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اعتمدته اللجنة دورهتا  29( 129حزيران/يوايه  24 -متوز/يوليه .)2020
ش ذ ذ ذذارس دراس ذ ذ ذذة هوا البالغ أعا ذ ذ ذذاء اللجنة التالية أ اوهم :اتايا ماراي عبدو روش ذ ذ ذذوإ وعيا بن عاش ذ ذ ذذور
وعارف بلقان وأمحد أمني فتح هللا وفورواي س ذويت ذ وابمرمي كويتا ومارسذذيا ف .و .كران وداكان الك موهوموزا
وفوتيين ابزارتزيس وهريانن كيسذذادا كابريرا وفاسذذيلكا سذذااسذذني و وسذذيه مااويل سذذااتو بيس ويوفاإ شذذاين
وإيلني تيغرودجا وأادراي زميرمان وجنتيان زيبريي.
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 1-1صذاحبا ال ذكوى ا ب .أ .إ .و .وإ .م .و .و ا مواطنان سذويداين من مواليد عام
و 1934على التوا  .ويذ ذذدعيذ ذذان أن الذ ذذدولذ ذذة الطرف ااتهكذ ذ حقو همذ ذذا بوجذ ذذة املواد  14و 18و26
من العهد .و د د ل الربوتوكوإ اال تياري حيز النفاذ ابلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذبة إىل الدولة الطرف  6كااون األوإ/
ديسمرب  .1971وميثل صاحيب البالغ حماميان.
1933

 2-1و  16أاير/مذايو  2016ذدمذ الذدولذة الطرف مالحظذاهتذا على مقبوليذة البالغ وطلبذ إىل
اللجنة أن تنظر مقبوليته بعزإ عن أسذ ذ ذسذ ذ ذذه املوضذ ذ ذذوعية .و  19حزيران/يوايه  2017ررت اللجنة
عن طريق مقررها اخلاص املعين ابلبالغات اجلديد والتدابري املؤ تة أن ترفض طلة الدولة الطرف.
الوقائع ما عرضها صاحبا البالغ
 1-2ينتم صذاحبا البالغ إىل منظمة تعرف ابسذم لالرهبااية العاملية للخدمة اخلاصذة املتفرغةل ل ذهود يهو .
و عام  1970بدآ دمتهما الدينية الرهبااية ضذمن ااعة شذبيهة ابلدير تعرف ابسذم لبيثيلل وتق
السذذويد .وهو الرهبااية رابطة دولية غري مسذذا ة ل ذذهود يهو من الكهنة واألفراد الوين اوروا حياهتم
لدينهم وتعهدوا ابلتفرغ للخدمة اخلاص ذذة .ويؤدي أعا ذذاء الرهبااية واجبات دينية مرافق بيثيل اي
أحناء العامل أو يعملون مناصذ ذذة دينية أ رى .و د تعهدوا ابالمتناع عن العمل العلماين .و د ط اي
أعاذذاء الرهبااية على أافس ذذهم عهدا دينيا ابلطاعة والفقر حيث وافقوا على عدم تلق أي تعويض عن
اخلدمات الدينية اليت يقدموهنا إليها( .)1واعتاد صذ ذ ذذاحبا البالغ على أداء مهام يفتلفة بيثيل با ذلك
أداء األعماإ اإلدارية وغريها من املهام مثل تعهد غرفة الربيد الصغري وفرز املؤلفات الدينية.
 2-2وملسذذاعد صذذاحيب البالغ على تلبية احتياجاهتم املادية توفر الرهبااية ألصذذحاب البالغ إعااة
ش ذ ذ ذ ذذهرية ص ذ ذ ذ ذذغري وم وى وطعاما .وال ترتبط املس ذ ذ ذ ذذاعد املالية اليت تقدمها الرهبااية ابإلقاز .ويتلقى كل
عاذ ذذو هو الرهبااية مقدار الدعم افسذ ذذه لتلبية احتياجاته األسذ ذذاسذ ذذية ح وإن مل يعد ادرا على أداء
أي دمة دينية.
 3-2و عام  2012طعن ص ذ ذذاحبا البالغ اال تطاعات الا ذ ذريبية اليت أص ذ ذذدرهتا وكالة الا ذ ذرائة عن
الفرت  2011-2005إذ طلب منهما دف ض ذ ذريبة الد ل على املس ذ ذذاعد املالية اليت تلقوها من الرهبااية
الإ تلك الفرت الزمنية .و  12حزيران/يوايه  2012رفاذ ذ احملكمة اإلدارية طعن صذ ذذاحيب البالغ.
ودون بيان األس ذ ذ ذذباب لص ذ ذ ذ احملكمة إىل أن و ائ ا ذ ذ ذذية ص ذ ذ ذذاحيب البالغ كاا مطابقة تقريبا
لو ائ اذ ذذية أ رى فصذ ذذلها جملس القرارات الاذ ذريبية املسذ ذذبقة السذ ذذويد  10أاير/مايو  .2011و د
طعن ص ذذاحبا البالغ هوا القرار أمام حمكمة االس ذذتفناف اإلدارية لكن الطعن ُرفِض  12كااون األوإ/
ديس ذ ذ ذ ذذمرب  .2012و  25حزيران/يوايه  2013رفا ذ ذ ذ ذ احملكمة اإلدارية العليا طلبهما ا ص ذ ذ ذ ذذوإ على
إذن ابالستفناف.
عام  2013و جمموعة منفصذلة من اإلجراءات طعن صذاحبا البالغ اال تطاع الاذرييب
4-2
لعام  2012حيث فر عليهما دف ضذريبة د ل درها  32,6املائة على اإلعااة املالية اليت يتلقياهنا
من الرهبااية واليت تبلغ  86 871كرواة س ذذويدية حالة ب .أ .إ .و .و 84 334كرواة س ذذويدية حالة
إ .م .و . )2(.ومل مينح صذاحبا البالغ فرصذة عر اذيتهما جلسذة اسذتماع ورفاذ وكالة الاذرائة
شكوى ب .أ .إ .و 29 .آب/أغسطس  2013وشكوى إ .م .و 2 .ت رين األوإ/أكتوبر .2013
__________

()1
()2
2

السذذويد تتوىل إدار الرهبااية منظمة شذذهود يهو الدينية املسذذجلة .وأعاذذاء هو الرهبااية ليس ذوا إال جزءا ضذذفيال
من شهود يهو  .و عام  2012كان  75فردا فقط من بني  22 000من شهود يهو يعي ون بيتيل.
ما يعادإ حوا  10 155دوالرا و 9 858دوالرا  17كااون األوإ/ديسمرب .2015
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وطعن صذاحبا البالغ هوين القرارين وطلبا جلسذة اسذتماعُ .ورفض طلبهما  31كااون الثاين/يناير .2014
و  24ايسذ ذ ذذان/أبريل  2014رفاذ ذ ذ احملكمة اإلدارية طعنهما و لصذ ذ ذ إىل أن القاذ ذ ذذيتني مطابقتان
تقريبا الدعاءاهتما السذ ذ ذ ذ ذذابقة إطار الطعن اال تطاع الا ذ ذ ذ ذ ذرييب للفرت  2011-2005وه ادعاءات
رفاذذتها السذذلطات هناية األمر .وطعن صذذاحبا البالغ هوين القرارين وطلبا مر أ رى عقد جلسذذة
اس ذذتماع .و  30أيلوإ/س ذذبتمرب  2014رفا ذ حمكمة االس ذذتفناف اإلدارية طلة ص ذذاحيب البالغ عقد
جلسذذة اسذذتماع كما رفاذ الطعن برمته م ذذري إىل أن القاذذيتني متطابقتان أسذذاسذذا م اذذية منفصذذلة
(م .أ .ض ذذد وكالة الا ذرائة الس ذويدية) ب فيها جملس القرارات الا ذريبية املس ذذبقة  10أاير/مايو .)3(2011
و  9كااون الثاين/يناير  2015رفاذ ذ ذ ذ ذ احملكمة اإلدارية العليا طليب صذ ذ ذ ذ ذذاحيب البالغ ا صذ ذ ذ ذ ذذوإ على
إذن ابالستفناف.
ال كوى
 1-3يدع صذذاحبا البالغ أن الدولة الطرف ااتهك حقو هما بوجة املواد  14و 18و 26من العهد
إبلزامهما بدف ضريبة د ل على اإلعااة املالية ال هرية املتواضعة اليت يتلقياهنا من الرهبااية.
 2-3ويدف ص ذ ذ ذذاحبا البالغ عص ذ ذ ذذوص ادعاءاهتما بوجة املاد  26من العهد أبن الدولة الطرف
د أعف منو فرت طويلة أعاذ ذ ذ ذذاء منظمات دينية أ رى من دف ضذ ذ ذ ذريبة د ل على الدعم املا الوي
يتلقواه من منظماهتم .ويسذ ذ ذذتند هوا اإلعفاء إىل كون أعاذ ذ ذذاء تلك الرهباايات ال يعتربون مو فني ألهنم
ال يعملون من أجل الكسذذة املا  .وبراعا وا وضذذعهما كان ينبغ للسذذلطات احمللية أال تفرت أن
عاذ ذذويتها الرهبااية تقوم على عال ة عمل .ويدع صذ ذذاحبا البالغ من جهة أن الدولة الطرف ااتهك
املذاد  26من العهذد إذ رفاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ أن تطبق عليهمذا اإلعفذاء ذاتذه الذوي تطبقذه على املنظمذات الذدينيذة األ رى
دون تقدمي أي تربير للمعاملة التفا ذ ذ ذ ذذيلية .ويدعيان من جهة أ رى ااتهاكها املاد  26ألهنا مل تعاملهما
معاملة يفتلفة عن األش ذ ذ ذ ذ ذذخاص الوين ختتلف حالتهم عنهما ا تالفا كبريا  -أي األش ذ ذ ذ ذ ذذخاص الوين يزاولون
عمال علماايا من أجل الكسة املا .
 3-3ويسذ ذ ذذلم صذ ذ ذذاحبا البالغ أبن الدوإ األطراف غري ملزمة بتوفري إعاانت مالية اصذ ذ ذذة ملواطنيها؛
غري أن هذذو اإلعذذاانت إذا ُمنحذ فيجذذة أن متنح بطريقذذة غري متييزيذذة .واسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنذذادا إىل الرأي املخذذالف
الصذادر اذية م .أ .ضذد وكالة الاذرائة السذويدية يدف صذاحبا البالغ أباه وفقا للممارسذة الراسخة
اليت تتبعها وكالة الا ذ ذ ذ ذ ذرائة واليت تتماش ذ ذ ذ ذ ذذى وأحكام القااون احملل ذات الص ذ ذ ذ ذ ذذلة ة أن يُعفى من
الا ذريبة أي د ل ين ذ ااعة ش ذذبيهة ابلدير .وكما أش ذذري إليه الرأي املخالف فان أوجه الت ذذابه
بني رهبااية صذذاحيب البالغ واملنظمات األ رى املعفا من الاذرائة واضذذحة .و هوا اخلصذذوص يكرر
صذذاحبا البالغ أن اي العاملني بيثيل لصذذلون على اإلعاانت ذاهتا اليت ال تتو ف على طبيعة مهام
األعااء ويواصلون ا صوإ عليها ح وإن مل يعد إبمكاهنم أداء مهامهم اليومية.
 4-3وابإلضذافة إىل ذلك يدف صذاحبا البالغ أبن الدولة الطرف أعف أياذا أعاذاء اخلدمة التطوعية
األوروبية من واجة دف الا ذرائة ألن وكالة الا ذرائة ررت أن اإلعااة ال ذذهرية ( 115يورو) وامل وى
والوجبذات املقذدمذة إىل أكثر من  250متطوعذا اخلذدمذة التطوعيذة األوروبيذة يتفرغون ملذد سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذنذة واحذد
على األ ل للعمل منظمة غري سذذاعية إىل الربح السذذويد ال ختاذ للاذريبة .ويدف صذذاحبا البالغ
أباذه ال يوجذد فرق بني حذالتهم وحذالذة متطوع اخلذدمذة األوروبيذة ألغرا هذوا البالغ .وم ذلذك عومذل
صاحبا البالغ معاملة يفتلفة.
__________

