عيررات مررع آخ ررين مل ر ة باحل ايررة الكافيررة أو الاعالررة .وعليرره ،تسررتفتا اللجفررة أ الوقررائع،
بصي تها املعروضة عليها ،تفم عن انتهايف الدولة الطرف حلقوا صاحب الربالغ املكاولرة مبوجرب
املادة  )1(22من العهد.
 -8وإذ تتص رررف اللجف ررة وفق ررا للاق رررة  4م ررن امل ررادة  5م ررن ال وتوك ررول االختي رراري ،ت رررمل أ
الوقررائع املعروضررة عليهررا تكشر انتهاكررا حلقرروا صرراحب الرربالغ املكاولررة مبوجررب الاقرررة  1مررن
املادة  22من العهد.
 -9ووفقا للاقرة الارعية (أ) من الاقرة  3من املادة  2من العهد ،يتعن على الدولة الطررف
توفري سبيل انتصاف فعال لصاحب البالغ .ويوجب هالا االلتسام على الدولة الطرف توفري كامل
سرربل ج ر النرررر لاشررخاص الررالين انتُ ِهكررت حقرروقهم الرريت يكالهررا العهررد .وعليرره ،يلررسم الدول رة
الطرف ،ض ن مجلة أمور ،أ تعيد الفظر طلب تسجيل الرابطة العامة املسفو علرى أسراس
ة
معايري تتوافق مع الشررورب املفصروص عليهرا املرادة  22مرن العهرد .ك را يلرسم الدولرة الطررف أ
تتخال خطوات ملفع وقوع انتهاكات اثلة املستقبل.
 -10إ الدولة الطرف ،بانن امها إىل ال وتوكول االختياري ،قد اعنفت باختصاص اللجفة
حتديد ما إذا كا قد حدث انتهايف للعهد أم ال .ووفقا لل رادة  2مرن العهرد ،تعهردت الدولرة
الطرف بأ تكال متتع مجيع األفراد املوجودين إقلي ها أو اخلاضعن لواليتها براحلقوا املعرنف
ررا العهررد وبررأ تترريهلل هلررم سرربل انتصرراف فعالررة إذا ثبررت حرردوث انتهررايف .وبالتررا  ،تطلررب
اللجفررة إىل الدولررة الطرررف أ تقرردم إليهررا ،نررو  180يومررا ،معلومررات بشررأ الترردابري الرريت
ا ررال ا لوضررع هررالا اآلرا موضررع التفايررال .ك ررا تطلررب اللجفررة إىل الدولررة الطرررف أ تفشررر هررالا
اآلرا وتع ها على نطاا واسع بالل تن البيالروسية والروسية.
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