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اعت دهتا ال مة ورهتا  27-2( 128آذار/مارس .)2020
شارك أعضا ال مة التالية أمساؤهم راسة ه ا البالغ :عياض بررن عاشررور وعررارف ب قرراأ وأتررد أمر ررت
هللا وكريسررتوف هررايمز ومي مرررمي كويتررا ومارسرريا ف .د .ك رراأ و نكرراأ لك ر موهومررو ا و رروتيين مي ارت رزيس
و اسي كا سانس و،وسيه مانويل سانتوس ميييس ويو اىل شارب وهي تيغرو جا وجمتياأ يبريي.
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صاحب البالغ يُدعى ب .إ .إ .ب .وهو مواطن أملارب مولو عام  .1927وهو يدَّع أأ
-1
الدول ررة الط رررف انتهك ررا حقوصر رره املمص ررو ع يه ررا املر روا  2و )1(14و 26مر ررن العه ررد .وص ررد ،ر ررل
ال وتوكرروىل ال،تيرراري حيررز المسرراذ ميلمسرربة إلسررتونيا  21كررانوأ ال/ارب/يمرراير  .1992ول مي/ررل صرراحب
البالغ ٍ
حمام.

الوقائع ن ا تاضها صاحي ال
 1-2صرراحب الرربالغ ب .إ .إ .ب .هررو ابررن م .ب .وأحررد ورثترره القررانوني  .وصررد كرراأ م .ب.
مي ررم مبررن سرركمياني اتلر يضررم عررد ا مررن الشررقق .و عررام  1941نُق ررا أسررر صرراحب الرربالغ مررن
إس ررتونيا إىل أملاني ررا و لرأم ر ا الس ر طات الس ررو ياتية ممت كاهت ررا بص ررور ررري مش ررروعة .وبع ررد أأ اس ررتعا ت
إستونيا استقالهلا عام  1991أُرسيا ع ية إلصالح امل كية ملوجب لقانوأ مبا ئ إصالح امل كية.
وكر رراأ اهلر رردف مر ررن ه ر ر ا القر ررانوأ هر ررو إعر ررا امل ت كر ررات املصر ررا ر إىل أصر ررحا ا السر ررابق أو ورثر ررتهم
القانوني أو تعويضهم عمها .و عام  1992جن صاحب البالغ وشقيقه مطالبته ا بر ممت كات
والدمها الراحل اتلر  .وصرد أعيردت إليه را امل ت كرات  28نيسراأ/أبريل  1994ملوجرب صررار ةمرة
مديمررة اتلر إلعررا امل ت كررات املصررا ر بصررور ررري مشررروعة (يشررار إليهررا ي ررا ي ر ميسررم ةمررة مديمررة
اتل ) املؤرخ  25تشرين األوىل/أكتوبر .1993
 2-2و  8تشرين ال/ارب/نو  1999ألغا ةمة مديمة اتل األمر املؤرخ  28نيساأ/أبريل
استما اني إىل السقر  (3)7من صانوأ مبا ئ إصالح امل كية و ،صا إىل أأ والرد صراحب الربالغ را ر
إسررتونيا ع ررى أسرراس اتساصررات م مررة بر الررايخ ال/الر وارتررا اة هرروريت الشرًاكية السررو ياتية سررابقاني
 10كررانوأ ال/ارب/يمرراير  .1941و  28آب/أ سررطس  2000نقضررا ةمررة مديمررة اتل ر ه ر ا الق ررار
ألهنا مل خت ص إىل ما يدىل ع ى أأ والد صاحب البالغ ا ر إستونيا ع ى أساس ه ا التسامل.
1994

 3-2و  20آذار/مارس  2001أع ما حمك ة اتل اإل ارية عدم مشروعية صرار ةمة مديمرة اتلر
 25حزيراأ/يونيه 2001
لعام  1994وأعا ت إليها القضية .و وصا لحق أثبتا ةمة مديمة اتل
أأ والررد صرراحب الرربالغ ررا ر إسررتونيا ع ررى أسرراس التسررامل ال/مررائ امل ر كور أعررال وأأ صررانوأ مبررا ئ
إصررالح امل كيررة ل ميكررن أأ يمطبررق ع ررى األ ررا الر ين يمبغر تعويضررهم ع ررى أسرراس اتسررامل و  .وصررد
طعن صاحب البالغ القرار .و  4آذار/مارس  2010ألغا حمك ة اتلر اإل اريرة صررار ةمرة مديمرة
اتل املؤرخ  25حزيراأ/يونيه  . 2001و وصا لحق استعا صاحب البالغ والوري القانورب لشقيقه
الراحل العقار ملوجب صرار ةمة مديمة اتل املؤرخ  9حزيراأ/يونيه .2010
 4-2ومع ذلم ألغا ةمة مديمة اتل صرارها السابق ملوجب صرار صرا ر  31آب/أ سرطس .2010
واستمدت ه ال مة صرارها إىل مع ومات جديد ص لدمها ،برري اسرتعانا بره مستشرارية مديمرة اتلر
واثئررق حمسوملررة ملانيررا والتحقررق ممررا إذا كرراأ مقرردمو الط بررات ال ر ين طررالبوا ملوجررب صررانوأ
ل بح ر
مب ررا ئ إص ررالح امل كي ررة ب ررر ممت ك رراهتم املص ررا ر ص ررد حص ر وا ميلسع ررل ع ررى تع رروي عمه ررا .وبم ررا ع ررى
املع ومررات املسررتقا مررن احملسوملررات األملانيررة أثبتررا ةمررة مديمررة اتلر أأ والررد صرراحب الرربالغ كرراأ صررد
ط ررب ميلسعررل عررام  1953تعويضراني عررن امل ت كررات املعميررة ملهوريررة أملانيررا الرتا يررة و قراني ل حكررام
ذات الص ة مما يس ى بررقانوأ التعروي عرن امل ت كرات  . Lastenausgleichgesetzوتبر ل مرن امل ر
أأ والد صاحب البالغ ت قى تعويضات ب غ جم وعها  60 000مارك أملارب السً من عام  1961إىل
عام  . 1970وميلم ر إىل أأ احلكم ذي الص ة مرن صرانوأ مبرا ئ إصرالح امل كيرة ل ليرز الرر والتعروي
ي ا يتع ق ميمل ت كات اليت سبق التعوي عمها إأ صاحب البالغ والوري القرانورب لشرقيقه الراحرل
قدا ممت كاهت ا من جديد.
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 4آذار/مارس 2011