()3
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 5-3وعصوص االدعاءات املقدمة بوجة املاد  18من العهد يدف صاحبا البالغ أبن تصنيفهما
على أهنما مو فني يعمالن من أجل الكسذذة املا يسذ ء ب ذذد إىل معتقداهتما الدينية .فف ذلك ااتقاص
من التزامهما مدى ا يا ابلتخل عن الكس ذ ذ ذ ذ ذذة املا واور حياهتما خلدمة إوهما يهو  .وهوا التد ل
ال ينص عليه القااون وال هو ضذروري جمتم دميقراط  .و هوا اخلصذوص يُ ّدعى أن اسذتيفاء معيار
لاملنصوص عليه ااوانل يقتا الة أمور أن تكون صياغة القااون د يقة با يكف لتمكني املواطنني
من تنظيم سذذلوكهم ومن التنبؤ إىل حد معقوإ الظروف السذذائد ابااثر اليت د ترتتة على فعل معني(.)4
غري أن املاد  1من الفص ذ ذذل  10واملاد  1من الفص ذ ذذل  11من ااون ض ذ ذريبة الد ل ال تفيان ملوا املعيار
ألهنما ترتكان اجملاإ مفتوحا للتفسذ ذريات املتاذ ذذاربة كما يتاذ ذذح من الرأي املخالف اذ ذذية م .أ .ضذ ذذد وكالة
الا ذرائة الس ذويدية .ويدف ص ذذاحبا البالغ كولك أبن هناس ابلفعل فيما يبدو توافقا دوليا ااراء ب ذ ن
الطاب الالو يف للعال ة بني الرهبااية وأعاذائها( .)5وابإلضذافة إىل ذلك فان العةء الاذرييب املفرو
عةء مفرط وله أتثري س ذذليب اجملاهر ابملعتقدات الدينية لص ذذاحيب البالغ ض ذذوء إعفاء أعا ذذاء املنظمات
الدينية األ رى من دف الارائة على املساعد املالية املقدمة إليهم.
 6-3واسذذتنادا إىل املاد  14من العهد ي ذذري صذذاحبا البالغ إىل أن حق احملاكمة العادلة ي ذذمل ا ق
رار معلل .وم ذلك رفا ذ حمكمة االس ذذتفناف اإلدارية طعنهما إااال ومل تتناوإ أاي من حججهما
با ذلك ادعاء ا املتعلق ابلتمييز .و اذية م .أ .ضذد وكالة الاذرائة السذويدية اليت يبدو أن احملكمة
القاذ ذذية امل ذ ذذار إليها
اإلدارية تسذ ذذتند إليها ما كان ينبغ أن تنطبق حالتهما .و د يل إن املدع
شذذارس اوع من أعماإ الدعو  .غري أن وض ذ صذذاحيب البالغ ختلف ا تالفا كبريا عن وضذذعه بسذذبة
تقدمهما الس ذ ذذن .و  9كااون الثاين/يناير  2015رفا ذ ذ احملكمة اإلدارية العليا منح اإلذن ابالس ذ ذذتفناف
دون حتديد أسباب رارها رغم أن إحجام احملاكم الدايا عن تعليل أحكامها وتناوإ ادعاءات صاحيب البالغ
كان بال شك لإغفاال جسيما أو ط فادحال كان ينبغ أن تراجعه احملكمة اإلدارية العليا.
 7-3وأ ريا ي ذ ذ ذذري صذ ذ ذذاحبا البالغ ابالسذ ذ ذذتناد إىل اجتهادات اللجنة إىل أن مبدأ تكافؤ وسذ ذ ذذائل
الدفاع يقتاذ ذ ذ ذ ذ من احملاكم توجيه دعوات إىل تقدمي األدلة( .)6غري أن طلباهتما املتكرر ا صذ ذ ذ ذ ذذوإ على
جلسة استماع د ُرفا .
مالحظات ال الة الطرف

ن املقبولية

موكر شفوية مؤر ة  16أاير/مايو  2016طلب الدولة الطرف إىل اللجنة أن تعلن البالغ
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إطار إجراء آ ر
غري مقبوإ بوجة املاد ()2(5أ) من العهد اظرا إىل أن املسذ ذ لة افسذ ذذها د ث
من إجراءات التحقيق الدو أو التسذذوية الدولية .و هوا اخلصذذوص تؤكد الدولة الطرف أهنا أصذذدرت
لدى التصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذديق على الربوتوكوإ اال تياري إعالان يدعو اللجنة إىل عدم النظر أي بالغ يقدمه فرد
من األفراد ما مل تت كد من أن املس ذ ذ لة افسذ ذذها مل تبحث أو ليس ذ ذ يد البحث إطار إجراء آ ر من
إجراءات التحقيق الدو أو التسوية الدولية.
__________

()4
()5
()6
4

ي ذذري صذذاحبا البالغ إىل عد رارات صذذادر عن احملكمة األوروبية قوق اإلاسذذان .ااظر الة أمور رابطة
شذذهود يهو ضذذد فراسذذا (ال ذذكوى ر م  )05/8916القرار الصذذادر  30حزيران/يوايه  2011الفقر ( 66ابلفراسذذية)؛
ومايسرتي ضد إيطاليا (ال كوى ر م  )98/39748القرار الصادر  17شباط/فرباير  2004الفقر .30
يوكر صذاحبا البالغ أن احملكمة األوروبية قوق اإلاسذان لصذ إىل أن شذهود يهو الوين أدوا اخلدمة الدينية
مركز بيثيل اجملتمع ليسذ ذوا مو فني املركز بل متطوعني من دون أجر وإىل أهنم ال يعملون هناس لتحقيق كسذ ذذة
مادي (ال كوى ر م  05/8916القرار الصادر  30حزيران/يوايه .)2011
اياسن  -غيلن ضد هولندا ( )CCPR/C/71/D/846/1999الفقر .2-8
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 2-4وعصذ ذ ذذوص و ائ ا لقاذ ذ ذذية تؤكد الدولة الطرف أن صذ ذ ذذاحيب البالغ كاان  20كااون األوإ/
ديسذ ذذمرب  2013عاذ ذذوين من أعاذ ذذاء الرهبااية البالغ عددهم  115عاذ ذوا و د تقدموا معا ب ذ ذذكوى إىل
احملكمة األوروبية قوق اإلاسان اعرتاضا على ا تطاعاهتم الاريبية للفرت  .2011-2004و  16أيلوإ/
س ذذبتمرب  2014أعلن احملكمة األوروبية مليفة من ثالثة ا ذذا أن ال ذذكوى غري مقبولة إذ مل تك ذذف
عن أي مظهر من مظاهر ااتهاس ا قوق وا رايت املنصذوص عليها اتفا ية محاية حقوق اإلاسذان وا رايت
األساسية (االتفا ية األوروبية قوق اإلاسان) أو بروتوكوالهتا.
 3-4و  6متوز/يوليه  2015دم صذذاحبا البالغ شذذكوى أ رى إىل احملكمة األوروبية .و  1ت ذرين
األوإ/أكتوبر  2015أُبلغا أبن احملكمة و د جلسذ ذ مليفة من ا واحد لصذ ذ إىل أن معايري املقبولية
املنصوص عليها املادتني  34و 35من االتفا ية األوروبية قوق اإلاسان مل تستوف.
 4-4وتدف الدولة الطرف أبن صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحيب البالغ ادعيا بالغهما إىل اللجنة أن حقو هما بوجة
املواد  14و 18و 26من العهد د ااتهك  .و ال ذذكوى املقدمة عام  2015إىل احملكمة األوروبية قوق
اإلاسذان اعتد صذاحبا البالغ ابملواد  6و 9و 14من االتفا ية األوروبية قوق اإلا ذسان .وتالحظ الدولة
الطرف أن املواد اليت يسذ ذذتند إليها صذ ذذاحبا البالغ بالغهما ا ا تتطابق م ادعاءاهتما أمام احملكمة
األوروبية إطار املواد ذات الصذذلة من االتفا ية .وعالو على ذلك تالحظ الدولة الطرف أن صذذاحبا
البالغ ال يعرتضذ ذ ذ ذ ذذان على أن شذ ذ ذ ذ ذذكوا ا املقدمة إىل احملكمة األوروبية عام  2015وهوا البالغ املقدم
إىل اللجنة يتعلقان ابلو ائ واملسائل ذاهتا .وبناء عليه ترى الدولة الطرف أن هوا البالغ يتعلق ابملس لة
افس ذ ذذها اليت كان ص ذ ذذاحبا البالغ د عرض ذ ذذاها عام  2015على احملكمة األوروبية ابملعىن املقص ذ ذذود
املاد ()2(5أ) من الربوتوكوإ اال تياري.
 5-4وفيما يتعلق بسذ ذ ذ ذ لة ما إذا كاا احملكمة األوروبية قوق اإلاسذ ذ ذ ذذان د اظرت ال ذ ذ ذ ذذكوى
املق ذذدم ذذة ع ذذام  2015ألغرا امل ذذاد ()2(5أ) من الربوتوكوإ اال تي ذذاري ت ذذدف ال ذذدول ذذة الطرف أبهنذذا
تعرت على ادعاء أص ذ ذ ذ ذذحاب البالغ أن احملكمة األوروبية مل تنظر ش ذ ذ ذ ذذكوا ا املقدمة عام .2015
وت ذذري الدولة الطرف إىل أن اللجنة سذذبق وا أن رأت اذذااي سذذابقة أاه حيثما بن احملكمة األوروبية
رارا بعدم املقبولية على أسذس تتجاوز األسذس اإلجرائية لت ذمل أسذبااب تسذتدع النظر موضذوع القاذية
ولو بقدر حمدود فان املسذ ذ لة افسذ ذذها تكون د ُ ث ابملعىن املقصذ ذذود التحفظات ذات الصذ ذذلة على
املاد ()2(5أ) من الربوتوكوإ اال تياري(.)7
 6-4وتدف الدولة الطرف أبن القاعد  47من واعد احملكمة األوروبية قوق اإلاسذ ذ ذذان تنص على
أن تقدمي دعوى غري كاملة د يفاذ ذ إىل عدم اظر احملكمة األوروبية فيها إال حاالت حمدود  .ومن
الواضذح أن صذاحيب البالغ لو مل يسذتوفيا فعليا أاي من ال ذروط ال ذكلية املنصذوص عليها القاعد 47
ملا كاا احملكمة األوروبية د س ذ ذذجل ش ذ ذذكوا ا أو اظرت فيها عام  .2015ويُس ذ ذذتنتذ من ذلك أن
شكوا ا ة أن تكون د امتثل ال روط ال كلية األساسية املوكور تلك القاعد .
 7-4وعالو على ذلك ال يوجد البالغ الوي دمه صذ ذذاحبا البالغ إىل اللجنة ما ي ذ ذذري إىل أن
شذذكوا ا املعروضذذة على احملكمة األوروبية عام  2015مل تسذذتوف املعايري املنصذذوص عليها املاد 34
من االتفا ية األوروبية قوق اإلاس ذ ذذان .كما أهنما مل يثبتا أن أس ذ ذذباب عدم املقبولية املنص ذ ذذوص عليها
املاد  ) 1(35من االتفا ية ه اليت طبقتها احملكمة األوروبية ا ذ ذ ذ ذ ذذيتهما .بل على العكس من ذلك
ش ذ ذ ذذكوا ا إىل احملكمة األوروبية عام 2015
يبدو أن ص ذ ذ ذذاحيب البالغ أثبتا على النحو املناس ذ ذ ذذة
أهنما اسذتنفدا سذبل االاتصذاف احمللية وأهنما احرتما أجل األشذهر السذتة .وعالو على ذلك ت ذري الدولة
الطرف إىل أن ال كوى املقدمة عام  2015مل تكن مغفلة االسم.
__________

