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اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثالثة والثمانني ( 20كانون الثاين/يناير  7 -شباط/فرباير .)2020
شااارك يف دراسااة ه ا ا الاابالغ أعضااا اللجنااة التاليااة أمسااا:ه  :سااو ان آهااو أسااوما ،وعيساااتو ألسااان ساايدي و،
وأما اال سا االمان الدوسا ااري ،وهنا ااد األيا ااوي اإلدريسا ااي ،وبراغا ااي غودبرانسا ااون ،وفيليا ااب اييف ،وأولغا ااا أ .خا وفا ااا،
وسيفاس لومينا ،وجهاد ماضي ،وفايث مارشال  -هااريس ،وبنياام داويات مرماور ،وكالرناس نيلسان ،ومي ي او أواتين،
ولويس إرنستو بيدرنريا رينا ،وخوسيه أجنيل رودريغير رييس ،وآن ماري س يلتون ،وفيلينا تودوروفا ،ورينايت وينرت.
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 1-1صاحب البالغ هو د .س ،.وهو مواطن إسباين مولاود يف  12نيساان/أبريل  .1999ويادعي صااحب
البالغ ،ال ي كان يبلغ من العمر  16سنة وقت األحداث موضوع الش وى ،أن الدولة الطرف ،حبرمانه مان
حقه يف التصويت يف االنتخاابت احمللية بسبب العمر ،قد انته ت حقوقه اليت ت فلها املاواد  ،)1(2و،)1(3
و ،4و )1(12ماان االتفاقيااة .وميثاال صاااحب الباااغ خااام .وقااد دخاال الربوتوكااول االختياااري حياار النفااان ابلنساابة
إىل الدولة الطرف يف  14نيسان/أبريل .2014
 2-1ويف  7أاير/ماايو  ،2019قاررت اللجناة ،وهاي تتصارف مان خاالل فريقهاا العامال املعاال ابلبالغااات،
أن تنظر يف مسألة مقبولية البالغ مبعرل عن أسسه املوضوعية.

الوققئع امق عرضهق صقحرب البالغ
 1-2يف عام  ، 2015أقام صااحب الابالغ يف منارل والدياه ال اائن يف باريل ،ساار الناد ،أملانياا ،ملادة
تريااد علااى شالشااة أشااهر( .)1وقااد رام صاااحب الاابالغ أن يصااوت يف انتخاااابت ر سااة ا لااس البلاادي احمللااي
املقررة يف  28حريران/يونيه .2015
 2-2ويف  7نيسان/أبريل  ، 2015تقدم صاحب البالغ بطلب إىل م تب هيئاة االنتخااابت البلدياة
يف بريل مان أجال رارساة حقاه يف التصاويت يف االنتخااابت .ويف  8نيساان/أبريل  ،2015قاررت البلدياة
رفض الطلب.
 3-2ويف  15أاير/مااايو  ،2015تقاادم صاااحب الاابالغ بطلااب اسااتئناف ادعااى فيااه أنااه ميل ا حااق
التصااويت يف االنتخاااابت البلديااة يف بلااد إقامتااه بوصاافه ماواطن دولااة عضااو يف اال اااد األوروي .وقوباال
اسااتئنافه ابلاارفض يف  24حريران/يونيااه  2015حبجااة أن صاااحب الطلااب ال يسااتويف شاارط احلااد األد
للسن املنصوص عليه يف القانون املنظ لالنتخاابت البلدية يف سار الند(.)2
 4-2وأُجريت االنتخاابت البلدية يف  28حريران/يونيه  ،2015من دون أن يتم ن صاحب الابالغ
من التصويت.
 5-2ويف  29متو /يوليه  ،2015رفع صاحب البالغ دعوى إىل احمل مة اإلدارية يف ساار الناد ،الايت
رفضاات الطلااب يف قرارهااا امل ا ر  4تش ارين الثاااين/نوفمرب  .)3(2016وقااد خلصاات احمل مااة إىل أن من ااع
احلق يف التصويت إجرا ٌ يربره انعدام النضج السياسي لدى األطفال وعدم قدرهت على التميير
األطفال َ
يف القضااي السياسية.
 6-2وق ا صدم صاااحب الاابالغ طلب ااق السااتئناف الق ارار أمااام احمل مااة اإلداريااة العليااا يف سااار النااد( ،)4الاايت
رفضت طلبه يف  7تشرين الثاين/نوفمرب .)5(2017
__________

