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بالغ مقدم من:

خيديرانزار أالكولوف (ال ميثله حمام)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

أوزبكستان

اتريخ تقدمي البالغ:

 ٩أيلول/سبتمرب ( ٢٠١١اتريخ الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

الق ررار املتخ ر ملوجررب املررا  ٩7مررن الم ررام الررداخل
للجمة ،واحملرال لىل الدولرة الطررف  ٢٠حزيران/يونيره
( ٢٠١٤مل يصدر شكل وثيقة)

اتريخ اعتما اآلراء:

 ١٩متوز/يوليه ٢٠١7

املوضوع:

للغ رراء ر رراراة تائي ررة توض ر لنئ ررار ر ررار ر ررائ ص رردر
لصاحل صاحب البالغ

املسائل اإلجرائية:

اإلثباة؛ استمئا سبل االنتصاف احمللية

املسائل املوضوعية:

احلق حماكمة عا لة و املساوا أمام احملاكم؛ اليقني
القانوين؛ احلق احلصول علرى سربيل انتصراف لعرال؛
حرية التعبري؛ احلق اخلصوصية؛ احلق عدم التمييز

موا العهد:

 ٢و 3و 7و ١٤و ١7و ١٩و٢6

موا الربوتوكول االختياري:

املا اتن  ٢و()٢(5ب)

اعتمدهتا اللجمة ورهتا  ٢٨-3( ١٢٠متوز/يوليه .)٢٠١7
شررارأ أع رراء اللجمررة التاليررة أدرراة م راسررة ر ا الرربالغ :اتنيررا مررار عبرردو روتشررول ،وعيررا بررن عاشررور،
وليلررزي برانرردي كيه رريم ،وأحررد أمررني ل ررت و ،وأوليئييرره ي لروليررل ،وكريس ررتوف ررايمم ،وي رروج لواسرراوا،
وابمررار م كويتررا ،ومارسرريا ف.ك ك رران ،و نكرران الك ر مو ومرروزا ،ولرروتي ابزارت رزيم ،ومرراورو ب رولييت ،وخوسرريه
مانويل سانتوي ابيم ،ويولال شاين ،ومارغو واترلال.
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 -١ص ر رراحب ال ر رربالغ ر ررو خي ر ررديرانزار أالكول ر رروف ،مر ر روا ن م ر ررن أوزبكس ر ررتان ،مول ر ررو
عام  .١٩56و و يدع أن الدولة الطرف انتهكت حقوره املكئولة ملوجرب املروا  ٢و )١(3و7
و ١٤و ١7و ١٩و ٢6م ر ررن العه ر ررد .ور ر ررد خ ر ررل الربوتوك ر ررول االختي ر رراري حي ر ررز المئ ر ررار ابلمس ر رربة
ألوزبكستان  ٢٨أيلول/سبتمرب  .١٩٩5وصاحب البالغ ال ميثله حمام.
الوقائع لما عرضها صاحة البالغ
 ١-٢صراحب الربالغ أسرتار جرامع ع ّرني عرام  ٢٠٠٢عميردا جامعرة رميرز احلكوميرة
أوزبكستان .و عام  ،٢٠٠٤رلعت ضدو عوى جمائية بتهمة ارتكاب عملية احتيرال كبرري
ل ررار أ اء مه ررام ممصر رربه .و  ٢٠أ ر/م ررايو و ٢٨أيلول/سر رربتمرب  ،٢٠٠٤نش ر ررة لحر رردى
الص ررحل الو مي ررة الك ررربى ،أوزبكس ررتان أولوس ر (ص رروة أوزبكس ررتان) ،مق ررالني بعم رروان "المع ريم
للعميد وضرب السياط للطالب" ،شهرة ليهما بصاحب البالغ ونعتته بر "اللرص" ،و"احملترال"،
و"اجمل رررم" ،و"املر ر نب الرئيسر ر " ،واهتمت رره ابخ ررتالي مر روار ميزاني ررة ا امع ررة .ور ررد ت ر رَّررة دع ررة
صراحب الربالغ جرراء نشرر ر ين املقرالني ،لردت ل عقرد عملره  ١7حزيران/يونيرره  .٢٠٠٤و
 ٢3شررباط/لرباير  ،٢٠٠6برَّررأة حمكمررة يقرران داب احملليررة صرراحب الرربالغ مررن هتمررة االحتيررال.
و  ١٩نيس ر رران/أبريل  ، ٢٠٠6أي ر رردة حمكم ر ررة رش ر ررقا ار اإلرليمي ر ررة رل ر ر ر القر ر ررار مرحل ر ررة
االسررتاماف .و  ٢٠نيسرران/أبريل  ،٢٠٠6وجهررت حمكمررة يقرران داب احملليررة رسررالة لىل رئرريم
ال رروزراء ،ووزي ررر التعل رريم ،تش ررري ليه ررا لىل ض رررور ر االعتب ررار لص رراحب ال رربالغ ور كرامت رره ودعت رره
املهميررة ،اللتررني ت ررررات مررن ج رراء رلررع الرردعوى ا مائيررة ضرردو ونشررر املقررالني .غررري أن السررلطاة
مل تتخ ر أي لج رراء .و  ٩دب/أغسررطم  ،٢٠٠6ألغررت احملكمررة العليررا الق ررار الصررا ر ١٩
نيس رران/أبريل  ،٢٠٠6وأحال ررت الق ررية لىل حمكم ررة أخ رررى ليع ررا الم ررر ليه ررا .و  5حزير رران/
يوني رره  ،٢٠٠7ثبَّت ررت حمكم ررة إل ررارى اإلرليمي ررة رر ررار حمكم ررة يق رران داب احمللي ررة الص ررا ر ٢3
شباط/لرباير .٢٠٠6
 ٢-٢و  ١٩حزيران/يونيرره  ،٢٠٠٨ررردَّم صرراحب الرربالغ لبررا لىل حمكمررة شرريخان هررور
ا زئية شقمد ،مطالبا إبعا ته لىل ممصبه .و  ٢٨دب/أغسرطم  ،٢٠٠٨رل رت احملكمرة
لبرره ةجررة لرواة األوان لتقدميرره .و  ٢6أيلول/سرربتمرب  ،٢٠٠٨أيرردة حمكمررة مديمررة شررقمد
ر ا الق ررار مرحل ررة االس ررتاماف .ومل يم ررر الطلب رراة العدي ررد ال رريت ر رردمها ص رراحب ال رربالغ
إلجراء مراجعة ر ائية ررابية  ١3 -تشررين الثراين/نولمرب  ،٢٠٠٨و ٢5شرباط/لرباير ،٢٠٠٩
و 5حزيران/يونيرره  ،٢٠٠٩و ٢7دب/أغسررطم  ،٢٠٠٩و ١٢تشررين األول/أكتروبر  ،٢٠٠٩و٢٩
تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠٠٩و ٢٠تشرين الثاين/نولمرب  ،٢٠٠٩و ٢٢شباط/لرباير .٢٠١٠
 3-٢و غ ون رل  ،لب صاحب البالغ من صحيئة أولوس  3 ،متوز/يوليره ،٢٠٠6
أن تمشررر تصررحيحا ملررا ور املقررالني .و  3دب/أغسررطم  ،٢٠٠6رل ررت الصررحيئة نشررر
ا التصحي  .و  3٠حزيران/يونيره  ،٢٠٠٨رلرع صراحب الربالغ عروى ضرد الصرحيئة أمرام
حمكمة مرريااب احملليرة ،شرقمد ،و الرب بمشرر تصرحي ورردم صريغة حر ا التصرحي  .و ١٢
تشررين الثرراين/نولمرب  ،٢٠٠٨ربلررت احملكمررة احملليررة لبرره وأمرررة صن تمشررر الصررحيئة تصررحيحا
__________

()١
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يكتئر صراحب الربالغ ،رسررالته األوىل ،ابإلشرار لىل املرا  3لىل جانرب أحكررام أخررى
أن يقدم أي شكوى ملوجب املا .3

