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 1كنانون الثناين/
 -1صاحبا البالغ مها نيمنو حممند عندن وهن مواصظنة صنومالية ولند
يظاير  1990الصومال وتقيم كيظيا وليبان حممند حسنن وهنو منواصن دامنركن ولند 17
تس نرين األول/أكت ننوبر  1984الص ننومال( .)1وي نندعيان أن الدول ننة الط ننرف انتهك ن حقو هم ننا
املكفولنة مبوجنب املنواد  17و 23و 26منن العهنند .و ند دخننل الربوتوكنول االختينناري حين الظفننا
لظسبة للدولة الطرف  23آ ار/مارك  .1976وميثل صاحيب البالغ حمام.
الوقائع لما عرضها صاحبا البالغ
أوائ ننل ع ننام  2012عن نارف ص نناحيب ال ننبالغ عل ننى بعض ننهما ش ننقيق الس ننيدة حس ننن
1-2
وبدأ بيظهما عال ة عن صريق اهلاتف .و مكاملاهتما اهلاتفينة نررا الن وا  .والتقينا بسخصنيهما
للم ننرة األوىل  6ح يران/يوني ننه  2012نن ن وت وت وج ننا هظ نناك بع نند لن ن بثالث ننة أايم 9
ح يران/يونيننه  .2012وعنناد السننيد حسننن إىل النندامنرك ودل ن السننيدة عنندن كيظيننا .و 13
كننانون األول/ديسننمرب  2012تقنندما بطلننب لل ن ّم مشننل األسننرة النندامنرك عننن صريننق سننفارة
الدامنرك كيظيا حيث تقيم السيدة عدن(.)2
 2-2و  6شننباف/شرباير  2013رشضن دائننرة اهلجننرة الدامنركيننة مننظو تصنريو إ امننة للسننيدة عنندن
عم نالا ملننادة  )8(9مننن ننانون األجانننب( )3علننى أسنناك أن صنناحيب الننبالغ بصننفتهما ابننن خ ولننة
يعت نربان وثيق ن الصننلة مبوجننب هننذا البنناب مننن القننانون وأنننه يعتننرب لننذل مبقتضننى اش ن ان هننذا
احلكننم مسننتبعدا أن يكننون ال ن وا نند عقنند وشقننا لر بننة الطننرشي .وخلص ن دائننرة اهلجننرة إىل أنننه
مل تقن ّدم أي أسنباب اسنتثظائية ت يند منك لن مننظو تصنريو إ امنة للسنيدة عندن .وخلصن دائننرة
اهلجننرة إىل أنننه ال ميكننن اش ن ان أن صنناحيب الننبالغ كان ن بيظهمننا معرشننة صويلننة وعميقننة ألهنننا
مل يعيسا مع ا بل ال وا أو حىت بعده ما عدا خالل زايرا السيد حسنن النثالل لكيظينا خنالل
العطل .واعترب كذل أن تصريو صاحيب البالغ الذي يفيد أهنما ت وجا بر بتهما وأن السيدة
عدن حامل ال ميكن أن يفض إىل نتيجة خمتلفة.
 3-2و  18شباف/شرباير  2013بعث صاحبا البالغ رسالة متابعة إىل دائرة اهلجرة كرا
شيهننا أهنمننا نند دخننال الن وا مبحننن إرادهتمننا وأنننه مل يكننن زواجن ا سنرايا( .)4واعتننرب دائننرة اهلجننرة
الرسالة صعظا رارها وأحالتها إىل جملع الطعنون املتعلقنة هلجنرة .و  25متوز/يولينه 2013
رزق صاحبا البالغ أبول صفل هلما وهو مواصن دامنرك .
__________

()1
()2
()3

()4

2

وشقن ا للمعلومننا املقدمننة إىل اللجظننة دخننل السننيد حسننن النندامنرك  28شننباف/شرباير  .1993ومننظو رخصننة
إ امننة  30نيسننان/أبريل  1993وبعنندها تص نريو إ امننة دائمننة  17ح يران/يونيننه  2003وحصننل علننى
اجلظسية الدامنركية  27كانون األول/ديسمرب .2004
مل يكننن لصنناحيب الننبالغ متثيننل ننانوين أثظنناء عمليننة تقنندمي الطلننب لنند دائننرة اهلجننرة أو إجنراء االسننت ظاف الحقن ا
أمام جملع الطعون املتعلقة هلجرة.
وشقنا للمننادة  )8(9مننن ننانون األجانننب :ا ...مننا مل تكننن هظنناك أسننباب اسننتثظائية نعننل األمننر طعنا مظاسننبا ...
كنون الن وا عقند أو املسناكظة
ال ميكنن إصندار تصنريو إ امنة مبوجنب املنادة الفرعينة ( ‘1’)1إ ا تنرجو السن
ام على ر بة الطرشي اهتمنا كليهمنا .شن ا عقند الن وا أو امن املسناكظة بني أ نارب أو صنرشي بيظهمنا صنلة
وثيقة بوجه آخر ال بد من اعتباره مسكوكا شيه ما مل توجد أسباب خاصة نعل من ن الصنحيو مبنا يسنمل
مراعاة وحدة األسرة أن يكون ال وا عقد أو املعاشرة نسأ بظاء على ر بة الطرشي اهتما كليهماا.
النندامنرك ألكثننر منن  20عامن ا وأنننه ضند الن وا القسننري وأنننه
زعنم صنناحبا الننبالغ أن السنيد حسننن نند عنا
يسعر لقلق على سالمة زوجته وصفله الذي يظتارانه والذي ميكظه أن يثب أنه صفله ختبار للدم.
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 4-2و  13آب/أ سطع  2013رر صاحبا البالغ أن يقندما منن جديند صلنب ملّ مشنل
األسننرة عننن صريننق سننفارة النندامنرك كيظيننا علننى أسنناك أن ال ن وا نند اسننتمر أكثننر مننن عننام.
و  15تسن ن نرين األول/أكت ن ننوبر  2013رشضن ن ن دائ ن ننرة اهلج ن ننرة صلبهم ن ننا م ن ننن جدي ن نند عمن ن نالا
ملادة  )8(9من انون األجانب لألسباب نفسها.
 2-5و  13تسن نرين الث نناين/نوشمرب  2013عق نند جمل ننع الطع ننون املتعلق ننة هلج ننرة جلس ننة
ش ننفوية شيم ننا يتعل ننق الس ننت ظاف املن ن ر  18ش ننباف/شرباير  .2013وعل ننى ال ننر م م ننن أن الس ننيد
حسننن أدىل ببيننان مل يسننتمك للسننيدة عنندن ومل يسننتدع أي شننهود آخننرون .و اليننوم نفسننه أيّند
اجمللننع نرار دائننرة اهلجننرة امل ن ر  6شننباف/شرباير  2013بعنندم مننظو تص نريو إ امننة للسننيدة عنندن
علننى أسنناك أنننه ال ين ال مننن املسننكوك شيننه مننا إ ا كننان نند ا النندخول الن وا صواعيننة ألهنمننا
أبظاء خ ولة وال توجد دروف استثظائية من شأهنا أن تربر تغي التقينيم النذي أجرتنه دائنرة اهلجنرة.
وخلص اجمللع إىل أن صاحيب البالغ مل تكن بيظهما معرشة صويلنة وعميقنة بنل الن وا حينث أن
االتصننال بيظهمننا مل يكننن إال عننن صريننق اهلنناتف بننل أن يقننررا الن وا وأهنمننا ت وجننا بعنند أول لقنناء
بيظهما بثالثة أايم شقط  6ح يران/يونيه  2012ن وت .وأوضو اجمللع أن االشن ان ميكنن
إبطالننه إ ا أعقب ن ال ن وا مسنناكظة لف ن ة معتننربة( .)5بينند أنننه ننرر أن تص نريو صنناحيب الننبالغ
حالتهمننا أن ال ن وا كننان علننى أسنناك ر بتهمننا وحبهمننا واتصنناالهتما اهلاتفيننة اليوميننة وزايرا
السنيد حسنن النثالل ل وجتنه كيظينا بعند الن وا وحقيقنة أن هلمنا صفنالا ال تكفن إلبطنال هننذا
االش ان.
 6-2وأراد السنيد حسننن متابعنة القضننية أمنام اإنناكم الدامنركيننة مثنا عننن مراجعنة ضننائية لقنرار
جمل ننع الطع ننون املتعلق ننة هلج ننرة .ومب ننا أن ننه يفتق ننر إىل اإلمك ننا املالي ننة نندم صل ننب املس نناعدة
القانونين ن ننة اجملانين ن ننة إىل مكتن ن ننب املعونن ن ننة القانونين ن ننة دارة الس ن ن ن ون املدنين ن ننة  19كن ن ننانون األول/
ديسمرب  .)6(2013ورشن صلبه  13آ ار/مارك  .2014وخلص إدارة الس ون املدنية إىل
أنننه ال توجنند أسننباب معقولننة لالعتقنناد أبن اإنناكم الدامنركيننة سننوف تصنندر نرارا خمتلف ن ا وحتكننم
لصاحل صاحيب البالغ(.)7
 7-2و  7متوز/يولينه  2014صعنن السننيد حسنن نرار إدارة السن ون املدنينة أمنام جملننع
اإل ن بتقنندمي الطعننون الننذي أينند نرار رشننن صلننب صنناحيب الننبالغ املعونننة القانونيننة علننى نفننع
األسع اليت اعتمدهتا إدارة الس ون املدنية.
__________

()5
()6
()7
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وشق نا جمللننع الطعننون املتعلقننة هلجننرة ش ن ن املنندة املطلوبننة للمسنناكظة إصننار ةارسنناته اإلداريننة ه ن أكثننر مننن
الدامنرك أو البلد األصل ملقدم الطلب.
سظتي وهظاك متيي بي ما إ ا كان املساكظة مت
يس هنذا وشنق اإلجنراء املظصنوص علينه املنواد  325و 327و 328منن نانون إ امنة العندل النيت تنظص علنى
أنه ميكن مظو املعونة القانونية لألشخاص الذين استوشوا املتطلبا املالينة والنذين يثبن أن هلنم سنببا معقنوالا لرشنك
دعو شيما يتصل لقضية.
 9نيس ننان/أبريل  2014صلبن ن الس ننيدة ع نندن احلص ننول عل ننى رخص ننة إ ام ننة م ننرة أخ ننر ع ننن صري ننق س ننفارة
الدامنرك كيظيا علنى أسناك ملّ مشنل األسنرة منك ابظتهنا النيت تعنيمن الندامنرك .و  23ح يران/يونينه 2014
رشض دائرة اهلجرة الطلب .و  6تسرين الثاين/نوشمرب  2014بعد أن ندم صناحبا النبالغ ادعاءمهنا نتهناك
حقوق اإلنسان املكفولة هلما إىل اللجظة  15أيلول/سبتمرب  2014أيد جملنع الطعنون املتعلقنة هلجنرة نرار
دائرة اهلجرة الصادر  23ح يران/يونيه  2014برشن صلب السيدة عدن احلصول على تصريو إ امة.
3