()7
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 8-4وعص ذذوص س ذذبة عدم املقبولية املنص ذذوص عليه املاد ()2(35ب) من االتفا ية األوروبية قوق
اإلاسذ ذذان تؤكد الدولة الطرف أاه على الرغم من وجود شذ ذذكوى سذ ذذابقة دمها أصذ ذذحاب البالغ إىل احملكمة
األوروبيذة قوق اإلاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان فذان ال ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى املقذدمذة عذام  2013وتلذك املقذدمذة عذام  2015تتعلقذان
اب تطاعات ضذ ذ ذريبية حملية وإجراءات اذ ذ ذذائية يفتلفة .لوا فليس لدى اللجنة ما علها ختلص إىل أن احملكمة
األوروبية أعلن أن ال ذ ذ ذذكوى املقدمة من ص ذ ذ ذذاحيب البالغ عام  2015غري مقبولة ألن املس ذ ذ ذ لة ذاهتا
شذ ذ ذ ذذكوا ا املقدمة عام  2013ألغرا املاد ()2(35ب) من االتفا ية .و حاإ توصذ ذ ذ ذذل
ُث
اللجنة إىل اس ذ ذذتنتاو يفتلف تدف اللجنة أباه ينبغ اعتبار ال ذ ذذكوى اليت دمها ص ذ ذذاحبا عام 2013
مرتبطة ال فقط ابملسذ ذ لة ذاهتا املعروضذ ذذة ال ذ ذذكوى املقدمة عام  2015بل أياذ ذذا ابل ذ ذذكوى ا الية
املقدمة إىل اللجنة .و هو ا الة وابلنظر إىل ص ذ ذذيغة رار احملكمة األوروبية املتعلق ابل ذ ذذكوى املقدمة
عام  2013الوي ينص ص ذراحة على أن ال ذذكوى مل تك ذذف عن أي مظهر من مظاهر ااتهاس ا قوق
وا رايت املنصذ ذذوص عليها االتفا ية وبروتوكوالهتا ينبغ أياذ ذذا إعالن هوا البالغ غري مقبوإ بوجة
املاد ()2(5أ) من الربوتوكوإ اال تياري.
 9-4وبعد اسذ ذذتبعاد أغلبية أسذ ذذباب عدم املقبولية اليت كان ميكن تطبيقها اذ ذذية صذ ذذاحيب البالغ
تدف الدولة الطرف كولك أبن األسذباب املتبقية لعدم املقبولية واملبينة املاد ()3(35أ) و(ب) من االتفا ية
األوروبية قوق اإلاسان ة أن تستدع إىل حد ما فحص األسس املوضوعية للقاية .ومن الواضح
من مث أن آلية أ رى من آليات التحقيق الدو أو التسذوية الدولية د فحصذ األسذس املوضذوعية لقاذية
صاحيب البالغ.
اعليقات صاحيب البالغ على مالحظات ال الة الطرف

ن املقبولية

 11آب/أغسذ ذ ذ ذذطس  2016دم صذ ذ ذ ذذاحبا البالغ تعليقاهتما على مالحظات الدولة الطرف
1-5
ب ذ ن املقبولية .ويتفق ص ذذاحبا البالغ م الدولة الطرف اس ذذتنتاجها أن ش ذذكوا ا املقدمة إىل احملكمة
األوروبيذة قوق اإلاس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان عذام  2013ختتلف عن تلذك املقذدمذة عذام  2015وعن بالغهمذا هذوا
املقذدم إىل اللجنذة فيمذا يتعلق بو ذائ القاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة واالدعذاءات املثذار فيهذا .كمذا يتفقذان أن هذوا البالغ
املقدم إىل اللجنة وكولك ش ذ ذ ذذكوا ا املقدمة إىل احملكمة األوروبية عام  2015يثريان املس ذ ذ ذذائل القااواية
والو ذائعيذة ذاهتذا وميكن اعتبذار ذا اذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة واحذد ألغرا املذاد ()2(5أ) من الربوتوكوإ اال تيذاري .ومن
جهة أ رى ينازع ص ذ ذذاحبا البالغ أن احملكمة األوروبية د فحص ذ ذ األس ذ ذذس املوض ذ ذذوعية ل ذ ذذكوا ا
املقدمة عام  .2015و هوا اخلصذ ذ ذ ذ ذذوص يدف صذ ذ ذ ذ ذذاحبا البالغ أباه ح ا االت اليت مل ختلص فيها
احملكمذ ذذة األوروبيذ ذذة إىل وجود أي مظهر من مظذ ذذاهر ااتهذ ذذاس ا قوق وا رايت اليت تكفلهذ ذذا االتفذ ذذا يذ ذذة
األوروبية قوق اإلاسذ ذ ذ ذ ذ ذذان وبروتوكوالهتا فان اللجنة لصذ ذ ذ ذ ذ ذ إىل أن التعليل احملدود الوارد النص
القاية د مشل النظر األسس املوضوعية(.)8
املقتاة لرسالة احملكمة ال يسمح وا ابفرتا أن الب
 2-5وعصوص ال كوى املقدمة عام  2015ي ري صاحبا البالغ إىل أن ال كوى فصلتها هيفة
من ا واحد وإىل أن القرار ينص بعبارات اطعة على أن احملكمة األوروبية قوق اإلاسذذان لص ذ
إىل أن معايري املقبولية املنص ذ ذ ذ ذ ذذوص عليها املادتني  34و 35من االتفا ية األوروبية قوق اإلاس ذ ذ ذ ذ ذذان مل
تسذ ذذتوف .لوا ينبغ متييز هو القاذ ذذية عن القاذ ذذااي األ رى اليت رأت فيها اللجنة أن رار عدم املقبولية
الصذ ذ ذ ذذادر عن احملكمة األوروبية د منعها من فحص ال ذ ذ ذ ذذكوى .وي ذ ذ ذ ذذري صذ ذ ذ ذذاحبا البالغ إىل أن حجذ
الدولة الطرف ليسذ ذ ذ سذ ذ ذذوى جمرد تكهنات ب ذ ذ ذ ن ما كان ميكن أن يكون األسذ ذ ذذا الد يق لقرار عدم
املقبولية الص ذ ذ ذذادر عن احملكمة األوروبية .وعص ذ ذ ذذوص ا د األدل الوي وض ذ ذ ذذعته اللجنة أياذ ذ ذ ا اذ ذ ذذية

__________

()8
6

اية بويرات ضد إسباايا ( )CCPR/C/107/D/1945/2010الفقر .3-7
GE.20-16035

CCPR/C/129/D/2744/2016

بويرات ضذ ذذد إسذ ذذباايا لتحديد ما ي ذ ذذكل دراس ذ ذذة كافية للقا ذ ذذية ألغرا املاد ()2(5أ) من الربوتوكوإ
اال تياري يس ذ ذ ذذتنتذ ص ذ ذ ذذاحبا البالغ أاه ال يوجد أمام اللجنة ما علها ختلص إىل أن احملكمة األوروبية
د تناول األسس املوضوعية ل كوا ا املقدمة عام  2015ويدعوان اللجنة إىل إعالن مقبولية بالغهما.
مالحظات إضافية من ال الة الطرف
موكر شذذفوية مؤر ة  22شذذباط/فرباير  2018كررت الدولة الطرف جزئيا حججها املتعلقة
1-6
بقبولية ال كوى وكملتها جزئيا و دم مالحظاهتا ب ن األسس املوضوعية.
 2-6وتص ذ ذ ذ ذ ذذف الدولة الطرف القوااني( )9واإلجراءات احمللية ذات الص ذ ذ ذ ذ ذذلة وتقدم معلومات ب ذ ذ ذ ذ ذ ن
السذ ذ ذوابق القاذ ذ ذذائية اليت تطبقها السذ ذ ذذلطات احمللية .وتدف أبن مصذ ذ ذذطلح لالعملل ) )10((tjänstيعين
س ذ ذذياق ا ديث عن واجة دف الا ذ ذرائة املتنازع فيه و يفة أو مهمة أو ا ذ ذذاطا آ ر مدرا للد ل ذا
طاب دائم أو مؤ  .و ة التصذ ذريح ابألجور والرسذ ذذوم والتعويض عن املصذ ذذاريف واملعاشذ ذذات التقاعدية
واإلعاانت واي اإليرادات األ رى احملص ذ ذ ذذلة من العمل بوص ذ ذ ذذفها د ال ما مل تنص الت ذ ذ ذريعات احمللية
على الف ذلذك .أمذا اوذدااي أو املنح التعليميذة أو املنح املقذدمذة ألغرا أ رى غري التعليم فه معفذا
من الاريبة ما دام ال ت كل تعوياا عن العمل وال تدف بصفة دورية.
 3-6وتؤكد الدولة الطرف أاه ال يوجد القااون الس ذ ذ ذذويدي اص يكفل تطبيق إعفاء ض ذ ذ ذرييب عام
على أفراد منظمات دينية معينة .وتاذ ذ ذ ذذيف أن من املمكن العثور على بعض القرارات القاذ ذ ذ ذذائية األ دم
الصذادر عن حماكم أدل درجة حيث اذ هو احملاكم أبن التعويض الوي يتلقا أفراد منظمات دينية
معينة ال خا ذ ذ للا ذ ذريبة .وم ذلك ال يوجد سذ ذذوى رار واحد صذ ذذدر مؤ را ب ذ ذ ن هو املس ذ ذ لة عن
احملكمة اإلدارية العليا وابت ي كل سابقة اائية .و د أيد هوا القرار ا كم املسبق الصادر عن جملس
األحكام الاريبية املسبقة الوي اى أبن املدع الوي كان عاوا الرهبااية وعمل مرفق بيثيل
ينبغ أن يصرح ابإلعااة اليت يتلقاها (السكن اجملاين والطعام واملدفوعات) بوصفها د ال من العمل(.)11
 4-6و هوا اخلصذ ذ ذذوص توضذ ذ ذذح الدولة الطرف أن جملس األحكام الاذ ذ ذريبية املسذ ذ ذذبقة يعمل على
غرار احملكمة .ويصذ ذذدر اجمللس رارات مسذ ذذبقة ملزمة ب ذ ذ ن املسذ ذذائل الاذ ذريبية سذ ذواء أكان القرار مهما
الة معينة أم لتفس ذ ذذري القااون أو تطبيقه بص ذ ذذور موحد  .ويكون ا كم املس ذ ذذبق ملزما لوكالة الاذ ذ ذرائة
السذ ذ ذ ذ ذذويدية وللمحكمة اإلدارية العامة إذا طلة ذلك ال ذ ذ ذ ذ ذذخص الوي التمس ا كم .غري أن احملكمة
اإلدارية العليا إذا أيدت حكما مس ذ ذ ذ ذذبقا فان هوا ا كم يكون ملزما ك ي س ذ ذ ذ ذذابقة أ رى ص ذ ذ ذ ذذادر عن
حاإ عدم تقدمي طلة هوا الصدد.
احملكمة اإلدارية العليا ح
 5-6وعصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص القواعذد اإلجرائيذة تذدف الذدولذة الطرف أبن اإلجراءات املعروض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة على احملذاكم
اإلدارية ة أن تكون مكتوبة .و وز عقد جلسذذة اسذذتماع إذا اعتربت اإلفاد ال ذذفوية مفيد للتحقيق
القاذذية .وعالو على ذلك تعقد جلسذذة اسذذتماع احملكمة اإلدارية
أو كان من شذ هنا تسذري الب
أو حمكمة االستفناف اإلدارية ابل روط التالية :إذا طلة ال خص الوي رف الدعوى ذلك؛ وإذا كاا
جلسة االستماع ضرورية؛ وإذا مل تكن هناس أسباب اصة لعدم القيام بولك(.)12
__________

