األمم املتحد

CCPR/C/129/D/2743/2016

العه ال ايل اخلاص ابحلقوق
امل نية االسياسية

Distr.: General
1 December 2020
Arabic
Original: English

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

قرار اعتمد د ا ددن اللجن ددة توك ددا اليااو وش ا اتي ددار
رقم ** *2016/2743

__________

*
**

د د د د د د د ن ال

بالغ مقدم من:

ج .د .ب .وك .إ .وب( .ميثلهما احملاميان شني ني ني ني
برادي وبيرت موزين)

األشخاص املدعى أهنم ضحااي:

صاحبا البالغ

الدولة الطرف:

السويد

اتريخ تقدمي البالغ:

 26شباط/فرباير ( 2016اتريخ تقدمي الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

القرار املتخ نينيو بوج نينية امل نينياد  92من النظ نينيام ال نينيدا ل
للجننية واحملنياإ إىل النيدولنية الطرف  2آذار/منيار 2016
(مل يصدر شكل وثيقة)

اتريخ اعتماد القرار:

 23متوز/يوليه

املوضوع:

التمييز على أس ني نينيا الدينا واحملالمة العادلةا وجلس ني نينية
شفويةا وحرية الفرد اجملاهر بدينه

املسائل اإلجرائية:

إ ار
املسني ني لة نفسني نينيها مل تُدر وليسني نينيد ايد الدر
إجراء آ ر من إجراءات التحقيق الدويل أو التس ني ني ني ني ني نينيوية
الدوليةا وعدم اسني ني ني ني ني نينيتنفاد سني ني ني ني ني نينيبل ا نتصني ني ني ني ني نينياف احملليةا
ومستوى دعم ا دعاءات ابألدلة

املسائل املوضوعية:

التمييزا وحرية الدينا وحقوق احملالمة العادلة

مواد العهد:

 14و 18و26

مواد الربوتولوإ ا تياري:

 2و 3و()2(5أ) و(ب)

.

2020

اعتمدته اللجنة دورهتا  29( 129حزيران/يونيه  24 -متوز/يوليه .)2020
شني ني نينيارك دراسني ني نينية هوا البالغ أعلني ني نينياء اللجنة التالية أباههم :اتنيا ماراي عبد روترني ني نينيوإ وعيا بن عاشني ني نينيور
وعارف بلقان وأمحد أم فتح هللا وفورواي ش ني نينيويتر ني ني وابمرمي لويتا ومارس ني نينييا ف .ج .لران ودنكان ل
موهوموزا وفوتيين ابزارتزيس وهريانن ليسني نينيادا لابريرا وفاسني نينييلكا سني نينيانسني ني و وسني نينييه مانويل سني نينيانتو ابييس
ويوفاإ شاين وهيل تيغرودجا وأندراي تسيمرمان وجنتيان زيبريي.

)GE.20-16183 (A

CCPR/C/129/D/2743/2016

 1-1صني ني ني نينياحبا الرني ني ني نينيكوى ا ج .د .ب .وك .إ .وب .و ا موا نان سني ني ني نينيويداين من مواليد
و 1931على التوايل .وينينيدعينينيان أن النينيدولنينية الطرف انتهكنينيد حقواهمنينيا بوجنينية املواد  14و 18و 26من
العهنينيد .وانينيد د نينيل الربوتولوإ ا تينينياري حيز النفنينياذ ابلنسني ني ني ني ني ني نيبنينية إىل النينيدولنينية الطرف  6لنينيانون األوإ/
ديسمرب  .1971وميثل حمام صاحيب البالغ.
1916

 16أاير/منينيايو  2016انينيدمنينيد النينيدولنينية الطرف مالحظنينياهتنينيا على مقبولينينية البالغ و لبنينيد إىل
2-1
اللجنة أن تنظر مقبوليته بعزإ عن أسني ني نيسني ني نينيه املوضني ني نينيوعية .و  19حزيران/يونيه  2017اررت اللجنة
عن ريق مقررها اخلاص املعين ابلبالغات اجلديد والتدابري املؤاتة أن ترفض لة الدولة الطرف.
الوقائع ما عرضها صاح ا ال
نيخ َدم شهود يهو
 1-2صاحبا البالغ علوان مسنّان أَ َ ويّه دينية تعرف ابسم األ وية العاملية ل ني ني ني َ
بدءا دمتهما الدينية بوص ني ني نينيفهما علني ني ني وين األ وية جمتمع
اخلاص ني ني ني املتفرغ  .فف عام َ 1962
شني نينيبيه بدير يعرف ابسني نينيم (بيثيل( ( )Bethelويقع السني نينيويد .واأل وية رابطة دولية لرني ني هود يهو غري
مس نينيجلة تل نينيم أفرادا نوروا أنفس نينيهم للخدمة ورجاإ دين تعهدوا ابخلدمة وذلك بص نينيفة اص نينية وابلتفرغ.
ويؤدي أعلاء األ وية واجبات دينية مرافق بيثيل مجيع أحناء العامل أو يعملون بصفات دينية أ رى.
وانيد أاسني ني ني ني ني ني نينيموا على ا متننياع عن العمنيل العلمنياين .وأ نيو مجيع أعلني ني ني ني ني ني نينياء هنيو األ وينية عهنيدا دينينيا ابلطنياعة
والفقر إذ إهنم وافقوا على عنيدم تلق أي تعويض عن اخلنيدمنيات النيدينينية الم يقنيدموهننيا ل وينية( .)1واعتنياد
صاحبا البالغ على أداء مهام خمتلفة بيثيل من بينها أعماإ الصيانة وغسيل املالبس.
 2-2وتقدم األ وية لصني ني ني ني نينياحيب البالغ ملسني ني ني ني نينياعدهتما على تلبية احتياجاهتما املادية إعانة شني ني ني ني نينيهرية
وال َنيمبِيد والطعام .و ترتبط املساعد املالية الم تقدمها األ وية ابإلجناز .ويتلقى لل علو األ وية
نفس الدعم لتلبية حاجاته األساسية حىت وإن مل يعد اادرا على أداء أي دمات دينية.
 3-2و عام  2012عن ص ني نينياحبا البالغ ا اتطاعات الل ني نيريبية الم أص ني نينيدرهتا ولالة الل ني نيرائة
للفرت  2011-2005والم تطلة منهما دفع ض نيريبة د ل على املس نينياعد املالية الم تلقياهنا من األ وية
الإ الفرت الزمنية املعنية .و  12حزيران/يونيه  2012رفلنيد احملكمة اإلدارية عن صنياحيب البالغ.
و لص ني نينيد احملكمة دون أن تب األس ني نينيباب إىل أن واائع ال ني نينيية ص ني نينياحيب البالغ مطابقة تقريب ا لواائع
ورفض عن
النيية أ رى ّ
بد فيها جملس القرارات اللنيريبية املسنيبقة السنيويدي  10أاير/مايو ُ .2011
ص ني ني ني ني ني ني نينياحيب البالغ لنيدى حمكمنية ا سني ني ني ني ني ني نينيت ننياف اإلدارينية  12لنيانون األوإ/ديسني ني ني ني ني ني نينيمرب  .2012و 25
حزيران/يونيه  2013رفلد احملكمة اإلدارية العليا لبهما اإلذن اب ست ناف.
 4-2و عام  2013عن ص نينياحبا البالغ جمموعة منفص نينيلة من اإلجراءات ااتطاعهما الل نيرييب
لعام  2012الوي يلزمهما بدفع ضنيريبة د ل نسنينيبتها  32,6املائة ببلغ  81 367لروان سنينيويدية صنينيوص
ج .د .ب .و 67 526لروان سني ني ني ني نينيويدية صني ني ني ني نينيوص ك .إ .ب .على اإلعانة املالية الم تقدمها األ وية
إليهما( .)2ومل ينيُتَح هلما فرصنية عر النييتهما شنيفوايا ورفلنيد ولالة اللنيرائة شنيكوى ج .د .ب .وك.
إ .ب 2 .ترني نيرين األوإ/ألتوبر  2013و 16أيلوإ/سني نينيبتمرب  2013على التوايل .و عن صني نينياحبا البالغ
هو القرارات و لبا عقد جلسني ني ني نينية شني ني ني نينيفوية .ورفض الطلة  31لانون الثاين /يناير  .2014و 24
ُ
نيسني نينيان/أبريل  2014رفلني نينيد احملكمة اإلدارية عوهنما و لصني نينيد إىل أن القلني نينيااي لاند مطابقة تقريبا

__________

()1
()2
2

السني ني نينيويد يتوىل إدار األ وية منظمة شني ني نينيهود يهو الدينية املسني ني نينيجلة ( .)Jehovas Vittnenو تلني ني نينيم األ وية
س ني نينيوى عدد ض ني ني يل من ش ني نينيهود يهو  .فف عام  2012مل يكن من ب  22 000فرد من ش ني نينيهود يهو س ني نينيوى 75
علوا األ وية يعيرون بيثيل.
ما يعادإ حوايل  9 511دو را أمريكيا و 7 893دو را أمريكيا  17لانون األوإ/ديسمرب .2015
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دعاءات صاحيب البالغ السابقة الم عند ا اتطاعات اللريبية للفرت  2011-2005والم رفلتها
الس نينيلطات هناية املطاف .و عن ص نينياحبا البالغ هو القرارات و لبا عقد جلس نينية ش نينيفوية مر أ رى.
و  30أيلوإ/سني نينيبتمرب  2014رفلني نينيد حمكمة ا سني نينيت ناف اإلدارية لبات صني نينياحيب البالغ عقد جلسني نينية
شني نينيفوية والطعون برمتها مرني نينيري إىل أن القلني نينيااي متطابقة أسني ني اسني نيا مع الني نينيية منفصني نينيلة (م .أ .ضني نينيد ولالة
اللني نيرائة السني نينيويدية) أصني نينيدر جملس القرارات اللني نيريبية املسني نينيبقة برني ني هنا ارارا  10أاير/مايو .)3(2011
و  9لانون الثاين/يناير  2015رفلد احملكمة اإلدارية العليا لبات صاحيب البالغ اإلذن اب ست ناف.
ال كوى
 1-3يدع ص ني ني نينياحبا البالغ أن الدولة الطرف انتهكد حقواهما بوجة املواد  14و 18و 26من العهد
إبلزامهما بدفع ضريبة د ل على إعانتهما الرهرية املتواضعة الم تقدمها األ وية إليهما.
 2-3وفيمنيا يتعلق ابدعنياءاهتمنيا بوجنية املنياد  26من العهنيد ينيدفعنيان ان النيدولنية الطرف أعفنيد مننيو
وايت دينينية أ رى من دفع ضني ني ني ني ني ني نيريبنية النيد نيل على النيدعم املنيايل النيوي يتلقوننيه
أ نيم د بعينيد أعل ني ني ني ني ني ني نينياء أ ّ
من أ وية لل منهم .ويس ني ني ني ني ني نينيتند هوا اإلعفاء إىل أن أعل ني ني ني ني ني نينياء تلك األ وايت يعتربون موظف ألهنم
يعملون لتحقيق مكاسني نينية مالية .ولان ينبغ للسني نينيلطات احمللية وه ت و اعتبارها أوضني نينياعهما
أ تفرت أن علنينيويتهما األ وية تسنينيتند إىل عالاة عمل .ويدعيان أن الدولة الطرف انتهكد من
جهنية املنياد  26من العهنيد برفلني ني ني ني ني ني نيهنيا أن تطبق عليهمنيا نفس اإلعفنياء النيوي تطبقنيه على أ وايت دينينية
أ رى دون أن تس ني نينيوق أي تربير للمعاملة التفاض ني نينيلية .ويدعيان من جهة أ رى انتهاك املاد  26ألن
الدولة الطرف مل تعاملهما معاملة خمتلفة عن األش ني ني ني نينيخاص الوين عتل أوض ني ني ني نينياعهم ا تالف ا لبريا  -أي
األشخاص الوين عملوا إ ار علماين لتحقيق مكاسة مالية.
 3-3ويسنيلّم صنياحبا البالغ ان الدوإ األ راف غري ملزمة بنح مزااي مالية اصنية ملوا نيهاا بيد أنه
النينيية م .أ .ضنينيد
مىت اُدمد هو املزااي لزم أن حيدث ذلك دون متييز .واسنينيتنادا إىل الرأي املخال
ولالة اللنيرائة السنيويدية جيادإ صنياحبا البالغ ان املمارسنية الراسنيخة الم َد َرجد عليها ولالة اللنيرائة
والم تتماشنيى مع أحكام القانون الو ين ذات الصنيلة تقلني إبعفاء أي د ل ين نير جمتمع حمل شنيبيه
بدير من اللنيرائة .وجاء الرأي املخال أيلني ا أن أوجه الترنيابه ب أ وية صنياحيب البالغ والطوائ
بيثيل
األ رى املعفا من الل نيرائة واض نينيحة .ويكرر ص نينياحبا البالغ هوا الص نينيدد أن مجيع العامل
حيص نينيلون على نفس اإلعاانت الم تتوا على بيعة مهام األعل نينياء ويظلون حيص نينيلون عليها حىت
لو مل يعد إبمكاهنم أداء مهامهم اليومية.
 4-3وإضنينيافة إىل ذلك يدفع صنينياحبا البالغ ان الدولة الطرف أعفد أيل نيا أعلنينياء منظمة العمل
التطوع األورويب من واجة دفع اللني ني نيرائة ألن ولالة اللني ني نيرائة اررت أن ما يقدم من إعانة شني ني نينيهرية
( 115يورو) ومبيد و عام إىل ألثر من  250متطوع ا من املنظمة متفرغ للعمل س ني ني ني نينينة على األال
منظمة غري رحبية السويد خيلع لللرائة .ويدفعان أيل ا ألغرا هوا البالغ انه فرق ب
وضع متطوع املنظمة ووضعهما .ومع ذلك عومال معاملة خمتلفة.
 5-3وفيما خيص ادعاءات ص ني ني ني ني نينياحيب البالغ بوجة املاد  18من العهد يدفعان ان تص ني ني ني ني نينينيفهما
على أهنما موظفان يعمالن من أجل حتقيق مكاس نينية مالية يس ني ء ملعتقداهتما الدينية إس نينياء ابلغة .فهو
دمة إهلهما
يرني ني ني ني نينيو ا لتزام الوي اطعا مدى احليا ابلتخل عن الكسني ني ني ني نينية املايل والعي حياهتما
وحيتا هوا الصني ني ني نينيدد
يهو  .وهوا التد ل ينص عليه القانون و هو ضني ني ني نينيروري جمتمع دميقرا ُ .
ان اسني نينيتيفاء معيار ( املنصني نينيوص عليه القانون( يسني نينيتلزم أن يصني نينياغ القانون مجلة أمور بداة لافية
لتمك املوا ن من تنظيم سنينيلولهم والتنبؤ إىل درجة معقولة الظروف املعنية ابراثر الم اد ترتتة