CCPR/C/126/D/2531/2015

الشكوى
 1-3ينندع صنناحبا الننبالغ أن رشننن صلبهمننا ملّ مشننل األسننرة يسننكل تنندخال ن ننانوين مننن
الدولننة الطننرف حقهمننا حينناة أس نرية علننى الظحننو الننذي حتميننه بننه املنناداتن  17و 23مننن
العهنند .وينندشعان أبن تطبيننق االش ن ان ال نوارد املننادة  )8(9مننن ننانون األجانننب ضننيتهما
ير ى إىل حتويل لعبء اإلثبا  .ويدشعان أبهنما مل يكن مبقدورمها الطعن على حننو شعنال لن
االش ن ان وإبطننال االش ن ان إ مل متننظو السننيدة شرصننة لتقنندمي بيننان شننفوي أمننام جملننع الطعننون
املتعلقننة هلجننرة .و لتننا ينندع صنناحبا الننبالغ أن سننلطا اهلجننرة خلص ن إىل أن زواجهمننا
زوا سري من دون إجنراء حتقينق شنامل ومنن خنالل جعنل عنبء اإلثبنا عليهمنا شقنط وهنو
ما ميثل انتهاك ا للمادتي  17و 23من العهد كلتيهما(.)8
 2-3ويدع صاحبا البالغ أيض ا انتهاك حقو هما مبوجب املادة  26منن العهند ألن تطبينق
االش ن ان ال نوارد املننادة  )8(9أثننر عليهمننا بصننورة ن متظاسننبة وخمتلفننة عننن األزوا اآلخ نرين
الذين يظتمون إىل أصل إثن خمتلف عن أصل صاحيب البالغ(.)9
 3-3ويدشك صاحبا البالغ أبن مجيك سبل االنتصاف اإلية د استظفد مبا أن نرار جملنع
الطعننون املتعلقننة اهلجننرة الصننادر  13تس نرين الثنناين/نوشمرب  2013ال ميكننن الطعننن شيننه إدارايا
أبعند منن لن  .ويندع صنناحبا النبالغ أن املراجعننة القضنائية النيت اسننتأنفا شيهنا ضنند نرار اجمللننع
ليس ال متاحة وال شعالة ألن كالا من إدارة الس ون املدنية وجملع اإل ن بتقندمي الطعنون رشضنا
صلبهننا املعونننة القانونيننة اجملانيننة علننى أسنناك تقييمهمننا القائننل أبن اإنناكم الدامنركيننة لننن تتوصننل إىل
رار خمتلف عن رار جملع الطعون املتعلقة هلجرة.
مالحظات الاولة الطرف على املقبولية واألسس املوضوعية
 1-4تنندشك الدولننة الطننرف مالحااهتننا علننى مقبوليننة الننبالغ امل رخننة  13آ ار/مننارك 2015
أبنننه يظبغ ن اعتبننار الننبالغ ن مقبننول لعنندم اسننتظفاد سننبل االنتصنناف اإليننة عم نالا ملننادة ()2(5ب)
من الربوتوكول االختياري.
 2-4وتسن الدولننة الطننرف إىل أنننه عمنالا ملننادة  63مننن دسننتور النندامنرك وكننذل لسنوابق
القضائية الدامنركينة ونوز الطعنن أمنام اإناكم الدامنركينة نرارا جملنع الطعنون املتعلقنة هلجنرة
الننيت رشننن مبوجبهننا صلننب إ امننة مبوجننب املننادة  ‘1’)1(9إلشننارة إىل املننادة  )8(9مننن ننانون
األجانننب .ولننذل تنندشك الدولننة الطننرف أبن صنناحيب الننبالغ كان ن هلمننا شرصننة الطعننن نرار
اجمللننع الصننادر  13تسنرين الثنناين/نوشمرب  2013أمننام اإنناكم الدامنركيننة الننذي كننان مكانننه
اس ن ننتعران م ن ننا إ ا ك ن ننان الق ن نرار يتف ن ننق م ن ننك الق ن ننانون الس ن نناري مب ن ننا ل ن ن االلت ام ن ننا الدولي ن ننة
__________

()8
()9

4

نغنناميب ونيبننول ضنند شرنسننا

)(CCPR/C/81/D/1179/2003

الفقننرة  4-6الننيت تنندر مل مشننل األسننر

احلمايننة

اليت توشرها املادة  23من العهد.
يسن ن ن ن ن ص ن ن ن نناحبا ال ن ن ن ننبالغ إىل تعري ن ن ن ننف التميين ن ن ن ن ن ن ن ن ن املباش ن ن ن ننر ض ن ن ن ننية الته ن ن ن ننامر وآخ ن ن ن نرين ض ن ن ن نند الظمس ن ن ن ننا
( )CCPR/C/78/D/998/2001الفقننرة  2-10وديركسننن ضنند هولظنندا ( )CCPR/C/80/D/976/2001الفقننرة .3-9
ويوض ننو ص نناحبا ال ننبالغ أيض ن ا أن الن ن وا ب نني أبظ نناء اخل ولة/العموم ننة أكث ننر ش ننيوع ا لظس ننبة ل ننألزوا م ننن أص ننل
صوما مسلم مظه ثقاشا أخر .
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للنندامنرك( .)10ورمبننا كننان تقنندمي القضننية إىل اإنناكم اإليننة نند شننكل سننبيل انتصنناف شعنناالا متاح نا
لصناحيب النبالغ هننذه القضنية .ولننذل تندشك الدولننة الطنرف أبن صنناحيب النبالغ مل يسننتظفدا
متظاعهما عن الطعن رار اجمللع أمام اإاكم مجيك سبل االنتصاف اإلية املتاحة.
 3-4وتالحظ الدولة الطرف كذل أن التقييم الذي أجرته إدارة الس ون املدنية أبنه ال توجد
أي ننة شرص ننة للمراجع ننة القانوني ننة لص نناحل ادع نناء ص نناحيب ال ننبالغ راره ننا الص ننادر  13آ ار/
مارك  2014بسأن املعونة القانونينة وكنذا يكينده منن جملنع اإل ن بتقندمي الطعنون  7متنوز/
يوليننه  2014ال ي ن ثر علننى حننق صنناحيب الننبالغ مبوجننب املننادة  63مننن الدسننتور الطعننن
ن نرارا جمل ننع الطع ننون املتعلق ننة هلج ننرة أم ننام حمكم ننة و لت ننا ش هنم ننا مل يس ننتظفدا مجي ننك س ننبل
االنتصاف اإلية املتاحة.
 4-4وتكن ننرر الدولن ننة الطن ننرف التأكين نند مالحااهتن ننا اإلضن نناشية بسن ننأن األسن ننع املوضن ننوعية
واملقبوليننة امل رخننة  6تسنرين الثنناين/نوشمرب  )11(2015أن صنناحيب الننبالغ مل يسننتظفدا مجيننك سننبل
االنتصنناف اإليننة املتاحننة وأن الننبالغ يظبغ ن أن يعتننرب ن مقبننول عم نالا ملننادة ()2(5ب) مننن
()12
الربوتوك ننول االختي نناري  .وإ ا مل ن نند اللجظ ننة أي أس نناك العتب ننار ال ننبالغ ن ن مقب ننول عم ن نالا
ملننادة ()2(5ب) مننن الربوتوكننول االختينناري تظننازع الدولننة الطننرف أبن صنناحيب الننبالغ مل يثبتننا
وجود دعو داهرة الوجاهة أل ران مقبولية بال همنا مبوجنب املنواد  17و 23و 26منن العهند
وأبن البالغ يظبغ أن يعترب لذل
مقبنول ألننه منن الواضنو أننه يفتقنر إىل أي أسناك .وبندالا
عننن ل ن تنندشك الدولننة الطننرف أبن ادعنناءا صنناحيب الننبالغ ال تقننوم علننى أسنناك وجيننه ألنننه
مل يثب أن القرار الذي اختذه جملع الطعون املتعلقة هلجرة  13تسرين الثاين/نوشمرب 2013
انته املواد  17و 23و 26من العهد.
 5-4وت كنند الدولننة الطننرف أن كننون صنناحيب الننبالغ مظعننا املعونننة القانونيننة اجملانيننة ال أمهيننة لننه
شيما يتعلق مبقبولينة النبالغ .وتالحنظ الدولنة الطنرف أن سنبب رشنن منظو صناحيب النبالغ املعوننة
القانونية اجملانية الدامنرك هو أنه ال إدارة الس ون املدنينة وال جملنع اإل ن بتقندمي الطعنون وهنو
هي ننة ش ننبه ض ننائية مس ننتقلة خل ننص إىل أن لص نناحيب ال ننبالغ أس ننبا معقول ننة لوج ننود احتم نناال
معقولن ننة للظجن نناة مراجعن ننة ضن ننائية( .)13وتن ننر الدولن ننة الطن ننرف كن ننذل أن رسن ننوم اإكمن ننة

__________

()10
()11
()12

()13
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على وجه اخلصوص االتفا ية األوروبية حلماية حقنوق اإلنسنان واحلنراي األساسنية واتفا ينة مظاهضنة التعنذيب
و ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهيظة والعهد.
رشن صلب الفصل املقدم من الدولة الطرف وجر الظار مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية معا.
ب .ك .ضن ن ن ن ن ن ن ن نند ال ن ن ن ن ن ن ن ن نندامنرك ( )CCPR/C/45/D/397/1990الفق ن ن ن ن ن ن ن ن ننرة 4-5؛ و تيظين ن ن ن ن ن ن ن ننو ض ن ن ن ن ن ن ن ن نند بظم ن ن ن ن ن ن ن ن ننا
( )CCPR/C/52/D/437/1990الفقننرة 2-5؛ ور . .ضنند شرنسننا ( )CCPR/C/35/D/262/1987الفقننرة  .4-7وتس ن
الدولننة الطننرف أيض ن ا إىل ضننااي اإكمننة األوروبيننة حلقننوق اإلنسننان ومظهننا د .ضنند أيرلظنندا (الطلننب ر ننم )02/26499
الق نرار الصننادر  27ح يران/يونيننه 2006؛ و ننربص ضنند تركيننا (الطلننب ر ننم  )94/25781احلكننم الصننادر
 10أاير/مننايو 2001؛ وشننان أوس ن شيج ( )Van Oosterwijckضنند بلجيكننا (الطلننب ر ننم )76/7654
احلكننم الصننادر  6تسنرين الثنناين/نوشمرب 1980؛ وأكننديفار وآخننرون ( )Akdivar et alضنند تركيننا (الطلننب
ر م  )93/21893احلكم الصادر  16أيلول/سبتمرب .1996
تسن الدولننة الطننرف إىل أنننه مننن ن الصننحيو أن مننظو املعونننة القانونيننة اجملانيننة لننيع مسننروصا دائمننا بوجننوب أن
تكون ملقدم الطلب أسباب معقولة الختا اإلجنراءا القانونينة .وال يظطبنق هنذا السنرف إ ا كانن هظناك أسنباب
معيظة نعل من املالئم مظو املعونة القانونية اجملانية .انار املادة  329من انون إ امة العندل النيت ميكنن مبوجبهنا
مننظو املعونننة القانونيننة اجملانيننة القضننااي الننيت تتعلننق مبسننألة ا أمهيننة لعامننة الظنناك أو ا مصننلحة عامننة و
القضااي اليت تظطوي على أمهية أساسية للحالة االجتماعية أو املهظية للم ّدع .
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املطالبننا املدنيننة ن املاليننة( 500كرونننة دامنركيننة)( )14ليس ن هاننة التكلفننة بسننكل تعجي ن ي
ميننث حتننول دون صنناحيب الننبالغ ومباشننرة املراجعننة القضننائية .وتالحننظ الدولننة الطننرف أيضن ا أنننه
ال يوجد ما ميظك صاحيب البالغ من رشك دعاو أمام اإاكم من دون متثيل انوين .وتدشك كذل
أبنه ميكنن التوسنل ملعوننة القانونينة (املسنورة السنفوية) إصنار املنادة  )2(323منن نانون إ امنة
العدل.
 6-4وشيم ننا يتعل ننق دع نناءا ص نناحيب ال ننبالغ املتعلق ننة نته نناك امل ننادتي  17و 23تالح ننظ
الدولة الطرف أن صاحيب البالغ يدخالن نطناق اعندة االشن ان النواردة املنادة  )8(9منن
انون األجانب ألن بيظهما رابة وثيقة .وتالحظ الدولة الطرف أن صاحبا البالغ مل يثبتا أثظناء
اإلجراءا أن ال وا عقند بظناء علنى ر بنة كنال الطنرشي .وعلنى العكنع منن لن تسن الدولنة
الطرف إىل أن دروشا عديدة أكد القريظة القانونية أبن ال وا مل يعقد بر بة كال الطرشي(.)15
 7-4وتسن الدولنة الطنرف كننذل إىل أن اعندة االشن ان النواردة املنادة  )8(9منن ننانون
األجانب د صنيغ منك مراعناة االلت امنا الدولينة للندامنرك مبنا لن مبنادل القنانون الندو
املع ف هبا عموما أبنه ال يظبغن الندخول الن وا إال مبواشقنة حنرة وكاملنة للن وجي املعظيني(.)16
وعالوة على ل ش ن سلطا اهلجرة مل مة بتطبيق احلكم وشق ا لاللت اما الدولية للبلد.
 8-4وشيم ننا يتعل ننق ج نراء التقي ننيم ال ننذي نري ننه س ننلطا اهلج ننرة تالح ننظ الدول ننة الط ننرف أن
تقييمن ا حمننددا وشنردايا نند أجننري علنى أسنناك املعلومننا النيت نندمها صنناحبا النبالغ .وتسن الدولننة
الطرف إىل أن كال صاحيب البالغ د أتيح هلما شرصنة تقندمي منذكرا كتابينة القضنية وأن
السيد حسن أتيح له الفرصة لإلدالء ببيان شفوي أمام جملع الطعون املتعلقة هلجنرة 13
تسرين الثاين/نوشمرب .2013
التقينيم النذي أجنراه جملنع
 9-4وحتدد الدولة الطرف على أنه ال يوجد أي أسناك للسن
الطع ننون املتعلق ننة هلج ننرة ال ننذي بفي نند أن ص نناحيب ال ننبالغ مل يثبتن نا أن هلم ننا حي نناة أسن نرية ج ننديرة
حلماية .ولذل وب أن يعترب زوا صاحيب البالغ أبنه عقد ضد ر بة الطرشي وهلذا السبب
ال ميكن هلما املطالبة حلماية مبوجب املادتي  17و 23من العهد.
 10-4وتسن الدولننة الطننرف إىل ادعنناء صنناحيب الننبالغ أنننه كننان يظبغن أيضن ا أن تتنناة للسننيدة
عنندن شرصننة اإلدالء ببيننان شننفوي أمننام جملننع الطعننون املتعلقننة هلجننرة .ن أن الدولننة الطننرف
تكرر التأكيد أهنا أتيح هلا شرصة تقدمي مذكرة كتابية مببادرة مظها ولكن اجمللع اعترب اسنتظادا
إىل تقييم حمدد أال ضرورة للحصول على م يد من املعلوما بسأن القضية مظهنا .ولنوحظ أيضنا
__________