العهرد ،مررن ون
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ابلصيغة التالية" :تتقدم صرحيئة أوزبكسرتان أولوسر ورئريم ررير را ابالعتر ار لىل عميرد جامعرة
رميز احلكوميرة (السرابق) ،السريد أالكولروف ،ضروء عردم ثبروة مرا ور املقرالني املمشرورين
انني) مررن معلومرراة ودراء وألكررار
 ٢٠أ ر/مررايو و ٢٨أيلول/سرربتمرب ( ٢٠٠٤أشررري لىل العم رو ن
تشررري لىل اسررتغالل ممصرربه وللالرره الرروسيئ  ،وتارسررته االحتيررال ،وعالئترره رواعررد لعرردا امليزانيررة،
وتديمه على وجه اإلمجرال" .و  ١6كرانون الثاين/يمراير  ،٢٠٠٩رأة حمكمرة مديمرة شرقمد أن
احملكمرة احملليررة حاولررت لعطرراء تقيرريم رررانوين أللعررال رئرريم التحريررر وغر َّررية مررن ممطررو رررار ١٢
تش ر ررين الث ر رراين/نولمرب  .٢٠٠٨وح ر ر لت احملكم ر ررة احمللي ر ررة اإلش ر ررار لىل احمل ر رررر ،ومل ر ر ررد ص ر رريغة
التصررحي الرريت م ررب اعتما ررا .وأم رررة صن تمشررر الص ررحيئة تصررحيحا ع ررد ا التررا عل ررى
أساي عدم ثبوة املعلوماة واآلراء واأللكار الوار املقالني املتمازع عليهما.
 ٤-٢و  ١6متوز/يوليرره  ،٢٠٠٩نشرررة الصررحيئة تصررحيحا مررن عشررر أسررطر اخررل ل ررار
بقياي  ٨x7سمتمرت ،من ون حىت أن تشري لىل اسم صراحب الربالغ .وجراء خررب التصرحي
مررا يل ر " :اسررتما ا لىل ر ررار حمكمررة مديمررة شررقمد الصررا ر  ١6كررانون الثاين/يمرراير ،٢٠٠٩
تصررحي  :تمشررر صررحيئة أوزبكسررتان أولوس ر تصررحيحا ضرروء عرردم ثبرروة املعلومرراة واآلراء
رالني املمشرورين  ٢٠أ ر/مرايو  ٢٠٠٤و ٢٩أيلول/سربتمرب ."٢٠٠٤
واحلجج الريت ور ة املق ن
اري احملكم ررة
ونش رررة الص ررحيئة الع ررد نئس رره ،مق رراال تمتق ررد لي رره تربئ ررة ص رراحب ال رربالغ ورر رر ن
الص ررا رين  ١٢تشر ررين الث رراين/نولمرب  ٢٠٠٨و ١6ك ررانون الثاين/يم رراير  ،٢٠٠٩ل ررال ع ررن
انتقا تقاعم احملكمة العليا عن لب لجراء مراجعة ر ائية ح ين القرارين.
مقا عررة م رريااب
 5-٢و  ١6متوز/يوليرره  ،٢٠٠٩لبررت ائررر مرردموري التمئي ر الق ررائ
لىل رئريم حمكمررة مديمرة شررقمد أن يوضر مررا لرا كرران التصرحي الر ي نشررته الصررحيئة ،ميكررن
أن يع ر َّرد ملثاب ررة لنئ ررار للقر ررار الص ررا ر  ١6ك ررانون الثاين/يم رراير  .٢٠٠٩وملوج ررب رر ررار ص ررا ر
 ١١أيلول/سبتمرب  ،٢٠٠٩ر ة حمكمرة مديمرة شرقمد ملرا يئيرد أن ر ا التصرحي ال ميكرن
أن َّ
يعد ملثابة لنئرار لقرار را الصرا ر  ١6كرانون الثاين/يمراير  ،٢٠٠٩وأوضرحت أن التصرحي
يمبغر أن يسرتمد لىل الصرريغة الريت ررردَّمها صراحب الربالغ أو يصرراغ ابلتمسريق معرره ،لن كران ررول
المص املقدم من صاحب الربالغ ووررت لرسراله ي رران صنشرطة الصرحيئة .و  ٢تشررين األول/
مقا عرة مرريااب لىل الصرحيئة أن تمشرر
أكتوبر  ،٢٠٠٩لبت ائر مدموري التمئي الق ائ
لررورا صرريغة التصررحي الرريت ررردمها صرراحب الرربالغ ،مررع اإلشررار لىل رررار حمكمررة مديمررة شررقمد
الصا ر  ١١أيلول/سبتمرب  ،٢٠٠٩ولىل املا ( 3٤حق الر والتصحي ) من القانون املتعلق
بوسائط اإلعالم واملا  ٢3٢من رانون العقوابة الر ي يرمص علرى نشروء املسر ولية ا مائيرة عرن
االمتمرراع عررن لنئررار ر رراراة ر ررائية .بيررد أن الصررحيئة مل متتثررل ح ر ا الطلررب ،وعوضررا عررن رل ر ،
ردمت عما لجرائيا القرار الصا ر  ١١أيلول/سبتمرب  ٢٠٠٩أمام حمكمة مديمرة شرقمد،
ورل ت احملكمة الطعرن  ١3تشررين األول/أكتروبر  .٢٠٠٩و  5تشررين األول/أكتروبر ،٢٠٠٩
لبر ررت ائر ررر مر رردموري التمئي ر ر الق ر ررائ لىل مكتر ررب املر رردع العر ررام مديمر ررة شر ررقمد رري ر ر
عرروى جمائيررة ضررد ل ار الصررحيئة المتماعهررا عررن تمئي ر الق ررارين الق ررائيني .و ررو مررا مل تئعلرره
سلطاة اال عاء.
 6-٢و  3٠تشررين األول/أكترروبر  ،٢٠٠٩لررب املرردع العررام مديمررة شررقمد لىل ياررة
رائسر ررة حمكم ر ررة مديم ر ررة ش ر ررقمد للغر رراء الق ر ررارينن الص ر ررا رين  ١١أيلول/س ر رربتمرب و ١3تش ر ررين
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األول/أكت رروبر  .)٢(٢٠٠٩و  ٢٤ك ررانون األول /يس ررمرب  ،٢٠٠٩ألغ ررت يا ررة رائس ررة حمكم ررة
مديم ررة ش ررقمد القر ررارين( .)3ومل يم ررر الطلب رراة ال رريت ر رردمها ص رراحب ال رربالغ  ٢7ك ررانون
الثاين/يمر رراير و ١٩شر ررباط/لرباير و 3أ ر/مر ررايو  ،٢٠١٠إلج ر رراء مراجعر ررة ر ر ررائية ررابير ررة للق ر ررار
الصا ر  ٢٤كانون األول /يسمرب .٢٠٠٩
 7-٢ويدع صاحب البالغ أنه رد استمئد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة.
الشكوى
 ١-3ليم ررا يتعل ررق ابإلجر رراءاة املتص ررلة إبع ررا ص رراحب ال رربالغ لىل ممص رربه الس ررابق ،ي ررت لم
الشراك مررن نتررائج ر و اإلجرراءاة ومررن تقيرريم احملرراكم احملليررة ل لرة الر ي شررابه التحيررز واخلطررد.
ويشري لىل املوا  ،)١(٢و )١(١٤و( )٢و( ()3ر) ،و ٢6من العهد.
 ٢-3وليمررا يتعلررق ابإلج رراءاة املتصررلة بمشررر التصررحي  ،يرردع صرراحب الرربالغ أتررا كانررت
لجراءاة غرري عا لرة وأن السرلطاة الريت شراركت ليهرا ال تتمترع ابالسرتقالل .ويقرول موضرحا لن
الق رراء بر َّررأو ولكررن مل يرررَّ لرره اعتبررارو وشرررله وكرامترره ودعترره املهمي رة ،ورل ر م رن ج رراء لررردام ياررة
رائسررة حمكمررة مديمررة شررقمد علررى للغرراء الق ررارين الصررا رين  ١١أيلول/سرربتمرب و ١3تش ررين
األول/أكت رروبر  ،٢٠٠٩والل ر ر ين بيَّم ررت ليهم ررا حمكم ررة مديم ررة ش ررقمد ض رررور نش ررر التص ررحي
ابلصرريغة الرريت ررردمها صرراحب الرربالغ ،علررى وجرره التحديررد .ويرردع صرراحب الرربالغ أن ر ين
القرارين أصبحا تائيني ،وعليه تكون ياة رائسة احملكمرة ررد انتهكرت إبلغائهمرا حقورره املكئولرة
ملوجب املوا  ،7و )١(١٤و( ،)٢و ١7من العهد.
 3-3وي رردع ص رراحب ال رربالغ أي ررا أن الص ررحيئة ارتكب ررت ،بمش ررر ا املق ررالني اللر ر ين ج رررى
تئمي رردلا وع رردم نشر ررر ا ص رريغة التصر ررحي ال رريت ر رردمها ر ررو ،انتهاك ررا حلقورر رره املكئول ررة ملوجر ررب
املررا  ١٩مررن العهررد ،ألتررا ورراوزة ال روابط الرريت تررم م حريتهررا نقررل املعلومرراة ووا لررت
مقت ى املا ()3(١٩أ) بشدن احرتام حقوره ودعته.
مالحظات الاولة الطرف
 ١-٤ردمت الدولة الطرف مالح اهترا مر كر شرئوية م رخرة  ٢7دب/أغسرطم ،٢٠١٢
و لعت صن ا عاءاة صاحب البالغ غري مدعمة ص لة لثباة.