 5-2واستأن صاحب البالغ ه ا القرار أمام حمك ة اتل اإل ارية اليت صضا
أ التعوي ال ي سبق عه لوالد صاحب البالغ ل يشكل تعويضاني ميملعن املقصو املا )5(17
من صانوأ مبا ئ إصالح امل كية .وص لدما حكومة مديمرة اتلر بوصرسها ا ر القرانورب ل مرة مديمرة
اتل طعما ه ا القرار .و  15حزيراأ/يونيه  2011ألغا حمك ة الستئماف اتل صررار حمك رة
اتل اإل ارية ور ضا مطالبة صاحب البالغ .واتسقا حمك ة الستئماف مع استمتاد ةمة مديمة اتل
اليت  ،صا إىل أأ والد صاحب البالغ ت لقى ميلسعل تعويضاني عن امل ت كات املعميرة .وتقيلردت حمك رة
رمص
السررتئماف تع ي هررا بتسسررري احملك ررة الع يررا إسررتونيا لقررانوأ مبررا ئ إصررالح امل كيررة ال ر ي ير ل
ع ررى أل يشر ر ل تطر ررمب التع رروي ملوجر ررب ه ر ا الق ررانوأ األشر ررخا ال ر ين يطر ررالبوأ مل ت ك ررات سر رربق
التع رروي عمه ررا( .)1وم ررن خ  ،ص ررا حمك ررة الس ررتئماف اتل ر إىل أن رره م ررن ررري امل ك ررن أأ تك رروأ
ملقرردم الط بررات الر ين حصر وا ميلسعررل ع ررى تعويضررات مررن ملهوريررة أملانيررا الرتا يررة توصعررات مشررروعة
ب د وجو امل ت كات املعمية.
ميحلصوىل ع ى تعوي إضا
 6-2و  19كانوأ األوىل /يس  2011ص لدم صاحب البالغ طعماني ميلمق
إستونيا اليت  ،صا إىل عدم مقبولية استئما ه لعدم وجو األ لة.

إىل احملك ة الع يا

 7-2و  6تشرررين ال/ررارب/نو  2012ر ضررا احملك ررة الع يررا إسررتونيا ط ررب صرراحب الرربالغ
إعا ت صضيته ن راني إىل عدم ملهور وصائع جديد تقتض إعا احملاك ة.