( )14تعادل  500كرونة دامنركية  67يورو تقريب ا.
( )15تسن ن الدول ننة الط ننرف إىل أن ه ننذه الا ننروف تس ننمل الو ننائك التالي ننة :أن الس ننيدة ع نندن مل تك ننن تبلن ن م ننن العم ننر
سو  22عاما عظدما ت وج ؛ وأن صاحيب النبالغ أبظناء خ ولنة أيضنا؛ وأن االتصنال بني الن وجي أ امنه شنقيق
السيدة حسن؛ وأنه ي عم أهنما ررا ال وا من دون أن يلتق أحندمها آلخنر؛ وأن صناحيب النبالغ التقينا بعضنها
ألول مننرة شق ننط بننل ثالثننة أايم مننن زواجهمننا؛ وأن ص نناحيب الننبالغ مل يعيسننا معننا ب ننل ال ن وا ؛ وأهنمننا مل يتمتعننا
مياهتما األسرية امل عومة إال خالل زايرا السيد حسن الثالل امل عومة إىل كيظيا.
( )16اناننر املننادة  )2(16مننن اإلعننالن العننامل حلقننوق اإلنسننان واملننادة  )3(23مننن العهنند النندو اخلنناص حلقننوق
املدنين ننة والسياسن ننية واملن ننادة  )1(10من ننن العهن نند الن نندو اخلن نناص حلقن ننوق اال تص ننادية واالجتماعين ننة والثقاشين ننة
واملادة  )1(16من اتفا ية القضاء على مجيك أشكال التميي ضد املرأة.
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أنننه ال وننوز للمجلننع أن يسننتدع سننو مقنندم الطلبننا املقيمنني بصننورة انونيننة النندامنرك
لإلدالء ببيان شفوي أمامه( .)17وعلى هنذه اخللفينة تندشك الدولنة الطنرف أبن املنادتي  17و23
من العهد مل تظتهكا.
 11-4وشيم ننا يتعل ننق مل ننادة  26ت نندشك الدول ننة الط ننرف أبن ص نناحيب ال ننبالغ مل يتعرض ننا لتميين ن
مباشر أو مباشر شيما يتعلق ملادة  )8(9من انون األجانب( .)18وتس الدولة الطنرف إىل
أن ننانون األجان ننب يظطب ننق عل ننى مجي ننك األجان ننب ال ننذين يتق نندمون بطلب ننا اإل ام ننة ال نندامنرك
مبوجب القواعند العامنة هلنذا القنانون بصنرف الظانر عنن جظسنيتهم وإثظينتهم .وعلنى هنذه اخللفينة
ت ننر الدول ننة الط ننرف أن القاع نندة الن نواردة امل ننادة  )8(9م ننن ننانون األجان ننب ال تن ن ثر حصن نرا
أو بسننكل ن متظاسننب علننى األشننخاص الننذين ،تصننون بعننرق أو لننون أو جننظع أو لغننة
أو ديننن أو رأي سياسن أو ن سياسن أو أصننل ننوم أو اجتمنناع أو مولنند أو أي وضننك
معي آخر .وتر الدولنة الطنرف أن صناحيب النبالغ مل يقندما الندليل ويثبتنا وجنه تعرضنهما لتميين
مباشر.
 12-4وتس الدولة الطرف كذل إىل أن القاعدة الواردة
تستظد إىل أسع موضوعية ومعقولة(.)19

املادة  )8(9من نانون األجاننب

كعليق ددات صد داحيب ال ددبالغ عل ددى مالحظ ددات الاول ددة الط ددرف عل ددى مقبولي ددة ال ددبالغ و سسد د
املوضوعية
 6أاير/مايو  2015دم صاحبا النبالغ تعليقاهتمنا علنى مالحانا الدولنة الطنرف
1-5
بسأن مقبولية البالغ .وكررا يكيند حججهمنا السنابقة بسنأن مقبولينة القضنية وأصنرا علنى ضنرورة
تقيننيم املننادة ()2(5ب) مننن الربوتوكننول االختينناري ضننوء مننا إ ا كانن سننبل االنتصنناف اإليننة
اإددة اليت تدع الدولة الطرف أهنا متاحة شعالة وما إ ا كان متاحة لصاحيب البالغ الوا ك.
__________

( )17انار املادة  )2(31اجلملة الثانينة منن األمنر التظفينذي املتعلنق لظانام النداخل جمللنع الطعنون املتعلقنة هلجنرة
(األمننر التظفيننذي ر ننم  207املن ر  26شننباف/شرباير  .)2015واناننر أيضن ا املالحاننا التفسن ية علننى القننانون
ر ننم  571امل ن ر  18ح يران/يونيننه  2012واملالحاننا العام نة علننى مس ننروع القننانون ر ننم  L 178امل ن ر 25
نيسان/أبريل .2012
( )18انان ن ن ن ننر التعلين ن ن ن ننق العن ن ن ن ننام ر ن ن ن ن ننم  )1989(18بسن ن ن ن ننأن عن ن ن ن نندم التميي ن ن ن ن ن والتهن ن ن ن ننامر وآخن ن ن ن ننرون ضن ن ن ن نند الظمسن ن ن ن ننا
( )CCPR/C/78/D/998/2001الفقرة .2-10
( )19تسن ن الدول ننة الط ننرف إىل أن الغ ننرن م ننن القاع نندة الن نواردة امل ننادة  )8(9م ننن ننانون األجان ننب ه ننو مس نناعدة
األشننخاص املعرضنني خلطننر إجبننارهم علننى ال ن وا أو الضننغط علننيهم مننن ريننب مقننرب أو صننرف ي صننلة رابننة
وثيقننة ضنند ر بننتهم .وتتظنناول القاعنندة كننذل مسنناكل االننندما الظاشن ة عظنندما ياهننر منننط ولننب شيننه املهنناجرون
أو أبظنناؤهم ال ننذين يعيس ننون النندامنرك أزواجه ننم إىل ال نندامنرك م ننن بل نندهم األص ننل أو م ننن بل نند آ ئه ننم األص ننل
بضنغط منن والنديهم .ويسناهم هنذا النظمط إبقناء هن الء األشنخاص وضنك يواجهنون شينه أكثنر منن ن هم
مس نناكل الع ل ننة وس ننوء التكي ننف شيم ننا يتص ننل جملتم ننك ال نندامنرك  .وت ننر الدول ننة الط ننرف أن القاع نندة الن نواردة
املننادة  )8(9مننن ننانون األجانننب تقننيم ت نواز صننحيحا احلالننة الننيت ونند شيهننا مقنندم صلننب صننعوبة إبننالغ
سننلطا اهلجننرة بن وا سننري أو شننبه سننري .ومبوجننب هننذه القاعنندة يكفن أن يبلن مقنندم الطلننب السننلطا
أبن ال وا من ريب مقرب أو من شخص ي رابة وثيقة بوجه آخر .ومن شأن ل أن ،فنف إىل حند منا
من خماوف مقدم الطلبا منن انتقنام أسنرهم النذي ند يثنبطهم لنوال لن عنن إبنالغ سنلطا اهلجنرة أبن
زواجهم زوا سري أو شبه سري.
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 2-5وحيتج صاحبا النبالغ الجتهنادا السنابقة للجظنة النيت مفادهنا أن شنرف اسنتظفاد سنبل
االنتصاف اإلية ال وعل بال ا منا ن مقبنول إ ا مل يكنن لسنبيل االنتصناف اإندد ضنية منا
أي احتم ننال لتق نندمي ج ننرب شع ننال( .)20و ه ننذا الص نندد يك ننرر ص نناحبا ال ننبالغ التأكي نند أن إدارة
السن ون املدنيننة رشضن صلبهمننا احلصننول علننى املعونننة القانونيننة نانرا لعنندم وجننود أسنناك معقننول
لالعتقنناد أبن اإنناكم الدامنركيننة ستتوصننل إىل نرار خمتلننف( .)21ويكننرر صنناحبا الننبالغ التأكينند أن
رار إدارة السن ون املدنينة هنذا ند اسنت نف أمنام جملنع اإل ن بتقندمي الطعنون النذي رشنن أيضن ا
صلب املساعدة القانونية على نفع األساك.
 3-5وحيتج صاحبا النبالغ كنذل الجتهنادا السنابقة للجظنة النيت تفيند أبن شنرف اسنتظفاد
سبل االنتصناف اإلينة ال وعنل النبالغ ن مقبنول إ ا مل يكنن سنبيل االنتصناف اإندد ضنية
ما متاحنا ملقندم صلنب معنوز ليسن لنه إمكانينة الوصنول إىل املعوننة القانونينة للحصنول علنى هنذا
االنتصنناف( .)22ويس ن صنناحبا الننبالغ مننرة أخننر إىل أهنمننا صلبننا معونننة انونيننة جمانيننة للتقاض ن
أمننام اإنناكم الدامنركيننة ألهنمننا يسننتوشيان شننرف النندخل املننظخفن علننى الظحننو املظصننوص عليننه
املادة  325من انون إ امة العدل.
 4-5و  25كننانون الثاين/يظنناير  2016عقننب املالحاننا اإلضنناشية الننيت نندمتها الدولننة
الطرف بسأن مسنألة مقبولينة النبالغ وأسسنه املوضنوعية امل رخنة  6تسنرين الثناين/نوشمرب 2015
دم صاحبا البالغ تعليقاهتما اإلضاشية.
 5-5ويكننرر صنناحبا الننبالغ تعليقاهتمننا بسننأن املقبوليننة يكينند تعليقهمننا امل ن ر  6أاير/
مننايو  .2015وإضنناشة إىل ل ن ي نراين أن االجتهنناد القضننائ املسننار إليننه مالحاننة الدولننة
الطرف بسأن املقبولية ال يظطبق على هذه القضية .وتتعلنق تلن القضنااي أساسناا مبسنائل االشتقنار
إىل اإلمكنا املاليننة الالزمننة لتحرين إجنراءا انونيننة أمننام اإنناكم .و الو ن نفسننه أعلظن
ضننية صنناحيب الننبالغ أهنمننا مل تكننن لننديهما أسننع معقولننة للظجنناة اإلج نراءا
السننلطا
القانونيننة أمننام اإنناكم الدامنركيننة عظنندما صلبننا املعونننة القانونيننة اجملانيننة لتحري ن إج نراءا انونيننة.
__________