__________

()٢

()3

4

ولقررا للقررار املر ر  3٠تشررين األول/أكترروبر  ،٢٠٠٩والررورا امللررل ابللغررة األوزبكيررة ،لررب املرردع العررام للغرراء
القر ررارين الص ررا رين  ١١أيلول/س رربتمرب  ٢٠٠٩و ١3تشر ررين األول/أكت رروبر  ٢٠٠٩عل ررى أس رراي أن احملكم ررة مل
تم ررر الق ررية "مررن مجيررع جوانبهررا" وبدرررة وموضرروعية ،ومل وررر تقييمررا سررليما ل لررة .وعررالو علررى رل ر  ،أشررار
املرردع العررام لىل أن احملكمررة لسرررة علررى اررو خررا املررا  3١٢مررن رررانون اإلجرراءاة املدنيررة (األسررباب املوجبررة
إللغرراء ر ررار ر ررائ أو تعديلرره) واملررا ( 3١3انتهرراأ القررانون أو تطبيقرره تطبيقررا خا اررا) .وركررر بوجرره خررا  ،أن
احملكمررة كرران عليهررا أن تكتئر بتوضرري ررار ررا الصررا ر  ١6كررانون الثاين/يمرراير  ،٢٠٠٩عوضررا عررن لصرردار رررار
جديد .وأضاف أن ا هة اليت كان عليهرا أن تقررر مرا لرا كران التصرحي املمشرور  ١6متوز/يوليره  ٢٠٠٩يشركل
لنئارا لقرار احملكمة الصا ر  ١6كانون الثاين/يمراير  ،٢٠٠٩ر ائرر مردموري التمئير الق رائ ولريم احملكمرة.
و حالة عدم لنئار القرار ،كان إبمكان صاحب البالغ أن يقدم شكوى ضد و الدائر .
ولقررا للق ررار امل ر ر  ٢٤كررانون األول /يسررمرب  ،٢٠٠٩ال روار املل ررل ابللغررة األوزبكيررة ،والقررت ياررة رائسررة
حمكمة مديمة شقمد على لرب اإللغراء املقردم مرن املردع العرام ،علرى أسراي أنره كران يتعرني علرى احملكمرة أن
تقدم لي احاة بشدن ررار ا من ون أن تغري القرار نئسه.
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 ٢-٤وتئيررد الدولررة الطرررف صن صرراحب الرربالغ ررردم ١٤ ،حزيران/يونيرره  ،٢٠٠٤رسررالة
اسررتقالة أعلررن ليهررا أنرره يسررتقيل ،ملح ر لرا ترره ،مررن ممصررب عميررد جامعررة رميررز احلكومي رة.
و  ١7حزيران/يوني رره  ،٢٠٠٤أتر ر عق ررد عمل رره .وولق ررا للم ررا  ٩٩م ررن ر ررانون العم ررل ،ك رران
إبمكرران صرراحب الرربالغ أن يسررحب اسررتقالته غ ررون أسرربوعني مررن تقرردميها ،لكمره مل يئعرل.
ومل يرلع صاحب البالغ أي ا عوى أمام احملكمة إلعا ته لىل ممصبه غ ون شرهر واحرد مرن
استالمه نسخة من ررار لتاء عقد عملره ،علرى المحرو املمصرو عليره املرا  ٢7٠مرن ررانون
العمل .ومل يرلع صاحب البالغ عوى املطالبة إبعا ته لىل ممصبه حرىت  ٢3حزيران/يونيره ،٢٠٠٨
أي بعررد م ر أربررع سررمواة علررى صرررله مررن اخلدمررة .وملررا أنرره مل يقرردم أسرربااب وجيهررة تررربر عرردم
تقدميره الطعرن ضررمن املهلرة احملررد  ،لقرد رل رت احملرراكم احملليرة لبرره .أمرا ليمرا رص ت لمره مررن
صحيئة أوزبكستان أولوس  ،لقد حكمرت احملراكم احملليرة لصراحله .ونشررة الصرحيئة التصرحي
 ١6متوز/يوليه .٢٠٠٩
 3-٤و  6تش ر ررين الثر رراين/نولمرب  ،٢٠١٤كر ررررة الدولر ررة الط ر ررف مالح اهتر ررا ليمر ررا ر ررص
اإلجراءاة املتعلقة إبعا صاحب البالغ لىل ممصبه وابملقالني الل ين نشرهتما الصحئية .ونئت
م مون شكوى صاحب البالغ بشدن اإلجحاف املزعوم اإلجراءاة الق ائية ولردام مكتب
املردع العرام علرى تصررلاة غرري مشرروعة ،مشررري لىل األحكرام القانونيرة الريت ترمص علرى الئصررل
بني السلطاة أوزبكستان .وأحالت وزار الش ون الداخليرة شركوى صراحب الربالغ لىل وزار
العرردل إ لىل احملكمررة العليررا ومكتررب املرردع العررام( - )٤الل ر ين يشررارأ تثلررون عمهمررا الئريررق
العامل املشرتأ بني الوكاالة املع برصد لنئار حقو اإلنسان ،ورل عمال ابلالئحة التم يمية
امل رخة  ٢3متوز/يوليه  .٢٠١٢وتبرني الدولرة الطررف ابلتئصريل مهرام الئريرق العامرل املشررتأ برني
الوكرراالة و يكلرره التم يمر  .وتعررزى لحالررة شرركوى صرراحب الرربالغ لىل احملكمررة العليررا ومكتررب
املدع العام لىل أتا ال تدخل نطا اختصا وزار العردل .وتمئر الدولرة الطررف أن تكرون
ااتن احياتان رد تلقتا توجيهاة من وزار العدل بشدن ا عاءاة صاحب البالغ.
 ٤-٤و  ١٠ش ررباط/لرباير  ،٢٠١5ك ررررة الدول ررة الط رررف مورئه ررا ل رردلعت صن ا ع رراءاة
صاحب البالغ غري مدعمة ص لة لثبراة .وليمرا يتعلرق بقررار يارة رائسرة حمكمرة مديمرة شرقمد،
ائيني ،الل ين صدرا
الصا ر  ٢٤كانون األول /يسمرب  ،٢٠٠٩والقاض إبلغاء القرارينن الق ن
 ١١أيلول/س رربتمرب  ٢٠٠٩و ١3تشر ررين األول/أكت رروبر  ،٢٠٠٩وح ررد ا كيئي ررة لنئ ررار القر ررار
الصررا ر  ١6كررانون الثاين/يمرراير  ،٢٠٠٩ترردلع الدولررة الطرررف صن الق ررية أحيلررت لىل حمكمررة
أخرى ليم ر ليها مرحلرة االسرتاماف .و وررت الحرق ،رل رت حمكمرة مديمرة شرقمد٢٩ ،
كررانون الثاين/يم رراير  ،٢٠١٠ل ررب االستي ررام املق رردم م ررن ائ ررر م رردموري التمئي ر الق ررائ (.)5
ومل يستدنل صاحب البالغ القرار امل ر  ٢٩كانون الثاين/يماير  ٢٠١٠بتقدمي عن لجرائ .
 5-٤و  ٢متوز/يوليه َّ ،٢٠١5
ركرة الدولة الطرف ابإلجرراءاة احملليرة املتخر ليمرا يتعلرق
ابملقالني الصحئيني .وت كد الدولة الطرف مر أخرى أن صاحب البالغ مل يقدم عمرا لجرائيرا
ررار احملكمة امل ر  ٢٩كانون الثاين/يماير  .٢٠١٠وت يل أن أمر التمئي أعيد لىل احملكمة بعد
لنئ ررار القر ررار الق ررائ املر ر ر  ١6ك ررانون الثاين/يم رراير  ،٢٠٠٩أي م ررن خ ررالل نش ررر التص ررحي
 ١6متوز/يوليه .٢٠٠٩

