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ملساواة يف التمتع حبمايـة     املساواة أمام القانون؛ ا       :املسائل املوضوعية
  القانون دون متييز

  ٢٦      :مواد العهد
  ٣  :مواد الربوتوكول االختياري

، اعتمدت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان،        ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول  ٢٧يف    
 من الربوتوكول االختياري، النص املرفق الذي يتضمن آراءها         ٥ من املادة    ٤مبوجب الفقرة   

  .١٥٨١/٢٠٠٧بشأن البالغ رقم 
  ]مرفق[
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  املرفق

 مـن   ٥ من املادة    ٤آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الفقرة            
الربوتوكول االختياري مللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         

  )املائةالدورة (والسياسية 
  بشأن

  **١٥٨١/٢٠٠٧البالغ رقم     
  )ال ميثله حمام(فيكتور دردا       : املقدم من

  صاحب البالغ  : أنه ضحيةىخص املدعالش
  اجلمهورية التشيكية      :الدولة الطرف

الرسـالة   (٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ٢٩    :تاريخ تقدمي البالغ
  )األوىل

 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨ املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      
  باحلقوق املدنية والسياسية،

  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٧ يف وقد اجتمعت  
فيكتور   الذي قدمه إليها السيد    ١٥٨١/٢٠٠٧ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

   مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،دردا
غ  الـبال  يع املعلومات املكتوبة اليت أتاحها هلا صـاحب        مج وقد وضعت يف اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافوالتـشاندرا      : شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف دراسة هذا البالغ          **  
والسيد حمجوب اهليبة، والسيد أمحد     والسيدة كريستني شانيه،    ناتوارالل باغوايت، والسيد األزهري بوزيد،      

والـسيدة زونكـي    ر الاله،   و والسيد راجسم  لسيدة هيلني كيلر،  أمني فتح اهللا، والسيد يوغي إيواساوا، وا      
، والسيد مايكل أوفالهريت، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا      ،  يوليا أنطوانيال موتوك  والسيدة  زانيلي ماجودينا،   

  .يلنيتكريستر  والسيد ،والسيد فابيان عمر سالفيويلوالسري ناجيل روديل، 
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   من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤راء مبوجب الفقرة آ    
، فيكتـور دردا  هو السيد    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٩املؤرخ  صاحب البالغ     -١

حالياً  ويقيم ١٩٢٢ من مواليد عام   )من مواطين تشيكوسلوفاكيا سابقاً   (أمريكي  وهو مواطن   
مـن جانـب    ويدعي صاحب البالغ أنه وقع ضحية انتـهاكات         . التشيكيةيف اجلمهورية   

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة    ٢٦ حلقوقه مبوجب املادة   اجلمهورية التشيكية 
  . وال ميثله حمام. ، وكان قد أُجرب على التخلي عن ممتلكاته لدولة تشيكوسلوفاكيا)١(والسياسية

  غالوقائع كما عرضها صاحب البال    
 /صاحب البالغ غادر تشيكوسلوفاكيا إىل الواليات املتحدة األمريكية يف حزيـران            ١-٢

 وفقـد بالتـايل جنـسية       ١٩٧٠، وحصل على اجلنسية األمريكية يف عـام         ١٩٦٤يونيه  
  .تشيكوسلوفاكيا ومل يطالب مطلقاً باستعادهتا

ـ   - وكان صاحب البالغ ميتلك عمارة سكنية يف براغ         ٢-٢ ة أرض  ـفينوهاردي وقطع
ضاحية يف  (يف كونراتيس   ) ١٠١٢ و ٢-١٠١١/١رقم  (وقطع أراضي أخرى    ) ٢٩١٣رقم  (

 أُجرب على التخلي عن العمارة السكنية لفائـدة         ١٩٦١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ويف  ). براغ
 املتعلق برد االعتبار القضائي على إبطـال مجيـع          ١١٩/١٩٩٠وينص القانون رقم    . الدولة

  .تباراً من تاريخ التربعالتربعات القسرية اع
، قضت حمكمة براغ اإلقليمية بأن صاحب الـبالغ مل          ١٩٩٨مارس  / آذار ٢٤ويف    ٣-٢

