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البالغ رقم

*2014/56

املقدم من:

ف .س( .متلثه ا احملامية فاندا دورباكوفا)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحبة الشكوى

الدولة الطرف:

سهوفاكيا

تاريخ تقدمي البالغ:

 30نيسان/أبريل ( 2014تاريخ الرسالة األوىل)

إن يززة القضززاء عهززى التمييز الاي ززري امليشززأ مبوجززا املززاد  8مززن االتفاقيززة الدوليززة
لهقضاء عهى مجي أشكال التميي الاي ري
وقد اجتمات حل  4كانون األول/ديسمرب 2015
وقزد فرتززت مززن الي زر حل الززبالغ رقززم  2014/56الزذي ق مدمتزه إلي ززا ف .س .مبوجززا
املاد  14من االتفاقية الدولية لهقضاء عهى مجي أشكال التميي الاي ري
وقززد أتززذ حل اعتبارهززا مجيز املاهومززا ال ز أتاحت ززا ززا صززاحبة الشززكوى وحماميت ززا
والدولة الطرف
تاتمد ما يهي:

الرأي
 -1صاحبة الشكوى هي ف .س .وهي مواطية من سهوفاكيا تيحدر من الروما ومولود حل
عام  .1983وتدعي صاحبة الشكوى أنزا ضزحية انت زا ارتكبتزه سزهوفاكيا( )1لهمزاد ()1(2أ)

__________

*

()1

2

شززار حل دراسززة هززذا ال ززبالغ أعضززاء الهجيززة التاليززة أنززا هم :السززيد ن ززور الززدين أم ززر والسززيد أليكسززي إي ز
أفتونوم ززوف والس ززيد م ززار بوس ززويت والس ززيد توس ززي فرانسيس ززكو ك ززاا ت ز اي والس ززيد أناستاس ززيا كريكه ززي
والسززيد يززون ديززاكونو والسززيد يززون هوان ز والسززيد باتريسززيا نوفيفززو جززانواري  -بارديززل والسززيد أنززور كمززال
والسيد مهحم تهف والسيد تون كو والسيد يون كام جون يون سيك يُوين.
صز ززدقت سز ززهوفاكيا عهز ززى االتفاقيز ززة حل  28أيار/مز ززايو  1993عز ززن طري ز ز إعز ززالن ا الفز ززة وقز ززدمت اإلعز ززالن
املي وص عهيه حل املاد  14حل  17آذار/مارس .1995
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و(ج)(-ه) و( )2مقززروء بززاالقرتان مز املززاد (5ه)‘‘1واملززاد  6مززن االتفاقيززة .ومتلثه ززا احملاميززة
فاندا دورباكوفا.
ال قائع كما عرضتها صاحبة الشك ى
ومدرسزة
 1-2خترجت صاحبة الشكوى من جاماة بريشوف حل عام 2006
كمدرسة عامزة م
م
ملززاد التززاريخ .وتززالل فززرت دراس زت ا عمهززت كمدرسززة مسززاعد وكمربيززة حل املززدارس االبتدائيززة
احملهيززة .وميززذ عززام  2007وهززي تبحز عززن وفيفززة حل إحززدى املززدارس االبتدائيززة حل امليطقززة الز
تايش فيه لكن دون جدوى.
 2-2وحل  18ح يران/يونيه  2009قدمت صاحبة الشزكوى طهبزا تهقائيزا( )2لهح زول عهزى
وفيفة مدرسة ملاديت التاريخ والرتبية إىل مدرسة إ .ب .فوخ االبتدائية حل ريفوكا وبييزت حل طهب زا
أنز زا مس ززتاد حل ح ززال ع ززدم ت ززوفر ته ززك الوفيف ززة أن تقب ززل وفيف ززة مدرس ززة مس ززاعد  .وت ززدعي
صاحبة الشكوى أنا التقت حل اليوم الذي قدمت فيه طهب ا شخ يا مبدير املدرسة الذي قال
ا إنه ييبغي ا إجناب أطفال ملثل ترها من اليساء امليحدرا من الروما بدال من البح عن
وفيفة .وأضاف حسا ادعاءاهتا أنا لن حت ل أبدا عهى وفيفة ألنا امزرأ مزن الرومزا حز
لزو حاولزت حتسزؤ مهتهالهتزا مب يزد مززن الدراسزا ( .)3وشزار صزاحبة الشزكوى باإلهانزة والززرج
عهززى إثززر نززاع تهززك التاهيقززا ال سززيما وأن الت ززور الاززام عززن الرومززا هززو أنززم أشززخاص تززر
مستادين لهامل .وحل  26متوف/يوليه  2009با مدير املدرسة برسالة إىل صزاحبة الشزكوى
يبهغ ززا في ززا باززدم وجززود أي وفيفززة شززاتر حل املدرسززة تززر أن طهب ززا سززيُحفيف حل السززجال حل
حال أصبحت هيزا وفيفزة شزاتر  .وحل أيهول/سزبتمرب  2009اكتشزفت صزاحبة الشزكوى أن
عؤ في ا شخص تر ميحدر من الروما لديزه
هيا وفيفة مدرس مساعد أصبحت شاتر لكن ن
أقل مما لدي ا( )4من املهتهال وا رب .
 3-2ومبا أن صاحبة الشزكوى شزكت حل أنزا تارضزت لهتمييز ألنزا تيحزدر مزن الرومزا فقزد
قززدمت شززكوى إىل املرك ز الززوطين لقززوا اإلنسززان حل سززهوفاكيا(( )5مرك ز املسززاوا ) وطهبززت ميززه
إجزراء حتقيز مسززتقل حل حالت ززا ال يشززمل مززا حززديف حل مدرسززة إ .ب .فوخ االبتدائيززة فحسززا
بززل أيض زا مززا حززديف حل املززدارس االبتدائيززة األتززرى ال ز طهبززت في ززا الامززل وال ز مل توفف ززا(.)6
وحل  3ح يران/يونيز ززه  2010أوضز ززر مز ززدير مدرسز ززة إ .ب .فوخ االبتدائيز ززة حل رده عهز ززى مرك ز ز
املساوا أن املدرسة مل تستط توفيزف صزاحبة الشزكوى لازدم وجزود وفزائف شزاتر فيمزا صزص
تشكيهة املواد ال لزدى صزاحبة الشزكوى مزهتهال في زا .وأضزاف أن صزاحبة الشزكوى مل تاز

__________

()2
()3
()4
()5
()6
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مدرس شاتر .
مل يُيشر أي إعالن عن وفيفة م
تالل اإلجراءا القضائية أنكر مدير املدرسة أنه أدىل هبذه التاهيقا .
عؤ حاصل عهى ش اد التاهيم اللثانوي.
الشخص الذي ن
مل يُذكر تاريخ ذلك.
ال تقدم صاحبة الشكوى م يدا من التفاصيل عن تهك الاال األترى ال ليست ج ءا من هذا البالغ.

3

CERD/C/88/D/56/2014

موافقت ززا عه ززى ت ززداول بياناهت ززا الشخ ززية ول ززذلك مل يك ززن م ززن املمك ززن االحتف ززا بطهب ززا حل
السززجال إال لفززرت  30يومززا وهززي فززرت انقضززت حل الوقززت الززذي أصززبحت فيززه وفيفززة مززدرس
مسززاعد متاحززة لهسززية  .2010/2009وأوضززر مززدير املدرسززة أيضززا أن وفيفززة مززدرس مسززاعد
ل زدوام كامززل ال ز كانززت متاحززة هززي وفيفززة تتاه ز بالامززل م ز طفززل ياززام مززن اضززطراب ق ززور
االنتباه م فزر اليشزا وال تتطهزا سزوى شز اد التاهزيم اللثزانوي وهزي مدرجزة حل فازة الرواتزا
رقم  7ال متلثزل الزد األق زى ل جزر الزذي لكزن لهمدرسزة دفازه .وأفزاد بزأن صزاحبة الشزكوى
حاصززهة عهززى ش ز اد جامايززة ومززن د عززا أن يزُزدف ززا راتززا ضززمن الفاززة رقززم  9وهززو راتززا
ال لك ززن لهمدرس ززة تغطيت ززه .وأت ززرا أوض ززر امل ززدير أن أص ززحاب الام ززل ال ززذين عمه ززت ما ززم
صاحبة الشكوى سابقا أشاروا إىل أنا شخص ملثر لهمشاكل .وحل  20آب/أتسط 2010
اسززتكمل مرك ز املسززاوا حتقيق زه ورأى أن مززن احملتمززل أن يكززون هيززا انت ززا ملبززدأ املسززاوا حل
املاامهة حل هذه القضية وأوصى بأن يتقيد مزدير املدرسزة بتشزرياا مكافحزة التمييز وبزأن يازؤ
موففؤ مهتههؤ.
 4-2وطهبت صاحبة الشكوى مبوافا م تقدمي شكواها إىل مرك املسزاوا مزن وفار التاهزيم
والاهززوم والبح ز والرياضززة (وفار التاهززيم)( )7إصززدار رأي بشززأن ممارسززا التوفيززف حل املدرسززة
السززالفة الززذكر وبشززأن الجززة ال ز قززدمت ا املدرسززة فيمززا صززص االفتقززار امل عززوم إىل األم زوال مززن
أجل التوفيف .وحل  2شزبا /فرباير  2010أفزاد الزوفار بزأن االفتقزار إىل األمزوال لزي سزببا
وجي ززا لتفضززيل طالززا عمززل حامززل لش ز اد التاهززيم اللثززانوي عهززى طالززا عمززل حامززل لش ز اد
جاماية .وحل  2آب/أتسزط  2010وبيزاء عهزى طهزا صزاحبة الشزكوى( )8أصزدر الزوفار
رأيزا ثانيززا بييززت فيززه أن مززدير املدرسززة هززو املسززهتول عززن نوعيززة التاهززيم املقززدم حل املدرسززة وهززو مززن
لديه بشكل ح ري صالحية تايؤ املوففؤ.
 5-2وحل  11تش ز زرين األول/أكت ززوبر  2010رفا ززت ص ززاحبة الش ززكوى إىل حمكم ززة ريفوك ززا
احملهية شكوى مدنية ضزد املدرسزة مدعيزة وقزوع انت زا ملبزدأ املسزاوا حل املاامهزة املي زوص عهيزه
حل املززاد  9ومززا يهي زا مززن قززانون مكافحززة التمييز لاززام  .)9(2004وطهبزت اعتززذارا مززن املدرسززة
وتاويضا بقيمة  10 000يورو عما ل هبا من أضرار تر مالية .وحل  28آذار/مارس 2011
رفضززت احملكمززة احملهيززة شززكواها .وأفززاد احملكمززة بأنززه وفقزا لهقززانون يقز عهززى املدرسززة عززاء
إثبا أنزا مل متيز ضزد صزاحبة الشزكوى مزن تزالل تقزدمي حجزم ماقولزة وميطقيزة لشزر سزبا
تايؤ شخص أقل كفاء من صاحبة الشكوى حل وفيفة مزدرس مسزاعد .وأضزافت احملكمزة أنزا
اقتيات بالتفسرا ال قدمت ا املدرسة وهي ضاف التمويزل املتزا زذه الوفيفزة وعزدم وجزود