( )20يس ن صنناحبا الننبالغ إىل ت نواال ضنند .نيوزيلظنندا ( )CCPR/C/63/D/675/1995الفقننرة 4-6؛ وتسننونغوي ضنند
زامبي ن ن ن ننا ( )CCPR/C/70/D/821/1998الفق ن ن ن ننرة 3-4؛ وس ن ن ن نناكر ض ن ن ن نند اجل ائ ن ن ن ننر ()CCPR/C/86/992/2001

الفقننرة ( 3-8الننيت تس ن شيهننا اللجظننة إىل أن عننبء إثبننا أن سننبيل انتصنناف يعتننرب شع نالا شعنناالا ضننوء و ننائك
ضننية مننا يقننك علننى عنناتق الدولننة الطننرف) وكننذا السنوابق القضننائية للمحكمننة األوروبيننة حلقننوق اإلنسننان ل .ل.
ض نند شرنس ننا (الطل ننب ر ننم  )02/7508احلك ننم الص ننادر  10تسن نرين األول/أكت ننوبر  2006الفق ننرة 23
و ظ نناهوري ( )Gnahoréض نند شرنس ننا (الطل ننب ر ننم  )98/40031احلك ننم الص ننادر  19أيلول/س ننبتمرب 2000
الفقرا .)48-46
( )21يننذكر صنناحبا الننبالغ أن إدارة الس ن ون املدنيننة أحال ن إىل نرار اإكمننة العليننا للنندامنرك الصننادر  30كننانون
الثاين/يظنناير  2007الننذي يننظص علننى أن الن وا بنني زوجنني بيظهمننا صننلة رابننة ال ميكننن أن يسننكل أساسنا للن ّنم
مشل األسرة مبوجب املادة  )8(9من انون األجانب عظدما ميظو مقدم الطلب معونة انونية جمانية.
( )22يس ن ن ص ن نناحبا ال ن ننبالغ إىل سكس ن ننتوك ض ن نند تريظي ن ننداد وتو ن ننو ( )CCPR/C/72/D/818/1998الفق ن ننرة 2-6؛
وسيوبرسن ن ن ننود ض ن ن ن نند تريظي ن ن ن ننداد وتو ن ن ن ننو ( )CCPR/C/81/D/938/2000الفقن ن ن ننرة 3-5؛ ودي ن ن ن ننن ض ن ن ن نند نيوزيلظ ن ن ن نندا
( )CCPR/C/95/D/1512/2006الفق نراتن  7-5و9-6؛ وهووي ننل ض نند جامايك ننا ()CCPR/C/79/D/798/1998
الفقننرة 3-5؛ وبنرايع ضنند جامايكننا ( )CCPR/C/80/D/793/1998الفقننرة 4-5؛ والغننار ضنند اجلماه يننة العربيننة
الليبيننة ( )CCPR/C/82/D/1107/2002الفق ننرة 3-6؛ ودودك ننو ض نند أس ن اليا ()CCPR/C/90/D/1347/2005
الفقرة .2-6
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ويندشك صناحبا النبالغ أبننه يتعني علنى الدولننة الطنرف وشقنا للسنوابق القضنائية الدولينة أن تقنندم
أدلة على أن سنبيل االنتصناف املتناة ضنية صناحيب النبالغ لنه حانوق لناة معقولنة( .)23و
هذه القضية يس صناحبا النبالغ إىل أن الدولنة الطنرف مل تقندم أي دلينل علنى احتمنال معقنول
لظجاة املراجعة القضائية لقضيتهما.
 6-5ويع ن ن ص نناحبا ال ننبالغ أيض ن ا علننى حج ننج الدول ننة الط ننرف بسننأن مس ننألة تكلف ننة رش ننك
دعاو أمام اإاكم الدامنركينة .وتندع الدولنة الطنرف أن رشنن تقندمي املعوننة القانونينة مل يكنن لنه
أثننر علننى اإلج نراء ألنننه مننا كننان للرسننوم القانونيننة املظخفضننة جنندا أن تعننوق الوصننول إىل سننبيل
انتصاف حىت لظسبة لألشخاص املعوزين .ويتفق صاحبا البالغ علنى أن رسنم اإكمنة لتحرين
إج نراءا انونيننة هننو  500كرونننة دامنركيننة كحنند أ صننى ولكننن القضننااي املعروضننة علننى اإنناكم
املتعلقة نتهاكا م عومنة لاللت امنا الدولينة ولقنانون األجاننب تكسنف أن التكناليف املتكبندة
م ننن الط ننرف اخلاس ننر س ننت اوة ب نني  25 000و 60 000كرون ننة دامنركي ننة حس ننبما إ ا اس ننت نف
احلكننم أم ال( .)24وينندع صنناحبا الننبالغ أنننه لظاننر إىل أن الدولننة الطننرف نند خلصن لفعننل
إىل أهنما مل يكن لديهما أي أمل لاة دعوامها أمنام اإناكم ينرجو كثن ا أن تن اوة التكناليف
اإتملة بي  25 000و 60 000كرونة دامنركية وليع  500كرونة دامنركية(.)25
 7-5وشيما يتعلق ألسع املوضوعية للقضية ي يند صناحبا النبالغ الندشك أبن الدولنة الطنرف
نند انتهك ن حقو هم ننا مبوج ننب املن نواد  17و 23و 26م ننن العه نند .وشيم ننا يتعل ننق مل ننادتي 17
و 23ينندع صنناحبا الننبالغ أنننه يظبغ ن أن تكننون هظنناك تايننة للحينناة األس نرية عظنندما يكننون
ال وجان مت وجي بصورة انونية وأن احلياة األسرية ال تتو ف علنى منا إ ا كنان ال وجنان يعيسنان
مع ن ا( .)26ويكننرر صنناحبا الننبالغ التأكينند أن جمننرد كوهنمننا أبظنناء خ ولننة ال ينندل حنند اتننه أبي
حال على أن ال وا ليع صوعينا .ويندعيان كنذل أن مجينك العظاصنر النيت أاثرهتنا الدولنة الطنرف
مثننل سننن السننيدة عنندن وكننون شننقيقها مننن بنندأ االتصننال بنني الن وجي وكننون الن وجي مل يلتقيننا
إال بننل ال ن وا بثالثننة أايم شقننط وأهنمننا ال يعيسننان مع ن ا ال تقنندم مظفصننلةا وال جمتمع نةا أي دليننل
لوصف عال تهما ل وا القسري.
 8-5وحيننيط صنناحبا الننبالغ علم ن ا ملننادة  )2(323مننن ننانون إ امننة العنندل الننيت حتيننل إىل
املعونة القانونية السنفوية املقدمنة مبوجنب املنادة  )1(323وهنو منا يقابنل الندعم املنا املقندم منن
__________

( )23انانر اإكمنة األوروبينة حلقنوق اإلنسنان إينرل وكنونتع سبيظسنر ( )Earl and Countess Spencerضند اململكنة
املتحدة (الطلب ر م  )95/28851احلكم الصادر  16كانون الثاين/يظاير .1998

( )24ما يعادل ما بي  3345و 8030يورو.
( )25يسار أيض ا إىل أن صاحيب البالغ د مظحا معونة انونية جمانينة مبوجنب القنانون الندامنرك بسنأن تقندمي شنكاو
إىل اهلي ا الدولية حلقوق اإلنسان (القانون ر نم  940املن ر  20كنانون األول/ديسنمرب  .)1999ولنذل شن ن
االسن ننتعانة مبحن ننام ملعاجلن ننة الن ننبالغ املعن ننرون علن ننى اللجظ ن ننة ال صن ننلة لن ننه بتقين ننيم مقبولين ننة الن ننبالغ املق ن نندم 12
أيلول/س ننبتمرب  .2014وع ننالوة عل ننى لن ن ال ي ننر ص نناحبا ال ننبالغ أي ص ننلة ملخط ننط املظص ننوص علي ننه
املننادة  )2(323مننن ننانون إ امننة العنندل الننيت تسن إىل املعونننة القانونيننة السننفوية الننيت يقنندمها حمننامون هلننم معرشننة
انونية عامة شكل مسورة بسأن مسائل انونية أساسية.
( )26ان ا ننر اإك م ننة األوروبي ننة حلق ننوق اإلن س ننان عب نند الع ي ن وكب ننالع وبلكظ نندا ( Abdulaziz, Cabales and
 )Balkandaliضنند اململكننة املتحنندة (الطلبننا ر ننم  80/9214و 81/9473و )81/9474احلكننم الصننادر
 28أاير/مايو  1985الفقرة .62
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وزارة العندل النندامنرك بغنرن مننظو املسناعدة القانونيننة شنكل مسننورة انونينة شننفوية .ن أن
هذه املسورة عنادة منا تكنون أساسنية وعامنة جندا وال سنيما شيمنا يتعلنق بقنانون األسنرة أو نانون
املستهل أو مسنائل القنانون االجتمناع األساسنية .وإ ا حناول املواصظنون احلصنول علنى املسنورة
بسننأن مظازعننة ضننائية يطلننب إلننيهم التمنناك مسنناعدة انونيننة مظاسننبة مننن خننالل حمننام حمنندد.
ويظطبق ل أيضا عظد التماك املسورة بسأن مسائل متصلة مبجاال انونية متخصصة.
 9-5وشيمننا يتعلننق ملننادة  26ينندع صنناحبا الننبالغ كننذل أن أثننر املننادة  )8(9مننن ننانون
األجانننب امل تبننة علننى أسنناك اعنندة االشن ان التلقائيننة للن وا القسننري أكننرب بكثن علننى زو
من أصل إثن دامنرك و ي خلفية مسلمة نارا لسيوع زوا أبظاء اخل ولة/العمومة الثقاشة
اإلسننالمية أكثننر مظننه ثقاشننا أخننر  .ولننذل ينندشك صنناحبا الننبالغ أبن أثننر امل نادة  )8(9مننن
ننانون األجانننب ير ننى إىل متيين ن مباشننر ألنننه ين ثر علننى مقنندم الطلبننا واألزوا مننن أصننل
إثننن أو ننوم ن دامنرك ن بطريقننة ن متظاسننبة .ويس ن صنناحبا الننبالغ إىل أن الدولننة الطننرف
مل تقدم أي م يّدا إحصائية لدشعها أبن القاعندة تظطبنق علنى مجينك األشنخاص النذين يتقندمون
مجينك القضنااي
بطلبا للحصول على اإل امة ومل تقدم أي دليل على أن القاعندة ند صبقن
النيت تتعلنق مبقنندم صلبنا ن مسنلمي .وينندع صناحبا النبالغ أنننه ال ميكنن لتننا تربينر هننذه
املعاملننة التفاضننلية ن املباشننرة إال إ ا كانن اعنندة االشن ان النواردة املننادة  )8(9مننن ننانون
األجانننب تسننعى إىل حتقيننق هنندف مسننروع وتظطننوي علننى عال ننة تظاسننب معقولننة بنني الوسننائل
املستخدمة واهلدف املرجو حتقيقه(.)27
 10-5وال يع ن ن صنناحبا الننبالغ علننى أن الدولننة الطننرف تسننعى املننادة  )8(9مننن ننانون
األجانب إىل حتقيق اهلدف املسروع املتمثل ضمان أال يسكل ال وا القسري أساس ا لتصريو
إ ام ننة .ن أن ص نناحيب ال ننبالغ يع ض ننان عل ننى اس ننتخدام القراب ننة ب نني ال ن وجي بوص ننفها العام ننل
الوحينند واحلاسننم وينندعيان أن هننذا احلكننم ال يقننيم الت نوازن املطلننوب .وعننالوة علننى ل ن وننري
التسديد على إمكانية تطبيق وسائل أ ل تطفال من أجل حتقيق هدف عدم تسليم تصاريو إ امة
عل ن ننى أسن ن نناك ال ن ن ن وا القسن ن ننري( .)28و،لن ن ننص ص ن نناحبا الن ن ننبالغ إىل أن تطبين ن ننق الدولن ن ننة الطن ن ننرف
للمادة  )8(9من نانون األجاننب علنى زواجهمنا النذي أد إىل رشنن صلبهمنا ملّ مشنل األسنرة
يسكل متيي ا مباشر يظته املادة  26من العهد.
مالحظات إضافية ما الاولة الطرف
 27ح يران/يونيننه  2016نندم الدولننة الطننرف مالحاننا إضنناشية علننى تعليقننا
1-6
ص نناحيب ال ننبالغ .وتالح ننظ الدول ننة الط ننرف أن ش ننروف تق نندمي معون ننة انوني ننة جماني ننة لتقي ننيم م نند
معقولية حاوق لاة القضية ال يعن أن القضنية ند بن شيهنا أو أن اإناكم مل منة بتقينيم مند
صننحة احلجننة املقدمننة الق نرار اإلداري صلننب املعونننة القانونيننة اجملانيننة .وشيمننا يتعلننق شننادة
صاحيب البالغ أبننه ونب علنى الدولنة الطنرف أن تقندم أدلنة علنى أن سنبيل االنتصناف املتناة
ضيتهما ينوشر هلمنا حانوق لناة معقولنة تندع الدولنة الطنرف أن نرارا سنلطا اهلجنرة النيت