ية لفائدة الدولة، كما أنه ال يستويف شرط املواطنة وال ميكنه           ايثبت أنه أُجرب على التربع بالبن     
عـرض  كما خلصت احملكمـة إىل أنـه مل يت  . تقدمي شكوى مبوجب قانون إعادة املمتلكات   

  .لضغوط ملموسة عندما اختذ قرار التربع بالبناية لفائدة الدولة
، رفضت احملكمة نفسها الـشكوى      ١٩٩٨يونيه  / حزيران ٢٤ويف قرار آخر مؤرخ       ٤-٢

اليت تقدم هبا صاحب البالغ الستعادة ممتلكاته، ألنه ال يتمتع باملواطنة التشيكية، وفقاً للقانون     
، ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ويف  . بإعادة املمتلكات املتعلق   )٢(٨٧/١٩٩١اخلاص رقم   

__________ 

 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية دخل حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية          الربوتوكول االختياري للعهد الدويل    )١(
 .١٩٩٣فرباير / شباط٢٢التشيكية يف 

 اعتمدته احلكومة التشيكية لتحديد شـروط       برد االعتبار خارج نطاق القضاء     املتعلق   ٨٧/١٩٩١القانون رقم    ) ٢(
والستعادة احلق يف املمتلكـات،     . وعيإعادة املمتلكات لألشخاص الذين صودرت ممتلكاهتم إبان احلكم الشي        

    احلصول علـى اجلنـسية التـشيكية،       ) أ(مبوجب هذا القانون، يتعني أن يستويف الشخص عدة شروط منها           
وكان ينبغي استيفاء هذه الشروط خالل الفترة الزمنية اليت كـان مـن          . اإلقامة يف اجلمهورية التشيكية   ) ب(و

أكتـوبر  / تـشرين األول  ١أبريـل و  / نيسان ١ املمتلكات، أي حتديداً بني      املمكن أن ُيقدم فيها طلب استعادة     
أبطـل  ) ١٦٤/١٩٩٤رقم   (١٩٩٤يوليه  / متوز ١٢وصدر حكم من احملكمة الدستورية التشيكية يف        . ١٩٩١

اص املـستوفني  خشرط اإلقامة الدائمة وحدد إطاراً زمنياً جديداً لتقدمي طلبات استعادة املمتلكات بالنسبة لألش 
 .١٩٩٥مايو / أيار١ إىل ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين١روط، وذلك خالل الفترة من للش
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رفضت احملكمة الدستورية طلب صاحب البالغ مؤكدةً أنه، كمواطن أمريكي، ال حيق لـه              
  . تقدمي شكوى مبوجب قانون إعادة املمتلكات

وفيما يتعلق بقطع األرض يف ضاحية كونراتيس، أبلغ جملس مدينة براغ صـاحب               ٥-٢
 مبوجب ١٩٦٦يف عام  )٣( أن هذه القطع قد صودرت ١٩٩١يناير  /ن الثاين  كانو ٧البالغ يف   

  . ٨٥/١٩٦٠ والقانون ٥/١٩٤٥املرسوم 

  الشكوى    
يدعي صاحب البالغ أن رفض الدولة الطرف إعادة ممتلكاته يشكل متييـزاً علـى                -٣

  .  من العهد٢٦أساس اجلنسية وهو انتهاك للمادة 

  وليةتعليقات الدولة الطرف بشأن املقب    
، قدمت الدولة الطرف تعليقاهتا بشأن املقبولية واألسـس     ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٤يف    ١-٤

وتناولت الوقائع كما عرضها صاحب البالغ وأضافت أن احملكمة الرابعة يف براغ   . املوضوعية
، ١٩٩٠أغـسطس   / آب ١٣ويف  .  جبرمية الفرار من الدولة    ١٩٦٥مارس  / آذار ١٦أدانته يف   

  .١١٩/١٩٩٠ا احلكم استناداً إىل القانون أبطلت احملكمة هذ
، سعى صاحب البالغ إىل إبطال سـند اهلبـة          ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ويف    ٢-٤