ال كوى
 1-3يررد ع صرراحب الرربالغ نرره مررا كرراأ يمبغر ل سر طات احمل يررة أأ تعتر املبررالغ الرريت ت قاهررا والررد مررن
ملهورية أملانيا الرتا ية ملوجرب صرانوأ التعروي عرن امل ت كرات تعويضراني ميملعرن املقصرو املرا  )5(17مرن
صررانوأ مبررا ئ إصررالح امل كيررة .ويرررال صرراحب الرربالغ أأ صررار السر طات يعررزال إىل تسسررري تعسررس وجمحر
لقانوأ التعوي عن امل ت كات وصانوأ مبا ئ إصالح امل كيرة .و هر ا السريامل يرد ع صراحب الربالغ أ
الغ رررض الع ررام م ررن ص ررانوأ التع رروي ع ررن امل ت ك ررات مل يك ررن يت  /ررل م ررم األش ررخا املش رلرر ين تعويض ررات
كام ررة وإيف ررا مس رراعدهتم ع ررى الن رردماد الب ررد .وهك ر ا اعتُ رردت القي ررة احلقيقي ررة ل ت ك ررات ق ررمب
حر أأ املب رغ امل مروح مل يقرًب حر مرن صي تهرا السع يرة .وعرالو ع رى
كأساس حلساب مب رغ التعروي
ذلررم تضر ل ما يباجررة صررانوأ التعرروي عررن امل ت كررات بمررد إ،ررال مسررؤولية يررمص صرراحة ع ررى عرردم تمررا ىل
األش ررخا ال ر ين صب روا التعويض ررات ملوج ررب ه ر ا الق ررانوأ ع ررن املطالب ررة  .ررق امل كي ررة امل ت ك ررات املعمي ررة.
وير لدع صراحب الرربالغ أأ صررار سر طات الدولرة ر ر مطالبتره برر ممت كررات والرد الراحررل أو ملمحره تعويضررا
عمها يستمد إىل اإلجرا ات املتبعة أمام حمك ة اتلر اإل اريرة والريت اتسر ا بعردم المزاهرة وميلت ييرز ضرد ع رى
أسرراس أص ر ه األملررارب الب طيق ر  .و هر ا الصررد ير لدع أنرره كرراأ ميسررتطاعة األشررخا ال ر ين يعيشرروأ
إسررتونيا ميألسر اس السررتسا مررن تططررات التعرروي عررن امل ت كررات إسررتونيا حر ُحرررم مررن ذلررم
األش ررخا ال ر ين يعيشر رروأ ا ررارد .وه ررو يعر ررًف ن رره ج رررال ميلسعر ررل ر امل ت ك ررات بعر ر احلر ررالت
املتسرصررة ملررا يهررا ممت كررات اتبعررة ألشررخا أملرراأ ب طيررق لكررن يؤلكررد أأ إسررتونيا ر ضررا مع ررم احلررالت
مطالبات األشخا املمحدرين من ه ا األصرل .ولر لم ير لدع أأ الدولرة الطررف انتهكرا حقره حماك رة
عا لة و ح ر الت ييز مما يشكل انتهاكاني ل وا  2و )1(14و 26من العهد.
 2-3وهو يشكو أيضاني من طروىل مرد اإلجررا ات احمل يرة الريت بردأت عرام  1991وانتهرا
حزيراأ/يونيه  2011مست ر ب لم ملد  20عاماني مما يشكل انتهاكاني ل ا  )1(14من العهد.
__________

()1
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إستونيا رصم  09-84-1-3-3املؤرخ  10كانوأ األوىل /يس

15

.2009
3

CCPR/C/128/D/2682/2015

م حظات الابلة الطاف

ن املق ولية

()2

م ر كر شررسوية مؤر،ررة  18كررانوأ ال/ارب/يمرراير  2016ط بررا الدولررة الطرررف إىل ال مررة أأ
1-4
تع ررن عرردم مقبوليررة الرربالغ لعرردم إثباترره ميأل لررة وتعارضرره مررن حير املوضرروع مررع أحكررام العهررد ولعرردم
استمسا سبل النتصاف احمل ية ملوجب املوا  2و 3و()2(5ب) من ال وتوكوىل ال،تياري.
 2-4وأولني تد ع الدولة الطرف أ ا لعا ات صاحب البالغ تتع ق أساساني بر ط بره ر ممت كرات والرد
الراحررل أو ممحرره تعويضررا عمهررا نتي ررة تسسررري تعسررس ل قروان ذات الصر ة وتعرضرره ل ت ييررز ع ررى أسرراس أص ر ه
اإلثين .ري أأ الدولة الطررف ترد ع أ حقرومل امل كيرة رري حم يرة ملوجرب العهرد وأنره يمبغر ميلترا إعرالأ عردم
مقبولية البالغ لتعارضه من حي املوضوع مع أحكام العهد ع الني ميملا  3من ال وتوكوىل ال،تياري.
 3-4وتؤكررد الدولررة الطرررف ك ر لم أأ صرراحب الرربالغ مل ي/ررر أمررام احملرراكم احمل يررة ا عا اترره املتع قررة
ملزاعم عدم السرتسا مرن حماك رة عا لرة وكر ا مسر ألة مرا إذا كراأ صرد تعررض ل ت ييرز ع رى أسراس أصر ه
اإلثررين .وتررد ع الدولررة الطرررف أ صرراحب الرربالغ إطررار اتباعرره سرربل النتصرراف احمل يررة مل يطعررن
إل تسسررري صررانوأ مبررا ئ إصررالح امل كيررة ومررن خ ررإأ اإلجررا ات احمل يررة مل تركررز سرروال ع ررى حقررومل
ص رراحب ال رربالغ امل كي ررة .وت ررد ع الدول ررة الط رررف أ الت يي ررز حم ررور ملوج ررب امل ررا  12م ررن س ررتور
إستونيا و أ صاحب البالغ مل ي/رر ا عا اتره املتع قرة ميلت ييرز أمرام أي حمك رة حم يرة لكر تسصرل يهرا.
وبم ررا ع ررى ذل ررم يمبغ ر إع ررالأ ع رردم مقبولي ررة ا عا ات رره املتع ق ررة بع رردم الس ررتسا م ررن حماك ررة عا ل ررة
وبتعرضه ل ت ييز لعدم استمسا سبل النتصاف احمل ية.
 4-4وميإلض ر ررا ة إىل ذل ر ررم ت ر ررد ع الدول ر ررة الط ر رررف أ ص ر رراحب ال ر رربالغ مل يوض ر ر كي ر ر ش ر ر لك ا
اإلجررا ات احمل يررة معام ررة ررري متكا ئررة أو ررري عا لررة صضرريته ميلر ات .وهر تررد ع أ صرراحب الرربالغ
ل يتسررق ميألسرراس مررع تقيرريم حي/يررات صضرريته ي ررا يتع ررق ع ررى وجرره ا صررو بتطبيررق وتسسررري احملرراكم
احمل يررة ل ق روان احمل يررة ذات الص ر ة .ومررع ذلررم ررإأ عرردم اتسررامل حمك ررة السررتئماف اتلر مررع موصر
صراحب الربالغ ل يعررين أأ تقيي هرا كرراأ تعسرسياني بشرركل واضر أو انطروال ع ررى ،طرأ واضر أو ب رغ حررد
إنكار العدالة .وتش لد الدولة الطرف ع ى أأ احلق حماك ة عا لة ل يضر ن سروال اإلنصراف اإلجرائر
ول يش ل احلق التوصل إىل نتي ة إلابية .وتد ع الدولة الطرف أيضراني أ حمك رة السرتئماف اتلر
أمعمررا الم ررر القضررية واستساضررا شرررح األس ررباب الرريت أ لت إىل اسررتمتاجها أنرره كرراأ لررب اعتب ررار
املب رغ املقردم إىل والرد صرراحب الربالغ أملانيرا تعويضراني ميملعرن املقصرو صررانوأ مبرا ئ إصرالح امل كيررة.
وهلر األ رراض صامررا حمك ررة السررتئماف اتلر بتح يررل صررانوأ التعرروي عررن امل ت كررات ميلتسصرريل
ولسي ا أهدا ه العامة وأنواع التعوي املتاحة ملوجب أحكامه وأساليبه حلساب مب غ التعروي ومردال
انطباصه ع ى صضية صاحب البالغ وعالصته بقانوأ مبا ئ إصالح امل كية .وميإلضا ة إىل ذلم تالحظ
الدولة الطرف أأ صاحب البالغ كاأ صا را ع رى تقردمي أ لرة ،طيرة وشرسوية لردعم ا لعا اتره ،رالىل ج سرة
احملك ررة وهررو مررا مسر لرره ع ررى ا صررو بتقرردمي آرا ،ر ا بشررأأ الغرررض العررام مررن صررانوأ التعرروي عررن
امل ت كات وتسسري  .و ي ا يتع ق  .ة صاحب البالغ أأ حمك ة السرتئماف اتلر مل تشرر إىل ممارسرة
ب ررداأ أوروبيررة أ،رررال طصررو مطالبررات ر مماث ررة تشررد الدولررة الطرررف ع ررى أأ احلررق حماك ررة عا لررة
ي ررزم احملرراكم عررال بتع يررل صراراهتررا .ررري أنرره ل يمب/ررق مررن الشررروا املمصررو ع يهررا املررا  14أأ احملرراكم
احمل ية م زمة ميتلباع تع يل مع ع ى المحو ال ي اصًحره أطرراف الردعوال .وبمرا ع رى ذلرم يمبغر إعرالأ
عدم مقبولية ح ج صاحب البالغ لعدم وجو األ لة.
__________