__________

()3
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على فعل مع ( .)4غري أن املاد  1من الفص ني ني نينيل  10واملاد  1من الفص ني ني نينيل  11من اانون ض ني ني نيريبة الد ل
تسني نينيتوفيان هوا املعيار ألهنما تفتحان الباب أمام الت ويالت املتلني ني اربة لما يتلني نينيح من الرأي املخال
ال ني نينيية م .أ .ضني نينيد ولالة الل ني نيرائة السني نينيويدية .ويدفعان إض ني نينيافة إىل ذلك ان هناك توافقا دوليا
ارراء على ما يبدو برني ني ن الطابع غري الوظيف للعالاة ب األعلني نينياء واأل وية( .)5ويلني نينياف إىل ذلك
أن عةء الل نيرائة املفرو غري متناس نينية وله أثر ض نينيار على جماهر ص نينياحيب البالغ بعتقداهتما الدينية
ضوء إعفاء أعلاء أ وايت دينية أ رى من دفع اللرائة على املساعد املالية املقدمة إليهم.
 6-3واسنيتنادا إىل املاد  14من العهد يو ّلر صنياحبا البالغ ان احلق حمالمة عادلة يرنيمل احلق
جبر الم ومل تتناوإ أايا من حججهما
ارار معلَّل .ومع ذلك رفلنينيد حمكمة ا سنينيت ناف اإلدارية عنهما ّ
با ذلك ادعاء ا املتعلق ابلتمييز .وما لان ينبغ أن تنطبق ال ني نينيية م .أ .ضني نينيد ولالة الل ني نيرائة السني نينيودية
الم يبدو أن احملكمة اإلدارية تسنينيتند إليها على النينييتهما .فمق ّدم الطلة القلنينيية احملاإ إليها اشنينيرتك
لما ايل نوع من أنرنيطة التوعية .غري أن وضنيع صنياحيب البالغ خيتل ا تالف ا لبريا عن وضنيع مقدم
الطلة بس نينيبة تق ّدمهما الس نينين .و  9لانون الثاين/يناير  2015رفل نينيد احملكمة اإلدارية العليا منح
اإلذن اب سني ني نينيت ناف دون بيان أسني ني نينيباب ارارها رغم أن عدم تعليل احملالم األدىن درجة اراراهتا والنظر
ادعاءات صني نينياحيب البالغ لان بال شني نينيك (إغفا ا جسني نينييما أو ط جسني نينييما( لان ينبغ أن يسني نينيتفيد من
مراجعة احملكمة اإلدارية العليا.
 7-3وأ ريا يو ّلر صنياحبا البالغ اسنيتنادا إىل ا جتهادات القلنيائية للجنة ان مبدأ تكافؤ الوسنيائل
يقتل أن تستجية احملالم لاللتماسات الم تطالة بتقدمي أدلة( .)6ومع ذلك ُرفلد لباهتما املتكرر
عقد جلسة شفوية.
م حظات ال الة الطرف

ن املق ولية

مولر شني ني ني نينيفوية مؤر ة  16أاير/مايو  2016لبد الدولة الطرف إىل اللجنة أن تعلن عدم
1-4
مقبولية البالغ بوجة املاد ()2(5أ) من العهد نظرا إىل أن املس لة نفسها ُدرسد إ ار إجراء آ ر
من إجراءات التحقيق الدويل أو التس ني ني ني ني ني نينيوية الدولية .وتؤلد هوا الص ني ني ني ني ني نينيدد أهنا ادمد إعالانا بر ني ني ني ني ني ني ن
التص ني ني ني ني ني نينيديق على الربوتولوإ ا تياري الوي ينص على أنه جية على اللجنة أ تنظر أي بالغ من
فرد من األفراد ما مل تسني نينيتيقن من أن املسني ني لة نفسني نينيها ليسني نينيد ايد الدراسني نينية أو مل تسني نينيبق دراسني نينيتها إ ار
إجراء آ ر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية.
 2-4وعن وانيائع القلني ني ني ني ني ني نيينية تؤلنيد النيدولنية الطرف أن ص ني ني ني ني ني ني نينياحيب البالغ لنياان  20لنيانون األوإ/
ديسمرب  2013علوين من أعلاء األ وية البالغ عددهم  115علوا الوين شارلوا تقدمي لة إىل
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسني ني ني نينيان للطعن ااتطاعاهتم اللني ني ني نيريبية للفرت  .2011-2004و  16أيلوإ/
س نينيبتمرب  2014أعلند احملكمة األوروبية الم انعقدت إ ار جلنة مؤلفة من ثالثة ال نينيا أن الطلة
غري مقبوإ ألنه مل يكر ني ني ني ني عن أي مظهر من مظاهر انتهاك احلقوق واحلرايت املنص ني ني ني نينيوص عليها اتفااية
محاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية (ا تفااية األوروبية حلقوق اإلنسان) أو الربوتولو ت امللحقة هبا.
__________

()4

حييل ص ني ني ني نينياحبا البالغ إىل ارارات عد أص ني ني ني نينيدرهتا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس ني ني ني نينيان .انظر(ي)

مجلة أمور

Association Les Témoins de Jéhovah v. France (application No. 8916/05), judgment of 30 June
و Maestri v. Italy (application No. 39748/98), judgment of 17 February

()5
()6
4

( 2011, para. 66ابلفرنسية)ا
.2004, para. 30
ير ني نينيري ص ني نينياحبا البالغ إىل أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس ني نينيان لص ني نينيد إىل أن ش ني نينيهود يهو الوين أدوا دمة
تُدفع إليهم أجور وأهنم يعملون هننياك
املرلز بل متطوع
دينينية مرلز بيثينيل اجملتمع ليس ني ني ني ني ني نيوا موظف
لتحقيق مكاسة مادية (.)application No. 8916/05, judgment of 30 June 2011
جانسن  -غيلن ضد هولندا ( )CCPR/C/71/D/846/1999الفقر .2-8
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 3-4و  6متوز/يوليه  2015ادم صنينياحبا البالغ لبا آ ر إىل احملكمة األوروبية .و  1ترنيرين األوإ/
ألتوبر  2015أُبلغا ان احملكمة الم انعقدت بقا واحد وجدت أن معايري املقبولية املنص ني ني نينيوص عليها
املادت  34و 35من ا تفااية األوروبية حلقوق اإلنسان مل تُستوف.
 4-4وتدفع الدولة الطرف ان ص ني ني ني ني ني نينياحيب البالغ زعما بالغهما إىل اللجنة أن حقواهما بقتل ني ني ني ني ني نينيى
املواد  14و 18و 26من العه نينيد انتهك نينيد .واحت ّج نيا الطل نينية ال نينيوي ا نينيدم نينيا ع نينيام  2015إىل احملكم نينية
األوروبية حلقوق اإلنسان ابملواد  6و 9و 14من ا تفااية األوروبية حلقوق اإلنسان .وتالحظ الدولة الطرف
أن املواد الم يسني ني ني نينيتند إليها صني ني ني نينياحبا البالغ بالغهما حمل النظر تتفق مع ا دعاءات الم رفعاها أمام
احملكمة األوروبية بوجة مواد ا تفااية املتصنيلة ابملوضنيوع .وتالحظ أيلني ا أهنما يعرتضنيان على أن لبهما
املقدم إىل احملكمة األوروبية عام  2015والبالغ موض نينيع النظر املقدم إىل اللجنة يتعلقان ابلواائع والقل نينيااي
نفسني ني نينيها .وبناءا عليه ترى الدولة الطرف أن هوا البالغ يرتبط بنفس املسني ني ني لة الوارد الطلة الوي ادما
سابقا عام  2015إىل احملكمة األوروبية ابملعىن املقصود املاد ()2(5أ) من الربوتولوإ ا تياري.
 5-4وفيما يتعلق بسني لة ما إذا لاند احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسنيان نظرت لة عام
ألغرا املاد ()2(5أ) من الربوتولوإ ا تياري تدفع الدولة الطرف اهنا تعرت على ادعاء صنينياحيب
البالغ أن احملكمة األوروبية مل تنظر فيه .وتو ّلر الدولة الطرف انه سني ني ني ني ني نينيبق للجنة أن ارتت الني ني ني ني ني نينيااي
ماض نينيية أن احملكمة األوروبية عندما تص نينيدر ارارا برني ني ن عدم املقبولية و تبين ارارها على أس نينيس إجرائية بل
على أسنينيباب ترنينيمل النظر األسنينيس املوضنينيوعية للقلنينيية أيلنيا وإن لان حمدودا تعترب املسني لة نفسنينيها اد
درسد ابملعىن املقصود التحفظات ذات الصلة على املاد ()2(5أ) من الربوتولوإ ا تياري(.)7
2015