__________

()٤
()5
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كعليقات صاحة البالغ على مالحظات الاولة الطرف
 ٨أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٤عن صاحب البالغ مالح اة الدولرة الطررف معترربا
١-5
أت ررا تئتق ررر لىل الدر ررة واحلي ررا ومشر رريا لىل أن رره  ٢٤متوز/يولي رره  ،٢٠١٤أحال ررت وزار الع رردل
شرركواو ،مررن ون أن تم ررر ليهررا ،لىل احملكمررة العليررا ولىل مكتررب املرردع العررام ،و لبررت ممهمررا
تق رردمي اس ررتمتاجاة بش رردن مقبولي ررة الش رركوى .و لب ررت وزار الع رردل لىل احملكم ررة العلي ررا ومكت ررب
املدع العام أي ا تقدمي "ر يئمد ا عاء صاحب البالغ غري املدعم ص لة لثباة ،إلحالته مرن إ
لىل وزار الش ون الداخلية" .ويدع صاحب البالغ أن و التعليماة تمطوي على لجحاف.
 ٢-5وي يل صاحب البالغ أنه أجرب على االسرتقالة بسربب ال رغوط الريت مارسرها مكترب
املدع العام .لقد حرأ املكترب عروى جمائيرة ضردو ،و ر ا التصررف حرال ون لمكانيرة لعا تره
لىل ممصرربه .ويقررول صرراحب الرربالغ موضررحا لنرره عمررد ،بصررئته عميررد جامعررة ،لىل كشررل ويررة
عررد مررن الطررالب الر ين متكمروا مررن االلتحررا اب امعررة مررن ون احلصررول علررى رجرراة المجررام
املطلوبررة جملررر أت ررم يرتبطررون بصررلة رراب ررة وثيقررة ملرروسئني اخلدم ررة املدنيررة ومرروسئني مكت ررب
املدع العام ،ولىل اختار لجراءاة حق أولا الطالب .وكشل أي ا حاالة لسرا واحتيرال
وسط موسئ ا امعة تكتَّمت عليها سلطاة اال عاء واحملاكم اإل اريرة .وملرا أن صراحب الربالغ
امتمررع ع ررن اتب رراع التعليم رراة املوجه ررة للي رره مررن الس ررلطاة إبع ررا أولا ر الط ررالب وامل رروسئني لىل
عملهررم ،لقررد رلعررت ضرردو عرروى جمائيررة؛ واهتررم ،علررى وجرره اخلصررو  ،بتسررجيل ررالب "غررري
م لني" وممحهم شها اة .وأشارة احملكمة ،ررار تربئة صاحب البالغ ،لىل أن ما لعله رو
عكم رل  ،لر اخت تدابري للق اء على مثل و احلاالة.
 3-5ويوض صاحب البالغ مورئه ليقول أي ا لنه لرب ،رسرالة االسرتقالة الريت رردمها،
لسررما وسيئررة أخرررى لليرره ،و ررو مررا مل سررد  .وكانررت رسررالة اسررتقالته موجهررة لىل انئررب ل ررئيم
الروزراء ،ولريم لىل الررئيم الر ي يبرت تعيررني عمرداء ا امعراة .ومرع رلر  ،عرضرت اسررتقالته
علررى الررئيم لوالررق عليهررا .وبتربئترره تمتئر األسررباب املوجبررة لصرررله مررن اخلدمررة .لكررن رررار صرررله
املورررع مررن الررئيم ال ي رزال سررار علررى الرررغم مررن تربئترره ،ألن احملرراكم احملليررة ال تعرررت علررى رررار
التماسره مرن أجرل
رائس  .و ا يدل على أن احملاكم رد حرمته من العدالة .لقرد رل رت احملراكم
ل
اسررتدعاء انئررب رئرريم الرروزراء ووزيررر التعلرريم بوصررئهما رررلني الرردعوى .ورل ررت احملرراكم أي ررا
اإلل ررا اة ال رريت أ ىل ررا كاني ررة ش ررهو أك رردوا أن رره أرغ ررم عل ررى االس ررتقالة .و ر ر ا ي رردل عل ررى أن
اإلجراءاة الق ائية مل تكن عا لرة وأن احملراكم احملليرة مارسرت التمييرز ضرد صراحب الربالغ علرى
أسم سياسية.
 ٤-5وي رريل صرراحب الرربالغ رررائال لن للغرراء ياررة رائسررة حمكمررة مديمررة شررقمد للق ررارين
الق ررائيني المهررائيني ،الصررا رين  ١١أيلول/سرربتمرب و ١3تشررين األول/أكترروبر  ،٢٠٠٩بمرراء
علررى لررب املرردع العررام ملديمررة شررقمد ،يشرركل برردورو حرمرراان مررن العدالررة .و الورررت نئسرره،
رل مكتب املدع العام لبه للغاءل القراراة الق ائية اليت صدرة ضدو.
 5-5ونتيجررة لرج رراءاة الق ررائية غررري العا لررة ،ال ي رزال صرراحب الرربالغ عررا ال عررن العمررل
ورد ت ررة دعته.
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 6-5و  6تش ررين األول/أكترروبر  ،٢٠١٤أكررد صرراحب الرربالغ مررر أخرررى اعرتاضرره علررى
مورررل الدولررة الطرررف بشرردن األسررم املوضرروعية لبالغرره .و ررو يرردع أن احلجررج الرريت لعررت ررا
الدولة الطرف غري مثبتة .ويوض صاحب البالغ مورئه رائال لن وزير التعليم لب ممه١٤ ،
حزيران/يونيه  ،٢٠٠٤أن يقدم استقالته لىل انئب رئيم الوزراء بسربب رلرع عروى جمائيرة ضردو
ونشر مقرالني ت رمما انتقرا اة ضردو .وأكرد وزيرر التعلريم أن ر ا الطلرب صرا ر عرن الررئيم وأن
صاحب البالغ سيواجه مشاكل و وألرا أسرته لرا مل ميتثل .و ك ا أجرب صاحب الربالغ علرى
االستقالة .ومثلل ثالثرة شرهو أمرام احملراكم احملليرة للشرها لصراحل صراحب الربالغ( .)6ورردم سرتة
شررهو  ،ملررن لرريهم انئررب رئرريم الرروزراء ،للررا اة مكتوبررة لىل احملكمررة .ويررمص ر ررار ياررة رائسررة
احملكم ر ررة العلي ر ررا ،الص ر ررا ر  ١7نيس ر رران/أبريل ( ،١٩٩٨الئق ر ررر  ،١١املش ر ررار للي ر رره ليم ر ررا يل ر ر
ب ر "الق ررار") علررى أن األسرراي الوحيررد ال ر ي يسررتمد لليرره لترراء عقررد العمررل ررو للررا مكتوبررة
يقدمها املوسل ويعرب ليها عرن رغبتره احلقيقيرة لتراء العقرد .وترمص املرا  ١5مرن القررار علرى
أن تئحررص احمل راكم احملليررة إبمعرران ا عرراءاة املوسررل بشرردن تعرضرره لرك رراو مررن صرراحب العمررل
لتقدمي استقالته .ويدلع صاحب البالغ صن احملاكم احمللية وا لت ،إبصدار ا حكما ضدو ،رررار
ياررة رائسررة احملكمررة العليررا ومل تررول االعتبررار الواجررب إللررا اة الشررهو  ،وصن القرراراة الق ررائية
تتمار مع للا اة الشهو  .ويمطوي رل االلتماساة ،اليت ردمها صراحب الربالغ السرتدعاء
انئب رئيم الوزراء ووزير التعليم بصئتهما شا دين ،على انتهاأ ملبدأ املساوا وعلى متييز ضردو،
تا يتعار مع املوا  )١(٢و(()3أ) و(ب) ،و )١(١٤و( ()3ر) ،و ٢6من العهد.
 7-5ويدع صاحب البالغ أنه حرم من احلق سحب استقالته غ رون أسربوعني ولقرا
ملا يمص عليه رانون العمل ألن عقد عمله أت بعد ثالثة أ م لقط من تقدميه لشعار االستقالة.
ويتعررار لترراء عقررد عمررل املوسررل مررن ون موالقترره ربررل انق رراء مررد األسرربوعني مررع "الق ررار"
ويع ررد س ررببا يس ررتوجب لعا ت رره لىل ممص رربه .ور ررد وا ل ررت حمكم ررة راش ررقا ر اإلرليمي ررة الرس ررالة
امل رخررة  ٢٠نيس رران/أبريل  ٢٠٠6ال رريت أصرردرهتا حمكم ررة يق رران داب احملليررة بع ررد تربئت رره .ويطع ررن
صاحب البالغ االسرتمتاك الر ي خلصرت لليره احملكمرة ومئرا و أنره وراوز مهلرة الشرهر احملرد
للطعن ررار لتاء عقد عملره .ويوضر صراحب الشركوى ررائال لنره مل سصرل ررط علرى نسرخة
مررن ر ررار لترراء عقررد عملرره ،ويقرردم لثبرراات مررن رئرريم ل ار امل روار البشررية ا امعررة ر ا الشرردن؛
ويدع أنه ا ّلع على ر ا القررار للمرر األوىل احملكمرة بتراريخ  ٢٨دب/أغسرطم  .٢٠٠٨إ
لن ر ررار لترراء عقررد عملرره مل يسررجله لررم الرروزراء ولررق األصررول ،ورررد صرررف م رن العمررل أثمرراء
لجازت رره الس ررموية ،ت ررا يش رركل خرر ررا للق ررانون احملل ر  .وعلي رره ،ل ر ن ر ررار احملكم ررة ،الص را ر ٢٨
لبرره لعا ترره لىل عملرره علررى أسرراي ل رواة أوان تقرردمي
دب/أغسررطم  ،٢٠٠٨والقاض ر برررل
الطلررب ،يعترررب غررري رررانوين ،ويشرركل انتهاكررا للمررا نتني ()3(٢أ) و(ب) ،و )١(١٤مررن العهررد،
ومتييزا لصاحل لم الوزراء.
 ٨-5ويك رررر ص رراحب ال رربالغ أي ررا ا ع رراءو بش رردن نش ررر املق ررالني الص ررحئيني الل ر ين ت ر َّرمما
تشهريا به .و و يدع أن دعته ت ررة كثريا لىل حد أنه لقد وسيئته وأصب ممبرورا مرن اجملتمرع
واسررتبعد مررن الم روا ي املهميررة ،وأن رل ر كانررت لرره عوارررب سررلبية اخررل أس ررته .ورررد اسررتخدم
مكتررب املرردع العررام املقررالني كرردليل علررى تور رره ا رميررة الرريت اهتاررم ابرتكا ررا .وتولررت الم ررر