__________

()7
()8
()9

4

مل يُذكر تاريخ ذلك.
طهبت صزاحبة الشزكوى حل الواقز رأيزا يبزؤ مزن بزؤ مزا يبزؤ أن لزدى مزدير املدرسزة صزالحية تايزؤ املزوففؤ
رهيا بالقيود القانونية.
القزانون رقزم  365/2004 Coll.املتاهز باملسزاوا حل املاامهزة حل بازا ا زاال والمايزة مزن التمييز الزذي يازدل
قوانؤ أترى مايية ويكمه ا.
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حاج ززة إىل توفي ززف ش ززخص ذي شز ز اد جاماي ززة حل وفيف ززة ال تتطه ززا س ززوى شز ز اد املدرس ززة
اللثانويززة واناززدام نيززة التمييز لزدى املدرسززة .وأوضززحت احملكمززة أيضزا أن طالززا الامززل ال لتهززك
ال ز حل أن ياززؤ لكونززه يسززتوحل املاززاير أو الشززرو احملززدد ملززلء وفيفززة مززا وأن األشززخاص قززد
صضاون ملاامهة تفاضهية حل سياا عالقا عمل ليست بالضرور متيي ية أو تر قانونية.
 6-2وحل  20نيسززان/أبريل  2011قززدمت صززاحبة الشززكوى طاي زا حل ق زرار احملكمززة احملهيززة
أمززام حمكمززة بانسززكا بيس زرتيكا اإلقهيميززة .وحل ذلززك الطاززن أكززد صززاحبة الشززكوى أنززا قززد
رفاززت دعززوى فززاهر الوجاهززة تبززؤ أن املاامهززة التفاضززهية كانززت قائمززة عهززى التميي ز الاي ززري
وبالتاا فإن عاء اإلثبزا يقز عهزى املدرسزة إلف زار عزدم حزدويف أي متييز وذلزك عزن طريز
تقدمي حجزم ماقولزة ومقيازة .واحتجزت صزاحبة الشزكوى بزأن احملكمزة احملهيزة أتطزأ حل تقيزيم
الوقززائ واألدلززة ال ز قززدمت ا املدرسززة وب زأن حجززم املدرسززة كززان ييبغززي أال تاتززرب حجج زا ماقولززة
ومقياة .وحل  16آب/أتسط  2011أكد احملكمزة اإلقهيميزة قزرار احملكمزة احملهيزة وتقييم زا
لهحجززم ال ز قززدمت ا املدرسززة .وبيززاء عهززى ذلززك ته ززت إىل أن طاززن صززاحبة الشززكوى قززائم
بوضززو عهززى أس ز واهيززة .وتالف زا ملززا جززاء حل رأي احملكمززة احملهيززة رأ احملكمززة اإلقهيميززة أن
صاحبة الشكوى مل تقدم دعوى فاهر الوجاهة لتبؤ أن التميي قد حديف.
 7-2وحل  19أيهول/س ززبتمرب  2011ق ززدمت ص ززاحبة الش ززكوى طاي زا اس زتلثيائيا( )10حل ق زرار
احملكمة اإلقهيمية إىل احملكمة الاهيا مدعيزة أن حق زا حل حماكمزة عادلزة قزد انت زك ألن احملكمزة
اإلقهيميززة هاههززت حجج ززا املتاهقززة بززالطان حل ق زرار احملكمززة احملهيززة دون أن تي ززر في ززا بشززكل
سززهيم وبالتززاا فززإن ق زرار احملكمززة اإلقهيميززة كززان تاسززفيا .ورأ صززاحبة الشززكوى أن احملكمززة
اإلقهيميززة مل حتززم حقوق ززا عايززة فاالززة ألنززا فسززر التش زرياا احملهيززة تفسززرا ضززيقا .واقرتحززت
صاحبة الشكوى إحالة قضيت ا إىل حمكمزة الازدل التابازة لالحتزاد األورو لهح زول عهزى حكزم
أوا بشززأن تفس ززر ق ززانون االحت ززاد األورو  .وحل  19متوف/يوليززه  2012أبطه زت احملكم ززة الاهي ززا
حك ززم احملكم ززة اإلقهيمي ززة امل ززهترخ  16آب/أتس ززط  2011ب ززدعوى أن ه ززذا القز زرار يس ززتيد إىل
ميطز تززر متس ز  .بيززد أن احملكمززة الاهيززا مل تتطززرا إىل الجززم ال ز قززدمت ا صززاحبة الشززكوى
وال سززيما طهب ززا املتاه ز بال ززول عهززى حكززم أوا مززن حمكمززة الاززدل التاباززة لالحتززاد األورو .
وأُعيد القضية إىل حمكمة بانسكا بيسرتيكا اإلقهيمية.
 8-2وحل  27تش زرين اللث ززام/نوفمرب  2012ك ززرر احملكم ززة اإلقهيمي ززة تأكي ززد قز زرار احملكم ززة
احملهية وأيد امليط املتب فيه .واعترب من جديد أن طان صاحبة الشزكوى قزائم عهزى أسز
واهيززة وقالززت إنززه باالسززتياد إىل األدلززة املقدمززة ال لكززن اعتبززار أن احملكمززة احملهيززة أتطززأ حل
تقي ززيم الوق ززائ  .ورأ احملكم ززة اإلقهيمي ززة أن ع ززدم تاي ززؤ ش ززخص م ززن الروم ززا بي ززاء عه ززى أس ززباب
ميطقية وماقولة ن را لهتيافسية املوجود بؤ األشزخاص البزاحلثؤ عزن الامزل ال يشزكل ب زور
تهقائية ماامهة متيي ية عهى أساس الارا.