__________

( )27التهامر وآخرون ضد الظمسا الفقرة  2-10وديركسن ضد هولظدا الفقرة .3-9
( )28يس صاحبا البالغ إىل أنه من املمكن ناهل رابة ال وجي متامن ا أو عندم أخنذ هنذا العامنل االعتبنار إال إ ا
كانن هظنناك عوامننل أخننر تسن إىل الطننابك القسننري للن وا وت يننده مثننل إجنراء مقننابال مننك الن وجي للتأكنند
من الطابك الطوع لل وا أو حتقيقا الحقة بعد مظو اإل امة.
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يرشن شيها مل مشل األسرة مبوجب املادة  )8(9من نانون األجاننب سنبق أن استعرضنتها اإناكم
ض ننوء
الننيت تض ننك جانبننا الق نرارا اإلداريننة ون ننري تقييم ننا حمننددا أل نوال األص نراف واملعلوم ننا
االلت امننا الدوليننة للنندامنرك .وبظنناء علننى ل ن تننر الدولننة الطننرف أهنننا أثبت ن مبننا شيننه الكفايننة
الو ائك التالية :أن صاحيب البالغ كان هلما شرصة لعرن رارا جملع الطعنون املتعلقنة هلجنرة
اليت رشض شيها صلبا ملّ مشل األسرة على اإاكم الدامنركية؛ وأن اإاكم الدامنركينة كانن نادرة
على توش جرب شكاو صاحيب البالغ؛ وأن هذه الفرصة وشر هلما حاوق لاة معقولة.
 2-6وشيمننا يتعلننق شننادة صنناحيب الننبالغ بسننأن التكنناليف القانونيننة لعنندم لنناة اإلج نراءا
القانونيننة تسن الدولننة الطننرف إىل أن القواعنند السننارية تكفننل تقاسننم التكنناليف القانونيننة بطريقننة
معقول ننة( .)29وتسن ن الدول ننة الط ننرف أيضن نا إىل أن احتم ننال أن يطل ننب م ننن ص نناحيب ال ننبالغ دش ننك
تكنناليف اإلج نراءا القانوني ننة ن املكلل ننة لظج نناة ال ميظعهم ننا م ننن إ ام ننة دع نناو أم ننام اإ نناكم
الدامنركيننة .وتكننرر الدولننة الطننرف التأكينند أنننه ال يوجنند شننرف ننانوين للتمثيننل القننانوين القضننااي
املتعلقننة بلن ّنم مشننل األسننرة أو لظاننر اإكمننة شيمننا إ ا كننان رشننن ملّ مشنل األسننرة يتفننق مننك الت امننا
النندمنارك الدوليننة .وتسن الدولننة الطننرف أيض نا إىل أنننه ال يوجنند شننرف السننتظفاد سننبل االنتصنناف
اجملدية أي سبل االنتصاف اليت ال حاوق لظجاحها موضوعي ا .أن الدولة الطرف تس
إىل أن اعتقناد صناحيب الننبالغ النذام بعنندم جندو سنبل االنتصنناف اإلينة ال يعفيهمننا منن شننرف
استظفاد سبل االنتصاف هذه(.)30
 3-6وت كنند الدولننة الطننرف أيض ن ا أنننه ال يوجنند انتهنناك للمننادتي  17و 23مننن العهنند ألن
صناحيب الننبالغ مل يثبتننا النندعاو أن زواجهمنا نند عقنند بظنناء علنى ر بننة الطننرشي وأهنمننا ليسن
هلما حياة أسرية يقك على الدامنرك الت ام تايتها .وتكرر الدولنة الطنرف التأكيند أن السنيدة عندن
أتيح ن هلننا شرصننة تقنندمي مننذكرة كتابيننة مببننادرة مظهننا وأن جملننع الطعننون املتعلقننة هلجننرة اعتننرب
استظادا إىل تقييم حمدد أال ضرورة للحصول على م يد من املعلوما مظها بسأن القضية.
 4-6وتننرشن الدولننة الطننرف أيضنا دشننك صنناحيب الننبالغ أبهنمننا تعرضننا للتميين كمسننلمي مننن
الصومال ضوء البينا اإلحصنائية النيت ندماها( .)31وتكنرر الدولنة الطنرف التأكيند أن نانون

__________

( )29انانر املنادة  )1(312منن نانون إ امنة العندل النيت تنظص علنى أن الطنرف النذي ،سنر ضنية منا ونب أن يندشك
التكنناليف القانونيننة للطننرف اآلخننر مننا مل يتفننق الطرشننان علننى خننالف ل ن  .وعننالوة علننى ل ن ي تننب علننى
املادة  )3(312من القانون أنه ووز للمحكمة أن تقرر أال يدشك الطرف النذي ،سنر ضنية منا مجينك التكناليف
القانونية للطرف اآلخر أو بعضها إ ا كان ل مربرا ألسباب خاصة.
( )30انان ن ن ن ن ن ن ن ننر اآلراء الن ن ن ن ن ن ن ن ننيت اعتمن ن ن ن ن ن ن ن نندهتا اللجظن ن ن ن ن ن ن ن ننة  03آ ار/من ن ن ن ن ن ن ن ننارك  1989ر . .ضن ن ن ن ن ن ن ن نند شرنسن ن ن ن ن ن ن ن ننا
( )CCPR/C/35/D/262/1987الفق ن ننرة 4-7؛ و  5تس ن ن نرين الثن ن نناين/نوشمرب  1996ك ن ننابر ض ن نند آيس ن ننلظدا
( )CCPR/C/58/D/674/1995الفقرة .2-6
( )31تسن ن الدول ننة الط ننرف ه ننذا الص نندد إىل د ننروف س ننظوا  2013و 2014و 2015ال ننيت نا ننر شيه ننا جمل ننع
الطعننون املتعلقننة هلجننرة  28و 26و 51ضننية علننى التنوا بلن جمموعهننا  105حنناال رشننن شيهننا مننظو
اإل امة إىل مقدم الطلبا مبوجب اجلملة الثانية من املادة  )8(9من انون األجانب .وأ لقن سنبك منن هنذه
القضننااي مننن دون أن يب ن شيهننا اجمللننع حيننث سننحب مقنندمو الطلبننا صعننوهنم .و  75حالننة أيّنند اجمللننع
القرار الذي اختذته دائرة اهلجرة .وأحيل مثان حاال إىل دائرة اهلجنرة إلعنادة الظانر شيهنا املرحلنة االبتدائينة.
و سبك حاال نقن اجمللع رار دائرة اهلجرة ألنه وجد أنه ما كان يظبغ رشنن منظو اإل امنة مبوجنب اجلملنة
الثانية من املادة  )8(9من انون األجانب .وأخ ا رشض مثان ضنااي بسنبب نناوز املهلنة ال مظينة لالسنت ظاف.
ومشل ن احلنناال ا الصننلة أشخاصننا مننن إري ن اي وأشغانسننتان وإي نران (مجهوريننة  -اإلسننالمية) و كسننتان
وتركين ننا واجلمهورين ننة العربين ننة السن ننورية وسن ننري النكن ننا والصن ننومال والع ن نراق ولبظن ننان ومصن ننر واملغن ننرب وكن ننذا
شلسطيظيي عدمي اجلظسية و هم من األشخاص عدمي اجلظسية.
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األجانب يظطبق على مجينك األجاننب النذين يتقندمون بطلبنا لإل امنة الندامنرك بصنرف الظانر
عنن أصننلهم اإلثنن و ن ه مننن السنما  .وأضنناش أنننه ونري عظنند تطبيننق املنادة  )8(9مننن ننانون
األجانب تقييم شردي لكل حالة.
كعليقات صاحيب البالغ على املالحظات اإلضافية للاولة الطرف
 12متوز/يوليننه  2016نندم صنناحبا الننبالغ تعليقاهتمننا علننى املالحاننا اإلضنناشية
1-7
للدول ننة الط ننرف امل رخ ننة  27ح يران/يوني ننه  .2016ويك ننرر ص نناحبا ال ننبالغ التأكي نند أن اس ننتظتا
سلطا اهلجرة الدامنركية أبن صاحيب البالغ مل تكن لديهما أي حاوق لاة معقولة مراجعة
ضائية يظبغ أن يعترب عظصرا حامس ا تقييم ما إ ا كان سبل االنتصاف اإلية د استظفد .
وينندع صنناحبا الننبالغ أن الدولننة الطننرف خلص ن مننن خننالل نرار هنننائ جمللننع اإل ن بتقنندمي
الطعننون إىل أن نرار اإكمننة لننن يكننون لصنناحلهما وألغ ن الفعاليننة املف ضننة لسننبيل االنتصنناف
القننانوين هننذا .وينندع صنناحبا الننبالغ أنننه سننيكون عظنندها مننن ن املعقننول هلمننا أن يتابعننا سننبيل
االنتصنناف هننذا .ويكننرران التأكينند أن سننبب عنندم اسننت ظاشهما أمننام اإنناكم الدامنركيننة مل يكننن
ألهنمننا كننان يعتقنندان أن لن سننيكون ن شعننال بننل ألهنمننا مظعننا مكننم الوا ننك مننن الوصننول إىل
اإنناكم ألهنمننا كننان يفتق نران إىل اإلمكننا املاليننة الالزمننة لتحري ن إج نراءا ضننائية بظنناء علننى
تقييم الدولة الطرف أبن هذه اإلجراءا لنن تكنون شعالنة .ويكنرر صناحبا النبالغ التأكيند كنذل
أننه ال يوجنند أي دليننل مباشننر وواضننو علننى أنننه سنتكون هلمننا حاننوق لنناة معقولننة أمننام اإنناكم
وهو ما يدعيان أن على الدولة الطرف أن توشره.
 2-7وشيم ننا يتعل ننق مبس ننألة التك نناليف ا الص ننلة والوا عي ننة لتحرين ن إجن نراءا انوني ننة أم ننام
اإنناكم ينندشك صنناحبا الننبالغ أبن الدولننة الطننرف ال تقنندم أي سننابقة ضننائية تنندعم النرأي القائننل
ضننااي ةاثلننة لقضننيتهما
أبن املننادة  )3(312مننن ننانون إ امننة العنندل ميكننن أن تطبننق وصبقن
وأد إىل التخفيننف مننن خطننر تكبنند تكنناليف انونيننة .ويننر صنناحبا الننبالغ أن حجننة الدولننة
الطنرف بعنندم وجننود شننروف انونينة للتمثيننل القننانوين ضننااي مل مشنل األسننرة حجننة مضننللة ألن
الدولننة الطننرف مل تقنندم أي سننابقة ضننائية مننن اإنناكم الدامنركيننة رشع ن شيهننا دعنناو ضننائية
ض ننية لل ن ّنم مش ننل األس ننرة م ننن دون متثي ننل ننانوين .ويس ن ص نناحبا ال ننبالغ م ننرة أخ ننر إىل الس نوابق
القضننائية ال نواردة مالحااهتمننا اإلضنناشية امل رخننة  25كننانون الثاين/يظنناير  2016الننيت يس ن ان
شيها إىل أن التكاليف القانونية ال ميكن أن تقف عظد  500كرونة دامنركية وأنه ال توجد حناال
أينند شيهننا الدولننة الطننرف بفاعليننة تطبيننق واعنند تقاسننم التكنناليف القانونيننة علننى حنننو مننا
املادة  )3(312من انون إ امة العدل.
 3-7وشيمننا يتعلننق نتهنناك املننادة  26يظننازع صنناحبا الننبالغ أبن املعلومننا اإلحصننائية الننيت
نندمتها الدولننة الطننرف تبنني أن املننادة  )8(9مننن ننانون األجانننب تظطبننق معاننم األحنوال علننى
مقنندم الطلب ننا مننن بل نندان حمننددة وم ننن وي اخللفيننة الديظي ننة املسننلمة .ول ننذل يكننرر ص نناحبا
البالغ التأكيد أن تطبيق املادة  )8(9متحي يقيظ ا ضد مقدم الطلبا املسلمي.
 4-7ويننرشن صنناحبا الننبالغ كننذل حجننة الدولننة الطننرف أبن مثننل هننذا التقيننيم يسننتظد إىل
معنناي و ائعيننة وموضننوعية .وينندعيان أن اسننتخدام رابننة ال ن وجي عننامالا وحينندا وحامس ن ا للتقيننيم
وهننو مننا حيننول عننبء إثبننا الطننابك الطننوع ل واجهمننا إىل الن وجي ال يقننيم التنوازن املطلننوب
12
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ضننوء الغننرن مننن القننانون .وينندعيان أن النندامنرك مل تثب ن وجننود أسننباب نناهرة أو لغننة األمهيننة
ال صننلة هلننا ألصننل اإلثننن لتربيننر هننذه املعاملننة التفاضننلية( .)32و هننذا الصنندد ينندشك صنناحبا
الننبالغ كننذل أبن الدولننة الطننرف حتنناول إضننفاء املسننروعية علننى املعاملننة التفاضننلية راء متحي ن ة
ال دلي ننل عل ننى ص ننحتها بس ننأن أس ننلوب حي نناة مجاع ننا إثظي ننة ومس ننلمي ن ن دامن ننركيي حم ننددين
وةارساهتم الديظية على حنو ما يرد األعمال التحض ية للمادة  )8(9من انون األجانب.
مالحظات إضافية

