
ਇ"ਕ ਹ%ਰ ਕਾ(ਨੀ ਜਿ "ਤ: ਬ/ਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਰਵ ਉ7ਚ ਅਦਾਲਤ ਨ9 ਦ% ਸਕ:ਲ; ਵਿ "ਚ ਪ"ਗ 
ਤ9 ਲ"ਗੀ ਰ%ਕ ਹਟਾਈ

“ ਪਿ ਛਲ% ਹਫਤ% ਸuਪਰੀਮ ਕ/ਰਟ ਦuਆਰਾ ਪ4ਕੀ ਤਰ56 ਰ4ਦ ਕਰਨ ਤ8 ਪ ਹਿ ਲ6, ਯuਨਾਈਟਡ ਸਿ 4ਖਸ ਦੀ ਕਾ=ਨੀ 
ਟ/ਲੀ (ਟੀਮ) ੨੦੦੬ ਤ8 ਹੀ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾ=ਨੀ ਲੜਾਈ ਦ% ਮ/ਢੀਆਂ ਵਿ 4ਚ ਰਹੀ ਹI, ਜਦ8 
ਇ4ਕ ਹ%ਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨ% GO ਸਕLਲ6 ਵਿ 4ਚ ਪ4ਗ ਉNਤ% ਪਾਬPਦੀ ਹਟਾ ਦਿ 4ਤੀ ਸੀ, ਜਿ ਹੜੀ ਕਿ  ਇ4ਕ ਹ/ਰ 
ਅਦਾਲਤ ਨ% ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਤ% ਫਿ ਰ ਤ8 ਲਾਗL ਕਰ ਦਿ 4ਤੀ ਸੀ” ਇਹ ਕ ਹਿ ਣਾ ਹI ਮ ਜਿ Pਦਰਪਾਲ ਕSਰ, 
ਯuਨਾਈਟਡ ਸਿ 4ਖਸ, ਇ4ਕ ਅPਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕਾਲਤੀ ਸਮLਹ, ਦ% ਅPਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾ=ਨੀ ਨਿ ਰਦ%ਸ਼ਕ ਦਾ।

“ਬਹuਤ ਸਾਲ6 ਦ% ਅਮਨਮਈ ਵਿ ਰ/ਧ ਦ% ਬਾਅਦ, ਸਿ 4ਖ6 = ਸਹੀ ਠ ਹਿ ਰਾਇਆ ਗਿ ਆ ਹI” ਯuਨਾਈਟਡ ਸਿ 4ਖਸ 
ਦ% ਬIਲਜੀਅਮ ਦ% ਵਕੀਲ Pieter Lagae ਨ% ਕਿ ਹਾ।

੧੩ ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿ ੰਘ / ਪਿ ਛਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ



ਸਕੂਲ ਵਿ ੱਚ ਪੜ9ਨ ਆਉਣ ਲਈ ਪਟਕਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 
ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿ ਆ।

੧੮ ਅਕਤLਬਰ ੨੦੧੪, ਸYਟ ਟਰLਡਨ, ਬIਲਜੀਅਮ - Conseil d’Etat (ਸਰਵਉNਚ ਅਦਾਲਤ) ਨ% ਸਿ 4ਖ6 
ਦੀ ਪ4ਗ ਤ% ਦ/ GO ਸਕLਲ6, ਜਿ ਹੜ% ਕਿ  ਬIਲਜੀਅਮ ਦ% ਫਲI ਮਿ ਸ਼ ਹਿ 4ਸ% ਵਿ 4ਚ ਸਿ 4ਖ ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀਆਂ ਵ4ਲ8 
ਦਾਖਲਾ ਲਏ ਗਏ ਸਕLਲ6 ਦ% ਇ4ਕ ਵ4ਡ% ਸਮLਹ ਦਾ ਇ4ਕ ਹਿ 4ਸਾ ਹਨ, ਵ4ਲ8 ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬPਦੀ = 
ਪਲਟ ਦਿ ਆਂ ਸਿ 4ਖ ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ = ਬਰਕਰਾਰ ਰ4 ਖਿ ਆ ਹI।