 6-4وتنيدفع النيدولنية الطرف اننيه ورد املنياد  47من نظنيام احملكمنية األوروبينية حلقوق اإلنس ني ني ني ني ني ني نينيان أن
حنينيا ت حمنينيدود  .ومن
تق نينيدمي ل نينية غري لنينيامنينيل انينيد يؤدي إىل عنينيدم نظر احملكم نينية األوروبي نينية في نينيه إ
الواضنيح أنه لو مل يسنيتوف صنياحبا البالغ فعالا أايا من الرنيروط الرنيكلية املنصنيوص عليها املاد  47ملا
لاند احملكمة األوروبية سني نينيجلد لبهما املقدم عام  2015أو نظرت فيه أص ني نيالا .ويرتتة على ذلك
أن لبهما لان جية أن ميتثل الرروط الركلية األساسية املولور املاد .
 7-4وإض ني ني نينيافة إىل ذلك يوجد بالغ ص ني ني نينياحبَيه إىل اللجنة ما ير ني ني نينيري إىل أن لبهما إىل احملكمة
األوروبية عام  2015مل يسني ني ني نينيتوف املعايري املنصني ني ني نينيوص عليها املاد  34من ا تفااية األوروبية حلقوق
اإلنس نينيان .لما أهنما مل يثبتا أن أس نينيباب عدم املقبولية املنص نينيوص عليها املاد  )1(35من ا تفااية ه
الم بقتها احملكمة األوروبية النينييتهما .بل على النقيض من ذلك يبدو أن صنينياحيب البالغ أثبتا لما
لبهما إىل احملكمة األوروبية عام  2015أهنما اسني نينيتنفدا سني نينيبل ا نتصني نينياف احمللية وأهنما امتثال
جية
مهلة األشهر الستة .وتالحظ الدولة الطرف أن الطلة الوي ادم عام  2015مل يكن جمهوإ اهلوية.
 8-4وفيما خيص أسني ني نينيا عدم املقبولية املنصني ني نينيوص عليه املاد ()2(35ب) من ا تفااية األوروبية
حلقوق اإلنسنيان تؤلد الدولة الطرف أنه رغم وجود لة سنيابق ادمه صنياحبا البالغ إىل احملكمة األوروبية
حلقوق اإلنسني نينيان فلن لة عام  2013و لة عام  2015يتعلقان إبجراءات الني نينيائية وااتطاعات ضني نيريبية
حملينية خمتلفنية .ولنيولنيك ليس أمنيام اللجننية منيا مي ّكنهنيا من أن علص إىل أن احملكمنية األوروبينية أعلننيد أن لنية
ص ني ني ني نينياحيب البالغ عام  2015غري مقبوإ ألهنا درس ني ني ني نينيد املس ني ني ني ني لة نفس ني ني ني نينيها لبهما لعام  2013ألغرا
املنياد ()2(35ب) من ا تفنيااينية .فنيلن انتهنيد اللجننية إىل اس ني ني ني ني ني نينيتنتنياج خمتل َدفَع صني ني ني ني ني ني نينياحبنيا البالغ اننيه ينبغ
النظر إىل لبهما لعام  2013على أنه يتصني ني نينيل بنفس املسني ني ني لة الم يتعلق هبا لبهما لعام  2015فحسني ني نينية
__________
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بل بتلك الم يتعلق هبا لبهما احلايل املقدم إىل اللجنة أيل ني ني ني ني ني ني ا .و هو احلالة نظرا لص ني ني ني ني ني نينييغة ارار احملكمة
األوروبية برني ن لة عام  2013الوي ينص صنيراحة على أن الطلة مل يكرني عن أي مظهر من مظاهر
انتهاك احلقوق واحلرايت املنصني ني نينيوص عليها ا تفااية والربوتولو ت امللحقة هبا ينبغ أيلني ني ني ا إعالن البالغ
حمل النظر غري مقبوإ بوجة املاد ()2(5أ) من الربوتولوإ ا تياري.
 9-4وبعد اس ني نينيتبعاد تطبيق أغلبية أس ني نينيباب عدم املقبولية الم لان ميكن تطبيقها ال ني نينيية ص ني نينياحيب
البالغ جتادإ الدولة الطرف أيل ني ني ا ان األس ني نينيباب املتبقية لعدم املقبولية املنص ني نينيوص عليها املاد ()3(35أ)
و(ب) من ا تفااية األوروبية حلقوق اإلنس ني نينيان جية أن تنطوي إىل حد ما على دراس ني نينية األس ني نينيس املوض ني نينيوعية
للقلنينيية .وعلى هوا فمن الواضنينيح أن األسنينيس املوضنينيوعية لقلني ية صنينياحيب البالغ درسنينيد إ ار إجراء
آ ر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية.
اعليقات صاحيب ال

على م حظات ال الة الطرف

ن املق ولية

 9لانون األوإ/ديس ني ني ني ني ني نينيمرب  2016ادم ص ني ني ني ني ني نينياحبا البالغ تعليقاهتما على مالحظات الدولة
1-5
الطرف برني ني ن املقبولية .فهما يتفقان مع اس نينيتنتاج الدولة الطرف الوي يوهة إىل أن لبهما املقدم إىل
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس ني نينيان عام  2013خيتل عن لبهما املقدم عام  2015وعن بالغهما
ا يد النظر املقدم إىل اللجنة فيما خيص واائع القل ني ني ني نينيية وا دعاءات املثار فيها .ويتفقان أيل ني ني ني نينيا على أن
هنيوا البالغ املقنيدم إىل اللجننية ولنيولنيك لبهمنيا املقنيدم إىل احملكمنية األوروبينية عنيام  2015يثريان نفس
املسني ني ني ني ني ني نينيائل القانونية والواائعية وميكن اعتبار ا نفس املسني ني ني ني ني ني ني لة ألغرا املاد ()2(5أ) من الربوتولوإ
ا تياري .ومن جهة أ رى ينازعان أن احملكمة األوروبية درسني ني نينيد األسني ني نينيس املوضني ني نينيوعية لطلبهما
املقدم عام  .2015ويدفعان هوا الصني ني ني ني ني نينيدد انه حىت احلا ت الم مل جتد فيها احملكمة األوروبية
أي مظهر نتهنينياك احلقوق واحلرايت الم تكفلهنينيا ا تفنينيااينينية األوروبينينية حلقوق اإلنس ني ني ني ني ني ني نينيان والربوتولو ت
امللحقة هبا لص نينيد اللجنة إىل أن التعليل احملدود الوارد العبارات الوجيز لرس نينيالة احملكمة يس نينيمح
األسس املوضوعية(.)8
للجنة ابفرتا أن الدراسة مشلد النظر الكا
 2-5وعن لة صني ني نينياحيب البالغ عام  2015يرني ني نينيري صني ني نينياحبا البالغ إىل أنه بُد فيه جلسني ني نينية
انعقدت بقا واحد وينص القرار بر ني نينيكل اا ع على أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس ني نينيان لص ني نينيد
إىل أن معايري املقبولية املنصني ني ني ني نينيوص عليها املادت  34و 35من ا تفااية األوروبية حلقوق اإلنسني ني ني ني نينيان
مل تُستوف .ولولك ينبغ التمييز ب هو القلية والقلااي األ رى الم رأت فيها اللجنة أن ارار عدم
املقبولية الصني ني ني ني ني نينيادر عن احملكمة األوروبية منعها من النظر الرني ني ني ني ني نينيكوى .ويالحظان أن حجا الدولة
الطرف ليسني نينيد سني نينيوى تكهنات برني ني ن ما لان ميكن أن يكون السني نينيبة الدايق لقرار احملكمة األوروبية
املرتبط بعدم املقبولية .وفيما يتعلق أيلني نيا ابلعتبة الم حددهتا اللجنة الني نينيية بويرات ضني نينيد إسني نينيبانيا من
حيث ما يرنينيكل دراسنينية لافية للقلنينيية ألغرا املاد ()2(5أ) من الربوتولوإ ا تياري ينته صنينياحبا
البالغ إىل أننينيه يوجنينيد أمنينيام اللجننينية منينيا جيعلهنينيا علص إىل أن احملكمنينية األوروبينينية نظرت األسني ني ني ني ني ني نينيس
املوضوعية لطلبهما املقدم عام  2015ويدعوان اللجنة إىل إعالن مقبولية بالغهما.
م حظات إضافية من ال الة الطرف
منيولر شني ني ني ني ني ني نينيفوينية مؤر نية  22شني ني ني ني ني ني نيبنياط/فرباير  2018لررت النيدولنية الطرف وألملنيد جزئينيا
1-6
حججها املتصلة بقبولية الركوى وادمد مالحظاهتا بر ن األسس املوضوعية.
__________
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 2-6وتصني ني ني ني ني ني ني النيدولنية الطرف القوان ( )9واإلجراءات الو نينية ذات الصني ني ني ني ني ني نيلنية وتقنيدم معلومنيات عن
ا جتهادات القلنينيائية السنينيارية لدى السنينيلطات احمللية .وتدفع انه ألغرا ا لتزام ابملدفوعات الل نيريبية
(عمل( ( )10()tjänstوظيفة أو انتداابا أو نرني نينيا ا آ ر مدرا للد ل ذا ابع
املطعون فيه يعين مصني نينيطلح َ
دائم أو مؤاد .ويتع إعالن األجور والرس ني ني ني نينيوم وتعويض النفقات واملعاش ني ني ني نينيات وا س ني ني ني نينيتحقااات ومجيع
احملصلة من العمل على أهنا د ل ما مل تنص الترريعات الو نية على الف ذلك.
اإليرادات األ رى ّ
أما اهلدااي أو منح التعليم أو املنح ألغرا أ رى غري التعليم فه معفا من اللرائة ما دامد تركل
مكاف عن العمل و تدفع دورايا.
 3-6وتؤلد الدولة الطرف أنه يوجد القانون السني ني نينيويدي نص يكفل إعفاءا ضني ني نيريبي ا عام ا ألفراد
بعض الطوائ الدينية .وتلني نينيي أنه اد تكون هناك بعض األحكام األادم الم تصني نينيدرها احملالم األدىن
درجة والم حكم فيها ان األجر الوي يتقاض نينيا أفراد بعض الطوائ الدينية خيل نينيع لللني نيرائة .ومع
ذلك يوجد س ني نينيوى حكم واحد ص ني نينيدر مؤ را بر ني ني ن هو املس ني ني لة عن احملكمة اإلدارية العليا ويعترب
احلكم القرار املسنيبق الصنيادر عن جملس القرارات اللنيريبية املسنيبقة الوي
ارن سنيابقة النيائية .ويؤيد هوا ُ
يثبد أن مقدم الطلة الوي لان عل نيوا األ وية ويعمل مرفق بيثيل ينبغ أن يعلن عن اإلعانة
الم يتلقاها (السكن اجملاين والوجبات واملدفوعات) بوصفها د الا من العمل(.)11
 4-6وتوض نينيح الدولة الطرف هوا الصني ني دد أن عمل جملس القرارات اللني نيريبية املس نينيبقة ير نينيبه عمل
احملكمة .ويصنينيدر اجمللس أحكاما مسنينيبقة ملزمة املسنينيائل الل نيريبية إن لان ذلك مهما ابلنسنينيبة لقلنينيية
معين ة أو لتوحيد تفسني ني ني نينيري القانون أو تطبيقه .والقرار املسني ني ني نينيبق ملزم لولالة اللني ني ني نيرائة السني ني ني نينيويدية واحملكمة
اإلدارية العامة إن التمس مق ِّدم لة القرار ذلك .غري أنه إن أيدت احملكمة اإلدارية العليا ارارا مسنينيبقا
تبد هبا احملكمة اإلدارية العليا أي سنينيابقة النينيائية أ رى حىت
لان هوا القرار ملزم ا بنفس الطريقة الم ّ
حاإ عدم وجود لة بولك.
 5-6وفيما يتعلق ابلقواعد اإلجرائية من املسني ني ني ني ني نيلّم أن اإلجراءات احملالم اإلدارية جية أن تكون
لتابيا .وجيوز عقد جلس نينية ش نينيفوية إن اعتربت مفيد للتحقيق أو لاند تفلني ني إىل س نينيرعة البد القل نينيية.
وإض ني نينيافة إىل ذلك تُعقد جلس ني نينية ش ني نينيفوية احملكمة اإلدارية أو حمكمة ا س ني نينيت ناف اإلدارية احلا ت
التالية :إن لة الر ني ني نينيخص الوي رفع الدعوى ذلكا وإن مل تكن اجللس ني ني نينية عدمية اجلدوىا وإن مل تكن
هناك أسباب اصة حتوإ دون ذلك(.)12
 6-6وفيما خيص واائع القلنينيية تدفع الدولة الطرف ان صنينياحيب البالغ ادما عام  2013بعيّة
أعل ني نينياء آ رين األ وية لب ا إىل مكتة مس ني نينيتر ني نينيار( ) العدإ الس ني نينيويد( .)13وادعوا أن ااتطاعاهتم
الل ني ني نيريبية للفرت  2011-2005تنتهك املواد  6و 9و 14من ا تفااية األوروبية حلقوق اإلنس ني ني نينيان واملاد 1