من الدولة الطرف
 8تسن نرين الث نناين/نوشمرب  2016وردا عل ننى تعليق ننا ص نناحيب ال ننبالغ امل رخ ننة 12
1-8
متوز/يوليننه  2016نندم الدولننة الطننرف مالحاننا إضنناشية تسن شيهننا عمومن ا إىل مالحااهتننا
امل رخن ن ننة  13آ ار/من ن ننارك  2015و 6تس ن ن نرين الثن ن نناين/نوشمرب  2015ومالحااهتن ن ننا اإلضن ن نناشية
امل رخة  27ح يران/يونيه  .2016وتس الدولة الطرف بدايةا إىل أن مالحاا صاحيب النبالغ
امل رخننة  12متوز/يوليننه  2016ال تقنندم أي معلومننا جدينندة أو حمننددة تتجنناوز املعلومننا الننيت
أخذهتا الدولة الطرف االعتبار مالحااهتا السابقة.
 2-8وشيم ننا يتعل ننق دع نناء ص نناحيب ال ننبالغ مبوج ننب امل ننادة  26م ننن العه نند وتعليقاهتم ننا عل ننى
البيننا اإلحصننائية الننيت نندمتها الدولننة الطننرف تكننرر هننذه األخ ن ة التأكينند أن مجيننك صلبننا
مل مشل األسرة املقدمة من زوجي مها أيضا من األ ارب املقربي أو صرشي بيظهما رابة وثيقة بوجه
آخننر يظاننر شيهننا ضننوء املننادة  )8(9مننن ننانون األجانننب بصننرف الظاننر عننن جظسننية ال ن وجي
وديظهما وإثظيتهما.
 3-8وتننرشن الدولننة الطننرف ادعنناء صنناحيب الننبالغ أبن الق نرار املتخننذ مبوجننب املننادة )8(9
مل يسننتظد إال إىل عامننل واحنند وحاسننم وهننو العال ننة العائليننة بنني الن وجي .وتكننرر الدولننة الطننرف
التأكي نند أن الق نرارا املتعلق ننة بطلب ننا اإل ام ننة ال نندامنرك تتخ ننذ عل ننى أس نناك مجي ننك املعلوم ننا
املتاحنة بسننأن املسننألة .وهكنذا أتيحن للن وجي شرصنة دحننن االشن ان القائنل أبن زواجهمننا نند
عق نند ض نند ر ب ننة ك ننال الط ننرشي وإ ا دح ننن لن ن االشن ن ان ال متظ ننك امل ننادة  )8(9م ننن ننانون
األجانب من مظو اإل امة عظدما يكون ال وجان أ ارب(.)33
__________

( )32انار رار اإكمة األوروبية حلقنوق اإلنسنان بيناو ( )Biaoضند الندامنرك (الطلنب ر نم  )10/38590احلكنم
الصنادر  24أاير/منايو  2016الننذي تبني شينه أن النندامنرك انتهكن املنادة  14ال ن ان منك املنادة  8مننن
اتفا يننة تايننة حقننوق اإلنسننان واحل نراي األساسننية عظنند تطبيننق شننرف أن تكننون لل ن وجي روابننط لنندامنرك أكننرب
مظهننا ببلنند آخننر .وخلص ن اإكمننة البدايننة إىل أن احلكننم ا الصننلة ال نوارد ننانون األجانننب بسننأن وجننود
روابط لدامنرك أكرب مظها ب بلد آخر ي ثر على املواصظي الدامنركيي املظحدرين من أصل دامنرك أكثنر منن
يث ه على املواصظي الدامنركيي املظحدرين من أصل دامنرك و لتا شهو ير ى إىل معاملنة تفاضنلية ن مباشنرة.
وخلص ن اإكمننة و ن الحننق إىل أن النندامنرك مل تثب ن أن هظنناك أسننبا ا نناهرة أو لغننة األمهيننة ال صننلة هلننا
ألصل اإلثن لتربير املعاملة التفاضلية املباشرة.
( )33شيمننا يتعلننق شننارة صنناحيب الننبالغ إىل احلكننم الننذي أصنندرته اإكمننة األوروبيننة حلقننوق اإلنسننان  24أاير/مننايو 2016
ضية بياو ضد الدامنرك (الطلب ر م  )10/38590تس الدولة الطنرف إىل أن هنذه القضنية تتعلنق بسنرف
االرتب نناف املظطب ننق عل ننى مل مش ننل الن ن وجي مبوج ننب امل ننادة  )7(9م ننن ننانون األجان ننب .وت ننر الدول ننة الط ننرف أن
ابلتي للمقارنة ألن ضية صاحيب البالغ تتعلق ملادة  )8(9من انون األجانب.
القضيتي
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 4-8وشيمننا يتعلننق دع نناء صنناحيب الننبالغ أن الدول ننة الطننرف مل تثب ن وج ننود أسننباب نناهرة
أو لغننة األمهيننة ال صننلة هلننا ألصننل اإلثننن لتربيننر املعاملننة التفاضننلية ن املباشننرة تنندع الدولننة
الطن ننرف كن ننذل أن أي معاملن ننة تفاضن ننلية تسن ننتظد إن وجن نند إىل معن نناي وا عين ننة وموضن ننوعية.
والغرن من املادة  )8(9هو مساعدة األشخاص املعرضي خلطر إكراههم على ال وا من رينب
مقرب أو صرف له رابة بوجه آخر ضدا على إرادهتم أو الضغط عليهم من أجل ل وأن هنذا
اهلدف وب أن يعترب سبب ا مقظع ا أو واز ا جدا(.)34
القضااي واإلملراءات املعروضة على اللجنة

الظار املقبولية
 1-9بننل الظاننر أي ادعنناء يننرد بننالغ مننا وننب أن تبن اللجظننة وشقن ا للمننادة  97مننن
ناامها الداخل شيما إ ا كان البالغ مقبوالا أم ال مبوجب الربوتوكول االختياري.
 2-9و نند يكنند اللجظننة وشق ن ا ملننا تقتضننيه املننادة ()2(5أ) مننن الربوتوكننول االختينناري مننن
أن املس ننألة نفس ننها ليس ن ن ي نند البح ننث إص ننار إج ن نراء آخ ننر م ننن إج ن نراءا التحقي ننق ال نندو
أو التسوية الدولية.
 3-9وتس اللجظة إىل أننه ميظنك عليهنا مبوجنب املنادة ()2(5ب) منن الربوتوكنول االختيناري
أن تظار أي بالغ مق ّدم ما مل تتحقق من استظفاد سبل التالم اإلية املتاحة.

 4-9وتس اللجظة إىل اع ان الدولة الطرف على مقبولية النبالغ علنى أسناك عندم اسنتظفاد
س ننبل االنتص نناف اإلي ننة .وتس ن ن اللجظ ننة إىل أن ص نناحيب ال ننبالغ مل يس ننتظفدا س ننو اإلج ن نراءا
اإلداريننة ومل يرشعننا دعنناو أمننام حمكمننة للطعننن نرار جملننع الطعننون املتعلقننة هلجننرة الصننادر
 13تس نرين الثنناين/نوشمرب  2013الننذي رشننن شيهننا صلبهمننا مل مشننل األسننرة .بينند أن اللجظننة
تس ن أيض نا إىل أن صنناحيب الننبالغ ينندشعان أبن سننبل االنتصنناف القانونيننة اإليننة مل تكننن متاحننة
وال شعالننة ضننيتهما بسننبب رشننن صلبهمننا املعونننة القانونيننة اجملانيننة مننن جانننب إدارة الس ن ون
املدنيننة وجملننع اإل ن بتقنندمي الطعننون علننى أسنناك نرار اإكمننة العليننا للنندامنرك الصننادر 30
كانون الثاين/يظاير  )35(2007وأنه ال توجد أسع حلاوق لاة معقولة مراجعة ضائية.
 5-9و هننذا الصنندد وأل نران املننادة ()2(5ب) مننن الربوتوكننول االختينناري تننذ ّكر اللجظننة
أبن سبل االنتصاف اإلية وب أال تكون متاحة شحسب بل وب أن تكون شعالة أيضن ا وهنو
ما يتو ف بدوره على صبيعة االنتهناك امل عنوم( .)36وتنذ ّكر أيضنا أبننه ونب علنى مقندم الطلنب أن
يسننتخدم مجيننك السننبل القضننائية أو اإلداريننة الننيت تتننيو إمكانيننة معقولننة لالنتصنناف( .)37وتننذ ّكر
اللجظننة أبنننه ال حاجننة إىل اسننتظفاد سننبل االنتصنناف اإليننة إ ا كان ن شننرص لاحهننا مظعدمننة مننن
__________