 ١٤وبعـد اجللـسة الـيت ُعقـدت يف          . ية السكنية اليت كان ميتلكها يف براغ      ااملتعلق بالبن 
ت بأنه قد أُجـرب     ، قررت حمكمة املقاطعة إلغاء السند املذكور واعترف       ١٩٩٥سبتمرب  /أيلول

، ١٩٩٦ينـاير   / كانون الثاين  ٢٦وبعد جلسة ُعقدت يف     . على حتريره وبشروط غري منصفة    
أحالت حمكمة بلدية براغ القضية إىل حمكمة املقاطعة ملعرفة املزيد من احلقائق بشأن الضغوط              

، وبعد عدة جلسات    ١٩٩٧مارس  / آذار ١١ويف  . اليت تعرض هلا من أجل التوقيع على العقد       
شارك فيها صاحب البالغ والشهود الذين قدمهم، خلصت احملكمة إىل أن صاحب البالغ مل              

، ألغـت حمكمـة     ١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ويف  . يتعرض لضغوط عندما وهب البناية    
  . البلدية القرار الصادر عن حمكمة املقاطعة وأحالت إليها القضية مرة أخرى

حمكمة املقاطعة إىل مداوالهتا السابقة ورفضت      ، أشارت   ١٩٩٨مارس  / آذار ٢٤ويف    ٣-٤
، رفضت حمكمة البلدية قرار احملكمة اجلزئية       ١٩٩٩مارس  / آذار ٨ويف  . طلب صاحب البالغ  

، رفضت حمكمة املقاطعـة     ١٩٩٩أغسطس  / آب ١٧وبعد جلسة ُعقدت يف     . ألسباب إجرائية 
 ٨٧/١٩٩١ون رقـم    طلب صاحب البالغ بسبب عدم استيفاء شرط املواطنة الوارد يف القان          

، أيدت حمكمة البلديـة     ٢٠٠٠فرباير  / شباط ٢٤ويف  . املتعلق برد االعتبار خارج نطاق القضاء     
، رفـضت احملكمـة     ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ويف  . احلكم الصادر عن احملكمة اجلزئية    

  .يستند بوضوح إىل أسس واهيةالدستورية طلب االستئناف املقدم من صاحب البالغ على أنه 
__________ 

 ".مت إنشاء اإلدارة الوطنية لألراضي"استخدم صاحب البالغ عبارة  )٣(
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وفيما يتعلق بقطع األرض يف كونراتيس، أشارت الدولـة الطـرف إىل رأي وزارة                ٤-٤
 الـذي  ١٩٩١ينـاير  / كانون الثـاين ٧ و١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٦املالية الصادر يف  

أوضحت فيه أن صاحب البالغ ال يزال هو مالك تلك العقارات وميكنه إثبات حقـه عـن              
  . طريق احملكمة

، رفضت احملكمة األوروبية حلقوق     ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٠مارس و / آذار ١٩ويف    ٥-٤
وأوضحت . ستند بوضوح إىل أسس واهية   اإلنسان الطلبات املقدمة من صاحب البالغ ألهنا ت       

  . الدولة الطرف عدم علمها مبحتوى تلك الطلبات ألن صاحب البالغ مل يتطرق هلا
 أساس أنه يشكل سوء استغالل      واعترضت الدولة الطرف على مقبولية البالغ على        ٦-٤

ـ    ٣حلق تقدمي البالغات وفقاً ملدلول املادة        واحتجـت  . ول االختيـاري  ـ مـن الربوتوك
شيتيل ضد . ريناتوس ج، ١٤٥٢/٢٠٠٦باالجتهادات القانونية للجنة، وال سيما البالغ رقم      

بالغ ، وال )٥(كلود فيالسيه ضد فرنسا   ،  ١٤٣٤/٢٠٠٥، والبالغ رقم    )٤(اجلمهورية التشيكية 
، اليت رأت فيها اللجنة عدم مقبولية البالغات        )٦(غوبني ضد موريشيوس  ،  ٧٨٧/١٩٩٧رقم  

ويف القضية الراهنة،   . اليت تقدم بعد مضي فترة طويلة على وقوع االنتهاكات املزعومة للعهد          
، أي بعـد سـت   ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول  ٢٩حتتج الدولة الطرف بأن البالغ قُّدم يف        