__________

()9

()10
()11
()12
()13
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الس ني ني ني ني نينيويد لعام

الفص ني ني ني ني نينيوإ  8و 10و 11من اانون ض ني ني ني ني نيريبة الد ل
الثاين/يناير .2000
(عمل( ابللغة العربية لكن معناها الس ني ني نينيويدية أوس ني ني نينيع وير ني ني نينيمل
َ
يالحظ أن الكلمة الس ني ني نينيويدية  tjänstترتجم ب َ
(فعالا مفيدا لرخص آ ر( وفق ما جاء املوسوعة الو نية السويدية.
يؤلد القرار أنه إن لان األجر يُدفع على أسني نينيا (نرني نينياط الوعظ( عوض ني ني ا عن نوع من العمل يُلني نينيطلع به دا ل
(األسر املعيرية( للمجتمع احملل فلن اإلعانة تظل اضعة لللريبة لما لاند بقتلى اواعد النظام اللرييب
القدمي السويد.
املاد  9من اانون إجراءات احملكمة اإلدارية السويد.
يتمتع مكتة مس ني ني نينيتر ني ني نينيار( ) العدإ بص ني ني نينيفته (ها) املمثل( ) القانوين( ) العام( ) للحكومة بس ني ني نينيلطة تلق الر ني ني نينيكاوى
واملطالبات ابلتعويض عن األضنيرار املوجهة إىل السنيويد .وارار مكتة املسنيترنيار( ) ملزم للدولة و جيوز الطعن فيه .غري
أنه حاإ صدور ارار سليب ُمينع ال ُنيمطالة من رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويلات أمام حمالم القلاء العام.
1999

الوي د ل حيز النفاذ

 1لانون

7

CCPR/C/129/D/2743/2016

من الربوتولوإ رام  1امللحق هب نينيا .و  14ل نينيانون الث نينياين/ين نينياير ُ 2014رفض ا لتم نينيا  .وج نينياء
الرفض صراحة أن واجة أصحاب البالغ دفع اللريبة يركل انتهالا لالتفااية.

ارار

 7-6وعن مقبولية البالغ تكرر الدولة الطرف احلجا الم سااتها  16أاير/مايو  .2016وإضافة
إىل ذلك جتادإ انه ينبغ اعتبار الر نينيكوى غري مقبولة لعدم وجود أدلة لافية ل س نينيباب املنص نينيوص عليها
مرافعتها الم تتناوإ األسس املوضوعية للقلية.
 8-6وجتادإ الدولة الطرف أيل ني ا انه ما دامد الرنينيكوى تسنينيتند إىل ادعاء صنينياحيب البالغ عجز ا
معوااهتما البدنية فلنه جية إعالن عدم ابوإ الرنينيكوى لعدم اسنينيتنفاد ا سنينيبل ا نتصنينياف
عن العمل بسنينيبة ّ
احمللية ألن هوا ا دعاء مل يعر على السلطات احمللية.
 9-6وفيما يتعلق ابدعاءات ص ني نينياحيب البالغ بوجة املاد  14من العهد تزعم الدولة الطرف أهنما
مل جياد أمام احملالم احمللية اهنما اعتربا احملالمات غري عادلة أو أهنا تتعار مع مبدأ تكافؤ الوسني ني ني ني نينيائل
بسبة رفض لبهما عقد جلسة شفوية .وعلى هوا ينبغ أن يُعترب هوا اجلزء من البالغ أيلا غري مقبوإ.

 10-6ومهما يكن من أمر ينبغ أيل نيا إعالن عدم مقبولية ادعاءاهتما بقتل نينيى املاد  14من العهد
لكوهنا متعارضني نينية من حيث ا تصني نينياص املوضني نينيوع مع أحكام العهد .وجتادإ الدولة الطرف هوا
الص ني ني ني نينيدد انه ميكن اعتبار املنازعات اللني ني ني ني نيريبية مرتبطة بتحديد حقوق والتزامات دعوى اانونية
سنييما هو القلنيية ألن اإلجراءات احمللية مل تتلنيمن عقوبة لدفع ضنيريبة إضنيافية أو تتعلق بتحديد
هتمة جنائية .وير ني ني نينيمل مفهوم (الدعوى القانونية( اإلجراءات القل ني ني نينيائية الرامية إىل حتديد احلقوق وا لتزامات
املتصني ني نينيلة بجا ت العقود وامللكية واألضني ني نيرار ملني ني نينيمار القانون اخلاص واملفاهيم املماثلة ميدان القانون
اإلداري( .)14ومع أن النسخت اإلنكليزيت للماد  )1(14من العهد واملاد  )1(6من ا تفااية األوروبية
حلقوق اإلنسنيان خمتلفتان بعض الرني ء فلن الصنييغت الفرنسنييت ترنيددان ابملثل على الطابع املدين للحقوق
وا لتزامات املعنية .وإضني نينيافة إىل ذلك سني نينيبق أن رأت اللجنة أن صني نينييغة املاد  )1(14من العهد ونطااها
يتطابقان مع صني ني ني نينييغة املاد  )1(6من ا تفااية ونطااها( .)15ولولك فمن املهم وفقا لالجتهادات القلني ني ني نينيائية
للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن عرج املنازعات اللريبية عن نطاق املاد  )1(6من ا تفااية(.)16
 11-6وفيما خيص األس ني ني نينيس املوض ني ني نينيوعية للر ني ني نينيكوى تعرت الدولة الطرف على أن ص ني ني نينياحيب البالغ
تعرضني نينيا للتمييز بسني نينيبة دينهما مقارنةا اعلني نينياء أ وايت دينية أ رى يعيرني نينيون الوضني نينيع نفسني نينيه .وتكرر أنه
يوجد أسنينيا اانوين إلعفاء علنينيو أي أ وية دينية من الل نيرائة .واملس ني لة احلابة ه ما إذا لان
ينبغ اعتبار األجر د الا من العمل ألغرا األحكام ذات الصني ني ني ني نينيلة من اانون ضني ني ني ني نيريبة الد ل .و تعرت
الدولة الطرف هوا الص نينيدد على املعلومات الم ادمها ص نينياحبا البالغ والم تفيد ان ولالة الل نيرائة
ِ
وراة موا اُدمد إىل جملس القرارات اللني ني ني نيريبية املسني ني ني نينيبقة أن الولالة َد َرجد على
السني ني ني نينيويدية ذلرت
ممارسني نينية مفادها أن السني نينيكن اجملاين والوجبات اجملانية ومصني نينياري اجلية تُعفى من اللني نيرائة عندما تقدم
إىل أشني ني نينيخاص يعيرني ني نينيون ما مي كن وصني ني نينيفه انه جمتمع حمل شني ني نينيبيه بدير .واسني ني نينيتندت وراة موا ولالة
اللني ني نيرائة إىل ثالثة أحكام صني ني نينيادر عن حمالم أدىن درجة عام  1957وعام  1968وعام  1986أحاإ
إليها صني نينياحبا البالغ أيلني نيا .غري أن هو األحكام تعود إىل فرت سني نينيابقة للصني نينيال اللني نيرييب لعام 1990
ولد وإ اانون ضريبة الد ل حيز النفاذ  1لانون الثاين/يناير .2000

__________

( )14اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعليق العام رام  )2007(32الفقر .16
( )15لو ر ضنينيد النمسنينيا ( )CCPR/C/78/D/989/2001الفقر 6-8ا وبرونينا ضنينيد فرنسنينيا ()CCPR/C/111/D/2390/2014
الفقر .4-4
European Court of Human Rights, Ferrazzini v. Italy (application No. 44759/98) judgment of 12
()16
.July 2001, para. 29
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 12-6وتر ني نينيدد الدولة الطرف على أنه حىت ص ني نينيدور القرار املس ني نينيبق جمللس القرارات الل ني نيريبية املس ني نينيبقة
الوي أيدته احملكمة اإلدارية العليا حكم مؤرخ  30نيسنينيان/أبريل  2012مل يكن هناك أي حكم رب
يف ّسني ني نير القانون املنطبق على الني ني نينيية صني ني نينياحيب البالغ .غري أن هو القرارات املسني ني نينيبقة جتيز اإلعفاء من
اللني ني نيرائة املفروضني ني نينية على اإلعاانت املقدمة إىل األشني ني نينيخاص الوين يعيرني ني نينيون جمتمعات حملية شني ني نينيبيهة
ابل دير  .وإىل جانة تلك القل ني ني ني نينيااي القدمية جدا مل يثبد ص ني ني ني نينياحبا البالغ وجود حكم آ ر أحدث عهدا
برني ني ني ن املسني ني ني لة نف نيس ني ني ها صني ني نينيادر عن حمالم حملية غري احملكمة اإلدارية العليا .وبناء على ذلك مل يقيما الدليل
على وجود الااي مماثلة منح فيها اإلعفاء .وتالحظ الدولة الطرف هوا الصدد أهنا تستطيع دون
تقدمي أدلة إضني ني نينيافية ابوإ زعم صني ني نينياحيب البالغ أن أعلني ني نينياء األ وايت الوارد التوييل  45من البالغ
أُعفوا من اللرائة.
عمل احلكم السني ني ني ني ني نينيابق
 13-6وعن املعايري الم يبدو أهنا لاند حيوية تقييم ما يوصني ني ني ني ني ني انه َ
تسني نينيلط الدولة الطرف اللني نينيوء على العناصني نينير التالية :تع بهد مقدم الطلة ل ويةا ونوع العمل املنجز ولميتها
واملكان الوي ينفو فيه العملا والف ة املسني ني نينيتهدفة .وثبد لدى إجراء هوا التقييم أن مقدم الطلة من الإ
التعهد الوي اُ ِّدم عندما أصني ني نينيبح علني ني نيوا األ وية ألزم نفسني ني نينيه ان يكون حتد تصني ني نينيرف هو األ وية
لالض ني نينيطالع بهام خمتلفة على أسني نينيا التفرغ وابوإ ا سني نينيتحقااات من النوع املوصني نينيوف واحلص ني نينيوإ عليها.
وإض ني ني نينيافة إىل ذلك عمل على أس ني ني نينيا التفرغ مرفق بيثيل بت دية مهام ذات ابع اانوين أو غري ذلك
من املهاما وش نينيارك ابنتظام أنر نينيطة األبرش نينيية مدينة أوريربو حيث عيّنته األ ويةا واض نينيطلع اعماإ
مشلد نرنينير الدعو الدينية للطائفة النا  .وبعد أن در جملس القرارات اللنيريبية املسنينيبقة مجيع هو
املعنيايري لص على حنو معقوإ إىل أننيه ميكن اعتبنيار مقنيدم الطلنية لغري ممن يتلقون نوعني ا من النيدعم
دا ل أسر معيرية ويُعفون من مث من اللرائة .ولان ما انتهى إليه اجمللس معقو ا.
 14-6فف ال ني نينييم ص ني نينياحيب البالغ أثبتد حمكمة ا س ني نينيت ناف اإلدارية أن مالبس ني نينياهتما متطابقة إىل
حد بعيد مع مالبس نينيات القل نينيية الس نينيابقة .غري أن ص نينياحيب البالغ مل يوض نينيحا حس نينية احملكمة الطريقة
الم خيتل هبنينيا عملهمنينيا وإجننينيازاهتمنينيا عن العمنينيل واإلجننينيازات اللنينيوين عنينياجلهمنينيا القرار املسني ني ني ني ني ني نينيبق .بنينيل على
النقيض من ذلنيك ذلرا بنفسني ني ني ني ني ني نينييهمنيا عوهنمنيا أن على احملنيالم أن تنظر حنيالنية ممنياثلنية للحنيالنية الم
يرني نينيملها القرار السني نينيابق الصني نينيادر عن جملس القرارات اللني نيريبية املسني نينيبقة .وترني نينيدد الدولة الطرف على أن
ص ني ني ني ني ني ني نينياحيب البالغ مل يثبتنيا بالغهمنيا إىل اللجننية أن هنيو املعنيايري متييزينية إبانيامنية النيدلينيل على أهننيا مل تطبق
إ على أعلاء األ وية.