()2
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 5-4وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنه ع ى الر م من طعن صاحب البالغ تقييم الوصائع واأل لة
اليت توص ا إليها حمك ة الستئماف اتل إنه ل يوض ملاذا وكي صد يكوأ ه ا التقييم تعسسياني أو
يب ررغ ح ررد إنك ررار العدال ررة .و مل ررل ع رردم وج ررو أي لي ررل ي/ب ررا ه ر ا الس ر وك الس ر أو ع رردم احلي ررا م ررن
جانب احملك ة احمل ية إأ ال مة ل تستطيع التشكيم تقييم احملاكم احمل ية ل وصائع واأل لة.
كررت الدولة الطرف موصسها القائل إنه
 6-4و م كر شسوية لحقة مؤر،ة  15متو /يوليه َّ 2016
يمبغ ر ل مررة إعررالأ عرردم مقبوليررة الرربالغ ملوجررب امل روا  2و 3و()2(5ب) مررن ال وتوكرروىل ال،تيرراري.
وذكرت الدولة الطرف أيضاني أنه حاىل صررت ال مة الم ر األسس املوضوعية ل شكوال إهنا ترال
عرردم حرردو أي انتهرراك حلقررومل صرراحب الرربالغ ملوجررب املررا  14مقرررو ملسر هررا أو ميلص رًاأ مررع
املا  26من العهد.
 7-4وميإلضررا ة إىل ذلررم تعررًض الدولررة الطرررف ع ررى ح ررج صرراحب الرربالغ ي ررا يتع ررق بطرروىل
م ررد اإلج ررا ات احمل ي ررة وت رردع أن رره مل ي /ررر ه ر املس ررألة أم ررام احمل رراكم احمل ي ررة .وتش ررري الدول ررة الط رررف إىل
السروابق القضررائية ل حرراكم احمل يررة الرريت تررمص ع ررى أنرره احلررالت الرريت تُمتهررم يهررا احلقررومل األساسررية
لشررخص مررا إنرره رررق ل طرررف املتضرررر املطالبررة ميلتعرروي مررن ،ررالىل إج ررا ات احملرراكم اإل اريررة و ق راني
ل ا  25من الدستور( .)3وملا أأ صاحب البالغ مل يغتمم ه السرصة ومل يشر إىل أي ملروف معيمرة
كرراأ ميإلمكرراأ أأ تعسيرره مررن هر ا الشرررا إنرره يمبغر إعررالأ عرردم مقبوليررة بال رره لعرردم اسررتمسا سرربل
النتصاف احمل ية.
 8-4وتؤلك ررد الدولر ررة الط رررف أيضر راني أأ ا لع ررا ات صر رراحب ال رربالغ بشر ررأأ  ،ررر اإلجر ررا ات املسر رررا
ل تقوم ع ى ليل .أولني ل تتسق الدولرة الطررف مرع اتريرخ برد اإلجررا ات وترد ع أ رتديرد احلقرومل
واللتزامررات عرروال مدنيررة ملوجررب املررا  14مررن العهررد ل يمطبررق سرروال ع ررى اإلجررا ات القضررائية.
وأوىل م ر ررر ،ض ر ررعا يه ر ررا مطالب ر ررة ص ر رراحب ال ر رربالغ املتع ق ر ررة ميمل كي ر ررة ل ج ر ررا ات القض ر ررائية ك ر رراأ
ع ررام  2000ررري أأ ه ر اإلج ررا ات مل تك ررن متموع ررة م ررن حي ر طبيعته ررا (إج ررا ات إ اري ررة ومدني ررة)
حسب وإيفا أيضاني من حي األطراف املعمية .ولر لم تررال الدولرة الطررف أنره يمبغر الكتسرا ملراعرا
مد ه اإلجرا ات القضائية عمد حساب املد اإلملالية ل جرا ات موضوع ه ا الربالغ .وصرد بردأت
ه ر اإلج ررا ات عم ررد تق رردمي ص رراحب ال رربالغ ع رروال إىل حمك ررة اتل ر اإل اري ررة رردف ط ررب مراجع ررة
صضائية لقررار ةمرة مديمرة اتلر املرؤرخ  31آب/أ سرطس  .2010وأصردرت حمك رة اتلر اإل اريرة صرارهرا
 4آذار/مررارس  .2011وألغ ررا حمك ررة الس ررتئماف اتل ر ه ر ا الق ررار ور ضررا ا ع ررا ات ص رراحب
الر رربالغ  15حزيراأ/يونير رره  .2011و  19كر ررانوأ األوىل /يسر ر  2011ر ضر ررا احملك ر ررة الع ير ررا
إستونيا طعن صاحب البالغ ميلمق ومن خ وضعا حداني ل جرا ات احمل ية .وبما ع ى ذلم تد ع
الدولة الطرف أ اإلجرا ات مل تستغرمل سوال سمة واحد تقريبا ول ميكن ميلتا اعتبارهرا طوي رة ع رى
حنو ري معقوىل.
 9-4وميإلضررا ة إىل ذلررم تشر لد الدولررة الطرررف ع ررى أأ إصررالح امل كيررة إسررتونيا يمطرروي ع ررى
مسائل صا نونية وسياسية معقد يصعب البرا يهرا يهيرم عرن تمسير ها ول سري ا ملرل الصرعوميت
اليت تمشأ عن مرور الوصا وتسهم ك لم مت لد بع الع يات .وعالو ع ى ذلم كانا سر طات
الدولررة الطرررف مضررطر صضررية صرراحب الرربالغ إىل ط ررب مع ومررات مررن ائررر احملسوملررات األملانيررة
__________