__________

( )10دوفوالم وفقا لهماد (237و) من قانون اإلجراءا املدنية.
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 9-2وحل  25ك ززانون اللثام/يي ززاير  2013رفا ززت ص ززاحبة الش ززكوى إىل احملكم ززة الدس ززتورية
شززكوى دسززتورية مدعي زة أن مجي ز احملززاكم الداتهي زة قززد ته ززت إىل اسززتيتاجا تاسززفية وتززر
مربر ال لكن حتمه ا ممزا أدى إىل انت زا حقزوا صزاحبة الشزكوى وحرياهتزا األساسزية املكفولزة
مبوجززا دسززتور سززهوفاكيا ومبوجززا االتفاقيززة (املادتززان  1و )4وترهززا مززن املااهززدا الدوليززة.
وحل  10متوف/يولي ززه  2013رفض ززت احملكم ززة الدس ززتورية الش ززكوى باعتباره ززا دون أي أس ززاس.
واستارضت قرارا احملاكم الداتهية وته ت إىل أن تهك احملزاكم قزد أعطزت إجابزا واضزحة
ومف ومة عهى مجي املسائل القانونيزة والوقائايزة ذا ال زهة فيمزا صزص المايزة القضزائية لقزوا
صاحبة الشكوى مبزا أن حجزم هزذه األتزر قزد أُتزذ بازؤ االعتبزار عهزى اليحزو الواجزا حل
خمتهف احملاكم ومن د فإن حقوق ا مل تيت ك.
 10-2وتدعي صاحبة الشكوى أنا استيفد مجي سبل االنت اف الداتهية .وتشزر إىل أنزا
مل تبه ز ز ب ز زالقرار الي ززائي لهمحكم ززة الدس ززتورية امل ززهترخ  10متوف/يولي ززه  2013إال ع ززن طري ز ز
حماميت ززا حل  7تشزرين اللثززام/نوفمرب  .2013ولززذلك تقزول إن هززذا الززبالغ يُقززدم إىل الهجيززة حل
تضون فرت األش ر الستة املي وص عهي ا حل املاد  )5(14من االتفاقية.
الشك ى
 1-3ت ز ززدعي ص ز ززاحبة الش ز ززكوى أنز ز زا ض ز ززحية انت ز ززا ارتكبت ز ززه س ز ززهوفاكيا لهم ز ززاد ()1(2أ)
و(ج)(-ه) و( )2مقروء باالقرتان مز املزاد (5ه)‘ ‘1واملزاد  6مزن االتفاقيزة .وتهتكزد إتفزاا
الدول ززة الط ززرف م ززن ت ززالل حماكم ززا الوطيي ززة حل ميح ززا الماي ززة وا ززرب الفا ززالؤ م ززن التمييز ز
الاي ززري الززذي تارض ززت لززه حل س ززياا إج زراءا التايززؤ ال ز اختززذهتا مدرس ززة ابتدائيززة عام ززة حل
ريفوكززا كمززا تهتكززد إتفززاا الدولززة الطززرف حل اختززاذ مجي ز التززدابر املياسززبة لهقضززاء عهززى التميي ز
الاي ري فيما صص ال ول عهى الامل.
 2-3وتفيد صاحبة الشكوى بأن احملاكم الداتهية لهدولة الطرف تغاضت عن حجج زا دون
أي مربر وهاههت األدلة ال قزدمت ا صزاحبة الشزكوى وطهب زا إحالزة القضزية إىل حمكمزة الازدل
التاباززة لالحتززاد األورو مززن أجززل ال ززول عهززى حكززم أوا .وت زرى صززاحبة الشززكوى أن تفسززر
تشزرياا مكافحززة التمييز الزذي قدمتززه احملكمززة احملهيززة والززذي مفززاده أن القززانون ال يززيص عهززى
أي عاية حل حاال عدم املسزاوا حل املاامهزة حل سزياا إجزراءا التوفيزف هزو تفسزر ال يتفز
م قانون االحتاد األورو وال م املااهدا الدولية لقوا اإلنسان.
 3-3وباإلضافة إىل ذلك تدعي صاحبة الشكوى أنزا قزدمت دعزوى فزاهر الوجاهزة بشزأن
التميي ز الاي ززري وبززذلك أصززبر عززاء اإلثبززا واقاززا عهززى عززات املدرسززة .وتقززول إن احملكمززة
اإلقهيميززة اعتززرب بشززكل تززاطر حل قرارهززا اللثززام املززهترخ  27تش زرين اللثززام/نوفمرب  2012أن
عهززى صززاحبة الشززكوى أن تلثبززت نيززة املدرسززة حل التميي ز ضززدها حل حززؤ أنززا تززر مه مززة بفاززل
ذلززك مززن الياحيززة القانونيززة .وتضززيف صززاحبة الشززكوى أن احملززاكم أسززاء تقيززيم االتززتالف حل
املاامهة الذي تارضت له حل ضوء الالة ال يواج ا ترها من أفراد الروما الذي يطهبزون الامزل
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دون ج ززدوى حل ح ززؤ ك ززان ييبغ ززي ززذه احمل ززاكم أن تق ززارن حالز زة ص ززاحبة الش ززكوى مز ز حال ززة
األشخاص من تر الروما الذين يتكهل طهب م لهامل باليجا .
 4-3وتزدعي صزاحبة الشززكوى أيضزا أن سزبل االنت ززاف الز تزيص عهي ززا التشزرياا احملهيززة
ومهية وتر فاالة ألنا ال تقدم تاويضا كافيا لضحايا التميي الاي ري وال تااقا مرتكيب أفاال
التميي ز الاي ززري .وتشززر صززاحبة الشززكوى إىل املالح ززا ا تاميززة لهجيززة بشززأن تيفيززذ الدولززة
الطززرف ت ززر الفاززال لتش زرياا مكافحززة التميي ز ( )11وتشززر إىل ض ززرور أن تُبح ز قض ززيت ا حل
السياا الااملي لهتميي الاي ري الذي ياام ميه األشخاص امليحدرون من الروما حل سهوفاكيا.
 5-3وأتززرا تطهززا صززاحبة الشززكوى مززن الدولززة الطززرف أن تززوفر ززا ا زرب املالئززم مبززا حل
ذلززك التاززويا الكززاحل وفق زا لهتش زرياا احملهي زةجل وأن تكفززل تطبي ز تش زرياا مكافحززة التميي ز
احملهية القائمة بشكل فازال ووفقزا لالتفاقيزة مزن أجزل تزوفر المايزة وسزبل االنت زاف الفاالزة مزن
أفاززال التمييز أيزا كانززتجل وأن تززي م دورا تدريبيززة مياسززبة ب ززور دوريززة لفائززد مزوففي احملززاكم
والس ززهطا القض ززائية بش ززأن القض ززاء عه ززى القوال ززا اليمطي ززة الس ززهبية لهروم ززا والتحي ز الاي ززري
وبشأن االتفاقية وتوصيا الهجية.
مالحظات الدولة الطرف شأن المقب لية واألسس الم ض عية
 1-4حل  12أيهول/سززبتمرب  2014أبززد الدولززة الطززرف مالح اهتززا عهززى مقبوليززة الززبالغ
الززذي قدمتززه صززاحبة الشززكوى وعهززى أسس زه املوضززوعية .وتهتكززد الدولززة الطززرف لهجيززة الت ام ززا
بتحسؤ تشريااهتا وسياساهتا بغية مي التميي الاي ري جبمي أشكاله مبا يشمل ما صزص حز
الفرد حل املساوا أمام القانون ح حل جمال القوا االقت ادية واالجتماعية واللثقافية.
 2-4وفيما يتاه مبقبولية الشكوى تقر الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى استيفد مجي
سززبل االنت ززاف احملهيززة املتاحززة وأنززا قززدمت الززبالغ حل تضززون سززتة أش ز ر مززن اسززتيفاد سززبيل
االنت اف األتر .وختهص إىل أن شرو املقبولية مستوفا .
 3-4وتش ززر الدول ززة الط ززرف إىل أن ص ززاحبة الش ززكوى ق ززدمت طهبز زا لهح ززول عه ززى وفيف ززة
مدرسززة
مدرسززة لهتززاريخ ولهرتبيززة حل املدرسززة االبتدائيززة املاييززة وبييززت أن زا مسززتاد لقبززول وفيفززة م
م
مساعد وهي وفيفة أدىن ممزا يهيز مبهتهالهتزا امل ييزة .وتزرى الدولزة الطزرف أن املدرسزة االبتدائيزة
مل تقبززل طهززا صززاحبة الشززكوى لهامززل ن ززرا لاززدم وجززود وفززائف شززاتر ألن الرتبيززة كمززاد
زدرس حل املززدارس االبتدائيززة وقززد أبهغززت املدرسززة صززاحبة الشززكوى بززأن طهب ززا سززيُحفيف حل
ال تز م
السجال  .وحل وقت الح ُعؤ شخص ذو مزهتهال أقزل مزن مزهتهال صزاحبة الشزكوى حل
وفيفززة مززدرس مسززاعد .وتاتززرب صززاحبة الشززكوى أنززا مل تاززؤ حل تهززك الوفيفززة بسززبا أصززه ا
اإلثززين .وقززد رفضززت احملكمززة احملهيززة دعززوى صززاحبة الشززكوى .وأوضززحت احملكمززة أن ص ززاحبة
__________

( )11ان ر
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الشكوى أتفقت حل إثبا الوقائ ال لكن أن يُسزتيب مي زا وقزوع متييز مباشزر أو تزر مباشزر
أو انت ا ملبدأ املساوا حل املاامهة بسبا التميي عهى أساس الارا أو اإلثيية(.)12
 4-4وتفيد الدولة الطرف بأن حمكمة بانسكا بيسرتيكا اإلقهيمية اسزتمات إىل طازن صزاحبة
الشززكوى حل ق زرار احملكمززة احملهيززة واعتززرب أن ق زرار احملكم زة احملهيززة صززحير إىل حززد كبززر .وباززد
ذلك قدمت صزاحبة الشزكوى طايزا اسزتلثيائيا إىل احملكمزة الاهيزا تطهزا فيزه إلغزاء قزرار احملكمزة
اإلقهيمية ورد القضية لتكون موضوع م يد من اإلجراءا .
 5-4وتشر الدولة الطرف إىل أن احملكمزة الاهيزا اعتزرب أن قزرار احملكمزة اإلقهيميزة قزد اسزتيد
إىل حجززم تززر متسززقة وأن ززه كززان تززر ميطق ززي ممززا أدى بالتززاا إىل إلغ ززاء الكززم ال ززادر ع ززن
احملكمة اإلقهيميزة ورد القضزية لتكزون موضزوع م يزد مزن اإلجزراءا  .ومزر أتزرى أكزد احملكمزة
اإلقهيميززة ق زرار احملكمززة احملهيززة( .)13وباززد ذلززك رفاززت صززاحبة الشززكوى إىل احملكمززة الدسززتورية
م وري ززة س ززهوفاكيا( )14ش ززكوى ت ززدعي في ززا وق ززوع انت ززا لق ززا حل الماي ززة عه ززى ي ززد حمكم ززة
مستقهة وحمايد وهيازا أتزرى (املزاد  46الفقزر  1مزن الدسزتور)جل ولق زا حل حماكمزة عادلزة
(املززاد  47الفقززر  3مززن الدسززتور) .ورفضززت احملكمززة الدسززتورية الشززكوى باعتبارهززا دون أي
أسززاس مشززر إىل أن احملززاكم الاامززة قززد ن ززر حل الززدعوى وفق زا ل زرو وهززدف التشزرياا ال ز
تغطززي المايززة مززن التميي ز  .وبالتززاا تززرى الدولززة الطززرف أن صززاحبة الشززكوى قززد متكيززت مززن
الوصول إىل سبل انت اف فاالة وأنا استيفد هذه السبل بالفال(.)15
 6-4وفيمززا يتاه ز بطهززا صززاحبة الش زكوى أن يي ززر حل قضززيت ا مكتززا املفززو الكززومي
لشهتون جمتماا الروما( )16وهو الطها الذي ادعزت فيزه صزاحبة الشزكوى وشزقيقت ا( )17أنمزا
كانت ززا ض ززحي ماامه ززة متيي ي ززة م ززن قب ززل امل ززدارس االبتدائي ززة حل ريفوك ززا تهتك ززد الدول ززة الط ززرف أن
ادعاءاهتما تقوم عهى أساس أنما من الروما .وقد احتجتا أيضزا بأنمزا عهزى الزرتم مزن إكما مزا
دراست ما ا اماية مل حت ال عهى وفيفة مدرس .وقد تهص مكتزا املفزو الكزومي لشزهتون
جمتماا الروما إىل أن تشكيهة ماديت التدري (التاريخ والرتبيزة) الز ح زهت صزاحبة الشزكوى
عهززى شز اد في ززا تززر مطهوبززة حل املززدارس االبتدائيزة .كمززا تبززؤ لهمكتززا أنززه مل تكززن هيززا أي
وف ززائف ش ززاتر لهمدرس ززؤ حل امل ززدارس االبتدائي ززة حل ريفوك ززا عي ززدما ق ززدمت ص ززاحبة الش ززكوى
طهب ززا الام ززل .وق ززد أبهز ز املكت ززا ص ززاحبة الش ززكوى أيضز زا ب ززأن امل ززدارس االبتدائي ززة احتف ززت
__________