()1
()2
()3
()4

()5

2

يفيد صاحب البالغ أبنه مل ي ن حيمل اجلنسية األملانية وقت األحداث.
ياانص القااانون املاانظ لالنتخاااابت البلديااة يف سااار النااد علااى أن يااع امل اواطنني األملااان و ي ااع م اواطال الاادول
األخرى األعضا يف اال اد األوروي املقيمني يف البلدية منا أكثار مان شالشاة أشاهر والباالغني مان العمار  18سانة
على األقل ،م هلون للتصويت يف االنتخاابت البلدية (املادة .))1(13
يفيد صاحب البالغ أبنه مي ن االطالع على احل ابلرجوع إىل القضية املسجلة ت الرق .3 K 921/15
يفيااد صاااحب الاابالغ أبن اسااتئنافه اسااتند إىل املااادة  )2(124ماان القااانون املاانظ للمح مااة اإلداريااة الا ي ياانص
على أن الطعون املتعلقة مبسائل نات صالة ابلواقاع أو القاانون ال تُقبال إال إنا تب صاني وجاود شا وك حقيقياة بشاأن
سالمة احل  ،وإنا تعلق األمر مبسألة نات أمهية أساسية ،وإنا ُوجادت ادعاا ات بشاأن عياب يف ح ا خ ماة
االستئناف يتعلق مبسائل نات صلة ابلواقع أو القانون واستندت إليه احمل مة لتحديد قرارها.
يفياد صااحب الابالغ أبناه مي ان االطاالع علاى احل ا ابلرجاوع إىل القضاية املساجلة ات الارق .2 A 433/16
ويرع أنه مل يطلع على األسباب املنطقية اليت استندت إليها احمل مة اإلدارية العليا يف سار الند لرفض ادعا اته.
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الشكوى
 1-3ي اادعي ص اااحب ال اابالغ أن حقوق ااه ال اايت ت فله ااا امل ااادة  )1(12م اان االتفاقي ااة انتُه اات ،ألن
التشاريعات الساارية يف سااار الناد متنااع األطفاال دون  18ساانة مان التعبااري حبرياة عاان آرائها السياسااية يف
مسار من املسارات اليت ت شر يف حياته وأن  16سنة
املسائل اليت ختصه  .ويرع أن االنتخاابت البلدية ٌ
من العمار أعطتاه ماا ي فاي مان النضاج للتصاويت ،علاى غارار األطفاال الخارين الباالغني مان العمار 16
سنة يف الوالايت اال ادية األخرى.
 2-3ويدعي صاحب البالغ أيضااق أن احلجاج الايت قادمتها احمل ماة اإلدارياة بشاأن ضارورة اكتسااب حاد
أد ماان النضااج السياسااي وامااتالك القاادرة علااى التميياار يف املسااائل السياسااية هااي حجااج مل يعااد مي اان قبو ااا
من الناحية القانونية ألن عدم توافر درجة معينة من القدرة على التميير يف املسائل السياسية ال مي ن اعتمااده
سبباق حلرمان األشخاص نوي اإلعاقة ،على سبيل املثال ،من حقه يف التصويت .ويشاري صااحب الابالغ،
بوجه اخلصوص ،إىل املادة  29من اتفاقية حقوق األشخاص نوي اإلعاقة ،اليت تنص على الترام الدول
األطراف أبن تتيح لألشخاص نوي اإلعاقة الفرصة كي ميارسوا حقوقه السياساية ،مياا يف نلا حقها
يف أن يصوتوا ويُنتَخبوا(.)6
 3-3ويدعي صاحب البالغ كا ل أن حرماان األشاخاص دون عمار  18سانة مان احلاق يف التصاويت،
ال ي ميثل حقاق سياسياق أساسياق وركناق من أركان الدميقراطية ،ينته مبادأ عادم التمييار امل ارس يف املاادة  2مان
االتفاقية( .)7ويف ه ا الصدد ،يرع صاحب البالغ أن عدداق كبرياق مان الاوالايت اال ادياة يف أملانياا ومان
الدول األعضا يف اال اد األوروي كانت قد قاررت ،يف وقات األحاداث ،أن ختفاض إىل  16سانة احلاد
األد لسن األهلية ملمارسة حق التصويت .وعلى ه ا األساس ،تنطوي القضاية املعروضاة علاى اللجناة
متييراق تعسفياق بسبب سن الطفل و/أو م ان إقامته و/أو جنسيته(.)8
ويفي ااد ص اااحب ال اابالغ أبن حرمان ااه م اان ح ااق التص ااويت يتع ااارب م ااع مب اادأ مص اااحل الطف اال
4-3
الفضلى الوارد يف املادة  )1(3من االتفاقياة .ويضاي ابلقاول إن حرماان األشاخاص دون عمار  18سانة
من حق التصويت ميثل قيداق قانونياق ال مي ن أن خيدم مصاحل الطفل الفضلى.
وخيتاات صاااحب الاابالغ ابلقااول إنااه ينبغااي أن تبااادر ساالطات سااار النااد إىل اختااان إج ارا ات
5-3
تشريعية فورية كي ختفض إىل  16سنة احلد األد لسن األهلية ملمارسة حاق التصاويت ،وفقااق للماادة 4
من االتفاقية.
ويفيد صاحب البالغ أبنه استنفد يع سبل االنتصاف الفعالة املتاحة خلياق بعد أن رفضت
6-3
احمل مة اإلدارية العليا يف سار الند طلباته .ورغ أنه كان إبم ان صااحب الابالغ أن يرفاع شا وى إىل
احمل مة الدساتورية يف ساار الناد ،فالن التمااس االنتصااف عان طرياق ها ه احمل ماة أمار ميا وس مناه منا
البدايااة ،ألن احمل مااة الدسااتورية تقاار بش ا ل قاااطع اسااتبعاد األحااداث ماان التصااويت وكاناات ست سااس
قرارهاا علاى اجتهااادات احمل ماة الدساتورية اال اديااة الثابتاة منا عقااود والايت تاربر اسااتبعاد األحاداث ماان