 وبعد مضي   ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ر حكم احملكمة الدستورية يف      سنوات من صدو  
 ١٠أكثر من أربع سنوات على صدور قـرار احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان يف              

، علماً بأن قرار هذه احملكمة األخرية يتعلق باملسائل قيد االسـتعراض،            ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
  . ريوذلك دون تقدمي توضيح معقول هلذا التأخ

كما تعترض الدولة الطرف على مقبولية البالغ على أساس عدم االختصاص حبكم              ٧-٤
، أي قبـل    ١٩٦١املدة، وألن صاحب البالغ قد وهب هذه العقارات إىل الدولة يف عـام              

  .سالفيا االشتراكية على الربوتوكول االختياريوتصديق مجهورية يوغ
، اليت تشري إىل    ٢٦انونية للجنة بشان املادة     وتشري الدولة الطرف إىل االجتهادات الق       ٨-٤

 مـن   ٢٦أن املعاملة بصورة خمتلفة وفقاً ملعايري معقولة وموضوعية ال تشكل متييزاً مبعىن املادة              
وحتتج الدولة الطرف بأن صاحب البالغ مل يستوف مطلب املواطنة، ولـذا فـإن              . )٧(العهد

__________ 

رار بشأن عـدم املقبوليـة      ـق،  شيتيل ضد اجلمهورية التشيكية   . ريناتوس ج ،  ١٤٥٢/٢٠٠٦البالغ رقم    )٤(
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٤مؤرخ 

ـ    ـق،  كلود فيالسيه ضد فرنسا   ،  ١٤٣٤/٢٠٠٥البالغ رقم    )٥(  / آذار ٢٧ة مـؤرخ    ـرار بشأن عدم املقبولي
 .٣-٤، الفقرة ٢٠٠٦مارس 

، ٢٠٠١يوليه  / متوز ١٦ قرار بشأن عدم املقبولية مؤرخ       ،غوبني ضد موريشيوس  ،  ٧٨٧/١٩٩٧البالغ رقم    )٦(
 .٣-٦الفقرة 

، ١٩٨٧أبريـل   / نيسان ٩، آراء اعتمدت يف     لندازوان دي فريس ضد هو    ،  ١٨٢/١٩٨٤انظر البالغ رقم     )٧(
 .١٣ إىل ١-١٢الفقرات من 
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كما تؤكد الدولة   . تعلق باستعادة البناية السكنية   التشريعات املعمول هبا حالياً ال تدعم طلبه امل       
  . )٨(الطرف من جديد املعلومات اليت سبق وأن قدمتها بشأن قضايا مماثلة

وفيما يتعلق بقطع األراضي يف ضاحية كونراتيس، تالحـظ الدولـة الطـرف أن                ٩-٤
وتـرى  صاحب البالغ مل يقدم أي معلومات عن منازعات أو معامالت قضائية هبذا الشأن،              

  .يستند بوضوح إىل أسس واهيةأنه ينبغي اعتبار أن هذا اجلزء من البالغ 

  تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
، قام صاحب البالغ بالتعليق على املعلومات املقدمـة مـن         ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٩يف    ١-٥

مـن   )٩(ر إىل أن املادة الثالثة  وأشا. الدولة الطرف وتناول التوضيحات اليت قدمتها بشأن الوقائع       
     / متـوز  ١٦اتفاقية التجنيس اليت أبرمتها تشيكوسلوفاكيا مع الواليات املتحدة األمريكيـة يف            

 تنص على أن أي مواطن من الدولتني يعود إىل العيش يف بلده األصـلي دون أن                 ١٩٢٨يوليه  
وتتحقق نية  .  اجلنسية املكتسبة  تكون لديه نية العودة إىل البلد الذي اكتسب جنسيته يفقد هذه          
وقد عاد صاحب البالغ إىل     . عدم العودة إذا استقر الشخص ألكثر من سنتني يف بلده األصلي          

  .  حيث يعيش منذ ذلك التاريخ١٩٨٩نوفمرب /تشيكوسلوفاكيا يف تشرين الثاين
وفيما يتعلق بتأخري تقدمي البالغ، يقول صاحب البالغ إنه مل يكـن علـى علـم                  ٢-٥
وذكر أنه قدم شـكواه  . الجتهادات القانونية للجنة ألن الدولة الطرف ال تنشر آراء اللجنة     با