()34
()35
()36
()37
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تس ن الدولننة الط ننرف أيض نا إىل أن امل ننادة  26م ننن االتفا ي ننة ك ننر علننى وجننه التحدينند
املعدل لقانون األجانب.
للقانون ر م  1204امل ر  27كانون األول/ديسمرب ّ 2003
انار احلاشية  21و رار اإكمة الذي تقرر شيه أن ال وا بي زوجي بيظهما رابة ال ميكن أن يسنكل أساسن ا لل ّنم
مشل األسرة.
بيسظيت وآخرون ضد كولومبيا ( )CCPR/C/60/D/612/1995الفقرة .2-5
تيظيو ضد بظما ( )CCPR/C/52/D/437/1990الفقرة .2-5
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الظاحيننة املوضننوعية :أي مننىت يكنند أن الطلننب س ن شن حتمننا مبوجننب الق نواني اإليننة الواجننب
تطبيقه ننا أو م ننىت اس ننتحال وشق ن ا للس نوابق القض ننائية ألعل ننى اإ نناكم اإلي ننة التوص ننل إىل نتيج ننة
إوابية(.)38
 6-9و هذه القضية حتيط اللجظة علم ا حلجج اليت سا تها الدولة الطنرف والنيت تفيند أبن
عدم مظو صاحيب البالغ معونة انونية جمانية بسبب انعدام حاوق كسنب القضنية مل يكنن منربرا
كاشيا لعدم سلوك صناحيب النبالغ الطرينق القنانوين املوضنوع حتن تصنرشها مبنا أن اإناكم ليسن
مل مننة بتقيننيم مكتننب املعونننة القانونيننة .وتس ن اللجظننة أيض نا إىل أن الدولننة الطننرف ال تنندشك أبن
اإكمننة كننان مكاهنننا التوصننل إىل تفس ن خمتلننف لألب نواب املطعننون شيهننا مننن املننادة  )8(9مننن
انون األجانب اليت رشن على أساسها صلب صاحيب البالغ .و هذا الصدد مل تثب الدولة
الطننرف مبننا شيننه الكفايننة أن هظنناك أسننبا ا معقولننة تنندعو إىل االعتقنناد أبن اإنناكم الدامنركيننة كان ن
ستصدر رارا خمتلفا عن رار دائرة اهلجنرة وأن اإناكم كانن سنتحكم لصناحلها .وختلنص اللجظنة
إ يخننذ اعتبارهننا الصننيا ة الواضننحة للقنرار الصننادر  13آ ار/مننارك  2014عننن مكتننب
املعون ننة القانوني ننة ب ننرشن صل ننب ص نناحيب ال ننبالغ احلص ننول عل ننى معون ننة انوني ننة عل ننى أس نناك ع نندم
رجح ننان حا ننوق ل نناة مراجع ننة ض ننائية إىل أن ع نندم وج ننود ه ننذه احلا ننوق شيم ننا يتص ننل ب ننسبل
االنتصاف جعلها شعالة.
 7-9ولننذل تننر اللجظننة أن السننروف املظصننوص عليهننا
هذه القضية.
االختياري د استوشي

املننادة ()2(5ب) مننن الربوتوكننول

 8-9وتس اللجظة إىل صعن الدولة الطرف مقبولية البالغ علنى أسناك أن ادعناء صناحبيه
مبوجب املواد  17و 23و 26من العهد ال يستظد إىل دليل .ومك ل تر اللجظنة أن صناحيب
البالغ دما ما يكف من التوضيحا أل نران املقبولينة ألسنباب انتهناك حقو همنا مل مشنل
األس ننرة مبوج ننب امل ننادتي  17و 23م ننن العه نند .وشيم ننا يتعل ننق دع نناء ص نناحيب ال ننبالغ انته نناك
حقو هما مبوجب املادة  26من العهد تر اللجظة أن صناحيب النبالغ مل يقندما أدلنة كاشينة علنى
ادعائهما أن تطبيق االش ان النوارد املنادة  )8(9أثنر عليهمنا بصنورة ن متظاسنبة وخمتلفنة عنن
األزوا اآلخرين الذين يظتمون إىل أصل إثن خمتلف عن أصلهما .وبظاءا على ل تعلنن اللجظنة
مقبولية البالغ من حيث إنه يطرة مسائل تظدر ضمن املادتي  17و 23من العهد وتسرع
الظار أسسه املوضوعية.

الظار األسع املوضوعية
 1-10نا ننر اللجظ ننة ال ننبالغ ض ننوء مجي ننك املعلوم ننا ال ننيت أاتحه ننا هل ننا الطرش ننان وشق ن نا
للمادة  )1(5من الربوتوكول االختياري.
 2-10وحتننيط اللجظننة علم نا دعنناء صنناحيب الننبالغ أن رشننن صلبهمننا مل مشننل األسننرة يسننكل
انوين من جانب الدولة الطرف حقهما حياة أسنرية علنى الظحنو النذي حتمينه
تدخالا
__________

( )38يَظ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ضن ن ن ن ن ن ن ن نند أس ن ن ن ن ن ن ن ن ن اليا ( )CCPR/C/78/D/941/2000الفقن ن ن ن ن ن ن ن ننرة 4-9؛ و رجي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ضن ن ن ن ن ن ن ن نند شرنسن ن ن ن ن ن ن ن ننا
( )CCPR/C/41/D/327/1988الفقرة .1-5
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امل نناداتن  17و 23م ننن العه نند بس ننبب االشن ن ان ال نوارد
والذي ير ى إىل حتويل لعبء اإلثبا .

امل ننادة  )8(9م ننن ننانون األجان ننب

 3-10وتننذكر اللجظننة بتعليقهننا العننام ر ننم  )1988(16بسننأن احلننق حرمننة احلينناة اخلاصننة
الننذي جنناء شيننه شيمننا يتعلننق مبصننطلو ااألسننرةا أن أهننداف العهنند تقتض ن تفس ن ه أل نران
املادة  17تفس ا واسك الظطناق مينث يسنمل مجينك منن تتنألف منظهم األسنرة مبعظاهنا املتفنق علينه
جمتمك الدولة الطرف املعظية .وتالحظ اللجظة أيضا تعليقها العام ر م  )1990(19بسنأن
األسرة أن مفهوم األسرة ند ،تلنف بعنن املظناح منن دولنة إىل أخنر بنل ومنن مظطقنة إىل
أخننر نفننع الدولننة وتسنندد علننى أنننه إ ا مننا اعتننرب جمموعننة مننن األشننخاص وشقن ا للتسنريك
واملمارسة دولة ما مبثابة أسرة شيظبغ أن تتمتك حلماية املظصوص عليها املادة .23
 4-10وتننذ ّكر اللجظننة أبن املننادة  23مننن العهنند تننظص علننى أن تايننة احلينناة األس نرية مبننا ل ن
االهتمننام بلننم مشننل األسننرة مكفولننة .وتننذ ّكر اللجظننة أبن مصننطلو ااألسننرةا وننب أن يفهننم أل نران
العهنند شهمننا واسننعا ميننث يسننمل مجيننك مننن تتننألف مننظهم أسننرة علننى حنننو مننا يفهننم اجملتمننك املعننن.
يظحى احلق تاية احلياة األسرية لضرورة بسنبب االنفصنال اجلغنرا أو اخلياننة ال وجينة أو عندم
وال ّ
()39
وجود عال ا زوجية  .لكن وب أن تكون هظاك أوال رابطة أسرية حلمايتها.
 5-10وتذ ّكر اللجظة أبن دراسة و ائك القضية املعظية وأدلتها بغينة حتديند تطبينق القنانون اإلن
هذه احلالة املادة  )8(9من انون االجانب تقنك عمومن ا علنى عناتق أجهن ة الندول األصنراف
ما مل يكن إلمكان أن يثب بوضوة أن تقييم تل الو ائك واألدلة كان تعسنفي ا أو مظطنوايا علنى
خطأ أو على إنكار للعدالة بسكل جل ّ .

 6-10و هننذه القضننية تالحننظ اللجظننة أنننه ال جنندال أن صنناحيب الننبالغ مت وجننان بصننورة
انونية كيظيا وأن ما يطعن شيه هو أساسا الكيفية اليت كان ميكنن هبنا لصناحيب النبالغ أن يثبتنا
أن عال تهما مل تكن زواجا سرايا وأهنما دخال عال ة ال وا مبواشقتهما احلرة والكاملنة .وحتنيط
اللجظنة علمن ا مبننا خلننص إلينه جملننع الطعننون املتعلقننة هلجنرة أبن صنناحيب الننبالغ مل يثبتننا أن هظنناك
أسبا ا حقيقية تدعو إىل االعتقاد أن صناحيب النبالغ مل يكنن مبقندورمها الطعنن بفعالينة اشن ان
وجود زوا سري مبوجب املادة  )8(9من انون األجانب ونقضه .وتس اللجظة إىل أن اجمللع
استظد تعليله إىل أن صاحيب النبالغ أبظناء خ ولنة ومل يعيسنا معنا بنل زواجهمنا وبعنده وخلنص
إىل أهنمننا مل يثبتننا أن بيظهمننا رابطننة أسنرية تتعنني تايتهننا .ن أن اللجظننة تس ن إىل أن هننذا القنرار
اختننذ مننن دون أن تتنناة للسننيدة عنندن شرصننة اإلدالء ببيننان شننفوي ومننن دون اسننتدعاء أي شنناهد
آخننر أمننام اجمللننع .ولننذل مل تقننيّم سننلطة اهلجننرة الدامنركيننة العال ننة ال وجيننة بنني صنناحيب الننبالغ
على أساك السهادة املباشرة للسيدة عدن .وتالحظ اللجظة أيضا أن معاي تقييم الدولنة الطنرف
شيمننا يتعلننق لكيفيننة الننيت ميكننن هبننا لصنناحيب الننبالغ إثبننا عال تهمننا ال وجيننة عنندا مسنناكظتهما
مل تكننن واضننحة بعنند أن أبل ن صنناحبا الننبالغ السننلطا الدامنركيننة م نرارا وتكنرارا أبن زواجهننا ننائم
علننى رضننامها وأهنمننا رز ننا صف نالا وأهنمننا كث ن ا مننا يتواصننالن هلنناتف وخننالل زايرة السننيد حسننن
ل وجتننه ةننا يس ن إىل أن عال تهمننا الننيت اسننتمر علننى منند السننظوا السننبك املاضننية تظنندر
ضمن معىن ااألسرةا مبوجب املادتي  17و.23
__________