()3
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وهو األمر ال ي استغرمل وصتاني طويالني .و ه ا الصد تد ع الدولة الطرف أ طوىل اإلجررا ات يعرزال
أيضاني إىل صاحب البالغ نسسه ألهنا مل تكن لتست ر هل السً الطوي ة جدا لو أنه أب غ الس طات من
ت قا نسسه ميلتعوي ال ي حصل ع يه والد سابقاني أملانيا.
 10-4و ي را يتع ر ق ميلت ييررز املزعرروم ضررد صرراحب الرربالغ تؤكررد الدولررة الطرررف أأ ا عررا ل يسررتمد
إىل أي أساس و ري اثبا ميأل لة ألنه مل ي/با أأ األملاأ الب طيق عوم وا بطريقة تت سة أو أصرل إلابيرة
من أي جم وعة أ،رال من األشخا ال ين ط بوا ر ممت كاهتم أو مرمحهم تعويضرا عمهرا ملوجرب صرانوأ
توض ر الدول ررة الط رررف أأ احلك ررم ال روار الق ررانوأ وال ر ي
مب ررا ئ إص ررالح امل كي ررة .و ه ر ا الص ررد
ل
يطعن يه صاحب البالغ يمطبق ع ى اة يع وأ أي متييز مه ا كاأ أساسه .واألمر احلاسم تطبيق
الق ررانوأ املطع رروأ ي رره يت  /ررل معر ررة م ررا إذا ك رراأ الش ررخص املطال ررب ميلتع رروي ص ررد حص ررل وص ررا
ما ع ى تعوي عن نسس امل ت كات سوا من الدولة الطرف أو ب داأ أ،ررال .و هر ا الصرد رتيرل
الدولررة الطرررف إىل صررارات تت سررة ل حرراكم احمل يررة أُلغيررا ملوجبهررا صررارات ةمررة مديمررة اتلر ر ر مررم
تعويضات ملقدم املطالبات وذلم بسبب عدم وجو أ لة كا ية ت/با أنه جرال ميلسعل تعويضهم عن
امل ت كر ررات املصر ررا ر أملانير ررا( .)4و ضر ررو مر ررا تقر رردم خت ر ررص الدولر ررة الطر رررف إىل أأ وصر ررائع القضر ررية
ل تكش عن حدو انتهاك ل وا  2أو  )1(14أو  26من العهد.