 إن شكواه ال تتعلق بإجباره على التربع بالبناية السكنية          وقال أيضاً . فور علمه بوجود اللجنة   
 بل يرى أن رأي احملاكم يف الدولة الطرف فيما يتعلق بإعـادة املمتلكـات               ١٩٦١يف عام   

  . باً من التمييزيشكل ضر
وسحب صاحب البالغ شكواه املتعلقة بقطع األراضي يف ضاحية كونراتيس لكنـه              ٣-٥

  .يعتزم استئناف اإلجراءات بشأهنا أمام احملاكم يف الدولة الطرف

__________ 

 آدم ضـد    .ف .، ج ٥٨٦/١٩٩٤انظر، على سبيل املثال، مالحظات الدولة الطرف على الـبالغ رقـم              )٨(
جورج مراز  ،  ١٠٠٠/٢٠٠١؛ والبالغ رقم    ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٣، آراء اعتمدت يف     اجلمهورية التشيكية 

 .ضد اجلمهورية التشيكية
إذا رجع أي من    : "املادة الثالثة من معاهدة التجنيس املربمة بني الواليات املتحدة األمريكية وتشيكوسلوفاكيا           )٩(

مواطين البلدين، تنطبق عليه املادة األوىل، إىل اإلقامة يف بلده األصلي دون أن تكون لديه الرغبة يف العـودة                   
وتتحقق نية عـدم الرغبـة يف       .  اليت اكتسبها بالتجنس   إىل البلد الثاين الذي اكتسب جنسيته، يفقد اجلنسية       

 ".العودة إذا أقام الشخص اجملنس يف أحد البلدين ألكثر من سنتني يف البلد الثاين
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  القضايا واإلجراءات املعروضة على اللجنة

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي شكوى ترد يف بالغ ما يتعني على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم غـري مقبولـة       ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .مبوجب الربوتوكول االختياري للعهد

ي إجراء آخر من وقد حتققت اللجنة من أن املسألة ذاهتا ليست حمل دراسة مبوجب أ             ٢-٦
 من الربوتوكول ٥من املادة ) أ(٢إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية ألغراض الفقرة 

  .االختياري
وأشارت اللجنة إىل حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البالغ غري مقبول ألنـه                ٣-٦

وتوكول االختياري،   من الرب  ٣يشكل إساءة استعمال للحق يف تقدمي البالغات مبوجب املادة          
وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البالغ قدم بالغه إىل اللجنة بعـد            . نظراً إىل تأخري تقدميه   

مضي أكثر من أربع سنوات بعد قرار عدم املقبولية الصادر عن احملكمة األوروبيـة حلقـوق           
ويـدعي صـاحب    ). بعد مرور ست سنوات على استنفاد سبل االنتصاف احمللية        (اإلنسان  

وتالحظ اللجنة أن الربوتوكول االختياري     . بالغ أن التأخري نتج عن عدم إتاحة املعلومات       ال
والفترة الزمنية اليت تنقضي قبل تقدمي البالغ        ،ال حيدد آجاالً ينبغي تقدمي البالغات يف غضوهنا       

. )١٠(ال تشكل يف حد ذاهتا، إال يف حاالت استثنائية، إساءة استعمال للحق يف تقدمي بـالغ               
ترى اللجنة، مع اإلشارة إىل اجتهاداهتا القانونية السابقة، أن مرور ست سنوات بعد استنفاد    و

إجراءات التحقيق  سبل االنتصاف احمللية وأكثر من أربع سنوات منذ صدور قرار من إحدى             
 ال يشكل، بالنسبة للقضية الراهنة، إساءة استعمال حلـق تقـدمي            الدويل أو التسوية الدولية   

  .  من العهد٣ مبوجب املادة البالغات
كما تشري اللجنة إىل حجة الدولة الطرف اليت اعتربت فيها أن اللجنة مل تنظـر يف                  ٤-٦