()12
()13
()14
()15
()16
()17
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ان ر الكم الذي أصدرته حمكمة ريفوكا احملهية (املهف رقم .)6C/207/2010-129
ان ززر الكززم الززذي أصززدرته احملكمززة الاهيززا م وريززة سززهوفاكيا (امله ززف رقززم  )7 Cdo 148/2011والق زرار الززذي
أصدرته حمكمة بانسكا بيسرتيكا اإلقهيمية (املهف رقم .)13Co/263/2012-208
مبوجا املاد  127الفقر  1من الدستور.
ان ر الكم الذي أصدرته احملكمة الدستورية م ورية سهوفاكيا (املهف رقم .)II. ÚS 383/2013-16
هياة تر قضائية.
ال حتيل صاحبة الشكوى إىل شقيقت ا إال بشكل تر مباشر لتبؤ أن ادعاءاهتا تيم عن من عام.
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بطهباهتا حل السجال وبأن هيا وفيفزة شزاتر ملزدرس لهغزة اإلنكهي يزة حل مدرسزة ثانويزة تاصزة
حل ريفوكززا .وأفززاد املكتززا أيض زا بأنززه لززو كززان قززد وجززد أدىن مهتش زرا مززن شززأنا أن تفضززي إىل
ال ول عهى أدلة تلثبزت أن سزهو املدرسزة كزان متيي يزا حزؤ قزدمت صزاحبة الشزكوى شزكواها
لقدم املساعد الالفمة إىل صاحبة الشزكوى لكزي تسزتطي ال زول عهزى أدلزة وتقزدم ا حل إطزار
إجراءا احملاكم .وأفاد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى ات زهت أيضزا مبركز املسزاوا الزذي
يززوفر مززن مجهززة أمززور املسززاعد القانونيززة لضززحايا التمييز وم ززاهر التا ززا( .)18وحسززا ذلززك
املركز فقززد قُزدنمت حل قضززية صززاحبة الشززكوى وقززائ أو وثززائ تززر كافيززة مززن شززأنا أن تسززمر
بافرتا ماقول النت ا مبدأ املساوا حل املاامهة بسبا األصل الارقزي أو اإلثزين .واعزرتف املركز
بأن السهو الذي أبهغت عيه صاحبة الشكوى رمبا كان سببا حل بازا الضزرر أو الرمزان لكزن
املركز رأى أنززه ال بززد مززن افزرتا ماقززول لوجززود عالقززة سززببية بززؤ الززداف وراء املاامهززة التفاضززهية
والضرر الواق  .وحسا املرك ال لكن اعتبار أي ماامهة تفاضهية ماامهة متيي ية أو انت اكزا ملبزدأ
املسززاوا حل املاامهززة املي ززوص عهيززه حل قززانون مكافحززة التميي ز  .لكيززه رأى أن تهززك املاامهززة قززد
تشكل انت اكا لقوا أتزرى وم زام مشزروعة ل فزراد تزيص عهي زا قزوانؤ أتزرى .وأصزدر املركز
أيض زا رأي ززه القائ ززل ب ززأن احمل ززاكم الداتهي ززة مل تطب ز نق ززل ع ززاء اإلثب ززا بش ززكل س ززهيم حل قض ززية
صاحبة الشكوى.
 7-4وتا ززرت الدول ززة الط ززرف عه ززى ادع ززاءا ص ززاحبة الش ززكوى بش ززأن ع ززدم وج ززود س ززبيل
انت ززاف فاززال متززا ززا فيمززا يتاه ز بززالتميي الاي ززري الززذي تززدعي أن زا تارض زت لززه كفززرد مززن
الرومززا .وتاززرت الدولززة الطززرف أيض زا عهززى ادعززاء صززاحبة الشززكوى أن الدولززة الطززرف مل تتخززذ
مجي التدابر املياسبة لهقضاء عهى التميي الاي ري فيما صص مجهزة أمزور مي زا إمكانيزة ال زول
عه ززى الام ززل .وت ززرى الدول ززة الط ززرف أيضز زا أن اإلط ززار التشز زرياي واملهتسس ززي ال ززوطين الق ززائم ي ززوفر
ضمانا كافية لهحماية من التميي ألي سبا من األسباب .وتاترب الدولة الطرف أن تشريااهتا
توفر أدوا جرب فاالة مبا في ا الماية القضائية حل حال وقوع انت ا ملي التميي .
 8-4وفيم ززا يتاه ز باعرتاض ززا ص ززاحبة الش ززكوى عه ززى تطبي ز احمل ززاكم الوطيي ززة ليق ززل ع ززاء
اإلثبززا تفيززد الدولززة الطززرف بززأن هززذا اليقززل هززو حل حززد ذاتززه أدا هامززة حل مكافحززة التميي ز .
وياززين هززذا أنززه عيززدما يكززون مززن املمكززن أن يُسززتخهص بشززكل ماقززول مززن ادعززاءا املززدعي أن
باا التميي املباشر أو تر املباشر قد حديف يُيقل عاء اإلثبا إىل املدعى عهيه لكزي يلثبزت
أن ذلزك التمييز مل حيزديف .كمززا حتزتم الدولزة الطززرف بزأن قزانون مكافحززة التمييز يفزر شززروطا
خمتهفززة عهززى املززدعي وامل ززدعى عهيززه فيم زا ص ززص طبياززة أو نوعيززة األدلززة ال ز تقززدم أثيززاء الي ز اع.
فاملززدعي مه ز م بتقززدمي الوقززائ ال ز لكززن االسززتياد إلي ززا لالف زرتا بشززكل ماقززول أن التميي ز قززد
__________