 15-6وإض ني ني نينيافة إىل ذلك حتيط الدولة الطرف علما ابدعاء ص ني ني نينياحيب البالغ أهنما تعرض ني ني نينيا للتمييز مقارنة
بتطوع من منظمة العمل التطوع األورويب الوين يُعفى دعمهم من اللنيرائة .وتدفع هوا الصنينيدد
ان وضني نينيع متطوع املنظمة خيتل عن وضني نينيع أعلني نينياء األ وية( .)17وفيما يتعلق اوضني نينياع هو الف ة من
النا املختلفة ا تالف ا لبريا تدفع الدولة الطرف انه مل حيدث أي متييز حق صاحيب البالغ.
 16-6وفيما يتعلق ابدعاء صني ني نينياحيب البالغ أهنما عومال معاملة من يعملون من أجل مكاسني ني نينية مالية
رغم ا تالف حالتهم تؤلد الدولة الطرف أن املكاسنية املالية ليسنيد عنصنيرا أسنياسنييا ضنيرورايا تعري
الد ل .وما دام ينطبق ذلك على مجيع ف ات األش ني ني ني نينيخاص ميكن عقالا تفس ني ني ني نينيري العهد تفس ني ني ني نينيريا يلزم
الدوإ األ راف إبعفاء الد ل من الل نيرائة بسنينيبة عدم وجود عنصنينير املكاسنينية املالية .وترتبط مس ني لة

__________

( )17يننينيدرج برانما منظمنينية العمنينيل التطوع األورويب إ نينيار برانما عمنينيل الر ني ني ني ني ني نيبنينياب ا حتنينياد األورويب .ويهنينيدف
برانما منظمة العمل التطوع األورويب إىل تزويد الر ني ني ني ني نينيباب لفرت حمدود من الزمن ربات غري ربية تعليمية
ومرني نينيرتلة ب الثقافات وتعزز اندماجهم ومرني نينيارلتهم النرني نينيطة اجملتمع لزايد إمكانية حصني نينيوهلم على وظائ
ومنحهم فرصا للتلامن مع ار رين.
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ما يرني ني ني نينيكل الد ل بتطبيق القانون الو ين الوي ميكن للجنة أن تعيد النظر فيه إ إن لان واضني ني ني نينيح
التعس ني ني ني أو أنه يبلغ حد اخلط الب ّ أو إس ني ني نينياء تطبيق أحكام العدالة .وملا لان من الواض ني ني نينيح أن األمر
ليس لولك فلن الدولة الطرف ترى أنه مل يقع انتهاك للماد  26من العهد.
 17-6وفيما خيص ادعاءات ص ني ني ني نينياحيب البالغ بوجة املاد  18من العهد تعرت الدولة الطرف على
أن العةء املايل املفرو عليهما اد يناإ من حقهما اجملاهر بدينهما .وتو ّلر اب جتهادات القل ني ني ني نينيائية
للمحكمنية األوروبينية حلقوق اإلنسني ني ني ني ني ني نينيان الم جنياء فيهنيا أن املنياد  9من ا تفنيااينية األوروبينية حلقوق اإلنسني ني ني ني ني ني نينيان
ضافة إىل ذلك
تؤمن وضنيع ا ضنيريبي ا خمتلف ا للكنائس أو ألعلنيائها مقارنة بغريها من دافع اللنيرائة .وإ ني
ّ
نظرا إىل عدم وجود توافق ارراء على الصني ني نينيعيد األورويب برني ني ني ن املسني ني نينيائل اللني ني نيريبية سني ني نينيياق الكنائس
أو الطوائ الدينية ولون هو القل ني ني ني ني ني نينيية ترتبط ارتبا ا وثيق ا بتاريخ الدوإ األعل ني ني ني ني ني نينياء ا حتاد األورويب
وتقاليدها فينبغ من مث أن تسني نينيتفيد هو املسني نينيائل من هام تقدير واسني نينيع للغاية .وا سني نينيتثناء الوحيد هو
عندما يكون للتدابري اللريبية أثر اطع املوارد احليوية جلمعية دينية ومن مث هتديد دميومة اجلمعية(.)18
 18-6و القلنينيية حمل النظر مل يثبد صنينياحبا البالغ أن دفع ضنيريبة الد ل لان له أي أثر على حقهما
اجملاهر بدينهما .فلن توصني ني نينيلد اللجنة إىل اسني ني نينيتنتاج خمتل ألدت الدولة الطرف أن التد ل منصني ني نينيوص
عليه القانون وض ني ني ني نينيروري حلماية الس ني ني ني نينيالمة العامة والنظام العام والص ني ني ني نينيحة العامة وحقوق ار رين وحرايهتم
األس ني ني ني نينياس ني ني ني نينيية .وتكرر الدولة الطرف هوا الص ني ني ني نينيدد القوإ ان القوان ذات الص ني ني ني نينيلة حمايد وجية اعتبارها
اد ص ني نينييغد بداة لافية إلادار الفرد على تنظيم س ني نينيلوله وفقا لولك س ني نينييما ابلنظر إىل أن تعري (العمل(
يعين ض ني نينيمنا إعفاء اإلعانة املعنية من اللني ني نيرائة .وإض ني نينيافة إىل ذلك فلن علّة وجود النظام اللني ني نيرييب منفعة
الس ني ني نينيكان لكل إذ إنه يوفر األمواإ لنظام الرعاية الص ني ني نينيحية وأجهز إنفاذ القانون والنظام القل ني ني نينيائ  .ونظرا
لللآلة النسبية لللريبة املفروضة على صاحيب البالغ جية أيلا اعتبار التد ل متناسبا.
 19-6وعن ادعاء صني ني نينياحيب البالغ بقتلني ني نينيى املاد  )1(14من العهد تو ّلر الدولة الطرف انه ينبغ
عدم تفسني ني نينيري املاد املولور تفسني ني نيريا يسني ني نينيتلزم من الدوإ األ راف أن تتناوإ ابلتفصني ني نينييل مجيع احلجا الم
يسني نينيواها أحد األ راف وان احلاجة إىل ضني نينيمان فعالية سني نينيري عمل السني نينيلطة القلني نينيائية اد تسني نينيمح للمحالم
س نينييما منها األعلى درجة ان تكتف بت ييد األس نينيباب املنص نينيوص عليها ارار احملكمة األدىن درجة
رفض الطعن من أجل إدار القلااي الواد املناسة(.)19
 20-6و القل ني ني ني نينيية موض ني ني ني نينيع النظر ترى الدولة الطرف أن القرارات املطعون فيها تقدم تعليالا لافيا.
ص نيل إليه.
وتس نينيرد القرارات واائع القل نينيية ولولك ادعاءات ص نينياحيب البالغ وأس نينيباب ا سني تنتاج الوي تنيُ ُو ّ
وابإلشنيار إىل ارار جملس القرارات اللنيريبية املسنيبقة الوي أيدته احملكمة اإلدارية العليا أوضنيحد حمكمة
ا ست ناف اإلدارية لصاحيب البالغ سبة لوع اإلعانة الم يتلقياهنا لللرائة .واد درسد ادعاءات
ووضنيحد توضنييح ا شنيامالا القرار املرنيار إليه من جملس القرارات اللنيريبية
صنياحيب البالغ دراسنية وافية ُ
املس ني ني ني نينيبقة ولان هوا القرار متاح ا لص ني ني ني نينياحيب البالغ اللوين مثلهما حمام .غري أهنما لما ورد القرار
مل يصنيفا الطريقة الم عتل هبا النييتهما عن القلنيية الم نظر فيها اجمللس .وتناولد حمكمة ا سنيت ناف
اإلدارية ه األ رى ادعاءات ص ني ني نينياحيب البالغ بر ني ني ني ن ا نتهالات املزعومة لالتفااية األوروبية حلقوق
اإلنسنينيان ابإلشنينيار إىل ارار مكتة مسنينيترنينيار( ) العدإ وبت ييدها هوا القرار الوي صنينيدر واد سنينيابق
الني نينييتهما والوي ادم تعليالا مسني نينيتفيلني ني ا .وابملثل بَنينَد احملكمة اإلدارية ابلرجوع إىل حكم سني نينيابق حملكمة
ا ست ناف اإلدارية أيل ا ارارها على ارار جملس القرارات اللريبية املسبقة.
__________

()18
( 8916/05), para. 53ابلفرنسية).
( )19فارلندن ضد هولندا ( )CCPR/C/88/D/1187/2003الفقر .7-7
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 21-6وفيما يتعلق ابدعاء ص ني نينياحيب البالغ أنه مل تُعقد هلما جلس ني نينية ش ني نينيفوية تو ّلر الدولة الطرف ان
حتنيدينيد منيا إذا لنياننيد احملنيالم احمللينية تقيّم تقييمنيا سني ني ني ني ني ني نينيليمنيا منيدى أ ينية األدلنية املطلوبنية حنيدي نيث ا يتجنياوز من
حيث املبدأ ا تصني نينياص اللجنة .وإضني نينيافة إىل ذلك ادم لال الطرف أدلتهما طي ا .ومل يطلة صني نينياحبا
البالغ تقدمي شني ني نينيهاد شني ني نينيفوية عنهما لدى احملكمة اإلدارية .ولاان اد ذلرا ذلك أو ا بيان ط
إىل حمكمة ا ست ناف اإلدارية وشرحا البداية أسباب هوا الطلة التماسهما إىل احملكمة اإلدارية
العليا .غري أن املوافقة على التماسني ني ني ني ني ني نينيهما تتوا على منح احملكمة اإلدارية العليا اإلذن اب سني ني ني ني ني ني نينيت ناف.
وأايا يكن األمر تؤلد الدولة الطرف أن مجيع املعلومات ميكن أن تقدم لتابي ا أيل ني ا .ويل نينياف إىل ذلك
أن القلني ني نينيية املعروضني ني نينية على احملالم احمللية ليسني ني نينيد مسني ني ني لة وااع وإوا مسني ني ني لة اانونية .وأوضني ني نينيحد حمكمة
ا س نينيت ناف اإلدارية ارارها رفض لة ص نينياحيب البالغ عقد جلس نينية ش نينيفوية أنه مل يكن هناك الف
ب الطرف بر ني ن بيعة وجود صنينياحيب البالغ مؤس نيسنينية بيثيل أو بر ني ن ما تنطوي عليه العلنينيوية
األ وية بل برني ني ني ني ن ما إذا لان التعويض خيل ني ني ني نينيع للل ني ني ني نيريبة أم  .وملا لاند هو املس ني ني ني ني لة ذات ابع
اانوين فقد لصنيد حمكمة ا سنيت ناف اإلدارية عن حق إىل أن عقد جلسنية شنيفوية مل يكن من شني نه
أن يسنينيهم البد القلنينيية .وتؤلد الدولة الطرف هوا الصنينيدد أن املوا املرنينيرتك للمحالم احمللية
مل يكن تعسفيا و هو يبلغ حد اخلط الب ّ أو إساء تطبيق أحكام العدالة.
 22-6و ضوء ما سل علص الدولة الطرف إىل أنه إن اعتُربت ادعاءات صاحيب البالغ مقبولة
فلهنا تكر عن انتهاك حلقواهما بوجة املواد  14و 18و 26من العهد.
م حظات إضافية