( )9الفصذ ذذوإ  8و 10و 11من ااون ضذ ذريبة الد ل
يناير .2000
( )10ي ذ ذ ذذار إىل أن كلمة  tjänstالس ذ ذ ذذويدية ترتجم بكلمة لالعملل ابللغة العربية لكن وا الس ذ ذ ذذويدية معىن أوس ذ ذ ذ
ي مل وفقا للموسوعة الوطنية السويدية لفعال يعود ابلنف على شخص آ رل.
( )11يؤكد القرار أن التعويض لو دم لقاء لا ذ ذذاط الوعظل بدال من اوع من أاواع العمل املنجز دا ل الرهبااية فان
اإلعااة تظل اضعة للاريبة كما كان ا اإ بوجة واعد النظام الارييب القدمي السويد.
( )12املاد  9من ااون إجراءات احملكمة اإلدارية السويد.
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 6-6وفيما يتعلق بو ائ القا ذذية تؤكد الدولة الطرف أن ص ذذاحيب البالغ دما عام  2013م
أعاذ ذ ذ ذذاء آ رين الرهبااية التماسذ ذ ذ ذ ا إىل وزير العدإ السذ ذ ذ ذذويد( .)13وادعوا أن ا تطاعاهتم الا ذ ذ ذ ذريبية
للفرت  2011-2005يفذذالفذذة للمواد  6و 9و 14من االتفذذا يذذة األوروبيذذة قوق اإلاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان واملذذاد  1من
بروتوكووا ر م  .1و  14كااون الثاين/يناير ُ 2014رفض االلتما وصذ ذ ذذدر رار يقا ذ ذ ذ ص ذ ذ ذراحة أبن
إلزام امللتمسني بدف الاريبة ال ي كل ااتهاكا لالتفا ية.
 7-6وعصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص مقبوليذة البالغ تكرر الذدولذة الطرف حججهذا املقذدمذة  16أاير/مذايو .2016
وابإلض ذ ذ ذ ذذافة إىل ذلك تدف الدولة الطرف أباه ينبغ اعتبار ال ذ ذ ذ ذذكوى غري مقبولة لنقص اإلثبات كما
يبني إفادهتا املتعلقة ابألسس املوضوعية للقاية.
ّ
 8-6ويُدف كولك أبن ال ذ ذ ذ ذذكوى إذ تس ذ ذ ذ ذذتند إىل ادعاء ص ذ ذ ذ ذذاحيب البالغ أهنما عاجزان عن العمل
بسذبة ضذعفهما اجلسذدي فقد وجة إعالن ال ذكوى غري مقبولة لعدم اسذتنفاد سذبل االاتصذاف احمللية
ألن هوا االدعاء مل يعر على السلطات احمللية.

 9-6وعص ذ ذذوص ادعاءات ص ذ ذذاحيب البالغ بوجة املاد  14من العهد تدع الدولة الطرف أهنما
مل يزعما أمام احملاكم احمللية أهنما يعتربان احملاكمات غري عادلة أو تتعار م مبدأ تكافؤ وسذائل الدفاع
بسذ ذ ذ ذذبة رفض طلبهما املتعلق بعقد جلسذ ذ ذ ذذة اسذ ذ ذ ذذتماع .وبناء عليه ينبغ أن يُعترب هوا اجلزء من البالغ
غري مقبوإ.
 10-6وينبغ على أي حاإ أياذا إعالن عدم مقبولية ادعاءاهتما بوجة املاد  14من العهد لكوهنا
ال تتفق من حيث املوضذ ذ ذذوع م أحكام العهد .و هوا اخلصذ ذ ذذوص تدف الدولة الطرف أبن املنازعات
الاذريبية ال ميكن أن تعترب مرتبطة بتحديد ا قوق وااللتزامات دعوى ااواية ال سذذيما هو القاذذية
حيث ال تنطوي اإلجراءات احمللية على عقوبة كالتغرمي با ذريبة إض ذذافية أو متعلقة ابلفص ذذل هتمة جنائية.
وي ذ ذ ذ ذذمل مفهوم لالدعوى القااوايةل اإلجراءات القاذ ذ ذ ذذائية الرامية إىل حتديد ا قوق وااللتزامات املتعلقة
أبمور العقود واملمتلكات واملسؤولية التقصريية جماإ القااون اخلاص واملفاهيم املماثلة جماإ القااون
اإلداري( . )14وعلى الرغم من ا تالف الص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيغة اإلاكليزية للماد  )1(14من العهد واملاد  )1(6من
االتفا ية األوروبية قوق اإلاسان ا تالفا طفيفا فان الصيغة الفراسية لكل منهما ت دد ابملثل على
الطاب املدين للحقوق وااللتزامات املقص ذ ذ ذ ذ ذذود  .وعالو على ذلك فقد رأت اللجنة ابلفعل أن ص ذ ذ ذ ذ ذذيغة
املاد  )1(14من العهد واطا ها يتطابقان م صيغة املاد  )1(6من االتفا ية واطا ها( .)15لوا فمن املهم
ذكر أن املنازعات الاذذريبية خترو وفقا للسذوابق القاذذائية للمحكمة األوروبية قوق اإلاسذذان عن اطاق
املاد  )1(6من االتفا ية(.)16
 11-6وعصذوص األسذس املوضذوعية لل ذكوى تعرت الدولة الطرف على أن صذاحيب البالغ تعرضا
للتمييز بسذ ذذبة دينهما ابملقاراة م اظرائهما من أعاذ ذذاء املنظمات الدينية األ رى .وتؤكد جمددا أاه ال يوجد
أي أسذذا ااوين إلعفاء عاذذو أي منظمة دينية من الاذريبة .واملسذ لة ا ا ة ه ما إذا كان ينبغ
__________

()13
()14
()15
()16

8

يتمت املسذ ذذت ذ ذذار العد بصذ ذذفته املمثل القااوين العام للحكومة بسذ ذذلطة تلق ال ذ ذذكاوى واملطالبات ابلتعويض
عن األضذرار املوجهة ضذد السذويد .و رار املسذت ذار ملزم للدولة وال يقبل الطعن .غري أاه ذلك ال مين املدع
حاإ صدور رار سليب من رف دعوى مداية للمطالبة بتعوياات أمام احملاكم العادية.
اللجنة املعنية قوق اإلاسان التعليق العام ر م  )2007(32الفقر .16
كوالر ضد النمسا ( )CCPR/C/78/D/989/2001الفقر 6-8؛ وبرواينا ضد فراسا ()CCPR/C/111/D/2390/2014
الفقر .4-4
احملكمة األوروبية قوق اإلاسذان فريادزيين ضذد إيطاليا (ال ذكوى ر م  )98/44759القرار الصذادر  12متوز/
يوليه  2001الفقر .29
GE.20-16035

CCPR/C/129/D/2744/2016

اعتبار التعويض د ال من العمل ألغرا األحكام ذات الص ذذلة من ااون ضذ ذريبة الد ل .و هوا الص ذذدد
ال تعرت الذدولذة الطرف على املعلومذات اليت ذدمهذا صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذا البالغ واليت تفيذد أبن وكذالذة الاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرائة
السذ ذ ذ ذذويدية ذكرت ور ة املو ف املقدمة إىل جملس األحكام الاذ ذ ذ ذريبية املسذ ذ ذ ذذبقة أن الوكالة دأب على
اعتبار الس ذ ذ ذ ذذكن اجملاين والطعام اجملاين ومص ذ ذ ذ ذذروف اجلية معفا من الا ذ ذ ذ ذرائة عندما توفر ألش ذ ذ ذ ذذخاص
يعي ذ ذذون ما ميكن وص ذ ذذفه ابجلماعة ال ذ ذذبيهة ابلدير .واس ذ ذذتندت ور ة مو ف الوكالة إىل ثالثة أحكام
صذادر عن حماكم أدل درجة عام  1957وعام  1968وعام  1986وي ذري إليها صذاحبا البالغ أياذا.
غري أن هو األحكام تعود إىل فرت تسذ ذذبق اإلصذ ذذالح الاذ ذرييب لعام  1990ود وإ ااون ضذ ذريبة الد ل
حيز النفاذ  1كااون الثاين/يناير .2000
 12-6وت ذدد الدولة الطرف على أاه ح صذدور رار جملس األحكام الاذريبية املسذبقة الوي أيدته
احملكمة اإلدارية العليا رار ص ذ ذ ذ ذذادر  30ايس ذ ذ ذ ذذان/أبريل  2012مل يكن هناس أي رار ر يفسذ ذ ذ ذذر
القااون املنطبق على اذ ذ ذ ذذية صذ ذ ذ ذذاحيب البالغ .غري أن هو األحكام السذ ذ ذ ذذابقة ال تسذ ذ ذ ذذمح ابإلعفاء من
الارائة املفروضة على اإلعاانت املقدمة إىل األشخاص الوين يعي ون ااعات مماثلة لألدير  .وإىل
جااة تلك القاذااي القدمية جدا مل يثب صذاحبا البالغ وجود رار أحدع عهدا ب ذ ن املسذ لة افسذها
صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادر عن حماكم حملية عدا احملكمة اإلدارية العليا .ومل يبينا من مث وجود حاالت م ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاملة منح فيها
اإلعفاء .و هوا اخلص ذذوص تالحظ الدولة الطرف أهنا ال تس ذذتطي دون مزيد من األدلة بوإ ادعاء
صاحيب البالغ أن أعااء املنظمات املدرجة التوييل  45من البالغ معفون من الاريبة.
 13-6وعصذ ذ ذ ذ ذذوص املعايري اليت يبدو أهنا كاا حا ة تقييم ما يعترب عمال القرار السذ ذ ذ ذ ذذابق تربز
الدولة الطرف العنذاصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر التذاليذة وه  :التزام مقذدم ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى وا الرهبذاايذة واوع العمذل املنجز وكميتذه
ومكان إقاز العمل واجملموعة املسذ ذذتهدفة .و د ثب لدى إجراء هوا التقييم أن مقدم ال ذ ذذكوى التزم من
الإ العهد الوي طعه عند ااا ذ ذ ذ ذذمامه إىل الرهبااية أبن يكون حت تص ذ ذ ذ ذذرف هو الرهبااية ألداء مهام
يفتلفة على أسذ ذ ذ ذ ذذا التفرغ و بوإ إعاانت من النوع املوصذ ذ ذ ذ ذذوف وتلقيها .و د عمل كولك على أسذ ذ ذ ذ ذذا
التفرغ مرفق بيثيل ماذذطلعا بهام ذات طاب ااوين أو مهام أ رى؛ وشذذارس اباتظام أا ذذطة اجلماعة
مدينة أوريربو بتعيني من الرهبااية؛ و ام أبعماإ مشل ا ذذر الرس ذذالة الدينية للعموم .وبعد دراس ذذة اي
هو املعايري لص جملس األحكام الاريبية املسبقة بصور معقولة إىل أاه ال ميكن معاملة مقدم ال كوى
على دم املساوا م من يتلقون اوعا من الدعم دا ل أسر معي ية ويُعفون من مث من الاريبة.
 14-6و اذ ذ ذذييت صذ ذ ذذاحيب البالغ أثبت حمكمة االسذ ذ ذذتفناف اإلدارية أن روف اذ ذ ذذيتيهما كاا
متطابقة إىل حد كبري م روف القاذية السذابقة .غري أن احملكمة اعتربت أن صذاحيب البالغ مل يوضذحا
العناصذ ذ ذ ذ ذذر اليت وعل عملهما وإقازاهتما ختتلف عما تناوله ا كم املسذ ذ ذ ذ ذذبق .بل على العكس من ذلك
ذكر ص ذذاحبا البالغ افس ذذيهما اس ذذتفنافهما أن احملاكم س ذذتنظر حالة مماثلة للحالة اليت تناووا ا كم
السابق الصادر عن جملس األحكام الاريبية املسبقة .وتؤكد الدولة الطرف أن صاحيب البالغ مل يبينا
بالغهما إىل اللجنة أن هو املعايري متييزية إبثبات أهنا مل تطبق إال على أعااء الرهبااية.