__________
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ر ريته  ١٤حمكمررة مجيررع أارراء البلرد واسررتغررت اإلجرراءاة أكثررر مرن ثررال سررمواة .ويطعررن
صاحب البالغ لشار الدولة الطرف لىل التصرحي املمشرور  ١6متوز/يوليره  ،٢٠٠٩معترربا
أن ر ا التصررحي مل ة حررىت علررى ركررر ادرره .و  ١١أيلول/سرربتمرب  ،٢٠٠٩ر ة حمكمررة
مديمرة شرقمد ملرا يئيرد أن التصرحي ال ميكرن اعتبرارو ملثابرة لنئرار لقرار را الصرا ر  ١6كرانون
الثاين/يم رراير  ،٢٠٠٩وأن الص ررحيئة يمبغر ر أن تمش ررر التص ررحي ابلص رريغة ال رريت ر رردمها ص رراحب
الرربالغ .وي كررد صرراحب الرربالغ مررر أخرررى أن ياررة رائسررة حمكمررة مديمررة شررقمد رررد خرر ررت
القانون احملل وأردمت على تصرف تعسرئ وحرمتره مرن العدالرة ،حرني ألغرت القررارينن الصرا رين
 ١١أيلول/سرربتمرب  ٢٠٠٩و ١3تش ررين األول/أكت رروبر  ،٢٠٠٩ل ررار املراجع ررة الق ررائية
الررابيررة الرريت أجرهتررا بمرراء علررى لررب املرردع العررام مديمررة شررقمد ،و ررو مررا يشرركل انتهاكررا
للموا ()3(٢أ) و(ب) ،و 7و ،)١(١٤و ،١7و ،)٢(١٩و ٢6من العهرد .وررد حررم صراحب
البالغ من أي لرصة لك يرَّ االعتبار له وألسرته وتربَّأ دعتهما وكرامتهمرا .لموا مرو أوزبكسرتان
الصررحيئة .و ررو
ال يعلمررون شررياا عررن تربئترره ،و ر ا الوضررع ميكررن تغيررريو ملجررر نشررر تصررحي
يطالب بمشر صيغة التصحي اليت ردمها.
 ٩-5و  ٢٢ك ر ررانون األول /يس ر ررمرب  ،٢٠١٤أل ر ررا ص ر رراحب ال ر رربالغ صن حالت ر رره الص ر ررحية
تررد ورة نتيجررة خولرره عرراوى ر ررائية يلررة لرررت تزيررد عررن  ١١عامررا ،وصنرره تكبررد خسررائر
ماليررة وأصررب يشرركل عباررا علررى أس ررته .ولقررد أوال و أعمرراحم ألسررباب ال صررلة حررا ابملوضرروع،
و جرهتم زوجاهتم ،تا زا من معاانته .ويعرت صاحب البالغ أي ا على اإللا اة اليت ردمتها
الدولررة الطرررف ٢7 ،دب/أغسررطم  ٢٠١٤و 6تش ررين الثرراين/نولمرب  ٢٠١٤ابعتبار ررا غررري
مدعمة ص لة لثباة.
 ١٠-5و  ١7درار/مرراري  ،٢٠١5عررن صرراحب الرربالغ صررحة اإللررا الرريت أ لررت ررا
الدولررة الطرررف  ١٠شررباط/لرباير  .٢٠١5وي كررد صرراحب الرربالغ أنرره عررن ر ررار حمكمررة
رررار ياررة رائسررة حمكمررة
مديمررة شررقمد الصررا ر  ٢٩كررانون الثاين/يمرراير  ،٢٠١٠وكر ل
مديم ررة ش ررقمد الص ررا ر  ٢٤ك ررانون األول /يس ررمرب  ،٢٠٠٩ورل ر ر بتقدمي رره لب ررا١١ ،
شباط/لرباير  ،٢٠١٠إلجراء مراجعة ر ائية ررابية ورل ت احملكمرة العليرا رلر الطلرب ١٩
شررباط/لرباير  .٢٠١٠والررتمم صرراحب الرربالغ ،لررب دخررر إلج رراء مراجعررة ر ررائية ررابيررة،
ترردخل املرردع العررام إللغرراء القررار الق ررائ املر ر  ٢٩كررانون الثاين/يمرراير  .٢٠١٠و  3أ ر/
مايو  ،٢٠١٠رلر املردع العرام لبره .ورأة احملكمرة العليرا واملردع العرام عردم وجرو أسرباب
تستدع تغيري رل القرار الق ائ أو للغائه.
 ١١-5وا عى صاحب البالغ ،لباته ،أن احملاكم احمللية رد وراوزة صرالحياهتا .أوال ،ألن
امل رردع الع ررام مديم ررة ش ررقمد ل ررب للغ رراء الق ررارين الص ررا رين  ١١أيلول/س رربتمرب ٢٠٠٩
و ١3تش ررين األول/أكترروبر  ٢٠٠٩ولترراء اإلج رراءاة ،ومررع رل ر  ،ر بررت ياررة رائسررة حمكمررة
مديمررة شررقمد لىل أبعررد تررا لبرره املرردع العررام وأحالررت الق ررية لىل جهررة أخرررى ليم لررر ليهررا
مرحلررة االسررتاماف .وتررمص املررا  357مررن رررانون اإلج رراءاة املدنيررة علررى أال تتجرراوز املراجعررة
الق ائية نطرا الطلرب املقردم ،وال مروز وراوزو مرا مل تكرن حقرو ومصراحل أشرخا دخررين ررد
انتهكررت .و ر ا األمررر ال يمطبررق علررى صرراحب الرربالغ .اثنيررا ،رأة حمكمررة مديمررة شررقمد،
القر ررار الص ررا ر  ٢٩ك ررانون الثاين/يم رراير  ،٢٠١٠أن رره م ررا ك رران يمبغر ر ل رردائر م رردموري التمئير ر
الق ررائ أن تطلررب لي رراحاة بشرردن لنئررار الق ررار الصررا ر  ١6كررانون الثاين/يمرراير ،٢٠٠٩
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يتعني عليها أن تمئ و ولقا للقانون املتعلق إبنئار القوانني؛ وكان ملقدور أ راف الردعوى
بل كان َّ
أن يطعموا الحقا لنئارو .ويشري صاحب البالغ لىل املا  ٢١5من رانون اإلجراءاة املدنية،
رررار ر ررائ  ،سرق للمحراكم احملليررة الريت أصرردرة
الريت ترمص علررى أنره حرال وجررو غمرو
رل ر الق ررار أن توضررحه مررن ون أن تغررري م ررمونه ،ملررا رل ر عمرردما يطلررب مرردمورو التمئي ر
الق ررائ رل ر  .ويسررم بتقرردمي لي رراحاة ليمررا يتعلررق ابلق رراراة الق ررائية الواجبررة المئررار الرريت
مل َّ
تمئر  .واحملكمررة لر أوعررزة لىل مرردموري التمئير الق ررائ بعرردم التمرراي لي رراحاة ليمررا يتصررل
إبنئار القرار الق ائ  ،تكون رد تدخلت ال اختصاصهم.
 ١٢-5و ي رروم ن  ١٠ش ررباط/لرباير  ٢٠١٠و ٢حزيران/يوني رره  ،٢٠١١أبلغ ررت ائ ررر م رردموري
والية مريااب صاحب البالغ صن لجراءاة اإلنئار ليما يتعلق ابلقرار الصرا ر
التمئي الق ائ
عررن حمكمررة مديمررة شررقمد  ١6كررانون الثاين/يمرراير  ،٢٠٠٩وابملقررال املمش رور  ١6مترروز/
يوليه  ،٢٠٠٩مل تستكمل لعدم وجو تعليماة واضحة بشدن اإلنئرار .ويردع صراحب الربالغ
أن صيغة التصحي  ،كما ركررة القررار الق رائ الصرا ر  ١6كرانون الثاين/يمراير ،٢٠٠٩
يمبغر ر أن تمش ررر ص ررحيئة أوزبكس ررتان أولوسر ر ل ررمان متتع رره ابحلق ررو املمص ررو عليه ررا
املا .١٩
 ١3-5و  ١١دب/أغس ررطم  ،٢٠١5اع رررت ص رراحب ال رربالغ عل ررى لل ررا الدول ررة الط رررف
بشرردن لنئررار القررار الصررا ر  ١6كررانون الثاين/يمرراير  .٢٠٠٩و ررو يرلررق رسررالة مررن ل ار تمئير
القرراراة الق ررائية التابعررة لرروزار الشر ون الداخليررة ،م رخررة  ٢٨متوز/يوليرره  ،٢٠١5تئيررد صن القررار
الصا ر  ١6كانون الثاين/يماير  ٢٠٠٩مل يمئ وال سبيل لىل لنئارو ،ألن احملكمرة رل رت تقردمي
لي احاة بشدن لنئارو ،وال سريما بشردن م رمون التصرحي  ،ورل رت الطلبراة املقدمرة مرن ائرر
مرردموري التمئير الق ررائ ليمررا يتعلررق ابلقررار الق ررائ الصررا ر  ٢٩كررانون الثاين/يمرراير .٢٠١٠
وابلتا  ،مل يتخ أي ررار إلتاء لجراءاة اإلنئار ومل يرجع أمر التمئي لىل احملكمة.
 ١٤-5وكرر صاحب الربالغ ١١ ،دب/أغسرطم  ،٢٠١5و ٢5كرانون الثاين/يمراير ،٢٠١6
و 5أيلول/سبتمرب  ،٢٠١6و ١5تشرين الثراين/نولمرب  ،٢٠١6لبره صن تعطر اللجمرة األولويرة
للم ر بالغه ألسباب صحية.
املسائل واإلملراءات املعروضة على اللجنة