__________

()6

()7
()8
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ص اادقت الدول ااة الط اارف اتفاقي ااة حق ااوق األش ااخاص نوي اإلعاق ااة يف  24ش ااباط/فرباير  .2009وي اارع ص اااحب
الاابالغ أن الدولااة الطاارف ال تعاارتف ابالجتهاااد القضااائي حمل مااة العاادل األوروبيااة الاايت اقاارت صاااحب الاابالغ أن
ُحيااال إليهااا مل ا قضاايته ،وهااو اق ارتا رفضااته احمل مااة اإلداريااة علااى أساااس أن احمل مااة األوروبيااة ليساات خ مااة
استئناف عليا.
ي كااد صاااحب الاابالغ أن احلرمااان ماان حااق التص اويت هااو انتهاااك ل رامااة البشاار وقعاال املصاااحل السياسااية واالقتصااادية
لألطفال غري امل هلني للتصويت مرهتنة مبصاحل مواطنني ميتل ون األهلية للتصويت.
يرع صاحب البالغ أن اإلجرا الا ي خاختا ضاده يتعاارب أيضااق ماع املاواد  21و )1(24و 40مان ميثااق احلقاوق
األساسية لال اد األوروي ،فضالق عن املادة  12من االتفاقية األوروبية املتعلقة مبمارسة حقوق الطفل.
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()9
حاق التصاويت دون نقااد ودون االساتئناس بارأي األحااداث  .وملاا كاان صااحب الابالغ تلقاى إشااعاراق
أخرياق يتعلق بقرار وطال يف  7كاانون األول/ديسامرب  ،2017تارى اللجناة أن ها ا الابالغ قُا صغدم يف غضاون
املهلة الرمنية احملددة يف املادة  ) (7من الربوتوكول االختياري املتعلق إبجرا تقدمي البالغات.