 15-6وابإلض ذذافة إىل ذلك تالحظ الدولة الطرف ادعاء ص ذذاحيب البالغ أهنما تعرض ذذا للتمييز مقاراة
بتطوعني اخلدمة التطوعية األوروبية الوين يعفى دعمهم من الا ذ ذ ذرائة .و هوا اخلص ذ ذ ذذوص تؤكد
الدولة الطرف أن وضذ هؤالء املتطوعني ختلف عن وضذ أعاذاء الرهبااية( .)17وفيما يتعلق بوضذ هو
الففة من األشذ ذ ذذخاص املختلف ا تالفا كبريا عن وضذ ذ ذذعهما تدف الدولة الطرف بعدم حدوع أي متييز
ضد أصحاب البالغ.
__________

( )17يندرو برانمذ اخلدمة التطوعية األوروبية إطار برانمذ االحتاد األورويب لل ذ ذ ذ ذ ذذباب الناش ذ ذ ذ ذ ذذط .ويتو ى برانمذ اخلدمة
التطوعيذة األوروبيذة تزويذد ال ذ ذ ذ ذ ذ ذبذاب لفرت حمذدود من الزمن بتجذارب تربويذة متعذدد الثقذافذات وغري ر يذة تعزز
اادماجهم وم اركتهم الن طة اجملتم من أجل تدعيم إمكااية تو يفهم ومنحهم فرصا للتاامن م الغري.
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 16-6وعصذ ذذوص ادعاء صذ ذذاحيب البالغ أهنما عومال معاملة األشذ ذذخاص العاملني من أجل الكسذ ذذة
املا رغم ا تالف وض ذ ذذعهما تؤكد الدولة الطرف أن الكس ذ ذذة املا ليس جزءا أس ذ ذذاس ذ ذذيا ض ذ ذذروراي من
تعريف الد ل .وما دام هوا األمر ينطبق على اي ففات األشذ ذذخاص ال ميكن بصذ ذذور معقولة تفسذ ذذري
العهد على حنو يلزم الدوإ األطراف إبعفاء الد ل من الا ذ ذريبة بس ذ ذذبة ااتفاء عنص ذ ذذر الكس ذ ذذة املا .
ومس ذ ذ لة ما ي ذ ذذكل د ال مس ذ ذ لة تتعلق بتطبيق القااون احملل الوي ال ميكن للجنة أن تعيد النظر فيه
إال إذا كان تعس ذذفيا بص ذذور واض ذذحة أو ش ذذكل ط واض ذذحا أو إاكارا للعدالة .وملا كان من الواض ذذح أن
األمر ليس كولك ترى الدولة الطرف أاه مل لدع أي ااتهاس للماد  26من العهد.
 17-6وفيما يتعلق ابدعاءات أص ذ ذ ذ ذ ذ ذذحاب البالغ بوجة املاد  18من العهد تنازع الدولة الطرف أن
العةء املا املفرو على ص ذذاحيب البالغ د يناإ من حقهما اجملاهر بدينهم .وت ذذري الدولة الطرف إىل
السذ ذ ذ ذوابق القاذ ذ ذ ذذائية للمحكمة األوروبية قوق اإلاسذ ذ ذ ذذان اليت تنص على أن املاد  9من االتفا ية األوروبية
قوق اإلاس ذذان ال تا ذذمن وضذ عا ض ذريبيا يفتلفا للكنائس أو ألعا ذذائها مقاراة بغريهم من دافع الا ذرائة.
غري أاه غياب توافق ااراء على املسذ ذ ذذتوى األورويب ب ذ ذ ذ ن املسذ ذ ذذائل الاذ ذ ذريبية سذ ذ ذذياق الكنائس
أو املنظمات الدينية وملا كاا هو املسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لة ترتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ وتقاليد الدوإ األعاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء
االحتاد األورويب ينبغ أن تس ذذتفيد هو الدوإ من هامق تقدير واس ذ للغاية .واالس ذذتثناء الوحيد هو عندما
يكون لإلجراء الارييب أثر ط املوارد ا يوية جلمعية دينية با ي كل طرا على استدامة اجلمعية(.)18
 18-6و هو القاية مل يثب صاحبا البالغ أن دف ضريبة الد ل كان له أي أثر على حقهم
اجملاهر بدينهم .وإذا لصذ اللجنة إىل اسذتنتاو يفتلف فان الدولة الطرف تؤكد أن التد ل منصوص
عليه القااون و د كان ضذ ذذروراي ماية السذ ذذالمة العامة والنظام العام والصذ ذذحة العامة وحقوق اا رين
وحرايهتم األسذذاسذذية .و هوا اخلصذذوص تؤكد الدولة الطرف من جديد أن القوااني ذات الصذذلة حمايد
و ة اعتبارها د صذ ذذيغ بد ة كافية لتمكني الفرد من تنظيم سذ ذذلوكه وفقا لولك ال سذ ذذيما ابلنظر إىل
أن تعريف لالعملل ال يعين ضذ ذ ذذمنا أن اإلعااة املقصذ ذ ذذود ينبغ أن تكون معفا من الاذ ذ ذرائة .زد على
ذلك أن النظام الا ذ ذري يب موجود ملنفعة الس ذ ذذكان كافة إذ يوفر األمواإ لنظام الرعاية الص ذ ذذحية ووكاالت
إافاذ القااون والنظام القاذ ذذائ  .وابلنظر إىل الاذ ذذبلة النسذ ذذبية ملقدار الاذ ذريبة املفروضذ ذذة على صذ ذذاحيب البالغ
ة أياا اعتبار التد ل متناسبا.
 19-6وعصذذوص ادعاء صذذاحيب البالغ بوجة املاد  )1(14من العهد ت ذذري الدولة الطرف إىل أاه
ينبغ عدم تفسري املاد املوكور على أهنا تقتا من الدوإ األطراف أن تتناوإ ابلتفصيل اي ا جذ
اليت يس ذ ذ ذذو ها أحد األطراف وإىل أن ا اجة إىل ض ذ ذ ذذمان اش ذ ذ ذذتغاإ الس ذ ذ ذذلطة القا ذ ذ ذذائية بفعالية د ويز
للمحاكم ال سذ ذ ذ ذذيما احملاكم األعلى درجة بجرد أتييد األسذ ذ ذ ذذباب الوارد رار احملكمة األدل درجة
أن ترفض الطعن حرصا على إدار القاااي و معقوإ(.)19
 20-6و هذو القاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة ترى الذدولذة الطرف أن القرارات املطعون فيهذا تقذدم تعليال كذافيذا .وتعر
القرارات و ائ القاذية وكولك ادعاءات صذاحيب البالغ وأسذباب االسذتنتاو املتوصذل إليه .وابإلشذار إىل
رار جملس األحكام الاذ ذريبية املسذ ذذبقة الوي أيدته احملكمة اإلدارية العليا أوضذ ذذح حمكمة االسذ ذذتفناف
اإلدارية لصاحيب البالغ سبة اوع إعااتهما للاريبة .و د فُحص ادعاءات صاحيب البالغ فحصا
ووضذح توضذيحا شذامال القرار امل ذار إليه الصذادر عن جملس األحكام الاذريبية املسذبقة وكان
وافيا ُ
هذوا القرار متذاحذا لص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحيب البالغ اللذوين كذان ميثلهمذا حمذام .غري أهنمذا كمذا أشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذري إليذه القرار
مل ي ذ ذ ذ ذذرحا كيفية ا تالف ا ذ ذ ذ ذذيتهما عن القا ذ ذ ذ ذذية اليت اظر فيها جملس األحكام الاذ ذ ذ ذ ذريبية املس ذ ذ ذ ذذبقة.
__________

( )18احملكمة األوروبية قوق اإلاسان رابطة شهود يهو ضد فراسا (ال كوى ر م  )05/8916الفقر ( 53ابلفراسية).
( )19فريليندن ضد هولندا ( )CCPR/C/88/D/1187/2003الفقر .7-7
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ا ا ادعاءات صذاحيب البالغ ب ذ ن االاتهاكات املزعومة لالتفا ية
وتناول حمكمة االسذتفناف اإلدارية أي ذ
األوروبية قوق اإلاسذذان ابإلشذذار إىل رار املسذذت ذذار العد الوي صذذدر و سذذابق اذذيتهما
والوي تا ذذمن تعليال مس ذذتفيا ذذا .وابملثل فان احملكمة اإلدارية ابلرجوع إىل حكم س ذذابق حملكمة االس ذذتفناف
اإلدارية استندت أياا رارها إىل رار جملس األحكام الاريبية املسبقة.
 21-6وعصذ ذذوص ادعاء صذ ذذاحيب البالغ أهنما مل ُمينحا جلسذ ذذة اسذ ذذتماع ت ذ ذذري الدولة الطرف إىل أن
حتذديذد مذا إذا كذااذ احملذاكم احملليذة تقيّم على النحو السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذليم وجذاهذة األدلذة املطلوبذة حذديثذا أمر يتجذاوز
اطاق ا تصذاص اللجنة من حيث املبدأ .وعالو على ذلك أدىل الطرفان ب ذهاداهتما كتابة .ومل يطلة
صذذاحبا البالغ اسذذتفنافهما أمام احملكمة اإلدارية تقدمي شذذهادات شذذفوية .و د صذذرحا ملا أوال بيان
ط إىل حمكمة االسذ ذ ذذتفناف اإلدارية وشذ ذ ذذرحا البداية أسذ ذ ذذباب ال ذ ذ ذذكوى التماسذ ذ ذذهما املقدم إىل
احملكمة اإلدارية العليا .غري أن بوإ االلتما كان يتو ف على إذن احملكمة اإلدارية العليا ابالسذتفناف.
وعلى أي حاإ تؤكد الدولة الطرف أن اي املعلومات ميكن أن تقدم كتابة أياذ ذ ذ ذ ذ ذ ا .وابإلض ذ ذ ذ ذ ذ ذذافة إىل
ذلك فان املسذ ذ لة املعروضذ ذذة على احملاكم احمللية ليسذ ذ مسذ ذ لة و ائعية وإ ا مسذ ذ لة ااواية .وأوضذ ذذح
رارها رفض طلة صذاحيب البالغ عقد جلسذة اسذتماع أن اخلالف بني
حمكمة االسذتفناف اإلدارية
الطرفني مل يكمن طبيعة الوجود مؤسسة بيثيل أو ما يرتتة على عاوية الرهبااية بل ما إذا
كان التعويض اض ذ ذ ذ ذذعا للا ذ ذ ذ ذريبة أم ال .وملا كاا املس ذ ذ ذ ذ لة ذات طاب ااوين فقد لص ذ ذ ذ ذ حمكمة
االسذذتفناف اإلدارية عن حق إىل أن عقد جلسذذة االسذذتماع مل يكن من ش ذ اه أن يسذذهم ب القاذذية.
و هوا الصذ ذذدد تؤكد الدولة الطرف أن املو ف امل ذ ذذرتس للمحاكم احمللية مل يكن تعسذ ذذفيا وال ي ذ ذ كل
ط واضحا أو إاكارا للعدالة.
 22-6و ضذذوء ما تقدم ختلص الدولة الطرف إىل أن ادعاءات صذذاحيب البالغ إذا اعتربت مقبولة
فاهنا ال تك ف عن ااتهاس قو هما بوجة املواد  14و 18و 26من العهد.
معلومات إضافية