الم ر املقبولية
 ١-6ربررل الم ررر أي ا عرراء يررر بررالغ مررا ،يتعررني علررى اللجمررة ،ولقررا للمررا  ٩3مررن
ن امها الداخل  ،أن رد ما لرا كان البالغ مقبوال أم ال ملوجب الربوتوكول االختياري.
 ٢-6أتكرردة اللجمررة ،ولقررا ملقت ررياة الئقررر (٢أ) مررن املررا  5مررن الربوتوكررول االختيرراري،
من عدم كون املسدلة راهتا حمل راسة ابلئعل من ربل ياة أخرى من يااة التحقيرق الردو أو
التسوية الدولية.
 3-6وتالح ررل اللجمر ررة ا عر رراءاة صر رراحب ال رربالغ الر رريت سر ررتج ليهر ررا ابمل ر روا  )١(٢و(()3أ)
و(ب) ،و ١٤و ٢6من العهد ليما يتعلق برل عروى املطالبرة إبعا تره لىل املمصرب الر ي كران
يشررغله كعميررد امعررة رميررز احلكوميررة ،ةجررة لرواة أوان تقرردمي الطلررب ،وبر ل حرررم صرراحب
الرربالغ مررن احلررق حماكمررة عا لررة ألسررباب سياسررية .وت ر ّكر اللجمررة ابجتها ررا القررانوين ال ر ي
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رأة ليه أتا ليست مرجعا أعلرى رتص إبعرا تقيريم تقريرر الوررائع أو تطبيرق التشرريعاة احملليرة،
أمر يعو بصرئة عامرة
وأن استعرا الورائع واأل لة أو تطبيق التشريعاة احمللية عوى بعيمهاٌ ،
لىل حمرراكم الرردول األ رراف لال لرا انطرروى التقيرريم علررى تعسررل سررا ر أو بل ر حررد احلرمرران مررن
العدالررة ،أو لرا أخلررت احملكمررة بواجبهررا الت رزام االسررتقاللية واحليررا ( .)7وتشررري اللجمررة ر و
احلالة لىل حجج صاحب البالغ اليت تئيرد صنره أج اررب علرى االسرتقالة بسربب ضرغوط السرلطاة،
اع وصن احملرراكم احملليررة اسررتبعدة اإللررا اة الرريت أ ىل ررا
وصن القواعررد الشرركلية لالسررتقالة مل ت رر ل
الش ررهو ل لص رراحله .وتالح ررل اللجم ررة أي ررا املعلوم رراة ال رريت ر رردمتها الدول ررة الط رررف واألس رراي
املمطق ال ي استمدة لليه رراراة احملاكم احمللية ومئا ا أن ا عاءاة صاحب البالغ تئتقر لىل
أ لررة لثبرراة ،وأنرره مل ميتثررل ملهلررة الشررهر الرريت ال ميررز القررانون بعررد انق ررائها لرامررة عرراوى ر ررائية
إلعا ته لىل ممصبه ،وأنه استلم نسخة من ررار لتراء عقرد عملره ،وأنره مل يقردم عروى لعا تره لىل
ممصبه لال بعد أربرع سرمواة مرن لتراء عقرد عملره .وتالحرل اللجمرة أي را حجرة صراحب الربالغ
ومئا ررا أن رره مل ي ررتمكن م ررن االمتث ررال للمهل ررة ألن رره مل سصر رل ر ررط عل ررى نس ررخة م ررن رر ررار لت رراء
عقر ر ررد عملر ر رره ،وأن املر ر ررر األوىل الر ر رريت رأى ليهر ر ررا الق ر ر ررار كانر ر ررت احملكمر ر ررة ،بتر ر رراريخ  ٢٨دب/
لبرره حمكمررة الدرجررة األوىل .ومررع رلر  ،تالحررل اللجمررة أن
أغسررطم  ،٢٠٠٨عمرردما رلر
امللل ال تبني أن صاحب البالغ سرعى لىل احلصرول علرى القررار اخلطر عمرد
الواثئق املوجو
صدورو أو أي ورت الحق ،كما أتا ال تبني أن عدم وجو ررار خط ممعه من تقدمي عوى
ر ائية إلعا ته لىل ممصبه ،بر لعيرد لصرله مرن العمرل .و ضروء املعلومراة املتاحرة امللرل ،تررى
اللجمررة أن صرراحب الرربالغ مل يثبررت أن احملرراكم ،برل ررها عرروى لعا ترره لىل ممصرربه لعرردم احرتامرره
املهلررة الزمميررة ،ريمررت األ ل رة املعروضررة عليهررا أو بقررت التش رريعاة احملليررة بطريقررة تعسررئية ،وأن
رراراهتررا تررررى لىل لنكررار العدالررة ،أو تئتقررر لىل االسررتقاللية واحليررا  .وعليرره ،ختلررص اللجمررة لىل أن
ا عرراءاة صرراحب الرربالغ مل ت يَّررد ملررا يكئ ر مررن األ لررة ،وتعلررن أن ر ا ا ررزء مررن الرربالغ غررري
مقبول ملوجب املا  ٢من الربوتوكول االختياري.
 ٤-6وتالحل اللجمة أي ا ا عاءاة صاحب البالغ املقدَّمة ل رار املرا تني  ١٩و ٢6مرن
االتئارية .لكمها ،و سل عردم تقردمي صراحب الربالغ ألي معلومراة أخررى راة صرلة ،ختلرص
دعم ملا يكئ من األ لة وتعلن عدم ربول ا ا زء من الربالغ ولقرا
لىل أن و اال عاءاة مل ت ل
للما  ٢من الربوتوكول االختياري.
 5-6وتشررري اللجمررة لىل ا عرراءاة صرراحب الرربالغ املتعلقررة سررحب مقررالني صررحئيني يمطررو ن
على اهتامره ابلغر  .وتتعلرق تلر اال عراءاة إبلغراء يارة رائسرة حمكمرة مديمرة شرقمد ،مراجعرة
ر ررائية ،للقررارين المهررائيني لتلر احملكمررة املر رخني  ١١أيلول/سرربتمرب  ٢٠٠٩و ١3تشررين األول/
أكت رروبر  ،٢٠٠٩اللر ر ين يه رردلان لىل توض رري كيئي ررة لنئ ررار ررار ررا الص ررا ر  ١6ك ررانون الث رراين/
يمرراير  ٢٠٠٩بشرردن م ررمون التصررحي  .وتتعلررق اال عرراءاة أي ررا ب ررل حمكمررة مديمررة شررقمد،