( )18ان زر املزاد  1الفقزر (2ه) مزن القزانون رقزم
سهوفاكيا ب يغته املادلة.
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حديف( .)19وحل الاال ال يُيقل في ا عاء اإلثبا إىل املدعى عهيزه عزا عهزى هزذا األتزر
أن يلثبززت أن التمييز مل حيززديف .وتسززهم الدولززة الطززرف بززأن نقززل عززاء اإلثبززا ي ززبر نافززذا إذا
كانت األدلة املقدمة من املدعي إىل احملكمة تفضي إىل افرتا ماقول بأن انت اكا ملبدأ املسزاوا
حل املاامهة قد حديف بالفال( )20أي أن هيا أدلة واضحة ال لب في ا تلثبت الوقائ املدعا .
 9-4وباإلض ززافة إىل ذل ززك حتز زتم الدول ززة الط ززرف بز زأن تطبيز ز تشز زرياا مكافح ززة التمييز ز
وبزاألتص نقزل عزاء اإلثبزا يطززر بازا التحزدي أمزام احملززاكم الوطييزة الاامزة الز عهي ززا أن
تت ززدى لززه بفااليززة .وتقززر الدولززة الطززرف بأنززه باززد نقززل عززاء اإلثبززا كززان ييبغززي حملكمززة
الدرجة األوىل أن تطها من املدعى عهيه شر وتوضير أن التميي املدعى مل حيديف مزن تزالل
تقدمي أدلة إضافية .وعيدما يدعي الشخص املزدعي أن التمييز قزد حزديف بييمزا يزدعي الشزخص
املززدعى عهيززه أن التمييز مل حيززديف فززإن هززذا ال ياززين أن املززدعى عهيززه حم ز  .وحل الواق ز الامهززي
حي ى املدعي مبكانة متميز مقارنزة مز املزدعى عهيزه ويرجز ذلزك حتديزدا لوجزود ضزمانا فاالزة
عهى الماية من التميي  .وتضيف الدولة الطرف أنه حل حال قرر احملكمة نقل عاء اإلثبزا
فمن تر املمكن إثبا عدم وقزوع انت زا ملبزدأ املسزاوا حل املاامهزة فقز مزن تزالل اإلشزار إىل
احتمزال أو عزدم احتمزال وقززوع االنت زا املزدعى :إذ يقتضزي قززانون مكافحزة التمييز مزن املززدعى
عهيه أن يلثبت عدم وقوع االنت ا .
 10-4وحل هذا ال دد تشر الدولة الطرف إىل أن احملكمة احملهية مل تاتمزد فقز عهزى الوقزائ
واالدعززاءا كمززا قززدم ا كززل مززن املدعيزة وشز ودها بززل اعتمززد أيضزا عهززى الوقززائ الز تلثبززت
عززدم احتمززال وقززوع التميي ز امل زدعى .وح ز قبززل أن تسززمر احملكمززة بيقززل عززاء اإلثبززا عززا
عهي ززا أن تقززيم الوقززائ لتحديززد مززا إذا كززان مززن املمكززن أن يُفززرت ميطقي زا أن مبززدأ املسززاوا حل
املاامهزة قزد انت ززك .وال تتفز الدولزة الطززرف مز رأي صزاحبة الشززكوى القائزل إن أسزاس املقارنززة
الوحيززد مززن أجززل تقيززيم قضززيت ا هززو شززخص حب ز عززن وفيفززة وح ززل عهي ززا .وتززرى الدولززة
الطززرف أنززه مززن أجززل اسززتيتاج وقززوع متييز عيززد مززلء الوفيفززة امليشززأ حززديلثا عهززى أسززاس ا ززدار
صاحبة الشكوى من الروما عا تيزاول املسزألة مزن حيز طابا زا املاقزد مز أتزذ األشزخاص
اآلت زرين البززاحلثؤ عززن الامززل أيض زا باززؤ االعتبززار .وملثهمززا يتبززؤ مززن مهززف القضززية فززإن عززد
أشززخاص بززاحلثؤ عززن الامززل قززد أرسززهوا طهبززاهتم لهح ززول عهززى الوفيفززة املاييززة .وهززم أشززخاص
لدي م ش ادا جاماية وسزيوا عديزد مزن ا زرب امل ييزة ذا ال زهة .لكزن مزدير املدرسزة قزرر
مززير الوفيفززة لشززخص أقززل كفززاء درس حل جمززال خمتهززف وليسززت لديززه أي تززرب وال ييحززدر مززن
الرومززا .وعامهززه أفضززل مززن البززاحلثؤ اآلتزرين عززن الامززل ذوي مززهتهال أعهززى وتززرب أكززرب وتززر
امليتمزؤ إىل الرومززا .ولزذلك تززدف الدولززة الطزرف بززأن اتتيزار املرشززر مل يكززن عهزى أسززاس أصززهه
اإلثين بل األرجر أنه كان عهى أساس مارفة مدير املدرسة لهمرشر مارفة شخ ية ملثهما أكزد
__________

( )19ان ر املاد  11الفقر  2من قانون مكافحة التميي
( )20املرج نفسه.
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ذل ززك حل ش ز ادته .ويش ززكل توفي ززف املدرس ززة االبتدائي ززة أشخاص زا م ززن الروم ززا حل املاض ززي حج ززة
داعمة حل هذا ال دد.
 11-4وترى الدولة الطرف كذلك أن احملكمة احملهية كانت عهزى حز عيزدما رفضزت الزدعوى
ألن صزاحبة الشزكوى مل تلثبزت التمييز الزذي تدعيزه .وتضزيف أن عزدم موافقزة صزاحبة الشززكوى
عهى تقييم األدلة ال عال ادعاءاهتزا مقبولزة مزا مل تسزتوف الشزرو القانونيزة .ومز ذلزك تازرتف
الدولة الطرف بأمهية ضمان أن تطب احملزاكم نقزل عزاء اإلثبزا باتبزاع نزم أكلثزر حزذرا مبزا حل
ذلك بشأن هذه القضية.
 12-4وتاززرت الدولززة الطززرف كززذلك عهززى حجززة صززاحبة الشززكوى القائهززة إن احملززاكم الاامززة
مل تتاامززل مز قضززيت ا بشززكل سززهيم .وتالحززيف أن صززاحبة الشززكوى اسززتيفد سززبل االنت ززاف
الاادية واالستلثيائية املتاحة .وفيما يتاه بادعاء انت ا ال األساسي حل الماية القضائية وال
حل حماكم ززة عادل ززة تش ززر الدول ززة الط ززرف إىل أن ززه ال احمل ززاكم الاام ززة وال احملكم ززة الدس ززتورية ق ززد
استيتجت وقوع أي انت ا لقوا صاحبة الشكوى .وقد استفاد صاحبة الشكوى مما يسمى
دعززوى مكافحززة التميي ز  .وتض ز ق زرار حمكمززة الدرجززة األوىل ملراجاززة حمكمززة االسززتاياف ال ز
قيمززت بشززكل سززهيم األس ز املوضززوعية لهطاززن الززذي قدمتززه صززاحبة الشززكوى .وتقززول الدولززة
الطززرف إن الز حل حماكمززة عادلززة يشززمل الز حل ال ززول عهززى تفسززر قززانوم واضززر وال لززب
فيه يتياول مجي املسائل القانونية والوقائاية ذا ال زهة املتاهقزة بالمايزة القضزائية دون أن يازين
ذلك بالضرور ا و حل مجي التفاصيل املقدمزة مزن الطزرفؤ .ويكفزي إصزدار قزرار يقز ندم بإعزاف
ووضو األساس الوقائاي والقانوم لكي ُحيرتم ح الطرفؤ حل حماكمة عادلة.
 13-4وترى الدولة الطرف كذلك أن احملاكم الداتهيزة تاامهزت حل هزذه القضزية مز الطزرفؤ
عهززى قززدم املسززاوا  .فقززد أتززذ كافززة األدلززة والش ز ادا املقدمززة باززؤ االعتبززار كمززا تياولززت
احملززاكم الاامززة قضززية صززاحبة الشززكوى جبديززة دون أن تقهززل مززن شززأن فززروف قضزيت ا .وختهززص
الدولة الطزرف إىل أن احملزاكم الوطييزة قزد ت زرفت وفقزا زدف ورو تشزرياا مكافحزة التمييز .
وتفيززد بززأن عززدم اسززتجابة اإلج زراءا القضززائية لتطهاززا صززاحبة الشززكوى ال يشززكل انت اك زا
لق ا حل ال ول عهى سبيل انت اف فاال.
 14-4وفيما يتاه باعرتا صاحبة الشكوى الذي مفاده أن احملاكم احملهية مل تتياول مقرتح ا
املتاه بإحالة القضية إىل حمكمة الادل التاباة لالحتاد األورو لهح ول عهى حكم أوا تتفز
الدولة الطرف م اليتيجة ال توصهت إلي ا احملكمة الدستورية وهي أن مقزرت صزاحبة الشزكوى
ال يسززتيد إىل أدلززة كافيززة( .)21وقززد ن ززر احملكمززة الدسززتورية حل ادعززاءا صززاحبة الشززكوى أن
احملكمة احملهية رفضت دعواها باعتبارها تر مقبولة من حي ا وهر وهو رفزا اعتربتزه صزاحبة
الشززكوى نامج زا عززن سززوء تفسززر قززانون االحتززاد األورو  .وقززد تياولززت احملكمززة احملهيززة حل الواق ز
األسز املوضززوعية الدعززاء صززاحبة الشززكوى املتاهقززة بتارضز ا لهتمييز حل ال ززول عهززى الامزل

__________

( )21املهف رقم .II. CC 383/2013-16
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دون أن تقبززل طهب ززا تأجيززل اإلج زراءا وإحالززة مسززألة تفسززر التش زرياا األوروبيززة إىل حمكمززة
الادل التاباة لالحتاد األورو أوال.
 15-4وفيمززا صززص الوسززائل تززر القضززائية لهحمايززة مززن التميي ز حل ال ززول عهززى الام زل تشززر
الدولززة الطززرف إىل إمكانيززة أن تقززدم صززاحبة الشززكوى ت همزا إىل مفتشززية الامززل( .)22وبامللثززل حيز
ل احبة الشكوى أن ترف شكوى مبوجا قانون الشكاوى( .)23وقد كانت لدى صاحبة الشزكوى
أيض زا فرصززة تقززدمي شززكوى مبوجززا قززانون الشززكاوى إىل مفتشززية املززدارس( )24ال ز متززارس املراقبززة
الكومية عهى إدار التزدري مبزا يشزمل مسزألة تايزؤ الازامهؤ حل جمزال التزدري  .وال تاهزم الدولزة
الطززرف مززا إذا كانزت صززاحبة الشززكوى قززد اسززتخدمت أم ال هززذه الوسززائل الراميززة إىل المايززة مززن
التميي حل ال ول عهزى فزرص الامزل .ولكزي تلثبزت الدولزة الطزرف الت ام زا مبيز التمييز ألي سزبا
مززن األسززباب مبززا حل ذلززك التميي ز عهززى أسززاس الاززرا أو اإلثييززة تشززر إىل اس زرتاتيجيت ا املتاهقززة
بإدمززاج الرومززا لهفززرت  .)25(2020-2012وتشززر الدولززة الطززرف أيض زا إىل أن مسززألة مي ز التميي ز
الاي ري والقضاء عهيه هي ج ء من حزوار متواصزل بزؤ الكومزة واملي مزا الدوليزة .وتيفزذ الدولزة
الطززرف توصززيا هززذه املي مززا مبززا في ززا توصززيا هياززا مااهززدا األمززم املتحززد  .كمززا تشززر
الدولززة الطززرف إىل استاراض ز ا الززدوري الشززامل اللثززام امليج ز مززهتترا الززذي أكززد فيززه مززن جديززد
الت ام ا مبواصهة تيفيذ التشرياا القائمة ملكافحة التميي (.)26
 16-4وختهززص الدولززة الطززرف إىل عززدم وقززوع أي انت ززا لقززوا صززاحبة الشززكوى املي ززوص
عهي ززا حل املززاد ()1(2أ) و(ج)(-ه) و( )2مقززروء بززاالقرتان مز املززاد (5ه)‘‘1واملززاد  6مززن
االتفاقية .وتكرر الدولة الطرف أيضزا تأكيزد الت ام زا باالسزتمرار حل اختزاذ تزدابر إضزافية ملكافحزة
التميي الاي ري مبا يشمل إذكاء الوعي والقضاء عهى القوالا اليمطية السهبية حل هذا ال زدد.
وتززرى أن توصززيا ا ياززا الدوليززة تقززدم مبززادت توجي يززة هامززة حل هززذا ال ززدد .وترحززا الدولززة
الطرف أيضا بالوار البيزاء مز الهجيزة الز تسزاعد الزدول األطزراف بفضزل تربهتزا القيمزة وتزرب
أعضائ ا عهى تيفيذ االتفاقية تيفيذا فااال.
تعليق ةةات ص ةةاحبة الش ةةك ى عل ةةى مالحظ ةةات الدول ةةة الط ةةرف ش ةةأن المقب لي ةةة واألس ةةس
الم ض عية
 1-5حل  13تش ز ز زرين اللث ز ز ززام/نوفمرب  2014ق ز ز ززدمت ص ز ز ززاحبة الش ز ز ززكوى تاهيقاهت ز ز ززا عه ز ز ززى
مالح ززا الدول ززة الط ززرف بش ززأن مقبولي ززة بالت ززا وأسس ززه املوض ززوعية .وتهتك ززد ص ززاحبة الش ززكوى