من صاحيب البالغ
 19حزيران/يوايه  2018رد صاحبا البالغ على مالحظات الدولة الطرف .ويتناوإ صاحبا
1-7
البالغ أوال إفادات الدولة الطرف ب ذ ذ ذ ذ ن القوااني املنطبقة وي ذ ذ ذ ذذددان على ا كم الوي ينص على أن
الد ل اخلاض للاريبة بوصفه د ال من العمل هو األجر املدفوع مقابل األداء .كما يؤكدان أن الدولة
الطرف ال تعرت على غياب كل مؤش ذرات العال ة بني العامل وص ذذاحة العمل حالتهما -أي عدم
تو الكس ذذة املا وعدم الدف على أس ذذا اإلقاز وااتفاء ا ق املطالبة أبي أجر كان .ووفقا ملا
ذكرتذه الذدولذة الطرف من إمكذذاايذذة وجود حذاالت شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيهذذة بذا فيذذه الكفذذايذة لتلذذك اليت تربر اإلعفذذاء من
الا ذ ذرائة بص ذ ذذور منطقية  -مثل الدعم املقدم دا ل األس ذ ذذر املعي ذ ذذية  -يفرت أن يكون واض ذ ذذحا أن
حالة صاحيب البالغ حتديدا ينبغ أن تندرو ضمن هو الففة بسبة تقدمهما السن وما يرتتة على
ذلك من يود.
 2-7وردا على حجذ املقبولية اليت أثريت مؤ را مالحظات الدولة الطرف يدف صذاحبا البالغ
أبن الدولة الطرف تعلم جيذدا أهنمذا متقذدمان السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن ويفرت أن يكون واضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذحذا أن هوا الظرف
علهما غري ادرين على العمل .و د طلبا مرارا عقد جلسة استماع لتقدمي تفاصيل عن روفهما لكن
طلباهتما وبل ابلرفض .وهكوا س ذ ذذكون أي اقص مزعوم س ذ ذذجل اإلثبات راجعا إىل عدم ض ذ ذذمان
الدولة الطرف حق صذذاحيب البالغ جلسذذة اسذذتماع .واتيجة لولك يعرت صذذاحبا البالغ على دف
الدولة الطرف أبهنما مل يعرضا ادعاءاهتما املتعلقة بتقدم السن إىل السلطات احمللية.
GE.20-16035
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 3-7وعصذ ذذوص ادعاء الدولة الطرف أن صذ ذذاحيب البالغ مل ي ذ ذذتكيا من ااتهاس حقهما احملاكمة
العادلة على املسذذتوى احملل يصذذر صذذاحبا البالغ على أهنما تقدما بعد طلبات للحصذذوإ على جلسذذة
اسذ ذ ذ ذذتماع كما أكدا ابسذ ذ ذ ذذتمرار أن الطريقة اليت جرت ملا اإلجراءات د حرمتهما من حقهما حماكمة
اائية عادلة.
 4-7وينف صاحبا البالغ كولك أن شكوا ا بوجة املاد  )1(14ال تتفق من حيث املوضوع م
أحكذذام العهذذد .وردا على حجذ الذذدولذذة الطرف يذذدفعذذان أبن احملكمذذة األوروبيذذة قوق اإلاس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان ذذد
طورت سذ ذ ذوابقها القاذ ذ ذذائية منو اذ ذ ذذية فريادزيين ضذ ذ ذذد إيطاليا و اذ ذ ذ أبن أي ازاع ضذ ذ ذرييب وز بوله
بوجة الفرع املدين من املاد  6من االتفا ية األوروبية قوق اإلاس ذ ذذان إذا كان من املمكن وص ذ ذذفه أباه
ازاع يتعلق ابإلعاانت االجتماعية( .)20واألهم من ذلك أن املاد  )1(14من العهد ختتلف صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيغتها
عن املذاد  6من االتفذا يذة .وعصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص اجلملذة األوىل من املذاد  )1(14من العهذد اليت تنص على أن
لاي األشذ ذذخاص متسذ ذذاوون أمام احملاكم واويفات القاذ ذذائيةل أوضذ ذذح اللجنة أن الاذ ذذمااة ال تنطبق
على احملاكم واويفات القاذائية الوارد اجلملة الثااية من هو املاد فحسذة بل ة أياذا احرتامها
كلما أوكل القااون احملل إىل هيفة اذائية مهمة اذائية( .)21وملا كاا الدولة الطرف د كلف احملاكم
اإلدارية ابلنظر املسذائل املتعلقة ابلاذرائة فان هو الاذمااة تظل منطبقة اذية صذاحيب البالغ.
وعالو على ذل ذذك ورغم اعرتافهم ذذا أبن ا ق اللجوء إىل حمكم ذذة أو هيف ذذة ا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائي ذذة على النحو
املنصذ ذ ذ ذذوص عليه اجلملة الثااية من املاد  )1(14ال ينطبق ا االت اليت ال مينح فيها القااون احملل
أي اسذ ذ ذذتحقاق لل ذ ذ ذذخص املعين( )22فان اذ ذ ذذيتهما تتعلق بتحديد حقهما إعفاء ضذ ذ ذرييب ائم متنحه
الدولة الطرف ألعااء منظمات دينية أ رى .لوا ينبغ رفض اعرتاضات الدولة الطرف على املقبولية.
 5-7ويدف ص ذ ذذاحبا البالغ عص ذ ذذوص ادعاءاهتما بوجة املاد  26من العهد أبهنما ّدما ابلفعل
رارات اذ ذ ذ ذذائية تدعم ادعاء ا أن وكالة الاذ ذ ذ ذرائة أعف لسذ ذ ذ ذذنوات عديد أعاذ ذ ذ ذذاء منظمات دينية
أ رى من الا ذريبة املفروض ذذة على الدعم املا الوي يتلقواه من منظماهتم .ويق على عاتق الدولة الطرف
إثبات حدوع تغيري هو املمارسذ ذ ذذة بعد عام  .1990واألكيد أن األدلة اليت دماها إىل احملاكم احمللية
وإىل اللجنة التوييل  45واليت تستند إىل معلومات ضريبية متاحة للجمهور تثب عكس ذلك.
 6-7ويؤكد ص ذ ذ ذذاحبا البالغ من جديد أن احملاكم احمللية مل تقدم تربيرا للمعاملة التفا ذ ذ ذذيلية .وكون احملاكم
اكتف ابلرجوع إىل ا ذ ذ ذ ذذية أ رى دون توض ذ ذ ذ ذذيح س ذ ذ ذ ذذبة اعتبارها القا ذ ذ ذ ذذيتني متطابقتني أمر ال يس ذ ذ ذ ذذتو
الاذماانت املنصذوص عليها املاد  26من العهد .وتطرح هو املقاراة إشذكاليات اصذة ألن احملاكم احمللية
توص ذ ذذل فيما يبدو إىل اس ذ ذذتنتاجها على أس ذ ذذا اعتبارها أن املدع القا ذ ذذية املرجعية د ش ذ ذذارس بعض
أعماإ التوعية .غري أن هوا العامل ا اسم فيما يبدو مل يُزعم ط أاه موجود اية صاحيب البالغ.
 7-7ويعرت ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذا البالغ على مالحظذات الذدولذة الطرف إطذار املذاد  18من العهذد .و ذا
ي ذ ذ ذذككان وجاهة اذ ذ ذذااي احملكمة األوروبية قوق اإلاسذ ذ ذذان اليت ذكرهتا الدولة الطرف إذ يبدو أهنا
تتعلق ابااثر السذلبية املرتتبة على ت ذريعات ضذريبية صذائبة حاالت أ رى .غري أهنما ينازعان هو
القاية الرفض التمييزي لتطبيق امتياز ضرييب ائم ُمينح ألفراد منظمات دينية أ رى وملتطوع اخلدمة
التطوعية األوروبية .و د س ذذبق للمحكمة األوروبية أن رأت أن رفض الدولة العا ذذو منح ص ذذاحيب البالغ
امتيازا ضريبيا ومنحه ألعااء منظمات دينية أ رى يناإ من حرية الفرد اجملاهر بدينه(.)23

__________

()20
()21
()22
()23
12

احملكمة األوروبية قوق اإلاسذذان ايدزفيك ضذذد أملاايا (ر م ( )2ال ذذكوى ر م  )08/12852القرار الصذذادر
ايسان/أبريل  2010الفقرات .32-31
اللجنة املعنية قوق اإلاسان التعليق العام ر م  32الفقر .24
املرج افسه الفقراتن  16و.17
احملكمة األوروبية قوق اإلاسذ ذ ذذان اذ ذ ذذية ماغيار كرييسذ ذ ذذتين مينوايتا إيغيهاز وآ رون ضذ ذ ذذد هنغاراي (ال ذ ذ ذذكوى
ر م  11/70945وشكاوى أ رى) القرار الصادر  8ايسان/أبريل  2014الفقراتن  92و.94

1

GE.20-16035

CCPR/C/129/D/2744/2016

 8-7ويؤكد صذ ذ ذ ذ ذذاحبا البالغ أن رارات احملاكم احمللية اليت رفاذ ذ ذ ذ ذ دعوا ا إبجراءات موجز وعدم
عقد جلسذ ذذة اسذ ذذتماع طواإ اإلجراءات احمللية ت ذ ذذكل ااتهاكا قو هما احملاكمة العادلة با ذلك
حقهما تكافؤ وسائل الدفاع و رار معلل.

من الدولة الطرف
موكر شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفوية مؤر ة  22شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذباط/فرباير  2019تؤكد الدولة الطرف من جديد أن غاية
-8
الكسة ليس شرطا أساسيا العتبار الن اط عمال ومن مث فان الد ل الناشئ عن ذلك الن اط خا
للاذريبة .وتكرر الدولة الطرف كولك حججها ب ذ ن عدم اسذتنفاد سذبل االاتصذاف احمللية ما دام صذاحبا
البالغ مل يثريا مسذ ذ ذ لة السذ ذ ذذن وعدم القدر على العمل إطار اإلجراءات احمللية .وعلى أية حاإ يبدو
وعما إذا
أن هو االدعاءات تتعلق بتطبيق القااون احملل الوي يندرو ا تصذ ذ ذ ذ ذ ذذاص احملاكم الوطنيةّ .
كاا ال ذ ذذكوى متفقة من حيث املوض ذ ذذوع م أحكام العهد تدف الدولة الطرف أباه ح على افرتا
أن اجلملة األوىل من املاد  )1(14ت ذ ذذمل إجراءات احملاكم اإلدارية فان االدعاءات اليت أاثرها ص ذ ذذاحبا
البالغ ال تندرو اطاق ا ماية املكرسذ ذذة فيها وه تتعلق أسذ ذذاسذ ذذا ابملسذ ذذاوا أمام احملاكم .وعصذ ذذوص
اجلملذة الثذاايذة من املذاد  ) 1(14ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدد الذدولذة الطرف على أن اإلجراءات احملليذة مل تكن متعلقذة ق
صذ ذ ذذاحيب البالغ ا صذ ذ ذذوإ على إعفاء ض ذ ذ ذرييب ائم يث تظل هو املطالبات متعارضذ ذ ذذة من حيث
املوضذ ذ ذذوع م أحكام العهد .وعصذ ذ ذذوص األسذ ذ ذذس املوضذ ذ ذذوعية للقاذ ذ ذذية تؤكد الدولة الطرف أن القوااني
والسذوابق القاذائية للمحاكم ه اليت ينبغ االسذتناد إليها عند تقييم طلة صذاحيب البالغ إعفاء ا من
الا ذ ذرائة .غري أن القوااني والس ذ ذوابق القا ذ ذذائية ال ت ذ ذذري إىل وجود إعفاء ذي طاب عام .وحتتوي التوييالت
اليت دمها صاحبا البالغ إفادات غري مؤيد  .وح إذا افرتضنا أن بعض املنظمات الدينية تام أعااء
يعفون من الاذرائة فقد تكون هو حاالت متفر ة انوة عن تقييمات فردية تسذتند إىل معايري القااون
املوض ذ ذ ذذوعية .وتدف الدولة الطرف كولك أبن االدعاء املس ذ ذ ذذتجد الوي دمه ص ذ ذ ذذاحبا البالغ  -وهو أن
املعذذاملذذة املختلفذذة اليت يُزعم أهنمذذا تلقيذذاهذذا ذذد تنذذاإ من عذذة الرهبذذاايذذة مذذا يؤدي إىل تقويض حقهمذذا
اجملاهر بدينهما  -ال يثري مس لة منفصلة إطار املاد  18من العهد.
املسائل ااإلكراءات املعراضة على اللجنة