مالحظقت الدولة الطرف بشأن املقبولتة
 1-4تدفع الدولة الطرف ،يف مالحظاهتا امل رخة  15كانون الثاين/يناير  ،2019بعدم مقبولية البالغ
لعاادم اسااتنفاد صاااحب الاابالغ سااب َل االنتصاااف احملليااة وفااق مااا تقضااي بااه املااادة (7ه ا) ماان الربوتوكااول
االختياري .وت كد أن صاحب الابالغ مل يقادم شا وى إىل احمل ماة الدساتورية يف ساار الناد ،كماا أناه مل يرفاع
القضااية املعروضااة علااى اللجنااة إىل احملاااك احملليااة .وتاارع الدولااة الطاارف أن صاااحب الاابالغ ،بعرضااه القضااية
مباشرة على اللجنة ،حرم احمل مة الدستورية من إم انية إبادا رأي بشاأن العالقاة باني االتفاقياة وقاانون
االنتخاابت احمللية يف سار الند وأشر تطبيق االتفاقية على ه ا القانون.
 2-4وت صكر الدولة الطرف أيضاق ابملاادة (7د) مان الربوتوكاول االختيااري الايت تانص علاى أن الابالغ
ينبغي أن يُعترب غري مقبول إنا كانت املسألة نفسها قد حبثتها اللجناة ابلفعال ،أو كانات أو ال تارال قياد
البحاث يف إطااار إجارا آخار ماان إجارا ات التحقياق الاادوا أو التسااوية الدولياة .ويف ها ا الصاادد ،تفيااد
تبني ما إنا كان قاد أحاال القضاية إىل هيئاات
الدولة الطرف أبن صاحب البالغ مل يقدم أي معلومات ص
دولية أخرى.

تعلتققت صقحرب البالغ على مالحظقت الدولة الطرف
 1-5يدعي صااحب الابالغ ،يف تعليقاات م رخاة  15نيساان/أبريل  ،2019أن اإلجارا ات القانونياة
الوطنيااة بشااأن اسااتنفاد ساابل االنتصاااف احملليااة ،كمااا تاارد يف القااانون األملاااين ،تشااري إىل احملاااك املدنيااة
واجلنائية واإلدارية فقط ،وال ت ُكر احمل مة الدستورية(.)10
 2-5وحسااب صاااحب الاابالغ ،فحا لااو كااان الطعاان أمااام احمل مااة الدسااتورية شاارطاق أساسااياق السااتنفاد
سبل االنتصاف احمللية مبوجب املادة (7ها) من الربوتوكول االختياري ،فلن ه ا اإلجرا لن ينطوي على
أي فاارص جنااا يف قضااية صاااحب الاابالغ .ويشااري إىل املااادة  64ماان دسااتور سااار النااد الاايت تاانص علااى
أ يااع املاواطنني ألملااان فااوق عماار  18ساانة حيااق ا التصااويت( ،)11وي كااد أن تفسااري احمل مااة الدسااتورية
يف س ااار الن ااد س ااي ون متفق ا ااق م ااع أح ااام ه ا ا ه امل ااادة .وي اادفع أيض ا ااق أبن احمل م ااة س ااتعتمد عل ااى الق ااانون
األساس ااي جلمهوري ااة أملاني ااا وعل ااى اجته اااد احمل م ااة الدس ااتورية اال ادي ااة ،وكالمه ااا ال يق اار حب ااق األح ااداث
يف التصويت(.)12
3-5

أخرى.