وفيما يتعلق بقطـع األراضـي يف       . االنتهاكات املزعومة بسبب عدم االختصاص حبكم املدة      
وهـب  كونراتيس، تشري اللجنة إىل أن صاحب البالغ سحب شكواه، كما تشري إىل أنه قد           

 قبل بدأ سريان العهد والربوتوكول االختياري بالنـسبة         ، أي ١٩٦١البناية السكنية يف عام     
 التشريع اجلديد الذي يستبعد أصحاب املطالبـات مـن غـري    غري أنللجمهورية التشيكية،   

املواطنني التشيكيني هو تشريع تترتب عليه آثار مستمرة إىل ما بعد بدأ سريان الربوتوكـول               
 بالنسبة للجمهورية التشيكية، األمر الذي قد ينطوي على متييز يـشكل انتـهاكاً             االختياري

__________ 

 تشرين  ٢٦، آراء اعتمدت يف     تسارخوف ضد إستونيا  ،  ١٢٢٣/٢٠٠٣انظر، على سبيل املثال، البالغ رقم        )١٠(
قرار بشأن عـدم    ،  فيالسيه ضد فرنسا  ،  ١٤٣٤/٢٠٠٥ ؛ والبالغ رقم  ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

غـوبني ضـد    ،  ٧٨٧/١٩٩٧الـبالغ رقـم     ، و ٣-٤، الفقرة   ٢٠٠٦ أبريل/نيسان ٢٨املقبولية مؤرخ   
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠١يوليه / متوز١٦ قرار بشأن عدم املقبولية مؤرخ ،موريشيوس
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وعليه، ترى اللجنة أن البالغ مقبول ألنه يثري على ما يبدو           . )١١( من العهد  ٢٦ألحكام املادة   
  .  من العهد٢٦مسائل مبوجب املادة 

  النظر يف األسس املوضوعية    
 يف البالغ الراهن يف ضوء كل املعلومات الـيت          نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ١-٧

 مـن الربوتوكـول   ٥ من املادة ١قدمها األطراف، على حنو ما هو منصوص عليه يف الفقرة   
  .االختياري

واملسألة املعروضة على اللجنة، على حنو ما عرضها األطراف، هي ما إذا كان تطبيق                ٢-٧
وتكـرر  .  من العهـد ٢٦نتهاكاً للمادة  يشكل ضرباً من التمييز وا ٨٧/١٩٩١القانون رقم   

اللجنة تأكيد اجتهاداهتا القانونية اليت مفادها أنه ال ميكن اعتبار أن مجيع أسـاليب التعامـل                
فاختالف املعاملة الذي يتوافق    .  من العهد  ٢٦بصورة خمتلفة تنطوي على متييز مبوجب املادة        

 ٢٦ من التمييز احملظور مبعىن املادة       مع أحكام العهد ويقوم على أسباب مقبولة ال يشكل ضرباً         
  . )١٢(من العهد

تتعلق بإعادة ممتلكـات يف اجلمهوريـة        )١٣(وتذكّر اللجنة بآرائها بشأن عدة قضايا       ٣-٧
 قد انُتهكت، ألن شرط متتع صـاحب الـبالغ باجلنـسية        ٢٦التشيكية رأت فيها أن املادة      

على تعويض مناسب بدالً عنها     ول  ـادة ممتلكاته أو احلص   ـالتشيكية كشرط أساسي الستع   
ومع اعتبار أن حق صاحب البالغ يف ممتلكاته مل يستند أصالً إىل          . ال يتوافق مع أحكام العهد    

، رأت  )١٤("دي فور والـدرود   "ويف قضية   . اجلنسية، ترى اللجنة أن هذا الشرط غري مقبول       
دة املمتلكات  اللجنة أن تضمني القانون مطلب احلصول على اجلنسية كشرط أساسي الستعا          

ينطوي على متييز بني أشخاص كانوا ضحايا لعمليات مصادرة نفذهتا الدولة السابقة ويشكل             
__________ 

    ، ١٩٩٦يوليـه   / متـوز  ٢٣ ، آراء اعتمـدت يف    آدم ضد اجلمهورية التشيكية   ،  ٥٨٦/١٩٩٤البالغ رقم    )١١(
 .٣-٦الفقرة 