النظر املقبولية
 1-9بذذل النظر أي ادعذذاء يرد بالغ مذذا ذذة على اللجنذذة أن تقرر عمال ابملذذاد  97من
اظامها الدا ل ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال بوجة الربوتوكوإ اال تياري.
 2-9وتالحظ اللجنذة أن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحيب البالغ ذدمذا شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكويني ممذاثلتني إىل احملكمذة األوروبيذة قوق
اإلاس ذذان وأن احملكمة أعلن عدم مقبولية األوىل عام  2013والثااية عام  .2015وتالحظ اللجنة
أن ال ذ ذ ذذكوى اليت دمها ص ذ ذ ذذاحبا البالغ إىل احملكمة األوروبية عام  2013تتعلق ابال تطاع الا ذ ذ ذرييب
املفرو على ص ذ ذ ذ ذ ذذاحيب البالغ عن الفرت  2011-2004واإلجراءات احمللية ذات الص ذ ذ ذ ذ ذذلة .غري أن هو
ال ذواغل ليسذ جزءا من التقييم ا ا الوي وريه اللجنة بناء على الطلة الصذريح املقدم من صذذاحيب
البالغ .وبناء عليه ستقتصر اللجنة على هوا اجلزء من تقييمها لل كوى اليت ّدمها صاحبا البالغ إىل
احملكمذذة األوروبيذذة عذذام  .2015وتذذو ّكر اللجنذذة أبن الذذدولذذة الطرف حتفظ ذ على املذذاد ()2(5أ) من
العهد ملن اللجنة من دراسذ ذذة البالغات اليت سذ ذذبق أن اظرت فيها هيفة دولية أ رى .غري أن اللجنة ت ذ ذذري
من جهذذة أ رى إىل اجتهذذادهذذا الثذذابذ ومفذذاد أاذذه حذذاإ رفا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ هيفذذة دوليذذة أ رى مثذذل احملكمذذة
األوروبية قوق اإلاس ذ ذذان ش ذ ذذكوى مقدمة إليها ألس ذ ذذباب إجرائية دون النظر األس ذ ذذس املوض ذ ذذوعية
فال ميكن القوإ إن ال كوى د ل ث ل ومن مث استبعاد ا تصاص اللجنة(.)24
__________

( )24ألزيري ضد .السويد ( )CCPR/C/88/D/1416/2005الفقر .1-8
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 3-9و القا ذ ذ ذ ذ ذذية يد النظر رفا ذ ذ ذ ذ ذ احملكمة األوروبية قوق اإلاس ذ ذ ذ ذ ذذان مليفة مؤلفة من ا
واحد  1ت ذرين األوإ/أكتوبر  2015شذكوى صذاحيب البالغ املقدمة ذلك العام حيث تبني أن
معايري املقبولية املنص ذذوص عليها املادتني  34و 35من االتفا ية األوروبية قوق اإلاس ذذان مل تس ذذتوف.
وتالحظ اللجنذة هذوا الص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدد ادعذاء الذدولذة الطرف أاذه ال يوجذد هذوا البالغ املقذدم إىل اللجنذة
ما ي ذذري إىل أن شذذكوا ا املقدمة إىل احملكمة األوروبية عام  2015مل تسذذتوف املعايري ال ذذكلية البحتة
املنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليهذذا املذذادتني  34و )1(35و( )2من االتفذذا يذذة .وعالو على ذلذذك فذذان مذذا تبقى من
أسذباب عدم املقبولية املنصذوص عليها املاد ()3(35أ) و(ب) من االتفا ية ة أن ي ذمل إىل حد
ما دراسذة األسذس املوضذوعية للقاذية .وهكوا فمن الواضذح اظر الدولة الطرف أن آلية أ رى من
آليات التحقيق الدو أو التسذوية الدولية د فحصذ األسذس املوضذوعية لقاذية صذاحيب البالغ .وتُو ّكر
اللجنة أباه ينبغ حيث مل تسذتند احملكمة األوروبية رار عدم املقبولية إىل أسذس إجرائية فحسذة بل
كولك إىل أس ذذباب ت ذذمل النظر بقدر ما األس ذذس املوض ذذوعية اس ذذتنتاو أن املس ذ لة ذاهتا جرى النظر
فيها ابملعىن املقص ذ ذذود التحفظات ذات الص ذ ذذلة على املاد ()2(5أ) من الربوتوكوإ اال تياري .غري أن
التعليل احملدود الوارد العبارات الوجيز لرس ذذالة احملكمة األوروبية قوق اإلاس ذذان ال يس ذذمح للجنة
األسذس
الظروف اخلاصذة ملو القاذية أبن تفرت أن دراسذة ملف القاذية مشل النظر ابلقدر الكا
املوضوعية وفقا للمعلومات اليت دمها صاحبا البالغ والدولة الطرف إىل اللجنة .ومن مث ترى اللجنة
أاه ال يوجد ما لوإ دون النظر هوا البالغ بوجة املاد ()2(5ب) من الربوتوكوإ اال تياري(.)25
 4-9وتالحظ اللجنة أيا ذ ذ ذذا أن س ذ ذ ذذبل االاتص ذ ذ ذذاف احمللية اس ذ ذ ذذتُنفدت على النحو املطلوب بوجة
املاد () 2(5ب) من الربوتوكوإ اال تياري .و هوا اخلصذوص ترفض اللجنة اعرتاضذات الدولة الطرف
على مقبولية شذ ذذكوى صذ ذذاحيب البالغ جة أهنما مل يثريا على املسذ ذذتوى احملل مسذ ذ لة عدم درهتما على
العمل بسبة سنهما كما مل يعرتضا على رفض طلبهما عقد جلسة استماع ابعتبار هوا الرفض ااتهاكا
ملبدأ تكافؤ وسذ ذ ذ ذذائل الدفاع .وترى اللجنة أن ادعاءات صذ ذ ذ ذذاحيب البالغ بوجة املواد  )1(14و 18و26
من العهد يبدو أهنا أثريت من حيث اجلوهر على األ ل.
 5-9وعالو على ذلك تالحظ اللجنة ادعاء صذ ذ ذ ذ ذذاحيب البالغ بوجة املاد  )1(14من العهد أن
رارات السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطات احمللية مل تكن معللة كما ة وأاه مل يُسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمح وما رغم طلباهتما املتكرر بتقدمي
حججهما جلسذ ذ ذ ذذة اسذ ذ ذ ذذتماع .وتراع اللجنة مو ف الدولة الطرف القائل إاه ينبغ اعتبار هوا اجلزء
من البالغ غري مقبوإ إذ يتعار م أحكام العهد من حيث اال تصاص املوضوع .
 6-9وتو ّكر اللجنة أبن املاد  14من العهد تتس ذذم بطاب معقد على حنو اص فه ت ذذتمل على
ض ذ ذ ذذماانت ش ذ ذ ذ ذات جماالت تطبيق يفتلفة .ويرد اجلملة األوىل من الفقر  1من املاد ض ذ ذ ذذمان عام
ب ذ ن املسذذاوا أمام احملاكم واويفات القاذذائية ينطبق بصذذرف النظر عن طبيعة اإلجراءات اليت يُنظر فيها
أمام هو اويفات .وا ق املعاملة على دم املسذ ذ ذ ذذاوا أمام احملاكم واويفات القاذ ذ ذ ذذائية يكفل ب ذ ذ ذ ذذكل
عام ابإلض ذ ذ ذذافة إىل املبادد الوارد اجلملة الثااية من املاد  )1(14مبادد املس ذ ذ ذذاوا الوص ذ ذ ذذوإ إىل
احملاكم وتكافؤ الفرص القااواية ويامن معاملة أطراف القاية املعنية من دون أي متييز(.)26
 7-9وعصذ ذذوص ادعاءات صذ ذذاحة البالغ بوجة اجلملة الثااية من املاد  )1(14من العهد تُوكر
اللجنة أبن ا ق جلس ذ ذ ذذة اس ذ ذ ذذتماع منص ذ ذ ذذفة وعلنية أمام حمكمة يفتص ذ ذ ذذة ومس ذ ذ ذذتقلة وازيهة مكفوإ
ا االت املتعلقة إبثبات التهم اجلنائية املوجهة إىل األفراد أو حتديد حقو هم والتزاماهتم دعوى ااواية.
__________