( )39نغاميب ونيبول ضد شرنسا ( )CCPR/C/81/D/1179/2003الفقرة .4-6
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 7-10وحتننيط اللجظننة علمنا دعنناء الدولننة الطننرف أبن اعنندة االشن ان النواردة املننادة )8(9
من انون األجاننب ند صنيغ بغنرن تاينة الن وا النذي ينتم الندخول شينه مبواشقنة حنرة وكاملنة.
ضوء ما تقندم أن سنلطا اهلجنرة مل تنراع تقينيم العال نة ال وجينة بني
بيد أن اللجظة تر
ص نناحيب ال ننبالغ ح ننق املراع نناة العال ننة ال وجي ننة لص نناحيب ال ننبالغ س ننياق حالتهم ننا السخص ننية
بلدمها األصل .
والسياق الثقا
 8-10وشيمننا يتعلننق دعنناءا صنناحيب الننبالغ مبوجننب املننادتي  17و 23تالحننظ اللجظننة أن
اإلجراء الذي ام به الدولة الطرف شكل عائقا أمام مل مشل األسنرة الندامنرك .وتنر اللجظنة
أنه يظبغ اعتبار اإل امة املس كة لل و وال وجة والطفنل هن احلالنة العادينة ألسنرة منن األسنر(.)40
ومن مث ش ن رشن مظو زو يش ة الندخول إىل بلند يعنيمن شينه الن و اآلخنر وصفلهمنا ميكنن أن
ير ننى إىل تنندخل ملعننىن املقصننود املننادة  .17ومننن مث تننر اللجظننة أن الدولننة الطننرف مل تننف
لت امها مبوجب املادتي  17و 23ح ام الوحدة األسرية.
 -11وإن اللجظة إ تتصرف مبوجب املادة  )4(5من الربوتوكول االختياري تر أن الو نائك
املعروض ننة عليه ننا تكس ننف ع ننن ت نندخل ن م ننربر احلي نناة األس نرية وانته نناك م ننن الدول ننة الط ننرف
للم ننادتي  17و 23م ننن العه نند شيم ننا يتعل ننق لس ننيد حس ننن .واللجظ ننة إ خلصن ن إىل أن ننه نند
حدل هذه القضية انتهاك للمادتي  17و 23منن العهند شيمنا يتعلنق لسنيد حسنن تقنرر
عدم الظار على حنو مظفصل ادعاءا زوجته.
 -12وعمنالا أبحكننام املنادة ()3(2أ) مننن العهند يقننك علننى عناتق الدولننة الطنرف التن ام بتننوش
س ننبيل انتص نناف شع ننال للس ننيد حس ننن .ويقتض ن مظه ننا ل ن تق نندمي اجل ننرب الكام ننل لألش نراد ال ننذين
انتهك ن حقننو هم الننيت يكفلهننا العهنند .وبظنناء علننى ل ن ش ن ن الدولننة الطننرف مل مننة أبن تقنندم
للم مشل األسنرة .ويقنك علنى عناتق
لصاحب البالغ إعادة تقييم شعالة الدعائه على أساك تقييم ّ
الدولة الطرف أيض ا الت ام مبظك حدول انتهاكا ةاثلة املستقبل.
نضننمامها إىل الربوتوكننول
 -13وإ تضنك اللجظننة اعتبارهننا أن الدولننة الطنرف نند اع شن
االختياري ختصناص اللجظنة بتحديند منا إ ا كنان حندل انتهناك للعهند أم ال وتعهند عمنالا
ملادة  2من العهند أبن تكفنل جلمينك األشنراد املوجنودين إ ليمهنا واخلاضنعي لواليتهنا احلقنوق
املع ف هبا العهد وأن تنوشر سنبيل انتصناف شعناالا إ ا ثبن حندول انتهناك ش هننا تعنرب عنن
ضون 180يوم ا معلوما عن التنداب النيت اختنذهتا
ر بتها أن تتلقى من الدولة الطرف
لتظفيننذ آرائهننا .ويطلننب إىل الدولننة الطننرف أيض ن ا نسننر هننذه اآلراء وتعميمهننا علننى نطنناق واسننك
بلغاهتا الرمسية.

__________

( )40أومي ن ودي  -زيف نرا وآخننرون ضنند موريسننيوك ( )CCPR/C/12/D/35/1978الفقننرة  2-9الننيت كننر شيهننا أن
املادة  )1(17تظطبق أيضا من حيث املبدأ عظدما يكون أحد ال وجي أجظبيا.
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املرفق األوخ
ر فر

(خمالف) لعضو اللجنة يوفاخ شاين

 -1ي سننفن عنندم متكننن مننن االنضننمام إىل أعضنناء اللجظننة الننذين أينندوا االسننتظتا منندول
انتهاك هذه القضية .وبيظما أواشق على أن و ائك القضية تكسف عن انتهاك للعهد من حيث
أسسها املوضوعية أعتقد أنه كان يظبغ للجظنة أن تنرشن النبالغ لعندم اسنتظفاد سنبل االنتصناف
اإلي ننة .كم ننا أن ل نندي بع ننن الس ننكوك شيم ننا يتعل ننق ختص نناص اللجظ ننة م ننن حي ننث االختص نناص
السخص على نيمو حممد عدن.
 -2وال جندال أن دائننرة اهلجننرة الدامنركيننة رشضن صلننب صنناحيب الننبالغ وأن اسننت ظاشهما
أمام جملع الطعون املتعلقة هلجرة د رشن وأهنما مل يتابعا صلبهما أكثر أمام اإاكم الدامنركية.
أن السيد حسن حاول احلصول على معونة مالية لعرن ضيته على اإكمة ورشض إدارة
الس ن ون املدني ننة صلب ننه عل ننى أسنناك تقي ننيم مف نناده أن املظازع ننة القضننائية ليس ن هل ننا حا ننوق ل نناة
معقول ننة .واعت ننرب اللجظ ننة ه ننذا التقي ننيم األخن ن م شن نرا عل ننى ع نندم وج ننود س ننبل انتص نناف شعال ننة
والحا أن الدولة الطرف مل تدحن هذه اإلشارة (الفقرة .)6-9
 -3وكما أشار إىل ل اللجظة شن ن املعينار املطبنق اآلراء السنابقة للجظنة هنو أن سنبل
االنتصاف شعالة إ ا كان اشرص لاحها مظعدمة من الظاحية املوضوعية :أي مىت يكد أن
الطل ننب سن ن شن مبوج ننب القن نواني اإلي ننة الواج ننب تطبيقه ننا أو م ننىت اس ننتحال وشقن نا للسن نوابق
القضائية ألعلى اإاكم اإلية التوصنل إىل نتيجنة إوابينة( .)1كمنا رأ اللجظنة منن بنل أن اجمنرد
السكوكا بسأن لاة سبل االنتصاف ال وعلها عدمية الفعالية(.)2
 -4وم ننن الواض ننو أن ص نناحيب ال ننبالغ كانن ن ل ننديهما ش ننكوك بس ننأن حا ننوق اس ننت ظاشهما
لظار إىل اش ان عدم صحة ال وا املتعا د عليه وال وا بي األ ارب الوارد املادة  )8(9منن
انون األجانب وتفس اإكمة العليا التقييدي لالستثظاء منن االشن ان رارهنا بسنأن املسنألة
الصننادر  30كننانون الثاين/يظنناير  .2007وانضنناف إىل هننذه السننكوك تقيننيم سننلطا املعونننة
القانونية السليب الحتماال الظجاة  -وهو رار صدر مك ل شيما يتعلق مبعاي أهلية صاحيب
الننبالغ للحصننول علننى املعونننة القانونيننة ومل يكننن لننه أي أثننر ننانوين علننى األسننع املوضننوعية
للقضية نفسها.
 -5ومك ل ش ن تندين حانوق الظجناة دعنو انونينة ال يعنن انعندام حانوق الظجناة
أو مواجهننة شس ننل حتم ن وال سننيما ض ننية ائم ننة علننى و ننائك (م ننا إ ا كننان ال ن وا حقيقي ن ا)
وحيث ال يبدو أن هظاك سلسلة من رارا اإناكم النيت تسنكل ااجتهنادا ضنائيا راسنخاا وهنو
ما من شأنه أن حيول لضرورة دون حتقيق نتيجة إوابية.
 -6ولعل املرء يتذكر هنذا الصندد أن شنرف اسنتظفاد سنبل االنتصناف اإلينة يقصند بنه أن
تتاة لدولة صرف شرصة اجلرب [ ...انتهاك م عوم للقانون الدو ] بطريقتها اخلاصنة داخنل إصنار
__________

()1
()2
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ناامها القنانوين اإلن ا( .)3و لسنماة لصناحيب النبالغ اللتفناف علنى الظانام القنانوين الندامنرك
واحلضننور مباشننرة إىل اللجظننة بسننبب تقيننيم يفينند بتنندين احتمننال الظجنناة حرم ن اللجظننة الدولننة
الطرف من دون سبب وجينه منن شرصنة جنرب انتهناك للعهند (ادعناء نانوين ال يبندو أننه ند أثن
أمام هي ا اهلجرة).
 -7وميكن اإلشارة هذا الصدد أيض ا إىل أن الرسوم القانونية للوصنول إىل الظانام القنانوين
ضنااي اهلجننرة مظخفضنة ( 500كروننة دامنركيننة) وأن الدولنة الطنرف نند أثبتن علننى
الندامنرك
ال نر م مننن ادعنناء صنناحيب الننبالغ أن أي خسننارة القضننية رمبننا كان ن أد إىل تكبنند تكنناليف
(الفقننرة  )6-5أن للمحنناكم سننلطة تقديريننة عنندم شننرن تكنناليف إ ا كننان هننذا اإلعفنناء مننربرا
ألسننباب خاصننة (الفقننرة  .)2-6و دننل هننذه الاننروف أجنند مننن الصننعب اعتبننار اللجننوء إىل
شعال أو هظ التكاليف بسكل تعجي ي.
اإاكم الدامنركية حىت من دون معونة انونية
 -8وأخ ا تساورين شكوك بسأن انطباق تداب احلماية املقدمة مبوجب املنادتي  17و23
من العهد شيما يتعلق لسيدة عدن بيظما ه موجودة كيظيا .وخالشا للسيد حسن الذي من
الواض ننو أن األم ننر يتعل ننق مقو ننه مبوج ننب العه نند ألن ننه ك ننان يع ننيمن ال نندامنرك وحتن ن واليته ننا
القضننائية نندم السننيدة عنندن صلبن ا لنندخول النندامنرك أل نران مل مشننل األسننرة عننن صريننق سننفارة
النندامنرك كيظيننا؛ ولننيع مننن الواضننو مننا إ ا كننان هننذا التعامننل مننك السننلطا الدامنركيننة يضننعها
حت ن ن الوالي ننة القض ننائية لل نندامنرك أل ن نران إ نندارها عل ننى التمت ننك حلق ننوق املظص ننوص عليه ننا
هذه
املادتي  17و .23ومبا أنن أر أن القضية مقبولة شسأؤجل مك ل الب
الظقطة.

__________

()3
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املرفق الثاين
ر فر

(خمالف ملزئيا) لعضو اللجنة نارايس زميرمان

 -1مك أين أواشق على نتيجة السكو لصنيغة النيت اعتمندهتا أ لبينة أعضناء اللجظنة علن ا
أن أخالفها بكل اح ام شيما يتعلق بتعليل السكو املقدمة من نيمو حممد عدن.
 -2وكمننا أكنند نرارا سننابقة للجظننة بننل اختننا نرار بسننأن مقبوليننة شننكو م نا وننب
عليها أن تظار أوالا تلقائيا إ ا ل م األمنر (منن دون أن تكنون الدولنة الطنرف ند أاثر املسنألة)
شيما إ ا كان هلا اختصناص تلقن النبالغ والظانر شينه مبوجنب املنادة  1منن الربوتوكنول االختيناري
مك مراعاة املادة  )1(2من العهد(.)1
 -3وبظاء على لن شن ن رأي األ لبينة برشضنها شنكو السنيدة عندن لعندم اسنتظفاد سنبل
االنتصاف اإلية حىت ولو من ب مصلحة القضاء شقط د يساء شهمنه علنى أننه يعنن ضنمظ ا
أن للجظة شيما يتعلق بسكواها اختصاص تلق بال ها والظار شيه.
ن أن السننيدة عنندن مل يكننن هلننا ننط أي شننكل مننن أشننكال االتصننال اإل ليم ن مننك
-4
الدامنرك وال كان ط خاضعة للوالية القضائية للدولة الطرف .وجمرد تقدمي صلب مل مشل األسرة
إىل السننلطا الدامنركيننة مننن اخلننار وكننون زوجهننا يعننيمن النندامنرك ال يعرضننها للواليننة القضننائية
للدامنرك حىت وإن شسر تفس ا واسعا.
 -5وبظنناء علننى ل ن كننان يظبغ ن للجظ نة أن تننرشن بال هننا ألنننه خننار اختصنناص اللجظننة
مبوجب الربوتوكول االختياري وسف الو نفسه رشن بالغ زوجهنا عتبناره ن مقبنول لعندم
استظفاد سبل االنتصاف اإلية املتاحة.

__________

()1

مونت و ضد أورو واي ( )CCPR/C/18/D/106/1981الفقرة 5؛ وانار أيض ا

mutatis mutandis Application

of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and

.Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, ICJ Reports 2007, p. 52 (91), para. 118
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