وي كاد صااحب الابالغ أن ها ا الابالغ قُا صدم إىل اللجناة فقااط ،ومل يعرضاه علاى أي هيئاة دوليااة

__________

( )9ال يقدم صاحب البالغ تفاصيل خددة عن اجتهاد احمل مة الدستورية اال ادية ال ي يشري إليه.
توضح القانون ال ي يشري إليه.
( )10ال يقدم صاحب البالغ معلومات ص
( )11انظر دستور سار الند ).(www.bijus.eu/?p=10314
( )12يشاري صااحب الاابالغ ،يف شا واه ،إىل املاادة  16ديااداق مان القااانون األساساي جلمهورياة أملانيااا ،الايت ال تنطبااق،
يوضح املادة مان القاانون األساساي جلمهورياة
فيما يبدو ،على السياق احلاا .وقد طُلب إىل صاحب البالغ أن ص
أملانيا وك ل االجتهادات القضائية اليت مي نه أن يستشهد هبا يف السياق احلاا.
4
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القضقاي واإل راءات املعروضة على اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-6قبل النظر يف أي ادعا يرد يف بالغ ما ،يتعني على اللجنة ،وفقاق للمادة  20من نظامهاا الاداخلي،
أن تقرر ما إنا كان البالغ مقبوالق أم ال مبوجب الربوتوكول االختياري .
 2-6وحلسا مسااألة مااا إنا كاناات القضااية نفسااها قااد ُحبثاات أو ال تارال قيااد البحااث يف إطااار إجارا
آخاار ماان إجارا ات التحقيااق الاادوا أو التسااوية الدوليااة ،تالحااا اللجنااة أن الدولااة الطاارف أكاادت ،يف
توضااح مااا إنا كاناات
مالحظاهتااا امل رخااة  15كااانون الثاين/يناااير  ،2019أن امللا ال يتضاامن معلومااات ص
املسااألة نفسااها قااد ُحبثاات أو ال ت ارال قيااد البحااث يف إطااار إج ارا آخاار وأن صاااحب الاابالغ ادعااى يف
تعليقاته امل رخاة  15نيساان/أبريل  2019أن املساألة نفساها مل تُبحاث يف إطاار إجارا آخار مان إجارا ات
التحقيق الدوا أو التسوية الدولية.
3-6

وبنا ق عليه ،ترى اللجنة أن ه ا البالغ مقبول مبوجب املادة (7د) من الربوتوكول االختياري.