“ ਮਿ ਤੀ ੧੪ ਅਕਤLਬਰ ੨੦੧੪ ਦ% ਦ/ ਵ4ਖ/ ਵ4ਖਰ% ਇਤਿ ਹਾਸਕ ਫIਸ ਲਿ ਆਂ ਵਿ 4ਚ ਸਰਵ-ਉNਚ ]ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ 
ਅਦਾਲਤ ਨ% ਸuਣਾਇਆ ਕਿ  GO ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿ 4 ਖਿ ਆ ਦਾ ਵਿ ਭਿ Pਨਤਾ ਅਤ% ਅਨ%ਕਤਾ ਦ% ਸ ਤਿ ਕਾਰ = ਹਾਨੀ 
ਪਹuPਚਾਏ ਬਿ ਨ6 ]ਬPਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਵ4ਧਤਾ ਹI” ਮ ਜਿ Pਦਰਪਾਲ ਕSਰ, ਯuਨਾਈਟਡ ਸਿ 4ਖਸ, ਇ4ਕ ਅPਤਰ-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕਾਲਤੀ ਗIਰ ਮuਨਾਫਾ ਸPਸਥਾ, ਜਿ ਸਨ% ਸਿ 4ਖ6 ਦੀ ਪ4ਗ ਉNਪਰ ਲ4ਗੀ ਪਾਬPਦੀ = ਵਾਪਸ ਲIਣ ਦੀ 
ਕਾ=ਨੀ ਲ ਹਿ ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹI, ਦ% ਅPਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾ=ਨੀ ਨਿ ਰਦ%ਸ਼ਕ ਨ% ਕਿ ਹਾ।

ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿ Pਘ (੧੨ ਸਾਲ) ਅਤ% ਸuਖਜ/ਤ ਸਿ Pਘ (੧੦ ਸਾਲ) ਨ% ਆਪ/ ਆਪਣ% ਸਬPਧਤ GO ਸਕLਲ6 
ਵ4ਲ8 ਉਹਨ6 = ਆਪਣਾ ਪਟਕਾ (ਨSਜuਆਨ ਸਿ 4ਖ6 ਵ4ਲ8 ਸਿ ਰ ਢ4ਕਣ ਲਈ ਪ ਹਿ ਨਿ ਆ ਜ6ਦਾ ਕ4ਪੜਾ), ਜਿ ਹੜਾ 
ਕਿ  ਉਹਨ6 ਦ% ਸਿ 4ਖ ਵਿ ਸ਼ਵਾਸ ਅਨuਸਾਰ ਹਰ ਵ%ਲ% ਪ ਹਿ ਨਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹI, ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬLਰ ਕਰਨ ਦ% 
ਵਿ ਰu4ਧ ਸਤPਬਰ ੨੦੧੩ ਵਿ 4ਚ ਦ/ ਵ4ਖ/ ਵ4ਖਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

“ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿ Pਘ ਹਾਲ6 ਕਿ  ਇ4ਕ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜਿ ਹਾ, ਗਲਤ ਕPਮ ਕਰਨ ਤ8 ਜ6 ਅਲ4ਗ-ਥਲ4ਗ ਹ/ ਜਾਣ ਤ8 
ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਮuPਡਾ ਹI। ਪਾਬPਦੀ ਤ8 ਬਾਅਦ ਉਸ ਨ% ਆਪਣ% ਪਟਕ% = ਬੜ% ਦu4ਖ ਨਾਲ ਲਾਹ ਦਿ 4ਤਾ। ਮa ਬਹuਤ 
ਖuਸ਼ ਹ6 ਕਿ  Conseil d’Etat (ਸਰਵਉNਚ ਅਦਾਲਤ) ਨ% ਪਾਬPਦੀ = ਉਲਟ ਦਿ 4ਤਾ ਹI ਅਤ% ਮ%ਰਾ ਪu4ਤ ਹuਣ 
ਪਿ ਛਲ% ਸਾਲ = ਪਰ56 ਰ4ਖ%ਗਾ ਅਤ% ਇ4ਕ ਵਧੀਆ ਭ ਵਿ 4ਖ ਵ4ਲ਼ ਵ%ਖ%ਗਾ।” ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦ% ਪਿ ਤਾ, ਸuਰਜੀਤ 
ਸਿ Pਘ ਨ% ਕਿ ਹਾ। ਤuਸc ਪਿ ਛਲ% ਸਾਲ ਦੀ ਲ4ਗੀ ਪਾਬPਦੀ ਨਾਲ ]ਭਾ ਵਿ ਤ ਹ/ਏ ਬIਲਜੀਅਮ ਦ% ਸਿ 4ਖ ਮuP ਡਿ ਆਂ ਨਾਲ 
ਪPਜਾਬੀ ਵਿ 4ਚ ਇ4ਕ ਛ/ਟੀ ਜਿ ਹੀ ਵੀਡੀਉ ਇPਟਰ ਵਿ ਊ, www.youtube.com/unitedsikhstv ਤ% ਵ%ਖ 
ਸਕਦ% ਹ/।