م حظات إضافية

مقدمة من صاحب البالغ
 1-5رل صاحب الربالغ ع رى مالح رات الدولرة الطررف رسرالة مؤر،رة  21تشررين ال/رارب/نو .2016
ويد ع صاحب البالغ أ أحد أسباب عدم ر امل ت كات املعمية إليه هو أأ بع املسرؤول اإلسرتوني
مرن احلقبرة السرو ياتية مرا الوا يشرغ وأ حر يوممرا هر ا مماصرب مه رة وهرم رراولوأ بردل مرن ترو ري سرربل
النتصرراف ل طرراف املتضرررر اسررتغالىل امل ت كررات دمررة أ راضررهم السياسررية ا اصررة .ويضرري أنرره مررن
املؤسر جررداني أل يسر ميلطعررن صررارات احملرراكم احمل يررة أمررام احملك ررة األوروبيررة حلقررومل اإلنسرراأ لكرروأ
الدولة الطرف أبدت رتس اني بشأأ صوانيمها املتع قة إبصالح امل كية .ويشرري صراحب الربالغ كر لم إىل أأ
اهلدف العام لقانوأ التعروي عرن امل ت كرات يك رن تقاسرم األعبرا الماملرة عرن األضررار املتكبرد أثمرا
ررع تع رروي كام ررل ع ررن ا س ررائر ال رريت تكب رردها األ ر ررا
احل رررب العاملي ررة ال/اني ررة تقامس ررا متكا ئ ررا ول رريس
املعميوأ .وي كر أأ يباجة القانوأ تض ما بمد إ،ال مسؤولية يشري إىل عدم تما ىل املستسيدين من مبالغ
التعويضات ملوجب ه ا القانوأ عن حقهم املطالبة بر ممت كاهتم وي زم أصحاب امل ت كات حراىل
ر هررا هنايررة املطرراف إبعررا املب ررغ ال ر ي حص ر وا ع يرره ملوجررب القررانوأ .و ه ر ا السرريامل يررد ع نرره
ل يُط ررب أبررداني مررن املسررتسيدين مررن التعويضررات املماسرربة أأ يعيرردوها وهررو مررا يرردىل بوضرروح ع ررى أأ نيررة
املشرررع طصررو صررانوأ التعرروي عررن امل ت كررات كانررا تت سررة وجرررال ةاه هررا بصررور تعسررسية مررن صبررل
احملاكم احمل ية عمدما  ،صا إىل أنه كاأ لب اعتبار املبالغ اليت ت قاها والد ملوجب ه ا القانوأ تعويضراني
أل راض صانوأ مبا ئ إصالح امل كية .وميإلضا ة إىل ذلم يؤكد أأ والد ت قى مب غا صدر  4 980يورو
وهو ما ل يتسق إطالصا مع القي ة السوصية احلقيقية ل بن السكين املعين.
 2-5و ي ررا يتع ررق ميلشرركوال املتع قررة ميلطرروىل املسرررا ل جررا ات احمل يررة ير د ع صرراحب الرربالغ أ
السً اليت يتع الم ر يها بدأت عمد ط به ر ممت كاته عام  1991و أ اإلجرا ات انتها 15
__________

()4
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حزيراأ/يونيه  2011وه ً ممية طوي ة بشكل ري معقوىل .ويالحظ أأ سبيل النتصاف املمصو
ع يه املا  25من ستور إستونيا ري عاىل وأأ حماميه نصحه بعدم اتبراع هر ا السربيل القرانورب ألنره
ل يمطوي ع ى أي رصة جناح.
 3-5ويد ع صاحب البالغ ي ا يتع ق مي عائه التعرض ل ت ييز اإلجرا ات احمل ية أ احملك ة
الع ي ررا إس ررتونيا صض ررا ع ررام  2008بوج رروب ع رردم الت يي ررز ض ررد األمل رراأ الب طي ررق س رريامل إص ررالح
امل كي ررة؛ وص ررد ش ر لكل ه ر ا احلك ررم م ررن خ عائق ررا أم ررام ني ررة املش رررع اس ررتبعا األمل رراأ الب طي ررق م ررن تط ررمب
إطررار
ذلرم الوصرا .ومرع ذلرم رإأ املشر لررع إبعالهنرم وجروب اعتبرار املبرالغ املسر لد
التعروي
صررانوأ التعرروي عررن امل ت كررات تعويض راني أل رراض صررانوأ مبررا ئ إصررالح امل كيررة و ررروا ل دولررة الطرررف
طريقة تبدو مشروعة حلرماأ األملاأ الب طيق من التعوي  .وملا أأ ه ا احلكم يمطبق ع ى مع م القضاي
املقدمررة مررن األملرراأ الب طيررق ررإأ المتي ررة ت ررل ه ر نسسررها مررن الماحيررة الع يررة ع ررى الررر م مررن ص ررار
احملك ررة الع يررا .ويقر لرر صرراحب الرربالغ نرره تع ر ل ر ع ررى الس ر طات حررالت معرردو إثبررات املبررالغ
املسد ملوجب صانوأ التعوي عن امل ت كات وهو ما أسسر ميلسعل بع احلالت املعزولة عرن
مم األطراف املتضرر تعويضات ملوجرب صرانوأ مبرا ئ إصرالح امل كيرة .رري أأ هر احلرالت املتسرصرة
ل ميكمها إثبات عدم نية الدولة الطرف الت ييز ضد األشخا املمحدرين من أصل أملارب ب طيق .
 4-5ومل ير صاحب البالغ ع ى مالح ة الدولة الطرف اليت تسيد نه مل يستمسد سبل النتصاف
احمل ية ي ا يتع ق مي عائه الت ييز.
5-5