__________

()22
()23
()24
()25
()26
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تطب هذه االسرتاتيجية ميذ  1كانون اللثام/يياير .2012
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حجج ززا املاروضززة حل الززبالغ األصززهي وتبززؤ أن عززدم تاهيق ززا عهززى باززا مالح ززا الدولززة
الطرف ييبغي أال يفسر عهى أنه موافقة مي ا عهى تهك املالح ا .
 2-5ومبا أن الدولة الطرف ال تارت عهى مقبولية البالغ فإن صاحبة الشزكوى تطهزا إىل
الهجية أن تاهن مقبولية بالت ا وأن تبدأ الي ر حل أسسه املوضوعية.
 3-5وفيم ززا يتاه ز باألس ز املوض ززوعية تهتك ززد ص ززاحبة الش ززكوى أن ززا ق ززدمت قض ززيت ا أم ززام
احملاكم الداتهية لهمضي قدما حل سبل االنت اف مزن التمييز الاي زري الزذي تارضزت لزه لكزن
السهطا احملهية هاههت حجج ا ومل تيفذ التشرياا املتاهقة مبكافحزة التمييز عهزى زو فازال.
وتش ززر ص ززاحبة الش ززكوى إىل أن الدول ززة الط ززرف تق ززر ب ززأن تطبيز ز تشز زرياا مكافح ززة التمييز ز
وال سيما نقل عاء اإلثبزا يطزر بازا التحزدي أمزام احملزاكم الداتهيزة وأنزا تازرتف ب زور
باا ال اوبا أثياء تطبي حمكمة الدرجة األوىل لتهك التشرياا حل قضية صاحبة الشكوى.
 4-5وتازرت صزاحبة الشززكوى عهزى تفسززر الدولزة الطزرف لهطريقززة الز ييبغززي أن تطبز هبززا
تش زرياا مكافحززة التميي ز وال سززيما نقززل عززاء اإلثبززا حل قضززايا التميي ز  .وتززدعي صززاحبة
الشززكوى أن هززذا التفسززر ال يتماشززى مز توجي ززا االحتززاد األورو ذا ال ززهة وال مز اآلراء
القانونية السابقة ياا حقوا اإلنسان الدولية القضائية و/أو شبه القضائية( )27بقدر ما يض
عززاء اإلثبززا عهززى املززدعي .وتززرى صززاحبة الشززكوى أيض زا أن شززر إثبززا الوقززائ مززن قبيززل
سززبا التميي ز هززو أمززر لززي حل وسززا ا كمززا أنززه تززر ميطقززي .وتززرى أن مززن شززأن قبززول هززذا
التفسر أن ييت ك مبدأ الماية من التميي حل إطار إجراءا احملكمة.
 5-5وتاززرت صززاحبة الشززكوى أيض زا عهززى مالح ززة الدولززة الطززرف املتاهقززة بي ززر هياززا
داتهية تر قضائية حل قضيت ا ملثزل مكتزا املفزو الكزومي لشزهتون جمتمازا الرومزا ومكتزا
املساوا واستيتاجا تهك ا يازا  .وتشزر صزاحبة الشزكوى إىل أنزا قزدمت شزكاوى إىل تهزك
ا ياا لي فق بشزأن املاامهزة التميي يزة املشزار إلي زا حل هزذه القضزية بزل أيضزا بشزأن املاامهزة
التميي يززة ال ز عانززت مي ززا حل مياسززبا أتززرى عيززد التقززدم إىل وفززائف حل مززدارس أتززرى حل
ميطقت ا .وحتزتم صزاحبة الشزكوى بزأن الدولزة الطزرف ال متيز بزؤ تهزك الوقزائ وتشزر إىل بازا
االسززتيتاجا ال ز ته ززت إلي ززا ته ززك ا يا ززا وال ز ال تت ززل بش ززكواها املقدم ززة إىل الهجي ززة.
__________

( )27حتي ززل ص ززاحبة الش ززكوى إىل احملكم ززة األوروبي ززة لق ززوا اإلنس ززان وحمكم ززة الا ززدل التابا ززة لالحت ززاد األورو وهيا ززا
مااهز ززدا األم ز ززم املتح ز ززد  .وحتيز ززل إىل ق ز زرار حمكم ز ززة الا ز ززدل التاباز ززة لالحت ز ززاد األورو بش ز ززأن قض ز ززية Centrum voor
 gelijkheid van kansen en voor racismebestrijdingضزد )C-54/07 [2008] Coll. I-5187( Firma Feryn NV
املهترخ  10متوف/يوليزه  2008وقرارهزا بشزأن قضزية  Brunnhoferضزد Bank der Österreichischen Postsparkasse
 )C-381/99 [2001] EC Coll. I-4961( AGاملززهترخ  26ح يران/يونيززه  2001الفقزرا  62-51وقزرار احملكمززة
األوروبي ززة لق ززوا اإلنس ززان بش ززأن قض ززية ناتش ززوفا وآت زرين ض ززد بهغاريز زا (ال ززدعوتان رق ززم  43577/98ورق ززم )43579/98
املهترخ  6متوف/يوليه  2005وقرارهزا بشزأن قضزية تيميشزيف ضزد روسزيا (الزدعوتان رقزم  55762/00ورقزم )55974/000
املهترخ  13كزانون األول/ديسزمرب  2005وقرارهزا بشزأن قضزية د .ه .وآتزرين ضزد ا م وريزة التشزيكية (الزدعوى رقزم
 )57325/00املهترخ  13تشرين اللثام/نوفمرب .2007
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وتكززرر صززاحبة الشززكوى أن زا حل القضززية الراهيززة تززدعي أن زا عان زت مززن التميي ز الاي ززري حل
سياا طها الامل الزذي قدمتزه حل  18ح يران/يونيزه  2009إىل مدرسزة إ .ب .فوخ االبتدائيزة
مدرس ززة لهت ززاريخ والرتبي ززة .وتهتك ززد م ززن جدي ززد أن ززا أعرب ززت ع ززن
حل ريفوك ززا لهح ززول عه ززى وفيف ززة م
مدرسة مساعد .
استادادها حل حال عدم توفر تهك الوفيفة لقبول وفيفة م
 6-5وتهتك ززد ص ززاحبة الش ززكوى أيضز زا أن الدول ززة الط ززرف انت ك ززت الت ام ززا اإلع ززا حبمايز زة
صززاحبة الشززكوى مززن التمييز عززن طريز اختززاذ تززدابر أتززرى مبززا حل ذلززك كفالززة تيفيززذ األحكززام
التشرياية املتاهقة بالتميي واملساوا تيفيذا فااال وفقا لاللت اما الدوليزة املتاهقزة حبقزوا اإلنسزان
ال تق عهى عات الدولة الطرف.