__________

()7
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ان رر ،علررى سرربيل املثررال ،الربالغ ررررم  ،١٩٩3/5٤١سرريمم ضررد جامايكرا ،القررار الصررا ر  3نيسرران/أبريل
 ،١٩٩5الئق ر ررر ٢-6؛ وال ر رربالغ رر ر ررم  ٢٠٠٢/١١3٨درن ر ررتم ودخ ر رررون ض ر ررد أملاني ر ررا ،القر ر ررار املعتم ر ررد ٢٤
درار/مرراري  ،٢٠٠٤الئقررر 6-٨؛ والرربالغ ررررم  ،٢٠٠٠/٩١7أروتيونيرران ضررد أوزبكسررتان ،اآلراء املعتمررد
 ٢٩درار/م رراري  ،٢٠٠٤الئق ررر 7-5؛ وال رربالغ رر ررم  ،٢٠٠6/١5٢٨لرانن رردز مورس رريا ض ررد لس رربانيا ،القر ررار
املعتم ررد  ١نيس رران/أبريل ٢٠٠٨؛ وال رربالغ رر ررم  ،٢٠١٠/١٩63ة .و .وك .م .ض ررد مجهورير رة س ررلولاكيا،
الق ر ر ر ررار املعتمر ر ر ررد  ٢5درار/مر ر ر رراري  ،٢٠١٤الئقر ر ر ررر 3-٨؛ والر ر ر رربالغ ررر ر ر ررم  ،٢٠١٢/٢١٤5م .ز .ضر ر ر ررد
كازاخستان ،ررار عدم املقبولية املعتمد  ٢٨درار/ماري  ،٢٠١7الئقر .5-١١
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بعررد اإللغرراء ،تقرردمي لرشررا اة بشرردن لنئررار ررار ررا امل ر ر  ١6كررانون الثاين/يمرراير  ،٢٠٠٩و ررو مررا
جعررل رلر القررار غررري رابررل لرنئررار عمليررا .وترررى اللجمررة أن ر ا ا ررزء مررن الرربالغ يثررري مسررائل
ل ررار امل ررا  )١(١٤مق ررروء ابالر ررتان م ررع امل ررا  )3(٢م ررن العه ررد ،وك ر ل ملوج ررب امل ررا ،١7
مقروء ملئر ا وابالررتان مع املا .)3(٢
 6-6وتالحررل اللجمررة أن الدولررة الطرررف مل تقرردم مالح رراة بشرردن ا عرراء صرراحب الرربالغ
بشرردن للغرراء املراجعررة الق ررائية لقرراراة حمكمررة مديمررة شررقمد .وررريط اللجمررة علمررا أي ررا بطعررن
الدولررة الطرررف ا عرراءاة صرراحب الرربالغ ليمررا يتعلررق بق ررار حمكمررة مديمررة شررقمد الصررا ر
 ٢٩كانون الثاين/يماير  ٢٠١٠ةجة أنه مل يستمئد سربل االنتصراف احملليرة ألنره مل يقردم عمرا
لجرائيا ضد القرار .وليما يتعلق ابلمقطة األخري  ،تالحل اللجمة أن الدولرة الطررف مل تقردم مزيردا
من التئاصيل عن الطعن اإلجرائ  ،وعما لرا كانت ستولر سبيل انتصاف لعاال لصاحب البالغ
ر و ال ررروف .وتالحررل اللجمررة أي ررا أن صرراحب الرربالغ ررردم ل ر مراجعررة ر ررائية للق ررار
الص ررا ر  ٢٩ك ررانون الثاين/يم رراير  ،٢٠١٠رل ررهما امل رردع الع ررام واحملكم ررة العلي ررا .و ر ر و
ال روف ،ترى اللجمة أن املا ()٢(5ب) من الربوتوكول االختياري ال متمعهرا مرن الم رر ر ا
ا زء من البالغ .وعليه ،تعلن ربوله وتشرع من إ الم ر األسم املوضوعية.