( )25بويرات ضد إسباايا ( )CCPR/C/107/D/1945/2010الفقر .3-7
( )26اللجنة املعنية قوق اإلاسان التعليق العام ر م  32الفقرات  7و 8و 13و.14
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وي تمذل مفهوم حتديد ا قوق وااللتزامات لدعوى ااوايةل على (أ) إجراءات اائية هدفها الفصل
ا قوق وااللتزامات ميادين العقود وامللكية واملس ذ ذ ذ ذذؤولية التقص ذ ذ ذ ذريية جماإ القااون اخلاص وكولك
(ب) املفاهيم املعادلة جماإ القااون اإلداري مثل إهناء اسذ ذ ذ ذ ذذتخدام مو ف اخلدمة املداية ألسذ ذ ذ ذ ذذباب غري
األس ذذباب الت ديبية وحتديد اس ذذتحقا ات الا ذذمان االجتماع أو ا قوق التقاعدية للجنود أو اإلجراءات
املتعلقة ابسذذتخدام األراض ذ العامة أو مصذذادر املمتلكات اخلاصذذة .كما د ي ذذمل ذلك (و) إجراءات
أ رى ة تقديرها م ذلك على أسا كل حالة على حد ضوء طبيعة ا ق املعين(.)27
 8-9وعند تطبيق هو املبادد على هو القاية تالحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن املنازعات
الاذريبية ال ميكن اعتبارها متصذذلة بتحديد ا قوق وااللتزامات دعوى ااواية .و هوا الصذذدد ال ترى
اللجنة أن من الا ذ ذذروري هو القا ذ ذذية أن تقرر ما إذا كاا املس ذ ذذائل املتعلقة ابجلباية ت ذ ذذكل حقو ا
أو التزامات دعوى مداية ألن ادعاءات صذ ذ ذ ذذاحيب البالغ ليس ذ ذ ذ ذ مدعمة با يكف من األدلة على
أي حاإ ألغرا املاد  2من الربوتوكوإ اال تياري .وعص ذذوص ادعاءات ص ذذاحيب البالغ ب ذ ن اقص
تعليل القرارات احمللية حتيط اللجنة علما ابدعاء الدولة الطرف أن القرارات احمللية تسذ ذ ذذرد و ائ القاذ ذ ذذية
ومزاعم صاحيب البالغ وأهنا تتامن أياا أسباب االستنتاو الوي لص إليه السلطات ابإلشار إىل
متناوإ صذ ذ ذ ذذاحيب البالغ .وعصذ ذ ذ ذذوص ادعاء صذ ذ ذ ذذاحيب البالغ أهنما
رارات أ رى ذات صذ ذ ذ ذذلة كاا
ا ذ ذ ذ ذ ذذيتهما ش ذ ذ ذ ذ ذذفواي تالحظ اللجنة مو ف الدولة الطرف القائل إن إبمكان
مل ُمينحا فرص ذ ذ ذ ذ ذذة الرتاف
الطرفني تقدمي أدلتهما كتابة وإن حمكمة االسذتفناف اإلدارية لصذ إىل أن جلسذة االسذتماع ما كاا
لتس ذذهم ب القا ذذية ابلنظر إىل الطاب القااوين للمسذ ذ لة املعروض ذذة عليها .وتالحظ اللجنة كولك أن
هناس اتفا ا أن املسذ ذ ذ لة ال عال ة وا بتهمة جنائية وال ترى اللجنة هو القاذ ذ ذذية أية داللة جنائية
كان من ش ذ ذ ذ ذ ذ هن ا أن تس ذ ذ ذ ذ ذذتدع ض ذ ذ ذ ذ ذذماانت أ وى .و ل هو الظروف ترى اللجنة أاه ليس أمامها
ما يسذ ذذمح وا أبن ختلص إىل أن صذ ذذاحيب البالغ مل ُمينحا ا قوق اإلجرائية افسذ ذذها اليت ُمنحها اخلصذ ذذم
أو إىل أن القا ذذااي ال ذذبيهة ال تعاا إطار إجراءات ش ذذبيهة أو إىل أن اإلجراءات احمللية د ااتهك
بطريقة أ رى حقهما املسذ ذ ذذاوا أمام احملاكم .لوا فان ادعاءات صذ ذ ذذاحيب البالغ بوجة املاد )1(14
غري مقبولة بوجة املاد  2من الربوتوكوإ اال تياري.
 9-9وعص ذ ذ ذ ذذوص املاد  26من العهد تالحظ اللجنة ادعاء ص ذ ذ ذ ذذاحيب البالغ أن الدولة الطرف د
أعف منو فرت طويلة أعاذ ذ ذ ذ ذ ذذاء منظمات دينية أ رى من دف ضذ ذ ذ ذ ذ ذريبة الد ل على الدعم املا الوي
يتلقواه من منظماهتم لكنها رفاذ ذ ذ طلبهما ا صذ ذ ذذوإ على هوا اإلعفاء .ويدفعان أبن اإلعفاء يسذ ذ ذذتند
إىل كون أعااء تلك املنظمات ال يعتربون مو فني ألهنم ال يعملون من أجل الكسة املا  .ورغم حقيقة
وضعهما ال سيما سنهما املتقدمة فقد افرت أن عاويتهما الرهبااية تستند إىل عال ة عمل.
 10-9ومن جهذذة أ رى حتيط اللجنذذة علمذذا بالحظذذات الذذدولذذة الطرف اليت تؤكذذد أاذذه ال يوجذذد
القااون السويدي حكم يكفل منح إعفاء ضرييب عام ألعااء منظمات دينية معينة .وفيما عدا حاالت
ليلة متفر ة تعود إىل حقبة ما بل اإلصذالح الاذرييب لعام  1990ال يوجد الوا أي سذوابق اذائية
ت ذري إىل أن أعاذاء املنظمات األ رى غري اليت ينتم إليها صذاحبا البالغ ينبغ إعفاوهم من الاذرائة
بصذ ذ ذ ذ ذ ذذفة عامة .ورغم عدم تقدمي أي دليل هوا الصذ ذ ذ ذ ذ ذذدد تقر الدولة الطرف ابحتماإ وجود حاالت
ليلة منح فيها هوا اإلعفاء ولكن هو القرارات ال بد أن تكون د اسذ ذ ذذتندت إىل تقييمات فردية وفقا
للمعايري املوضوعية املنصوص عليها القااون.
__________

( )27املرج افسه الفقر .16
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 11-9ولدى النظر هو القاذ ذذية توكر اللجنة أبن املاد  26حتظر التمييز القااون أو الوا
أي جماإ تنظمه وحتميه السذلطات العامة .وهكوا فان املاد  26تتعلق اباللتزامات املفروضذة على الدوإ
األطراف فيما يتص ذ ذذل بت ذ ذريعاهتا وبتطبيق هو الت ذ ذريعات .لوا فعندما تعتمد دولة طرف ااوان ما ة
أن يكون هوا القااون متفقا م متطلبات املاد  26اليت ت ذ ذ ذ ذذرتط أال يكون حمتوا متييزاي( .)28ومن انحية
أ رى ال ي كل كل ا تالف املعاملة متييزا(.)29
 12-9و هو القاذ ذ ذ ذذية تالحظ اللجنة أن القااون املتنازع فيه ال ينص على إعفاء أفراد معينني من
الاذرائة على أسذا دينهم .ولفن ثب ابلفعل أن ااتهاس املاد  26د ينجم عن األثر التمييزي لقاعد
أو تدبري حمايد اهر أو ال يقص ذ ذ ذ ذذد منه التمييز( )30فان اللجنة تالحظ روف هو القا ذ ذ ذ ذذية أن
القوااني ذات الصذذلة تؤثر اي األفراد على الس ذواء بن فيهم أعاذذاء املنظمات الدينية األ رى .و
هوا اخلصذوص تالحظ اللجنة أن صذاحيب البالغ يسذتندان ادعائهما املتعلق ابلتمييز إىل اذااي تعود
إىل عام  1957وعام  1968وعام  1986وه ا ذ ذ ذذااي س ذ ذ ذذبق ايعها بفرت طويلة اإلص ذ ذ ذذالح الا ذ ذ ذرييب
لعام  1990ود وإ ااون ضذ ذ ذ ذريبة الد ل حيز النفاذ  1كااون الثاين/يناير  2000وهو القااون الوي
كان أسذ ذذاسذ ذذا لإلجراءات احمللية اذ ذذيتهم .وترى اللجنة كولك ابلنظر إىل صذ ذذائص برانمذ اخلدمة
التطوعية األوروبية أاه مل يثب أن متطوع اخلدمة األوروبية وض ذ ذ ذ ذ مماثل لوض ذ ذ ذ ذ أعا ذ ذ ذ ذذاء الرهبااية
ألغرا دراستها بوجة املاد  26من العهد.
 13-9وعالو على ذلك ترى اللجنة أن حتديد ما إذا كاا حالة األش ذذخاص اخلاض ذذعني للا ذرائة
واملسذ ذذتفيدين من إعفاء ض ذ ذرييب مماثلة الوا أو يفتلفة أمر يتطلة أسذ ذذاسذ ذذا تقييما للو ائ وال سذ ذذيما
ما إذا كان اوع معني من أاواع األجر يعترب د ال من العمل ألغرا األحكام ذات الص ذ ذ ذ ذ ذ ذذلة من ااون
ضريبة الد ل وه مس لة ختص احملاكم احمللية.
 14-9و هذذو املرحلذذة تذذو ّكر اللجنذذة أبن أجهز الذذدوإ األطراف العهذذد ه اليت تتوىل عمومذ ا
اس ذذتعرا الو ائ واألدلة وتقييمها ما مل يثب أن هوا التقييم كان تعس ذذفيا بوض ذذوح أو ش ذذكل إاكارا للعدالة.
و ل هو الظروف وإذ مل يُعر على اللجنة ما يدفعها إىل اس ذ ذ ذ ذ ذذتنتاو الف ذلك ترى اللجنة أن
ص ذ ذذاحيب البالغ مل يثبتا فيما يتعلق أبهليتهما ابإلعفاء الا ذ ذرييب بوجة القوااني ذات الص ذ ذذلة أن تقييم
السذلطات احمللية كان تعسذفيا بوضذوح أو تسذبة إاكار العدالة يث شذكل معاملة تفاذيلية تتعار
م املاد  26من العهد.
 15-9وبناء عليه تعلن اللجنة أن هوا اجلزء من البالغ غري مقبوإ لنقص األدلة الداعمة بقتاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى
املاد  2من الربوتوكوإ اال تياري.
 16-9وتالحظ اللجنة كولك ادعاء صذذاحيب البالغ أن املعاملة التفاذذيلية املزعومة اليت عومال ملا ميكن
أن تنذاإ من عذة الرهبذاايذة وهو مذا يرتتذة عليذه تقويض حقهمذا اجملذاهر بذدينهمذا بوجذة املذاد 18
من العهد .وتالحظ اللجنة أياذا ادعاء صذاحيب البالغ أن العةء الاذرييب املفرو بصذرف النظر عن
طابعه التمييزي عةء غري متناس ذذة وأن له أثرا س ذذلبيا على اجملاهر بعتقداهتم الدينية .وتالحظ اللجنة
أن الدولة الطرف تفند هو االدعاءات أوال كوهنا ال تثري مسذ ذ ذ لة منفصذ ذ ذذلة بوجة املاد  18من العهد
مث كون هوا التد ل إن حصذ ذذل فقد كان منصذ ذذوصذ ذذا عليه القااون وسذ ذذعى إىل حتقيق غاية م ذ ذذروعة
وكان متناسبا م الغاية املن ود .
__________

( )28اللجنة املعنية قوق اإلاسان التعليق العام ر م  )1989(18الفقر .12
( )29املرج افسه الفقر .13
( )30برينس ضد جنوب أفريقيا ( )CCPR/C/91/D/1474/2006الفقر .5-7
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 17-9و تقييم هذو االدعذاءات ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذري اللجنذة أوال إىل اجتهذادهذا القذااوين الذوي ينطبق على هذو
القاذ ذ ذ ذ ذذية م مراعا ما يقتاذ ذ ذ ذ ذذيه ا تالف ا اإ والوي ينص على أن العهد ال يلزم الدوإ األطراف
بتمويل املدار املن ذ ذ ذ على أس ذ ذ ذذا ديين .غري أن الدولة الطرف إذا ارأتت توفري متويل عام للمدار
الذذدينيذذة فينبغ وذذا أن توفر هذذوا التمويذذل دون متييز( .)31وابملثذذل ترى اللجنذذة أن العهذذد ال يلزم الذذدوإ
األطراف بنح إعفاءات ض ذريبية على أس ذذا ديين .لوا و ض ذذوء ثبوت غياب األدلة الكافية على ادعاءات
التمييز اليت دمها صذ ذ ذ ذذاحبا البالغ بوجة املاد  26من العهد وإذ مل يثب كولك أن إلزام صذ ذ ذ ذذاحيب البالغ
بدف الا ذ ذ ذ ذريبة د انإ من حقهما اجملاهر بدينهما ترى اللجنة أن ادعاءات ص ذ ذ ذ ذذاحيب البالغ غري مؤيد
ابألدلة الكافية بوجة املاد  18من العهد.
 18-9وحتيط اللجنة علما كولك ابدعاء صذ ذ ذذاحيب البالغ أن تصذ ذ ذذنيفهما كمو فني يعمالن من أجل
الكسذذة املا تصذذنيف يسذ ء للغاية إىل معتقداهتما الدينية .و هوا اخلصذذوص تالحظ اللجنة أن صذذاحيب
البالغ مل يبينا ما عل التصذ ذ ذ ذذنيف القااوين العلماين لإلعااة اليت يتلقوهنا وهو تصذ ذ ذ ذذنيف ينطبق على كل فرد
د أثر فيهم سلبا أو تسبة حرماهنم إىل حد خل قهم اجملاهر بدينهم.
-10

وبناء عليه تقرر اللجنة ما يل :

أن البالغ غري مقبوإ بوجذ ذ ذذة املذ ذ ذذادتني
(أ)
الربوتوكوإ اال تياري؛
(ب)

2

و 3والفقر (2ب) من املذ ذ ذذاد

5

من

أن لاإ هوا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحيب البالغ.

__________

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