 4-6وتالحا اللجناة أن الدولاة الطارف اعرتضات ،يف مالحظاهتاا امل رخاة  15كاانون الثاين/ينااير ،2019
على مقبولية البالغ حبجة أن صاحب البالغ مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية عن طريق الطعن ابالستئناف
أمااام احمل مااة الدسااتورية .ويف ه ا ا الصاادد ،اايط اللجنااة علم ااق مبااا ورد يف تعليقااات صاااحب الاابالغ
امل رخة  15نيسان/أبريل  2019ومفاده أن احمل مة الدستورية مل ت ن ستمثل سبيل انتصااف فعااالق أل اا
كانت ستح أوالق مبا يتفاق ماع ح ا واضاح يف الدساتور يانص علاى أن األشاخاص فاوق  18سانة وحاده
م هلون للتصويت ،وكانت سرتفض طلبه.
 5-6وت ا صكر اللجنااة أبنااه قااب علااى أصااحاب البالغااات اسااتعمال يااع الساابل القضااائية و/أو اإلداريااة
اليت تتيح فرصة معقولة لالنتصاف .وتعترب اللجنة أناه ال حاجاة إىل اساتنفاد سابل االنتصااف احمللياة
إنا مل ي اان ااة مااا يااوحي موضااوعياق بنجاحهااا ،مااثالق م ا أكااد أن الاادعوى سا ُارتفض ،مبوجااب الق اوانني
احمللي ااة السااارية ،أو م ا اسااتُبعدت ،وفق ااق للس اوابق القضااائية الراسااخة ألعلااى ا يئااات القضااائية احملليااة،
إم انية التوصل إىل نتيجة إقابية( .)13وماع نلا  ،تالحاا اللجناة أن وارد وجاود شا وك أو افرتاضاات
بشأن مدى جنا اإلجرا ات أو فعالية سبل التظل ال يعفيه من استنفادها(.)14
 6-6ويف ها ه القضااية ،تالحااا اللجنااة أناه كااان قااب علااى صاااحب الاابالغ ،منطقيااق ،أن يرفااع شا وى
إىل احمل ماة الدسااتورية يف إطااار اساات مال اإلجارا ات علااى الصااعيد الااوطال ،وهااو ساابيل كااان متاحااق لااه وقاات
األحداث موضوع البالغ احلاا .وبينما يط اللجنة علما ابدعا صاحب البالغ أن سبيل االنتصاف
الدستوري ال ينطوي على أي فرص جناا  ،تالحاا أن صااحب الابالغ مل يُثبات صاحة ادعا اتاه بتقادمي
أمثلة على اجتهادات قضائية سابقة للمح مة الدستورية يف سار الند أو احمل مة الدستورية اال ادياة.
وترى اللجنة أنه ال مي ن احل على الطعن الدستوري ابلفشل فقاط ابالساتناد إىل األح اام الدساتورية
السااارية وقلااة قليلااة ماان الساوابق القضااائية .وتاارى اللجنااة أيض ااق أنااه كااان علااى صاااحب الاابالغ أن يتاايح
للمح مة الدستورية يف والية سار الناد الفرصاة لتفساري دساتور الوالياة يف ضاو الطلباات الايت تقادم هباا
__________

( )13انظا اار ،علا ااى سا اابيل املثا ااال ،اللجنا ااة املعنيا ااة حبقا ااوق اإلنسا ااان ،قضا ااية با اارات ومورغا ااان ضا ااد جاماي ا ااا ،الا اابالغ
رقا  ،1987/225الفق ارات  3-12إىل 5-12؛ وقضااية ابر يااغ ضااد فرنسااا ،الاابالغ رق ا  ،1988/327الفقاارة 1-5؛
وقضية يونغ ضد أسرتاليا ،(CCPR/C/78/D/941/2000) ،الفقرة .4-9
( )14انظاار ،علااى ساابيل املثااال ،اللجنااة املعنيااة حبقااوق اإلنسااان ،قضااية ر .ت .ضااد فرنسااا ،الاابالغ رق ا ،1987/262
الفقرة 4-7؛ وقضية س .س .ضد النرويج ،البالغ رق  ،1980/79الفقرة  .2-6انظر أيضااق قضاية سااديت ضاد
الدامنرك ،(CERD/C/62/D/25/2002) ،الفقرة .5-6
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صاحب الابالغ وأح اام االتفاقياة الايت استشاهد هباا .ويف غيااب تربيار مان جاناب صااحب الابالغ لألساباب
اليت جعلته ال ميارس حقه يف الطعن الدستوري ،غري ورد الش يف فرص جنا اإلجرا  ،ترى اللجنة أن
صااحب الابالغ مل يساتنفد يااع سابل االنتصااف احمللياة الاايت كانات متاحاة لاه علااى او معقاول للطعاان
يف االنتهاك املرعوم حلقوقه اليت ت فلها املواد  ،)1(2و ،)1(3و ،4و )1(12من االتفاقية.
 7-6وبنا ق عليه ،تعلن اللجنة أن البالغ غري مقبول مبوجب املادة (7ه) مان الربوتوكاول االختيااري
لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية.
-7
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ل ا ،تقرر اللجنة ما يلي:
(أ)

أن البالغ غري مقبول مبوجب املادة (7ها) من الربوتوكول االختياري؛

(ب)

أن ُحيال ه ا القرار إىل صاحب البالغ وإىل الدولة الطرف ،إلحاطتها علماق به.
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