 7-5كم ززا تش ززر ص ززاحبة الش ززكوى إىل حجج ززا األوىل بش ززأن اس ززتيتاجا مرك ز ز املس ززاوا
املتاهقززة باألس ز املوضززوعية لقضززيت ا .وحتززتم صززاحبة الشززكوى عهززى إتفززاا الدولززة الطززرف حل
تززوفر املسززاعد القانونيززة ا انيززة عهززى أيززدي أشززخاص مززهتههؤ لضززحايا التمييز الاي ززري .وتفيززد
بززأن مرك ز املسززاوا مل يقززدم تدمززة التملثيززل القززانوم حل الفززرت مززا بززؤ عززامي  2010و2012
إال حل حالززة واحززد مززن حززاال التميي ز الاي ززري األمززر الززذي تاتززربه صززاحبة الشززكوى ملثززرا
لهقه ز  .وتشززر إىل تقززارير املي مززا تززر الكوميززة املتخ ززة ال ز تيتقززد سززهبية الدولززة الطززرف
وتياب والية الدولة فيما صص حتديزد حزاال التمييز ( .)28وتقزول صزاحبة الشزكوى إن اسزتيتاج
مرك املساوا املتاه بقضيت ا ييبغي أن يُفسر حل هذا السياا.
 8-5وتهتكزد صززاحبة الشزكوى جمززددا أن وصزف االنت ززا وضزرور حتديززد التمييز الاي ززري حل
ال ول عهى الامل واملااقبة عهيه فاهيزا هزي أمزور م مزة لزي فقز باعتبارهزا وسزيهة لتزوفر سزبل
االنت اف املالئمة ل احبة الشكوى بل أيضا باعتبارها تزدبرا وقائيزا لضزمان عزدم وقزوع أفازال
التميي هذه حل املستقبل .وتهتكد صاحبة الشزكوى كزذلك أن قضزيت ا ييبغزي أن تُازا حل السزياا
األوسز لهقوالززا اليمطيززة السززهبية واملمارسززا التميي يززة ضززد أقهيززة الرومززا حل سززهوفاكيا .وحل هززذا
ال ززدد تشززر صززاحبة الشززكوى إىل اليتززائم الديلثززة الا ززد لهدراسززة االستق ززائية املتاهقززة بالرومززا
الز أجن هتززا وكالززة االحتززاد األورو لهحقززوا األساسززية( )29حيز تُ ززر تهززك اليتززائم أن  19حل
املائززة مززن نسززاء الرومززا املسززتجوبا و 21حل املائززة مززن رجززال الرومززا املسززتجوبؤ البززالغؤ مززن
الامر  16عاما وما فوا قد حبلثزوا عزن الامزل تزالل السزيوا ا مز املاضزية وشزاروا بتارضز م
لهتمييز بسززبا انتمززائ م اإلثززين .وتشززر صززاحبة الشززكوى أيض زا إىل تقريززر برنززامم األمززم املتحززد
اإلمنززائي بشززأن األح زوال املايشززية ل سززر املايشززية مززن الرومززا حل سززهوفاكيا الززذي يفيززد بزأن أفزراد
الرومززا مسززتبادون إىل حززد كبززر مززن سززوا الامززل حل سززهوفاكيا ألسززباب مي ززا التمييز الاي ززري

__________

( )28ان ززر أيضززا التقززارير ا طيززة ال ز قززدمت ا مي مززا تززر حكوميززة إىل الهجيززة ال ززفحة  .13متاحززة حل الاي زوان
التاا.http://poradna-prava.sk/wp-content/uploads/2013/03/PDF-236-KB.pdf :
( )29متاحة حل الايوان التاا.http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-romasurvey-gender_en.pdf :

14

GE.16-00123

CERD/C/88/D/56/2014

الززذي يواج ونززه( .)30وحت زتم صززاحبة الشززكوى أيض زا ب زأن الدولززة الطززرف تاهززن أنززا تاتمززد وتيفززذ
تززدابر مززن أجززل ميز التمييز حل حززؤ أن ال ززروف املايشززية والالززة الز تايشز ا طائفززة الرومززا حل
سهوفاكيا فضال عن قضية صاحبة الشكوى تُ ر الاك .
 9-5وبياء عهى ذلك تطها صاحبة الشزكوى إىل الهجيزة أن تزرفا حجزم الدولزة الطزرف
وتهتكز ززد موقف ز ززا الز ززذي مفز ززاده أن قضز ززيت ا تكشز ززف عز ززن انت ز ززا لقوق ز ززا املي ز ززوص عهي ز ززا حل
املاد ()1(2أ) و(د) واملاد (5ه)‘‘1واملاد  6من االتفاقية.
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

الي ر حل املقبولية
 1-6قب ز ززل الي ز ززر حل أي ا ندع ز ززاء وارد حل ب ز ززالغ م ز ززا ع ز ززا عه ز ززى الهجي ز ززة أن تق ز ززرر عم ز ززال
بالفقر (7أ) من املاد  14من االتفاقية ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال.
 2-6وتالحززيف الهجيززة أن الدولززة الطززرف أكززد أن صززاحبة الشززكوى اسززتيفد مجيز سززبل
االنت اف احملهية املتاحة وأنا قدمت البالغ حل تضون ستة أش ر من اسزتيفاد سزبيل االنت زاف
األتززر ماتززرب أن صززاحبة الشززكوى قززد اسززتوفت الشززرو املي ززوص عهي ززا حل املززاد  14مززن
االتفاقية.
 3-6ومبززا أن الهجيززة مل هززد مززا ياززوا مقبوليززة هززذا الززبالغ فإنززا تاهززن أنززه مقبززول وتيتقززل إىل
الي ر حل األس املوضوعية.

الي ر حل األس املوضوعية
 1-7ن ززر الهجيززة حل هززذا الززبالغ حل ضززوء مجي ز الرسززائل ومسززتيدا اإلثبززا ال ز قززدم ا
الطرفان وفقا ملا تقتضيه الفقر (7أ) من املاد  14من االتفاقية واملاد  95من الي زام الزداتهي
لهجية.
 2-7واملسززألة األساسززية املاروضززة عهززى الهجيززة هززي مززا إذا كانززت الدولززة الطززرف قززد وفززت
بالت اماهتا باختاذ إجراءا فاالة لهرد عهى ادعاءا صاحبة الشكوى أنا تارضت لهتميي بسزبا
ا زدارها مزن الرومززا عيزدما حاولززت ال زول عهززى الامزل حل مدرسززة عامزة ومززا إذا كانزت الدولززة
الطززرف عززن طريز حماكم ززا الوطييززة ومهتسسززاهتا األتززرى قززد وفززر ل ززاحبة الشززكوى المايززة
وا ززرب الفاززالؤ مززن التميي ز الاي ززري امل زدعى مبززا حل ذلززك التاويضززا أو الرتضززية الكافيززة عمززا
ل هبا من ضرر.
__________

()30
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انت ا املاد (5ه)‘‘1
 3-7تالحززيف الهجيززة ادعززاء صززاحبة الشززكوى أنززا تارضززت لهتميي ز الاي ززري حل سززياا عمهيززة
توفيزف ن مت ززا مدرسزة ابتدائيززة عامزة حل ريفوكززا .وحل هزذا السززياا حتزي الهجيززة عهمزا باملاهومززا
الوارد من الدولة الطرف ومفادها أن سبا التميي الذي تدعيه صزاحبة الشزكوى مل يكزن مزدعوما
بأدلززة موثززوا هبززا حل الززدعاوى املرفوعززة أمززام السززهطا اإلداريززة والقضززائية احملهيززة املاييززة .وبييمززا تقززر
الدولززة الطززرف بززأن صززاحبة الشززكوى قززد عانززت مززن الضززرر والرمززان تهتكززد أنزه مززا مززن دليززل عهززى
وجود عالقة سزببية بزؤ الزداف وراء املاامهزة التفاضزهية ومزا ترتزا عهي زا مزن حرمزان .وتشزر الهجيزة
عهززى وجززه ا ززوص إىل البيززان ال ززادر عززن وفار التاهززيم حل  2شززبا /فرباير  2010الززذي يفيززد
بززأن االفتقززار إىل األم زوال لززي سززببا وجي زا لتفضززيل طالززا عمززل حامززل لش ز اد املدرسززة اللثانويززة
عهى طالا عمل حامل لش اد جاماية وأن صاحا الامزل ييبغزي أن يزدعم تايزؤ طزاليب الامزل
املهتههؤ بييما ييبغي أال ياؤ املرشحون تر املهتههؤ إال حل حاال استلثيائية( .)31وتالحزيف الهجيزة
أيضا أن مرك املساوا استيتم أن قضزية صزاحبة الشزكوى قزد تيطزوي عهزى انت زا ملبزدأ املسزاوا حل
املاامهة بسبا تايؤ مرشر تر مهتهل وأن املرك أوصى مزدير املدرسزة بزأن يتقيزد بقزانون مكافحزة
التميي  .وتالحيف الهجية كزذلك أن عي زر املقارنزة الزذي أتذتزه الدولزة الطزرف بازؤ االعتبزار ملارفزة
مززا إذا كززان هيززا اتززتالف حل املاامهززة هززو طززالبو الامززل اآلتززرون الززذين مل يق ز عهززي م االتتيززار
ولززي الشززخص املختززار وأن الدولززة الطززرف أوضززحت أن االتتيززار كززان عهززى أسززاس مارفززة مززدير
املدرسز ززة لهشز ززخص املختز ززار .وتز ززرى الهجيز ززة أن ز زه ال عز ززوف لهدولز ززة الطز ززرف ال لكي ز زا التي ز ززل مز ززن
مسززهتوليت ا ألن مززدير مدرسززة مززن املززدارس الاامززة عهززى الززرتم مززن كونززه كيان زا قانوني زا ميف ززال
يضززطه باتت ززاص اتتيززار مززوففي املدرس زة حل سززياا ممارسززة ا دمززة الاامززة .وتالحززيف الهجيززة أن
الدول ززة الط ززرف مل ت ززرد ب ززور مرض ززية عه ززى ادع ززاءا ص ززاحبة الش ززكوى حل ه ززذا ال ززدد ومل تق ززدم
حججا مقياة لتربير املاامهة التفاضهية ال عانت مي ا صاحبة الشكوى عيد هاهزل طهب زا لهامزل.
وتززرى الهجيززة حل القضززية الز أمام ززا أن االتتيززار التفضززيهي ملرشززر تززر مهتهززل باعتبززاره مسززاعدا
هاريا حل وفيفة مدرس مساعد ال لكن أن يربر بالكفاءا امل يية ل احبة الشكوى( )32أو بقهة
أو بقهززة األم زوال ومززن د ختهززص الهجيززة إىل أن الوقززائ املاروضززة عهي ززا تكشززف عززن انت ززا ح ز
صززاحبة الشززكوى حل الامززل دون التاززر لهتميي ز عهززى أسززاس الاززرا أو الهززون أو األصززل القززومي
أو اإلثززين وهززو مززا يشززكل انت اك زا اللت ز ام الدول ززة الطززرف بضززمان املسززاوا فيمززا يتاه ز ب ززال حل
الامل عهى اليحو املي وص عهيه حل املاد (5ه)‘ ‘1من االتفاقية.