و رسالة مؤر،ة  25نيساأ/أبريل
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كرر صاحب البالغ احل ج امل كور أعال .
ل

مقدمة من الدولة الطرف
كررت الدولة الطرف م كر شسوية مؤر،ة  20آذار/مارس  2017موصسها القائل إنره يمبغر
-6
ل
ل مررة إعررالأ عرردم مقبوليررة الرربالغ لتعارضرره مررع أحكررام العهررد ولعرردم اسررتمسا سرربل النتصرراف احمل يررة
و ياب األ لة.

املسائل باإل ااءات املعابضة تلى اللجنة

الم ر املقبولية
 1-7صبل الم ر أي ا عا ير بالغ ما لب ع ى ال مة أأ تقرر و قاني ملا تقتضيه املا
من ن امها الدا ،ما إذا كاأ البالغ مقبولني أم ل ملوجب ال وتوكوىل ال،تياري.
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 2-7وتالح ررظ ال م ررة حس ررب ا تقتض رريه السق ررر (2أ) م ررن امل ررا  5م ررن ال وتوك رروىل ال،تي رراري أأ
املسألة ليسا حمل راسة إطار أي إجرا و آ،ر من إجرا ات التحقيق أو التسوية.
 3-7ورترريمب ال مررة ع راني أولني بشرركوال صرراحب الرربالغ مررن تعررارض طرروىل اإلج ررا ات املدنيررة مررع
شرا امتدا ها لسً ممية معقولة املمصو ع يه املا  )1(14من العهد .و ه ا الصد تالحرظ
ال مررة ص ررق صرراحب الرربالغ إ ا عاليررة سرربل النتصرراف املتاحررة .ررري أأ ال مررة تالحررظ أأ صرراحب
البالغ ل يشري إىل أي سوابق صضائية ول ي/با بطريقرة أ،ررال ا عا اتره الريت تسيرد أ سربل النتصراف
احمل ية املتاحة لرن تكروأ عالرة صضريته .و املقابرل تالحرظ ال مرة أأ الدولرة الطررف أحاطرا ع را
ميلتط ررورات األ ،ررري الجته ررا القض ررائ احمل ر و ع ررا ن رره ك رراأ إبمك رراأ ص رراحب ال رربالغ املطالب ررة
ميلتعوي أمام احملاكم اإل ارية .وذكرت الدولة الطرف أيضا أم /ة لقضاي ه ا الصد لكر تُبر ل أأ
سرربل النتصرراف امل ر كور متاحررة ع رالني و عَّالررة .وت ر لكر ال مررة أ شرركوك صرراحب الرربالغ ةررا عاليررة
GE.20-07921
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سبل النتصاف احمل ية ل مت/ل و قا لجتها اهتا عامال يعسيه من استمسا ها( .)5ول لم تستمتج ال مة
أأ ه ا اةز من البالغ ري مقبوىل ملوجب املا ()2(5ب) من ال وتوكوىل ال،تياري.
 4-7ورترريمب ال مررة ع راني مي لعررا صرراحب الرربالغ ملوجررب املررا  )1(14مررن العهررد بشررأأ الطررابع
اجملح ل جرا ات أمام حمك ة اتل اإل ارية .و ه ا السيامل تدرك ال مة أأ ح ج الدولة الطرف
يوض ر كي ر ش ر لك ا اإلج ررا ات احمل ي ررة معام ررة جمحس ررة صض رريته
ال رريت تسي ررد أ ص رراحب ال رربالغ مل ل
ميل ات .وتد ع الد ولة الطرف أ حمك ة الستئماف اتل أمعما الم ر القضية واستساضرا
شرح األسباب اليت أ ت إىل استمتاجها أنه وجب اعتبار املب غ املقدم إىل والد صاحب البالغ أملانيا
تعويضاني ميملعن املقصو صانوأ مبا ئ إصالح امل كية .وميإلضا ة إىل ذلم لح را الدولرة الطررف
أنه كاأ إبمكاأ صاحب البالغ تقدمي أ لة ،طيرة وشرسوية لردعم ا لعا اتره ،رالىل ج سرة احملك رة وهرو
ما مس له بتقدمي آرا  ،ا بشأأ الغرض العام من القانوأ وتسسري  .ومل يعًض صراحب الربالغ ع رى
ه الد وعات .وميإلضا ة إىل ذلم تالحظ ال مرة أأ ح رج صراحب الربالغ ملوجرب املرا )1(14
ت ررتبمب ارتباط راني وثيق راني مي عائرره ملوجررب املررا  26مررن العهررد .و ملررل ه ر العتبررارات ترررال ال مررة أأ
صاحب البالغ مل يُق لِّدم أ لةني كا ية عن كيسية انتهاك الدولة الطررف حقوصره ملوجرب املرا  6مرن العهرد
ومن خ تع ن عدم مقبولية ه ا اةز من البالغ ملوجب املا  2من ال وتوكوىل ال،تياري.
 5-7ورترريمب ال مررة ع راني ك ر لم مي لعررا صرراحب الرربالغ ملوجررب املررا  26مررن العهررد أأ حمك ررة
الس ررتئماف اتل ر أعط ررا حك ه ررا الص ررا ر  15حزيراأ/يوني رره  2011تسس رريا ،اطئ ررا لق ررانوأ
عام  1991بشأأ رل امل ت كات ال ي يسرتبعد مرن تطبيقره األ ررا الر ين يطرالبوأ مل ت كرات سربق ر هرا
أو التعوي عمها .ويرال صراحب الربالغ أأ القررار ا راطم حملك رة اتلر اإل اريرة يعرزال إىل اإلجررا ات
اجملحسة أمام ه احملك ة ويش لكل متييزا ضد ع ى أساس أص ه األملارب الب طيق .
 6-7وتر لكر ال مررة أ العهررد ل ر ر احلررق امل كيررة وترررال ميلتررا أهنررا ررري تتصررة مررن حير
املوضوع ل م ر أي انتهاكات مزعومة هل ا احلق ع الني ميملا ت  2و 3من ال وتوكوىل ال،تياري .رري
أأ مصا ر الدولة الطرف مل ت كات ،اصة أو عدم عها تعويضا عن ه املصا ر ه إجرا ات صرد
يًتب عمها ميلسعل انتهاك ل عهد حاىل استمد السعل أو المتماع عرن السعرل هر ا الصرد إىل أحرد
وا ع الت ييز ملا يشكل انتهاكاني ل ا  26من العهد(.)6
 7-7و ه ر ا الس رريامل رترريمب ال م ررة ع راني  .ررج الدولررة الط رررف الرريت تسي ررد أ صرراحب ال رربالغ
مل ي/رر أمرام احملراكم احمل يرة ا عا اتره املتع قرة ملرزاعم عرردم السرتسا مرن حماك رة عا لرة وكر ا مسرألة مررا إذا
ك رراأ ص ررد تع رررض ل ت يي ررز ع ررى أس رراس أصر ر ه األمل ررارب الب طيق ر  .وت ررد ع الدول ررة الط رررف أ ا ع ررا ات
صاحب البالغ ي ا يتع رق مي تبراع سربل النتصراف احمل يرة ركرزت قرمب ع رى حقوصره امل كيرة و نره
مل يعرض ا عا اته املتع قة ميلت ييز ع ى أي حمك رة حم يرة ل سصرل يهرا ع رى الرر م مرن أأ املرا  12مرن
سررتور إس ررتونيا رت ررر الت يي ررز .وتالحررظ ال م ررة أأ صرراحب ال رربالغ مل يررر ع ررى ه ر احل ررة ومل يق رردم
أسرربامي لع رردم إاثرت رره مس ررألة الت ييررز أم ررام احمل رراكم احمل ي ررة .و ملررل ه ر ال ررروف خت ررص ال م ررة إىل أأ
صاحب البالغ مل يستمسد سبل النتصاف احمل ية املتاحة .ول ا لب إعالأ ه الشركوال رري مقبولرة
ملوجب املا ()2(5ب) من ال وتوكوىل ال،تياري.
 8-7وأ،رياني رتيمب ال مة ع اني مي عا صراحب الربالغ ملوجرب املرا  2مرن العهرد .وتالحرظ ال مرة
ه ر ا الص ررد أأ ص رراحب ال رربالغ مل ر ررتج ر امل ررا إل رس ررالته األوىل وأ أأ ر ررد احل ررق ال ر ي