من صاحيب البالغ
رد ص ني نينياحبا البالغ على مالحظات الدولة الطرف .ونظر ص ني نينياحبا
1-7
 19حزيران/يونيه ّ 2018
تليدات الدولة الطرف برني ن القوان الواجبة التطبيق وشنيددا على احلكم الوي ينص
البالغ أو
على أنه لك يعترب الد ل اضنيعا لللنيريبة بوصنيفه د الا من العمل جية أن يكون األجر مقابل األداء.
مث ألقيا اللنينيوء على أن الدولة الطرف تعرت على عدم وجود أي مؤشنينير من مؤشنيرات العالاة ب العامل
ورب العمل ال نينييتهما  -أي أنه يوجد تواع لتحقيق مكاس نينية مالية و مدفوع على أس نينيا اإلجناز
ّ
و حق املطنيالبنية اجر من أي نوع لنيان .ومع مراعنيا منيا ذلرتنيه النيدولنية الطرف من أننيه ميكن أن تكون
هناك ال ني ني نينيااي مماثلة با فيه الكفاية لتلك الم تربر وفقا للحس الس ني ني نينيليم اإلعفاء من الل ني ني نيرائة  -مثل
اإلعالة دا ل أسنير معيرنيية  -ينبغ أن يكون واضنيح ا أن النيية صنياحيب البالغ ه ابللنيبط الم ينبغ
معواات.
أن تندرج ضمن هو الف ة بسبة تقدمهما السن وما يرتتة على ذلك من ّ
 2-7وردا على حجا املقبولية الم أثريت مؤ را مالحظات الدولة الطرف يدفع صنياحبا البالغ
ان الدولة الطرف تعرف تقدمهما السني نينين معرفة جيد وينبغ أن يكون واضني نينيح ا أنه نظرا هلوا الظرف
مل يعد إبمكاهنما القيام اي نرنينياط مهين .و لبا مرارا عقد جلسنينية شنينيفوية لتقدمي تفاصنينييل عن ظروفهما
لكن لباهتما ابءت ابلفر نينيل .وعليه فلن أي نقص مزعوم س نينيجل األدلة يُعزى إىل عدم ض نينيمان الدولة
الطرف حق صنينياحيب البالغ جلسنينية شنينيفوية .ونتيجة لولك يعرت صنينياحبا البالغ على حجة الدولة
الطرف اهنما مل يقدما ادعاءاهتما بر ن التقدم السن إىل السلطات احمللية.
 3-7وفيما يتعلق ابدعاء الدولة الطرف أن صنياحيب البالغ مل يرنيتكيا من انتهاك حقهما حمالمة
عادلة على املسنيتوى احملل يصنيران على أهنما تقدما بطلبات عد لعقد جلسنية شنيفوية وما فت ا جياد ن
ان الطريقة الم جرت هبا اإلجراءات أدت إىل حرماهنما حقهما حمالمة الائية عادلة.
GE.20-16183
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 4-7ويدحض صني ني نينياحبا البالغ لولك ما ايل من أن شني ني نينيكوا ا بوجة املاد  )1(14متعارضني ني نينية من
حيث ا تصني ني نينياص املوضني ني نينيوع مع أحكام العهد .وردا على حجا الدولة الطرف َدفَعا ان احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسنيان ملنيد تطوير اجتهاداهتا القلنيائية منو النيية فريازيين ضنيد إيطاليا والنيد
انه جيوز ابوإ أي نزاع ض نيرييب بقتلنينيى الرنينيق املدين من املاد  6من ا تفااية األوروبية حلقوق اإلنسنينيان
إن أمكن وص ني ني نينيفه انه يتعلق ابس ني ني نينيتحقااات اجتماعية( .)20واألهم من ذلك أن ص ني ني نينييغة املاد  )1(14من
العهد عتل عن صني ني ني ني ني نينييغة املاد  6من ا تفااية .وفيما خيص اجلملة األوىل من املاد  )1(14من العهد
الم تنص على أن (النا مجيع ا سني ني ني نيواء أمام القلني ني ني نينياء( أوضني ني ني نينيحد اللجنة أن اللني ني ني نينيمانة تنطبق على
احملالم واهلي ات القل ني ني ني نينيائية الوارد اجلملة الثانية من املاد  )1(14فحس ني ني ني نينية بل جية احرتامها للما
أولل القانون الو ين إىل هي ة الني ني نينيائية مهمة الني ني نينيائية أيلني ني نيا( .)21وملا لاند الدولة الطرف للفد حمالم
إدارية ابلنظ ر املسني نينيائل املتعلقة ابللني نيرائة فلن هو اللني نينيمانة تظل سني نينيارية الني نينيية صني نينياحيب البالغ.
وعالو على ذل نينيك ورغم اعرتافهم نينيا ان احلق اللجوء إىل حمكم نينية أو هي نينية ال ني ني ني ني ني ني ني نينيائي ني ة على النحو
املنص نينيوص عليه اجلملة الثانية من املاد  )1(14ينطبق احلا ت الم مينح فيها القانون الو ين
أي حق للرني نينيخص املعين( )22فلن الني نينييتهما تتصني نينيل بتحديد حقهما إعفاء ضني نيرييب اائم متنحه الدولة
الطرف ألعلاء أ وايت دينية أ رى .ولولك ينبغ رفض اعرتاضات الدولة الطرف على املقبولية.
 5-7وعن ادعاءات ص ني ني ني نينياحيب البالغ بوجة املاد  26من العهد يدفعان اهنما ا ّدما فعالا ارارات
النيائية تدعم ادعاء ا أن ولالة اللنيرائة أعفد لسنينوات عديد أعلنياء أ وايت دينية أ رى من
فر اللنيرائة على الدعم املايل الوي يتلقونه من أ وية لل منهم .ويقع على عاتق الدولة الطرف إثبات
حدوث تغيري هو املمارس ني ني ني ني ني نينية بعد عام  .1990ومن املؤلد أن األدلة الم ادماها إىل احملالم احمللية وإىل
اللجنة التوييل  45والم تستند إىل معلومات ضريبية متاحة للجمهور تثبد عكس ذلك.
 6-7ويكرر ص ني ني نينياحبا البالغ أن احملالم احمللية مل تقدم تربيرا للمعاملة التفاض ني ني نينيلية .فكون احملالم الّما
يف ابللنيماانت املنصنيوص
حتيل إىل النيية أ رى دون توضنييح سنيبة اعتبارها القلنييت متطابقت
عليها املاد  26من العهد .وهو املقارنة تنطوي على إشنينيكا ت اصنينية ألن احملالم احمللية توصنينيلد
على ما يبدو إىل اسنينيتنتاجها على أسنينيا تقييمها أن املدع القلنينيية املرنينيار إليها شنينيارك بعض أعماإ
التوعية .غري أن هوا العامل احلاسم على ما يبدو مل ُجي َادإ اط انه موجود الية صاحيب البالغ.

 7-7ويعرت صنياحبا البالغ أيلني ا على مالحظات الدولة الطرف بقتلنيى املاد  18من العهد .فهما
يرني نينيككان أ ية الني نينيااي احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسني نينيان الم اسني نينيترني نينيهدت هبا الدولة الطرف إذ يبدو
أهنا ترتبط ابراثر السنيلبية املرتتبة على ترنيريع ضنيرييب صنياف الف ذلك .غري أهنما القلنيية ايد النظر
يطعننيان الرفض التمييزي لطلنية امتينياز ضني ني ني ني ني ني نيرييب انيائم مينح ألفراد من أ وايت دينينية أ رى وملتطوع
منظمة العمل التطوع األورويب .وسنينيبق للمحكمة األوروبية أن رأت أن رفض الدولة العلنينيو منح صنينياحيب
البالغ امتيازا ضريبي ا مع منحه أعلاء من أ وايت دينية أ رى ينتهك حرية اجملاهر ابلدين(.)23
 8-7ويؤلد ص ني نينياحبا البالغ أن ارارات احملالم احمللية الم رفل ني نينيد دعوا ا إبجراءات موجز وعدم
عقد جلسني ني ني ني ني نينية شني ني ني ني ني نينيفوية واإ اإلجراءات احمللية أمران ينتهكان حقهما حمالمة عادلة با ذلك
حقهما تكافؤ الوسائل وارار معلَّل.
__________

()20
.judgment of 1 April 2010, paras. 31–32
( )21اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعليق العام رام  32الفقر .24
( )22املرجع نفسه الفقراتن  16و.17
European Court of Human Rights, Magyar Keresztény Mennonita Egyház and Others v. Hungary
()23
.(application No. 70945/11 et al.), judgment of 8 April 2014, paras. 92 and 94
)European Court of Human Rights, Niedzwiecki v. Germany (no. 2) (application No. 12852/08
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من الدولة الطرف
مولر شني ني ني نينيفوية مؤر ة  22شني ني ني نينيباط/فرباير  2019تكرر الدولة الطرف أنه يلزم أي غر
-8
حمدد لتحقيق الربح لك يعترب نر ني ني ني نينياط من األنر ني ني ني نينيطة عمالاا ونتيجة لولك يظل الد ل الناش ني ني ني ني عنه
خيلني نينيع لللني نيريبة .وتكرر أيلني نيا حججها برني ني ن عدم اسني نينيتنفاد سني نينيبل ا نتصني نينياف احمللية بسني نينيبة عدم ذلر
ص ني ني ني ني ني ني نينياحيب البالغ سني ني ني ني ني ني نينّهمنيا وعنيدم انيدرهتمنيا على العمنيل واإ اإلجراءات احملل نيي ة .ومهمنيا يكن من أمر
يبدو أن هو ا دعاءات تتص نينيل بتطبيق القانون الو ين الوي يندرج ض نينيمن ا تص نينياص احملالم الو نية.
وفيما يتعلق بسني لة ما إذا لاند الرنينيكوى متوافقة من حيث ا تصنينياص املوضنينيوع مع أحكام العهد
جتادإ الدولة الطرف انه حىت لو س نيلّم املرء ان اجلملة األوىل من املاد  )1(14تر نينيمل إجراءات احملالم
اإلدارية فلن ا دعاءات الم أاثرها ص نينياحبا البالغ تندرج نطاق احلماية املكرس نينية فيها الم ترتبط
أسنياسنيا ابملسنياوا أمام احملالم .وفيما خيص اجلملة الثانية من املاد  )1(14ترنيدد الدولة الطرف على أن
اإلجراءات احمللية مل تتعلق حبق صني ني نينياحيب البالغ احلصني ني نينيوإ على إعفاء ض ني ني نيرييب اائم ولولك فلن هو
ا دعاءات تزاإ متعارض نينية من حيث ا تص نينياص املوض نينيوع مع أحكام العهد .وعن األس نينيس املوض نينيوعية
للقلني ني ني ني ني نينيية تؤلد الدولة الطرف أن القوان وا جتهادات القلني ني ني ني ني نينيائية للمحالم ه الم ينبغ أن تكون
ذات أ ية عند تقييم لة صاحيب البالغ بر ن إعفائهما من اللرائة .غري أن هو القوان وا جتهادات
القلنينيائية تدإ ضنينيمن ا على وجود إعفاء ذي ابع عام .وحتتوي التوييالت الم ادمها صنينياحبا البالغ
على أاواإ دليل عليها .وحىت إن افرتضنينينا أن بعض األ وايت الدينية تلنينيم أعلنينياء معفي من اللنيرائة
فقد تكون هو حا ت َعَرض ني ني نينيية نتيجة تقييمات فردية تس ني ني نينيتند إىل معايري القانون املوض ني ني نينيوعية .وتدفع الدولة
الطرف أيلنيا ان ا دعاء الوي أاثر صنياحبا البالغ حديثا  -أي أن املعاملة التفاضنيلية املزعومة اد تناإ
من بعة األ وية األمر الوي يؤدي إىل إضنينيعاف حقهما اجملاهر بدينهما  -يثري مسني لة منفصنينيلة
بوجة املاد  18من العهد.
القضااي ااإلكراءات املعراضة على اللجنة