“Conseil d’Etat (ਸਰਵਉNਚ ਅਦਾਲਤ) ਨ% ਨਿ ਚ/ੜ ਵਿ 4ਚ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ  ਸਕLਲ ਐਵY ਹੀ ਧਾਰ ਮਿ ਕ 
ਵਿ ਸ਼ਵਾਸ ਦ% ]ਤ4ਖ ਚਿ Pਨ56 ਉNਤ% ਪਾਬPਦੀ ਅਜਿ ਹਾ ਕਰਨ ਦ% ਕਿ ਸ% ਅਧਾਰ ( ਜਿ ਵY ਕਿ  ਸ਼6ਤੀ ਭPਗ ਕਰਨਾ, 
ਧਰਮ ਪ ਰਿ ਵਰਤਨ, ਆਦਿ ) ਤ8 ਬਿ ਨ6 ਨਹc ਥ/ਪ ਸਕਦਾ। ਜ% ਕ/ਈ ਸਕLਲ ਫਿ ਰ ਵੀ ਅਜਿ ਹਾ ਕਰਦਾ ਹI, ਇਹ 
ਅPਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤSਰ ਤ% ਸuਰ4 ਖਿ ਅਤ ਧਾਰ ਮਿ ਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦ% ਮu4ਢਲ% ਹ4ਕ (art. 9 ECHR) ਦੀ ਵ4ਡ% ਪ4ਧਰ 
ਤ% ਉਲPਘਣਾ ਹI।” Pieter Lagae, ਮ%ਰ%ਲਵ%ਕ ਵਿ 4ਚ Van Steenbrugge & partners ਦੀ 
ਕਾ=ਨਦਾਨ ਫ਼ਰਮ ਦ%, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦ% ਵਕੀਲ ਨ% ਕਿ ਹਾ।

“ਅਸc ਉਹਨ6 ਸਾ ਰਿ ਆਂ ਦ% ਧPਨਵਾਦੀ ਹ6 ਜਿ ਹਨ6 ਨ% ਭਰ/ਸ% ਨਾਲ ਸਾ= ਅਤ%  ਕgਸਲ Conseil d’Etat 
(ਸਰਵਉNਚ ਅਦਾਲਤ) = ਇਹ ਫIਸਲਾ ਲIਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿ 4ਤਾ,” ਅਮਰਜੀਤ ਕSਰ, ਯuਨਾਈਟਡ ਸਿ 4ਖਸ 
ਦ% ਬIਲਜੀਅਮ ਦ% ]ਧਾਨ, ਨ% ਕਿ ਹਾ।

ਫIਸਲ% ਵਿ 4ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨ% ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗ4ਲ ਤ% ਜ਼/ਰ ਦਿ 4ਤਾ ਕਿ  ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਅਤ% ਸuਖਜ/ਤ, ਅਤ% ਵਿ ਸਥਾਰ 
ਵਿ 4ਚ, ਸਿ 4ਖ ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀਆਂ - ਨ% ਕਦ% ਵੀ ਕਿ ਸ% ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵ4ਈਏ ਦਾ ]ਦਰਸ਼ਨ ਨਹc ਕੀਤਾ। 

ਤuਸc ਪ4ਗ ਬPਨ5ਣ ਦ% ਹ4ਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇ4ਕ ਪ ਹਿ ਲੀ ]Iਸ ਰਿ ਲੀਜ਼ http://unitedsikhs.org/
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ਤuਸc ਪ4ਗ ਬPਨ5ਣ ਦ% ਹ4ਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇ4ਕ ਪ ਹਿ ਲੀ ]Iਸ ਰਿ ਲੀਜ਼ http://unitedsikhs.org/
PressReleases/PRSRLS-08-10-2013-00.html ਉNਤ% ਪੜ5 ਸਕਦ% ਹ/।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਮ ਜਿ Pਦਰਪਾਲ ਕSਰ
ਅPਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾ=ਨੀ ਨਿ ਰਦ%ਸ਼ਕ, ਯuਨਾਈਟਡ ਸਿ 4ਖਸ 
Law-belgium@unitedsikhs.org
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