__________

()5
()6
8

ان ر م/الني صضية د .ب .ضد أسًاليا ( )CCPR/C/120/D/2798/2016السقر .5-7
ان ر م/ال صضية ب .ىل .وم .ىل .ضد إستونيا ( )CCPR/C/127/D/2499/2014السقر .3-6
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يطالب به ملوجب املا املر كور  .وتالحرظ ال مرة كر لم أأ صراحب الربالغ مل يقردم أي ح رج إلثبرات
انته رراك ه ر امل ررا ارتباط ررا ميلنته رراك املزع رروم ل ررا  26م ررن العه ررد .وت ر لكر ال م ررة ن رره ل ل ررو الت ر رع
ميملا  2من صبل األ را إل ميلصًاأ مع موا أ،رال من العهد و نره ل ميكمهرا أأ تسر لوحردها بتقردمي
شكوال إطار ال وتوكوىل ال،تياري( .)7و ملل ه ال روف ترال ال مة أنه ل ميكمهرا الم رر هر ا
اةز من البالغ لعدم وجو أ لة كا ية ع الني ميملا  2من ال وتوكوىل ال،تياري.
-8

وبما ني ع يه تقرر ال مة ما ي :
عدم مقبولية البالغ ملوجب املوا
(أ)
(ب)

 2و 3و()2(5ب) من ال وتوكوىل ال،تياري؛

إحالة ه ا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحب البالغ.

__________
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