النظر املقبولية
 1-9ابنينيل النظر أي ادعنينياء يرد بالغ منينيا جينينية على اللجننينية أن تقرر عمالا ابملنينياد  97من
نظامها الدا ل ما إذا لان البالغ مقبو ا أم بوجة الربوتولوإ ا تياري.
 2-9وتالحظ اللجنة أن صني ني ني نينياحيب البالغ رفعا دعويَ إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسني ني ني نينيان وأن
احملكمة أعلند عدم مقبوليتهما عام  2013و .2015وتالحظ أيل ني ني ني ني ني ا أن الطلة الوي ادما
عام  2013إىل احملكمة األوروبية يتعلق اب اتطاع الل ني ني نيرييب اخلاص هبما للفرت  2011-2004واإلجراءات
احمللية ذات الصنيلة .غري أن هو الرنيواغل ترنيكل جزءا من الدراسنية حمل النظر الم جتريها اللجنة وفق ا
لطلة صني نينياحيب البالغ الص ني نيريح .وبناءا على ذلك س ني نينيتقص ني نينير اللجنة هوا اجلزء من نظرها على الطلة
الوي ا ّدمه صنينياحبا البالغ عام  2015إىل احملكمة األوروبية .وترنينيري اللجنة إضنينيافة إىل ذلك إىل أن
الدولة الطرف حتفظد على املاد () 2(5أ) من العهد ملنع اللجنة من دراس ني ني ني ني نينية البالغات الم س ني ني ني ني نينيبق أن
نظرت فيها هي ة دولية أ رى .غري أن اللجنة ترنيري من جهة أ رى إىل اجتهادها الثابد الوي مفاد
أننيه حنيالنية رفض شني ني ني ني ني ني ني كوى مقنيدمنية إىل هي نية دولينية أ رى مثنيل احملكمنية األوروبينية حلقوق اإلنس ني ني ني ني ني ني نينيان
(درسنينيد( وذلك سنينيتبعاد
ألسنينيباب إجرائية دون النظر األسنينيس املوضنينيوعية ميكن القوإ إهنا ُ
ا تصاص اللجنة(.)24
__________

( )24الزيري ضد السويد ( )CCPR/C/88/D/1416/2005الفقر .1-8
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 3-9و القل ني نينيية موض ني نينيع النظر ُرفض لة ص ني نينياحيب البالغ املقدم إىل احملكمة األوروبية حلقوق
اإلنسني ني ني ني ني ني نينيان عام  2015احملالمة الم انعقدت بقا واحد  1ترني ني ني ني ني ني نيرين األوإ/ألتوبر 2015
إذ إننيه تب أن معنيايري املقبولينية املنص ني ني ني ني ني ني نينيوص عليهنيا املنيادت  34و 35من ا تفنيااينية األوروبينية حلقوق
اإلنس نينيان مل تس نينيتوف .وحتيط اللجنة علما هوا الص نينيدد حبجة الدولة الطرف الم توهة إىل أنه يوجد
بالغ ص ني ني ني ني ني ني نينياحبَينيه إىل اللجننية منيا ير ني ني ني ني ني ني نينيري إىل أن لبهمنيا املقنيدم إىل احملكمنية األوروبينية عنيام 2015
مل يسنينيتوف املعايري الربية احملض املنصنينيوص عليها املادت  34و )1(35و( )2من ا تفااية .وإضنينيافة
إىل ذلك جية أن يرني ني ني نينيمل ما تبقى من أسني ني ني نينيباب عدم املقبولية املنصني ني ني نينيوص عليها املاد ()3(35أ)
و(ب) من ا تفااية إىل حد ما دراسنينية األسنينيس املوضنينيوعية للقلنينيية .ولولك من الواضنينيح من وجهة
نظر الدولة الطرف أن األس ني نينيس املوض ني نينيوعية لقل ني نينيية ص ني نينياحيب البالغ درس ني نينيد إ ار إجراء آ ر من
إجراءات التحقيق النيدويل أو التس ني ني ني ني ني ني نينيوينية النيدولينية .وتنيو ّلر اللجننية ان احملكمنية األوروبينية عننيدمنيا تبين
إعالن عدم املقبولية على أسني ني نينيس إجرائية فقط وإوا على أسني ني نينيباب ترني ني نينيمل نوع ا من النظر األسني ني نينيس
(درسنيد( ابملعىن املقصنيود املاد ()2(5أ)
املوضنيوعية للقلنيية أيلنيا فينبغ اعتبار املسني لة نفسنيها اد ُ
من الربوتولوإ ا تياري .بيد أنه املالبس نينيات اخلاص نينية للقل نينيية ايد النظر يس نينيمح التعليل احملدود
الوارد العبارات الوجيز لرسنيالة احملكمة للجنة ان تفرت أن دراسنية مل القلنيية مشلد ما يكف
من النظر األسني نينيس املوضني نينيوعية وفق ا للمعلومات الم ادمها لل من صني نينياحيب البالغ والدولة الطرف
إىل اللجننينية .وعلينينيه ترى اللجننينية عنينيدم وجود أي عقبنينيات حتوإ دون دراسني ني ني ني ني ني ني نينية هنينيوا البالغ بوجنينية
املاد () 2(5أ) من الربوتولوإ ا تياري(.)25
 4-9وتالحظ اللجنة أيلني ني ني ني ني ني ا أن سني ني ني ني ني نينيبل ا نتصني ني ني ني ني نينياف احمللية اسني ني ني ني ني نينيتُنفدت على النحو املطلوب
املاد ()2(5ب) من الربوتولوإ ا تياري .وترفض هوا الص ني ني ني نينيدد اعرتاض ني ني ني نينيات الدولة الطرف على مقبولية
شنينيكوى صنينياحيب البالغ وه أن صنينياحيب البالغ مل يثريا على املسنينيتوى احملل مس ني لة عدم ادرهتما على
العمل بس نينيبة س نينينهما وأهنما مل يطعنا أيل نيا رفض لبهما عقد جلس نينية ش نينيفوية ابعتبار انتهالا ملبدأ
تكافؤ الوس ني نينيائل .وترى اللجنة أن ادعاءات ص ني نينياحيب البالغ بقتل ني نينيى املواد  )1(14و 18و 26من العهد
أثريت على ما يبدو من حيث اجلوهر على األال.
 5-9وإض ني ني ني ني ني نينيافة إىل ذلك حتيط اللجنة علما ابدعاءات ص ني ني ني ني ني نينياحيب البالغ بوجة املاد  )1(14من
العهد ومؤداها أن ارارات الس ني ني نينيلطات احمللية مل تكن معللة وفق األص ني ني نينيوإ وأنه مل يُس ني ني نينيمح هلما رغم لباهتما
املتكرر بتقدمي حججهما جلس نينية ش نينيفوية .وتل نينيع اللجنة اعتبارها موا الدولة الطرف وهو أنه
ينبغ اعتبار هوا اجلزء من ش ني ني ني ني نينيكوى ص ني ني ني ني نينياحيب البالغ غري مقبوإ إذ إنه يتعار مع أحكام العهد من
حيث ا تصاص املوضوع .
 6-9وتو ّلر اللجنة ان املاد  14من العهد تتسني ني نينيم بطابع معقد للغاية إذ إهنا جتمع ب ضني ني نينيماانت
شنينيىت ونطااات تطبيق خمتلفة .فاجلملة األوىل من الفقر  1تنص على ضنينيمانة عامة للمسنينياوا أمام احملالم
واهلي ات القلني نينيائية تنطبق بصني نينيرف النظر عن بيعة اإلجراءات املعروضني نينية على هو اهلي ات .مث إن احلق
املعاملة على ادم املسني ني نينياوا أمام احملالم واهلي ات القلني ني نينيائية يكفل برني ني نينيكل عام إضني ني نينيافة إىل املباد
الوارد اجلملنية الثنيانينية من الفقر  1من املنياد  14مبنيدأي املسني ني ني ني ني ني نينياوا الوصني ني ني ني ني ني نينيوإ إىل احملنيالم وتكنيافؤ
الفرص القانونية ويلمن معاملة أ راف القلية املعنية من دون أي متييز(.)26
__________