الم ر األسم املوضوعية
 ١-7ن رة اللجمة البالغ ضوء مجيع املعلومراة الريت أاتحهرا حرا الطرلران ،ولقرا للئقرر ١
من املا  5من الربوتوكول االختياري.
 ٢-7وتالح ررل اللجم ررة ا ع رراءاة ص رراحب ال رربالغ صن التص ررحي الر ر ي نش ررر  ١6مت رروز/
يوليرره  ٢٠٠٩مل سررد ويترره ومل يت ررمن لشررار حمررد لىل املقررالني الصررحئيني موضرروع التصررحي
وأن مقرراال يمتقررد تربئررة صرراحب الرربالغ ورررار احملكمررة الصررا ر  ١6كررانون الثاين/يمرراير ٢٠٠٩
نشر العد نئسه .وتالحل اللجمة أي ا أن ياة رائسرة حمكمرة مديمرة شرقمد ألغرت القررارين
الصا رين  ١١أيلول/سبتمرب  ٢٠٠٩و ١3تشرين األول/أكتوبر  ٢٠٠٩الل ين ر ت ليهما
احملكم ر ررة صن التص ر ررحي املمش ر ررور  ١6متوز/يولي ر رره  ٢٠٠٩مل ميتث ر ررل لق ر ررانون وس ر ررائط اإلع ر ررالم
ا م ررا ريي ،ال ر ر ي ي ررمص عل ررى أن يق ر ر ّدم ال ررمص التص ررحيح ص رراحب ال رربالغ أو س ر َّررر ال ررمص
ابلتمسرريق معرره ،وصن حمكمررة املديمررة رل ررت ،ورررت الحررق ،لررب التوضرري املقرردم مررن ائررر
مرردموري التمئي ر الق ررائ بشرردن حمت ررو ة ررار ررا .وي رردع صرراحب ال رربالغ ر ا الص ررد أن
احملراكم تصرررلت بشرركل تعسرئ  ،وحرمترره مررن العدالرة ،و ررو مررا يشركل انتهاكررا للحررق حماكمررة
ممصئة ملوجب املا  )١(١٤مقروء ابالررتان مع املا  )3(٢من العهد.
 3-7وتالحر ررل اللجم ر ررة أن رل ر ر حمكم ر ررة املديمر ررة لص ر رردار توضر رريحاة بش ر رردن مر رردى توال ر ررق
التصحي مع ررار ا السابق ،امل ر  ١6كانون الثاين/يماير  ،٢٠٠٩لمنا ي رر بتمئير ر ا القررار،
ال ي ال يزال حىت اآلن حربا على ور  .و ا الصد  ،مل تقردم الدولرة الطررف أي مالح راة
تئمد رل .
 ٤-7وتالحل اللجمة أي ا أن اال عاء العرام شرقمد لرب لىل يارة رائسرة حمكمرة مديمرة
شررقمد للغرراء الق ررارين الصررا رين  ١١أيلول/سرربتمرب  ٢٠٠٩و ١3تش ررين األول/أكت روبر ،٢٠٠٩
رغم أنه ليم رلا الدعوى املتعلقة بمشر تصحي ملا ور املقالني الل ين يش اّرهران بصراحب
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البالغ .وردم ا الطلب على أساي املا تني  3٤٩و 35٠من رانون اإلجراءاة املدنية ،ال ي
يتي للمدع العام لرب للغراء رررار احملكمرة عرن ريرق املراجعرة الق رائية خرالل مهلرة تصرل لىل
ثررال سررمواة مررن صرردور القررار المهررائ ( .)٨ونتيجررة لر ل  ،ألغررت ياررة الرائسررة ٢٤ ،كررانون
األول /يسررمرب  ،٢٠٠٩القررارين الصررا رين  ١١أيلررول /سرربتمرب  ٢٠٠٩و ١3تشررين األول/
أكترروبر  .٢٠٠٩وعررالو علررى رل ر  ،مل تررتل لصرراحب الرربالغ لمكانيررة الطعررن لررب املرردع
العام للغاء القرار أو ررار احملكمة املختصة إبجراء املراجعة الق ائية ربول لبه.
 5-7وترررى اللجمررة أن لجرراء املراجعررة الق ررائية ،علررى المحررو املطبررق ر و الق ررية ،تسرربب
لصاحب البالغ ةالة من عدم اليقرني القرانوين ،وأن للغراء القررارين اللر ين يوضرحان تمئير القررار
الصا ر  ١6كانون الثاين/يماير  ٢٠٠٩جعل تمئي و مستحيال من الماحية العملية .و غياب
أي توضيحاة من جانب الدولة الطرف ،ترى اللجمة أن للغاء رررارين ترائيني للمحكمرة بتردخل
من سلطاة اال عاء العام ،و و للغاء مل يقدم له أي تئسري ،وال ميكن اعتبارو ممسجما مع احلق
حماكم ررة عا ل ررة م ررن رب ررل حمكم ررة مس رتقلة ونزيه ررة ،يش رركل انتهاك ررا للئق ررر  ١م رن امل ررا ،١٤
مقروء ابالررتان مع املا  )3(٢من العهد.
 6-7وتالحررل اللجمررة ا عرراءاة صرراحب الرربالغ ومئا ررا أنرره حرررم مررن أي لرصررة لك ر يررر
االعتبار له وألسررته ويسرتعيد رو ول را دعتهمرا وكرامتهمرا .و ر ا الصرد  ،تر ّكار اللجمرة صن
املرا  ١7تكئرل حايررة شررف ودعررة الشرخص ،ومرن واجررب الردول أن تررولر التشرريعاة الكاليررة
لتحقيررق ر ا الغررر  .كمررا مررب اختررار الترردابري الالزمررة لتمكررني أي لنسرران مررن أن سم ر نئسرره
حاي ررة لعال ررة م ررن أي اعت ررداءاة غ ررري رانوني ررة ر ررد ل رره وتزوي رردو بوس رريلة انتص رراف لعال ررة ض ررد
املس ر ر ولني عر ررن رل ر ر ( .)٩و ر ر و الق ر ررية ،تالحر ررل اللجمر ررة أن للغر رراء يار ررة الرائسر ررة للق ر ررارين
الص ر ررا رين  ١١أيلول/س ر رربتمرب  ٢٠٠٩و ١3تشر ر ررين األول/أكت ر رروبر  ٢٠٠٩ح ر رررم ص ر رراحب
ال رربالغ م ررن أي لرص ررة ل ررر االعتب ررار واس ررتعا دعت رره وكرامت رره ،و ررو م ررا يش رركل انتهاك ررا حلقور رره
املمصو عليها املا  ١7من العهد ،مقروء ملئر ا وابالررتان مع املا .)3(٢
 -٨واللجمررة ،لر تتصرررف ملوجررب املررا  )٤(5مررن الربوتوكررول االختيرراري ،ترررى أن الورررائع
املعروضر ررة عليهر ررا تكشر ررل عر ررن انتهر رراأ الدولر ررة الطر رررف للمر ررا  )١(١٤مقر ررروء ابالر ر ررتان مر ررع
املا  )3(٢وللما  ،١7مقروء لوحد ا وابالررتان مع املا  )3(٢من العهد.
 -٩وولقررا ألحكررام الئقررر (3أ) مررن املررا  ٢مررن العهررد ،ل ر ن الدولررة الطرررف ملزمررة بتقرردمي
سرربيل انتصرراف لعررال لصرراحب الرربالغ .ويقت ر رلر تقرردمي جرررب كامررل ل لررا عمرردما تتعررر
حقورهم املكئولة ملوجب العهد لالنتهاأ .و و الق رية ،لر ن الدولرة الطررف ملزمرة ،مجلرة
أمور( ،أ) بتقدمي تعوي كاف لصاحب البالغ ،ملا رل التعوي عن اخلسار اإليرا اة
وعررن األضررار والتكرراليل القانونيررة الرريت تكبررد ا لجرراءاة التقاضر وعررن انتهرراأ حقوررره علررى
المحررو املمصررو عليرره ر و اآلراء؛ و(ب) ابختررار ترردابري ترضررية مماسرربة لصرراحب الرربالغ بغيررة

__________

()٨

()٩
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رئررل املررا  3٤٩مررن رررانون اإلجرراءاة املدنيررة السرراري ورتار ر ا احلررق لررئيم احملكمررة العليررا واملرردع العررام،
وك ل لموا ما وللمدعني العامني العديد من املدن واملما ق .أاتحرت املرا  35٠الريت كانرت سرارية دنر اأ،
تقرردمي لبرراة اإللغرراء خررالل مهلررة تصررل لىل ثررال سررمواة بعررد ص ردور القرراراة المهائيررة ٢٩ .درار/مرراري
 ،٢٠١7رلص رل اإل ار الزم لدصب سمة واحد .
ان ر تعليق اللجمة العام ررم  )١٩٨٨(١6بشدن احلق حرمة احليا اخلاصة ،الئقر .١١
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استعا دعته وشرله وكرامته ومكانته املهمية ،ملا يتمشرى مرع رررار حمكمرة املديمرة الصرا ر ١6
كررانون الثاين/يمرراير  .٢٠٠٩ويقررع علررى الدولررة الطرررف أي ررا الترزام ابختررار اخلطرواة الالزمررة ملمررع
حصول انتهاكاة تاثلة مستقبال.
 -١٠واللجمررة ،لر ت ررع اعتبار ررا أن الدولررة الطرررف ،ابن ررمامها لىل الربوتوكررول االختيرراري
رررد اعرتلررت ابختصررا اللجمررة رديررد مررا لرا كرران رررد حررد انتهرراأ ألحكررام العهررد أم ال،
وتعه رردة عم ررال ابمل ررا  ٢م ررن العه ررد صن تكئ ررل متت ررع مجي ررع األلر ررا املوج ررو ين لرليمه ررا أو
اخلاضعني لواليتها ابحلقو املعرتف ا العهد وصن تتري سربيل انتصراف لعراال وررابال لرنئرار
لرا ثبت حدو انتهاأ ،تو أن تتلقى من الدولة الطرف ،غ ون  ١٨٠يوما ،معلوماة عن
الت رردابري ال رريت اختر ر هتا لوض ررع دراء اللجم ررة موض ررع التمئير ر  .وتطل ررب لليه ررا أي ررا نش ررر ر ر و اآلراء
وترمجتها لىل لغاهتا الردية وتعميمها على نطا واسع.
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