     ، ١٩٨٧أبريـل   / نيـسان  ٩، آراء اعتمـدت يف      زوان دي فريس ضد هولندا    ،  ١٨٢/١٩٨٤البالغ رقم    )١٢(
 .١٣الفقرة 

، ١٩٩٥يوليـه   / متوز ١٩، آراء اعتمدت يف     سيمونيك ضد اجلمهورية التشيكية   ،  ٥١٦/١٩٩٢البالغ رقم    )١٣(
      / متـوز  ٢٣، آراء اعتمـدت يف      دم ضد اجلمهورية التشيكية   آ،  ٥٨٦/١٩٩٤؛ والبالغ رقم    ٦-١١الفقرة  
، آراء اعتمدت   بالزيك ضد اجلمهورية التشيكية   ،  ٨٥٧/١٩٩٩؛ والبالغ رقم    ٦-١٢، الفقرة   ١٩٩٦يوليه  

، ماريك ضد اجلمهورية التـشيكية    ،  ٩٤٥/٢٠٠٠؛ والبالغ رقم    ٨-٥، الفقرة   ٢٠٠١يوليه  / متوز ١٢يف  
كريز ضد اجلمهورية   ،  ١٠٥٤/٢٠٠٢؛ والبالغ رقم    ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٥يه  يول/ متوز ٢٦آراء اعتمدت يف    

، ١٤٦٣/٢٠٠٦؛ والبالغ رقـم     ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١، آراء اعتمدت يف     التشيكية
؛ ٥-٧، الفقـرة    ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٥، آراء اعتمدت يف     كراتزينغر ضد اجلمهورية التشيكية   

     / تـشرين الثـاين    ٢، آراء اعتمـدت يف      أوندراكا ضد اجلمهورية التشيكية   ،  ١٥٣٣/٢٠٠٦والبالغ رقم   
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧نوفمرب 

 تـشرين  ٣٠، آراء اعتمـدت يف  دي فور والديرود ضد اجلمهورية التـشيكية     ،  ٧٤٧/١٩٩٧البالغ رقم    )١٤(
 .٤-٨ و٣-٨، الفقرتان ٢٠٠١أكتوبر /األول
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وترى اللجنة أن املبدأ الذي أرسته القضايا السابقة ينطبق بنفس .  من العهد٢٦انتهاكاً للمادة 
شـرط  وعليه، ختلص اللجنـة إىل أن تطبيـق       . القدر على صاحب البالغ يف القضية احلالية      

 ينتـهك حقـه   ٨٧/١٩٩١احلصول على اجلنسية على صاحب البالغ مبوجب القانون رقم    
  .  من العهد٢٦مبوجب املادة 

 مـن   ٥ من املـادة     ٤إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصرف مبوجب الفقرة            -٨
ن حـدوث انتـهاك   ـع املعروضة عليها تكشف عـ، ترى أن الوقائالربوتوكول االختياري 

  .من العهد ٢٦ة للماد
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سـبل          ٢من املادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩

. انتصاف فعالة لصاحب البالغ، مبا يف ذلك التعويض املايل إذا تعذر عليها إعادة املمتلكات             
 مجيـع   كرر اللجنة أنه يتعني على الدولة الطرف أن تعيد النظر يف قوانينها كي تكفل متتع              وت

  .األشخاص باملساواة أمام القانون واملساواة يف التمتع حبمايته على حد سواء
وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفـت لـدى انـضمامها إىل        -١٠

الربوتوكول االختياري باختصاصها يف البت فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم ال، وأن            
 من العهد، بأن تكفل جلميع األفراد املوجـودين         ٢، مبقتضى املادة    الدولة الطرف قد تعهدت   

يف إقليمها أو اخلاضعني لواليتها احلقوق املعترف هبا يف العهد وأن توفر هلم سبيل انتـصاف                
تود أن تتلقى معلومات من الدولـة الطـرف، يف          فعاالً يف حالة التثبت من وقوع االنتهاك،        

  .املتَّخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذالتدابري  يوماً بشأن ١٨٠غضون 
. اعُتِمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو الـنص األصـلي            [

وسيصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة الـسنوي إىل اجلمعيـة              
  .]العامة

        