__________

( )31ان ززر الك ززم ال ززذي أص ززدرته احملكم ززة احملهي ززة حل ريفوك ززا امل ززهترخ  28آذار/م ززارس  2011ال ززفحة  3الفق ززر
األوىل.
( )32ان ززر الك ززم ال ززذي أص ززدرته احملكم ززة احملهي ززة حل ريفوك ززا امل ززهترخ  28آذار/م ززارس  2011ال ززفحة  3الفق ززر
األتر ال ذُكر في ا أن املرشر الذي ح ي بالوفيفة هو مساعد هاري.
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انت ا املاد ( 6باالقرتان م املاد )2
 4-7تُززذ مكر الهجيززة بززأن دورهززا لززي مراجاززة مززا تقززوم بززه السززهطا احملهيززة مززن تفسززر لهوقززائ
ولهقانون الوطين ما مل تكزن القزرارا تاسزفية بشزكل واضزر أو ت زل بشزكل مزن األشزكال إىل
حد إنكار الادالة( .)33وم ذلك عهى الهجية أن تي زر فيمزا إذا كانزت قزرارا احملزاكم الداتهيزة
قزد حرمزت صزاحبة الشززكوى مزن حق ززا حل المايزة الفاالززة وسزبل االنت ززاف الفاالزة مززن التمييز
الاي ززري .وحل ه ززذا ال ززدد تالح ززيف الهجي ززة أن صززاحبة الش ززكوى ق ززد عرضززت حل الف ززرت ب ززؤ
عامي  2009و 2013قضية فاهر الوجاهة بشأن التمييز الاي زري عهزى ن زر مركز املسزاوا
ووفار التاهيم والاهوم والبح والرياضة واحملاكم الداتهية الاادية واالستلثيائية .وحل هذا السزياا
طهب ززت ص ززاحبة الش ززكوى أن ت ززربر املدرس ززة االبتدائي ززة حل ريفوك ززا بوص ززف ا امل ززدعى عهي ززه أن ززا
مل متارس حل واق األمر التميي ضد صاحبة الشكوى ألنزا تيحزدر مزن الرومزا وذلزك مزن تزالل
تطبي نقل عاء اإلثبا  .وطهبت باألتص أن تقدم املدرسزة االبتدائيزة حججزا ماقولزة ومقيازة
زدرس ورفض ز ا طهززا صززاحبة
لشززر سززبا عززدم ن رهززا حل طهززا صززاحبة الشززكوى لوفيفززة مز م
زدرس املسزاعد مبزا أن املدرسزة عييزت شخ زا ذا مزهتهال أقزل مزن مزهتهال
الشكوى لوفيفة امل م
صاحبة الشكوى حل الوفيفة األتر  .وحتي الهجية عهما بادعاء صاحبة الشزكوى أن احملكمتزؤ
احملهية واإلقهيمية أساءتا تقييم الوقائ واألدلة املقدمة من املدرسة االبتدائية ألن حالت زا مل تقزارن
حبالززة طالززا الامززل تززر امليحززدر مززن الرومززا املختززار مل زلء الوفيفززة ال ز طهبززت ال ززول عهي ززا.
وحتي الهجية عهما كزذلك بادعزاء صزاحبة الشزكوى أن احملكمزة اإلقهيميزة حل قرارهزا املزهترخ 27
تشرين اللثام/نوفمرب  2012طهبت مي ا إثبا نية املدرسة حل التميي ضدها حل حزؤ مل يكزن
ييبغ ززي أن يطه ززا مي ززا ذل ززك متاش ززيا مز ز إجز زراء نق ززل ع ززاء اإلثب ززا مبوج ززا ق ززانون مكافح ززة
التميي ( .)34كما حتي الهجية عهما بتأكيد الدولة الطرف أن تطبيز تشزرياا مكافحزة التمييز
وت وص زا نق زل عززاء اإلثبززا يطززر باززا التحززدي أمززام احملززاكم الوطييززة الاامززة ال ز يتاززؤ
عهي ا الت دي له بفااليزةجل وأن عهزى احملزاكم تطبيز نقزل عزاء اإلثبزا باتبزاع نزم أكلثزر حزذرا
مبا حل ذلك بشأن هذه القضية .وتزرى الهجيزة أن إصزرار احملزاكم عهزى أن تلثبزت صزاحبة الشزكوى
نية التميي هو أمر يتياىف م ما تيص عهيه االتفاقية من ح ر ألي ت زرف ذي أثزر متييز ي ومز
إجراء نقل عاء اإلثبا الذي وضاته الدولزة الطزرف .ومبزا أن الدولزة الطزرف قزد اعتمزد هزذا
اإلجراء فإن عدم تطبيقه بشكل سهيم يشكل انت اكا ل صزاحبة الشزكوى حل سزبيل انت زاف
فاززال مبززا يشززمل الرتضززية والتاويضزا املياسززبة عززن األضزرار املتكبززد  .وبيززاء عهززى ذلززك ختهززص

__________

( )33ان ززر الززبالغ رقززم  2007/40إر .ضززد الززدامنر ال زرأي املاتمززد حل  8آب/أتسززط  2007الفقززر 2-7
الذي تايد فيه الهجية تأكيد أن دورهزا هزو مراجازة الوقزائ وتفسزر القزوانؤ الوطييزة حل الزاال الز يُتخزذ في زا
قرار تاسفي بشكل واضر أو قرار ي ل بأي شكل من األشكال إىل حد إنكار الادالة.
( )34ان ر الفقر  )2(12من القانون املذكور.
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الهجيززة إىل أن حقززوا صززاحبة الشززكوى املي ززوص عهي ززا حل املززاد ()1(2أ) و(ج) وحل املززاد 6
من االتفاقية قد انتُ كت(.)35
 5-7وحل ضززوء اليت ززائم املش ززار إلي ززا أع ززاله ل ززن تي ززر الهجي ززة بش ززكل ميف ززل حل ادع ززاءا
صاحبة الشكوى مبوجا املاد ()1(2د) و(ه) و( )2من االتفاقية.
 -8وحل فززل مالبسززا هززذه القضززية تززرى الهجيززة عمززال باملززاد ()7(14أ) مززن االتفاقيززة
أن الوق ز ززائ املاروض ز ززة عهي ز ززا تكش ز ززف ع ز ززن انت ز ززا الدول ز ززة الط ز ززرف لهم ز ززاد ()1(2أ) و(ج)
واملاد (5ه)‘ ‘1واملاد  6من االتفاقية.
 -9وتوصززي الهجي ززة ب ززأن تقززدم الدول ززة الط ززرف اعت ززذارا إىل صززاحبة الش ززكوى وب ززأن متيح ززا
تاويض زا كافي زا عمززا ل ز هبززا مززن ضززرر بسززبا انت اكززا االتفاقيززة املززذكور أعززاله .كمززا توصززي
الهجيززة بززأن تي مف ززذ الدولززة الطززرف ق ززانون مكافحززة التميي ز تيفي ززذا كززامال( :أ) بتا ي ز اإلج زراءا
القضائية املتاحة لضزحايا التمييز الاي زري مزن تزالل ضزمان أمزور مي زا تطبيز مبزدأ نقزل عزاء
اإلثبززا وفقزا لهمززاد  11مززن قززانون مكافحززة التمييز جل (ب) بتززوفر ماهومززا واضززحة عزن سززبل
االنت اف احملهية املتاحزة حل حزاال التمييز الاي زري .وتوصزي الهجيزة بزأن تتخزذ الدولزة الطزرف
أيضز زا مجيز ز الت ززدابر الالفم ززة لكفال ززة تهق ززي األش ززخاص الا ززامهؤ حل جم ززال التاه ززيم عه ززى مجيز ز
املسززتويا التززدريا ب ززور دوريززة عهززى متطهبززا مي ز التميي ز الاي ززري وتفززادي وقوعززه وفق زا
ألحكززام االتفاقيززة .وفضززال عززن ذلززك توصززي الهجيززة بززأن تكفززل الدولززة الطززرف تي ززيم ب زرامم
تدريبيززة مياسززبة بشززأن املسززاوا أمززام القززانون لفائززد املززوففؤ املكهفززؤ بإنفززاذ القززانون مبززن فززي م
القضزا مز الرتكيز عهززى تطبيز االتفاقيززة وقزانون مكافحززة التمييز حل احملززاكم( .)36ويُطهززا أيضززا
من الدولة الطرف نشر رأي الهجية عهى نطاا واس مبا حل ذلك بؤ ا ياا القضائية وترمجته
إىل الهغة الرنية لهدولة الطرف.
 -10وترتا الهجيزة حل أن تتهقزى حل تضزون  90يومزا ماهومزا مزن الدولزة الطزرف بشزأن
التدابر ال اختذهتا لتيفيذ رأي الهجية.

__________

( )35ان ر البالغ رقم  1997/10هاباسي ضد الدامنر الرأي املاتمد حل  17آذار/مزارس  1999الفقزر 3-9
والبالغ رقم  2007/40إر .ضد الدامنر الفقر .4-7
( )36ان ر أيضا  CERD/C/SVK/CO/9-10الفقر .7
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