( )25بويرات ضد إسبانيا ( )CCPR/C/107/D/1945/2010الفقر .3-7
( )26اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعليق العام رام  32الفقرات  7و 8و 13و.14
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 7-9وفيما يتعلق ابدعاءات صني احيب البالغ حس نينيبما ُعرض نينيد إ ار اجلملة الثانية من املاد )1(14
من العهد تو ّلر اللجنة ان احلق جلسنينية اسنينيتماع منصنينيفة وعامة أمام حمكمة خمتصنينية ومسنينيتقلة ونزيهة
مكفوإ القلني ني ني ني ني ني نينيااي املرتبطة بتحديد التهم اجلنائية املوجهة إىل األفراد أو حقواهم والتزاماهتم دعوى
الني نينيائية .ويرني نينيمل مفهوم حتديد احلقوق وا لتزامات ( دعوى اانونية( (أ) اإلجراءات القلني نينيائية الرامية
إىل حتديد احلقوق وا لتزامات املتص ني ني ني ني نينيلة بجا ت العقود وامللكية واألض ني ني ني ني نيرار ميدان القانون اخلاص
ولولك (ب) املفاهيم املعادلة مل نينيمار القانون اإلداري مثل إهناء دمة موظف اخلدمة املدنية ألس نينيباب
غري تديبية وحتديد اسني ني نينيتحقااات اللني ني نينيمان ا جتماع أو حقوق اجلنود املعاش أو اإلجراءات
املتعلقة ابسنيتخدام األراضني العامة أو ا سنيتيالء على املمتلكات اخلاصنية .وإضنيافة إىل ذلك اد يرنيمل (ج)
إجراءات أ رى جية مع ذلك تقييمها على أسا لل حالة على حد ضوء بيعة احلق املعين(.)27
 8-9وعند تطبيق هو املباد على القلية حمل النظر تالحظ اللجنة حجة الدولة الطرف القائلة انه
ميكن النظر املننيازعنيات اللني ني ني ني ني ني نيريبينية على أهننيا تتصني ني ني ني ني ني نينيل بتحنيدينيد احلقوق وا لتزامنيات دعوى انيانونينية.
و ترى اللجنة هوا الصنيدد من اللنيروري هو القلنيية أن تقرر ما إذا لاند املسنيائل املرتبطة بفر
الل ني ني ني ني نيرائة حقواا أو التزامات دعوى مدنية ألن ادعاءات ص ني ني ني ني نينياحيب البالغ على أية حاإ ليس ني ني ني ني نينيد
مدعومة ادلة لافية ألغرا املاد  2من الربوتولوإ ا تياري .وعن ادعاءات صني نينياحيب البالغ برني ني ن عدم
لفاية التعليل القرارات احمللية تل ني ني ني نينيع اللجنة اعتبارها حجة الدولة الطرف ان القرارات احمللية تسني ني ني نينيرد
واائع القلية وادعاءات صاحيب البالغ وأهنا تتلمن أيلا أسباب ا ستنتاج الوي توصلد إليه السلطات
ابإلحالة إىل القرارات األ رى ذات الصنينيلة الم لاند متناوهلما .وفيما خيص ادعاء صنينياحيب البالغ أهنما
مل ُمينحا فرصني ني ني ني ني نينية املرافعة الني ني ني ني ني نينييتهما شني ني ني ني ني نينيفوايا تالحظ اللجنة موا الدولة الطرف الوي يوهة إىل أنه
إبمكان الطرف تقدمي أدلتهما لتابيا وأن حمكمة ا سني ني ني ني نينيت ناف اإلدارية لصني ني ني ني نينيد إىل أنه ابلنظر إىل الطابع
ل ية .وتالحظ
القانوين للقلنيية املعروضنية عليها مل يكن من املمكن أن تسنيهم جلسنية شنيفوية البد الق ني
اللجنة أيل ا أنه يبدو أن هناك أساس ا مررتل ا هو أن التهمة اجلنائية ليسد الية و ترى اللجنة أي د لة
جنائية القل نينيية موض نينيع النظر األمر الوي لان من ش ني نه أن يس نينيتوجة ض نينيماانت أاوى .و ض نينيوء هو
املالبسني نينيات ترى اللجنة أنه مل يُعر عليها أي شني ني ء يسني نينيمح هلا ان علص إىل أن صني نينياحيب البالغ مل ينيُتَح
هلما نفس احلقوق اإلجرائية الم يتمتع هبا الطرف اخلصنينيم أو أن النينيااي مرنينياهبة تعاجل إجراءات مماثلة
أو أن اإلجراءات احمللية انتهكد حقهما املساوا أمام احملالم .لوا فلن ادعاءات صاحيب البالغ املقدمة
بوجة املاد  )1(14غري مقبولة إ ار املاد  2من الربوتولوإ ا تياري.
 9-9وفيما يتعلق ابملاد  26من العهد تالحظ اللجنة حجة صني ني ني ني نينياحيب البالغ ان لبهما اإلعفاء
اد رفض على الرغم من أن الدولة الطرف أعفد منو فرت ويلة أعلاء من أ وايت دينية أ رى من دفع
ض ني ني ني نيريبة الد ل على الدعم املايل الوي يتلقونه من أ وية لل منهم .وجياد ن ان هوا اإلعفاء يس ني ني ني نينيتند
إىل أن أعل نينياء تلك األ وايت جية أ يعتربوا موظف ألهنم يعملون لتحقيق مكاس نينية مالية .ورغم
وضعهما سيما تقدمهما السن فقد افرت أن علويتهما األ وية تستند إىل عالاة عمل.
 10-9ومن جهنينية أ رى حتيط اللجننينية علم نيا بالحظنينيات النينيدولنينية الطرف الم تؤلنينيد أننينيه يوجنينيد
القانون السني ني نينيويدي حكم يكفل منح إعفاء ضني ني نيرييب عام ألفراد بعض الطوائ الدينية .وبقطع النظر عن
بل نينيع حا ت َعَرض نينيية تعود إىل حقبة ابل حدوث اإلص نينيال اللني رييب عام  1990يوجد الوااع
أي اجتهادات ال ني نينيائية تر ني نينيري إىل أن أعل ني نينياء األ وايت غري أ وية ص ني نينياحيب البالغ ينبغ أن يُعفوا من
اللرائة بوصفها ااعد عامة .وعلى الرغم من عدم تقدمي أي دليل هوا الصدد فلن الدولة الطرف
تقر اننيه انيد تكون هننياك حنيا ت اليلنية منح فيهنيا هنيوا اإلعفنياء لكن وجنية أن تكون هنيو القرارات انيد
استندت إىل تقييم فردي وفقا ملعايري القانون املوضوعية.

__________

( )27املرجع نفسه الفقر .16
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 11-9وتنيو ّلر اللجننية لنيدى نظرهنيا هنيو القلني ني ني ني ني ني نيينية ان املنياد  26حتظر التمييز القنيانون أو
الوااع أي جماإ تنظمه الس نينيلطات العامة وحتميه .لوا فلن املاد  26تتص نينيل اب لتزامات املفروض نينية على
الدوإ األ راف فيما يتص نينيل بتر نيريعاهتا وبتطبيق هو التر نيريعات .ومن مث فعندما تعتمد دولة رف تر نيريعا
معينا جية أن يكون هوا التر ني نيريع متمر ني نينييا مع مقتل ني نينييات املاد  26بعىن أ يكون حمتوا متييزايا(.)28
ومن انحية أ رى ليسد لل معاملة تفاضلية متييزا(.)29
 12-9و القل ني ني ني نينيية موض ني ني ني نينيع النظر تالحظ اللجنة أن القانون املطعون فيه ينص على إعفاء أفراد
معين من الل نيرائة على أسنينيا دينهم .ومع أنه ثبد ابلفعل أن انتهالا للماد  26اد ينجم عن األثر
التمييزي لقاعد أو تدبري حمايد ظاهر أو دون اص ني نينيد التمييز( )30فلن اللجنة تالحظ مالبس ني نينيات
هو القل نينيية أن القوان ذات الص نينيلة تؤثر على مجيع األفراد على ادم املس نينياوا بن فيهم أعل نينياء املنظمات
الدينية األ رى .وتالحظ اللجنة هوا الصنيدد أن صنياحيب البالغ يسنيتندان دعوا ا املتعلقة ابلتمييز
إىل الني ني نينيااي الني ني نينيائية تعود إىل أعوام  1957و 1968و 1986وه الني ني نينيااي تسني ني نينيبق مجيعها منو فرت ويلة
اإلصني نينيال اللني نيرييب لعام  1990ود وإ اانون ضني نيريبة الد ل حيز النفاذ  1لانون الثاين/يناير 2000
وهو ما لان أس ني نينياس ني نيا للجراءات احمللية ال ني نينييتهما .وترى اللجنة لولك أنه ابلنظر إىل ص ني نينيوص ني نينييات
برانما منظمة العمل التطوع األورويب مل يثبد أن متطوع هو املنظمة وضني ني نينيع مماثل ألعلني ني نينياء األ وية
ألغرا دراستها بوجة املاد  26من العهد.
 13-9وترى اللجنة إض نينيافة إىل ذلك أن حتديد ما إذا لاند حالة األش نينيخاص اخلاض نينيع للل نيرائة
الوااع نفسنيها أو خمتلفة أسنياسني ا يتطلة تقييم الواائع اصنية ما إذا لان نوع مع
واملعفي منها ه
من األجر يعترب د الا من العمل ألغرا األحكام ذات الص ني ني ني نينيلة من اانون ض ني ني ني نيريبة الد ل وهو أمر خيص
احملالم احمللية.
 14-9وتو ّلر اللجنة هوا الظرف انه يتع على أجهز الدوإ األ راف العهد بوجه عام أن
تس نينيتعر الواائع واألدلة وتقيّمها ما مل يثبد أن التقييم لان ظاهر التع ّس ني أو يبلغ حد إنكار العدالة.
و ظل هو املالبسني نينيات ونظرا إىل أنه مل يُعر على اللجنة أي شني ني ء للتوصني نينيل إىل الف ذلك ترى
اللجنة أن ص نينياحيب البالغ مل يثبتا فيما خيص أهليتهما للعفاء اللني نيرييب بقتل نينيى القوان ذات الص نينيلة
أن تقييم السلطات احمللية لان واضح التعس أو يبلغ حد إنكار العدالة بطريقة تركل معاملة تفاضلية
تتعار مع املاد  26من العهد.
 15-9وعليه تعلن اللجنة عدم مقبولية هوا اجلزء من البالغ بسني نينيبة عدم إاامة الدليل عليه حبسني نينية
املاد  2من الربوتولوإ ا تياري.
 16-9وحتيط اللجنة علم ا أيل ا ابدعاء صاحيب البالغ أن املعاملة التفاضلية الم يزعمان أهنما عومال
هبنيا انيد تننياإ من بعنية األ وينية األمر النيوي يؤدي إىل إضني ني ني ني ني ني نيعنياف حقهمنيا اجملنياهر بنيدينهمنيا بوجنية
املاد  18من العهد .وحتيط علما إضني ني نينيافة إىل ذلك ابدعاء صني ني نينياحيب البالغ أن العةء اللني ني نيرييب املفرو
بص ني ني نينيرف النظر عن ابعه التمييزي غري متناس ني ني نينية وأن له أثرا ض ني ني نينيارا على اجلهر بعتقداهتما الدينية.
وتالحظ أن الدولة الطرف ترفض هو ا دعاءات املقام األوإ ألهنا تثري مس ني ني لة منفص ني نينيلة بوجة
املنياد  18من العهنيد وألن هنيوا األمر حىت وإن لنيان هننياك تنيد نيل فهو منصني ني ني ني ني ني نينيوص علينيه القنيانون
ويتو ى حتقيق هدف مرروع وهو متناسة مع هوا اهلدف.
__________

( )28اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعليق العام رام  )1989(18الفقر .12
( )29املرجع نفسه الفقر .13
( )30برينس ضد جنوب أفريقيا ( )CCPR/C/91/D/1474/2006الفقر .5-7
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 17-9و تقييم هو ا دعاءات تو ّلر اللجنة أو ا ابجتهاداهتا القل ني ني ني نينيائية الم تنطبق على القل ني ني ني نينيية
حمنينيل النظر مع إجراء منينيا يلزم من تعنينيدينينيل حينينيث تنص على أن العهنينيد يلزم النينيدوإ األ راف بتموينينيل
املدار املنر ني على أسنينيا ديين .غري أنه إن ا تارت دولة رف توفري التمويل العام للمدار الدينية
لزمهنينيا فعنينيل ذلنينيك دون متييز( .)31وابملثنينيل ترى اللجننينية أن العهنينيد يلزم النينيدوإ األ راف بنح إعفنينياءات
ضني ني ني ني نيريبية على أسني ني ني ني نينيا ديين .لولك ضني ني ني ني نينيوء ثبوت عدم وجود أدلة لافية على ادعاءات التمييز الم
ادمها صني ني ني ني نينياحبا البالغ بقتلني ني ني ني نينيى املاد  26من العهد وابلنظر أيلني ني ني ني نيا إىل أنه مل يثبد لي ميس التزام
ص ني نينياحيب البالغ بدفع الل ني نيريبة حبقهما اجلهر بدينهما ترى اللجنة أن ادعاءاهتما تفتقر إىل ما يكف
من أدلة بوجة املاد  18من العهد.
 18-9وتل ني ني ني نينيع اللجنة اعتبارها أيل ني ني ني نيا ادعاء ص ني ني ني نينياحيب البالغ أن تص ني ني ني نينينيفهما على أهنما موظفان
يعمالن من أجل حتقيق مكاسنية مالية هو أمر يسني ء ملعتقداهتما الدينية إسنياء ابلغة .وتالحظ هوا
الص نينيدد أهنما مل يبينا لي أن التص نينيني القانوين العلماين للعانة الم يتلقياهنا الوي ينطبق على لل ش نينيخص
يؤثر عليهما سلب ا أو يسبة هلما حرماانا إىل حد خيل حبقهما اجملاهر بدينهما.
-10

وبناءا عليه تقرر اللجنة ما يل :
أن البالغ غري مقبوإ بوجة املواد  2و 3و()2(5أ) من الربوتولوإ ا تياريا
(أ)
(ب)

إحالة هوا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحيب البالغ.

__________

( )31والدمان ضد لندا ( )CCPR/C/67/D/694/1996الفقر .6-10
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