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املقدم من:

دزاكيشيف خمتار (ميثله حماام مان مبتار سفيناري ر
للمحاماة)

الشخص املدعى أنه ضحية:

دزاكيشيف خمتار

الديلة الطفف:

كازاخستان

تاريخ تقدمي البالغ:

 9مت ز/ي ليه  ٢٠١٣(تاريخ الفنالة األيىل )

ال ثائق املفجعية:

ج اار امل ااادة  ،97احمل ااا ىل
ق ا افار املق اافر ا ااا
الديلااة الطاافف  ١٢تشافين الثاااف/ن م ٢٠١٣
(مل يصدر شبل يثيقة)

تاريخ اعتماد اآلراء:

 ٦تشفين الثاف/ن م ٢٠١٥

امل ض ع:

احتجاز صاحر الابالغ علاى ا سان قاان ف ،ي افيف
احتجازه ،مث حماكمته سن العادلة

املسائل اإلجفائية:

احمللية )
املقب لية (انت راد نبل االنتصاف 

املسائل امل ض عية:

التع ااوير ياالحتج اااز الس اااوق للمحاكم ااة ي اافيف
االحتجاز ينلر احلفية ياحملاكمة العادلة

م اد العهد:

)١(٦؛ ي 7ي)٥-١(9؛ ي)١(١٠؛ ي )١(١4ي()٢
ي(()٣أ) ي(ب) ي(د) ي(ه)

م اد ال يت ك االختياري:

 ١ي()٢(٥ب)
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المرفق
آراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بموجب الفقرة  4من المادة  5من
البروتوكول االختياري الملحوق بالعهود الودولي الخواص بوالحقوق المدنيوة
والسياسية (الديرة ) ١١٥
وشأن
البالغ رقم *2013/2304

واحلق

املقدم من:

دزاكيشيف خمتار (ميثله حماام مان مبتار سفيناري ر
للمحاماة)

الشخص املدعى أنه ضحية:

دزاكيشيف خمتار

الديلة الطفف:

كازاخستان

تاريخ تقدمي البالغ:

 9مت ز/ي ليه  ٢٠١٣(تاريخ الفنالة األيىل )

 ن اللج ااة املع يااة حبقا
املدنية يالسيانية،

يقد اجتمعت

اإلنسااان ،امل شااأة جاار املااادة  ٢8ماان العهااد الااديا ا ااا

 ٦تشفين الثاف/ن م ،٢٠١٥

يقد فست من ال ظف البالغ رقم  ٢٠١٣/٢٣٠4املقدم ليهاا مان دزاكيشايف خمتاار
املدنية يالسيانية،
جر ال يت ك االختياري امللحق والعهد الديا ا ا واحلق

يق ااد يض ااعت

يالديلة الطفف،

اعتبار ااا مجي اامل املعل م اااو املبت و ااة ال ااص أتاحه ااا ااا ص اااحر ال اابالغ

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة  4من المادة  5من البروتوكول االختياري
 ١-١صاحر البالغ دزاكيشيف خمتاار ،ي ا ما اكن كازاخساتاف م لا د  ٢8حزيافان/
ي نيااه  ،١9٦٣ييقضااي حالي ااً عق وااة والسااجن  ١4ن ا ة كازاخسااتان وعااد دانتااه واااالختال
يالفش ا ة ياالحتيااا ي يياادعي صاااحر الاابالغ أنااه ضااحية انتهااا كازاخسااتان للم ا اد  )١(٦ي7

__________

*
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ش ااار أعض اااء اللج ااة التالي ااة أا اااغ م دران ااة ااوا ال اابالغ :عي ااا و اان عاشا ا ر ،يلز اااري و زي ااد ،ين اااره
كليرالنا ااد ،يأما ااد أما اال ا ااتي ار ،يأيليرييا ااه دي في يا اال ،يي ا ا جي يانا ااايا ،ي يرانا ااا يليا اات  ،يدنبا ااان الكا ااي
م م زا ،ي تيين وازارتزيس ،يمايري و ليص ،يالسن ناجيال ريدا ،ي يبتا ر مان يال ريدريسايس  -ريسايا ،ي اوياان
عمف نالري ا ،يآنيا زاي و  -ر ،يي ا شاف ،يك نست نتل اردزيالشريلي ،يمارس ياتف ا ي
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ي )٥-١(9ي )١(١٠ي )١(١4ي ٢ي(٣أ) ي(ب) ي(د) ي(ه) م اان العه اادي يدخ اال ال يت ك ا ا
االختياااري حيااز ال رااا وال ساابة ىل كازاخسااتان  ٣٠أيل /ناابتم  ٢٠٠9ي يميثاال صاااحر
البالغ حمام من مبتر سفينري ر للمحاماة ي
 ٢-١ي  ٢٦آ ار/مااار  ،٢٠١4كلب اات اللج ااة ،عم االً واملااادة  9٢م اان نظامه ااا ال ااداخلي،
يمتصف ة عن كفيق مقفر ا ا ا املعين والبالسااو اجلديادة يالتاداون املتقتاة ،ىل الديلاة الطافف أن
تتخو مجيمل التداون الالزمة حلماية صاحة السايد دزاكيشايف وتزيياده اا إتاا لياه مان رعاياة كبياة،
أي السماح له واحلص على العال الطيب الوي خيتاره ،ترادياً ل ق ع ضفر ال ميبن ج هي


البالغ
الوقائع كما عرضها صاحب

ُ ١-٢عل صاحر الابالغ ،عاام  ،١998رئيسااً لشافكة كازاخساتان ال ك ياة للطاقاة الورياة
(كازات م يم  ،)Kazatomprom -ي اي شافكة ول كاة للديلاة إلنتاا الي رانيا مي ي عاام ،٢٠٠١
ُعاال أيضااً م صاار نائاار يزيااف الطاقااة ياملا ارد املعدنيااة كازاخسااتاني يأشاافف وصاارته رئيسااً
لشفكة كازات م يم على دارة عدة عملياو مالية يجتارية مجيمل أ اء العاملي
 ٢-٢ي  ٢١أيار/ماي  ،٢٠٠9ألقاى ضابام مان جل اة األمان القا مي القابا علاى صااحر
البالغ مقف كازات م يم ،ياقتاديه ىل مفكز االحتجاز الساوق للمحاكمة ال اقمل مبا اللج اة
أنااتاناي ياحتُجااز صاااحر الاابالغ لاامب املفكااز جاار املااادة  ١٣٢ماان قااان ن اإلج افاءاو
اجل ائيااة كازاخسااتاني يأُخ ا وأنااه حمتجااز لالشااتباه ارتباوااه جفميااة ج ائيااة ،يأن جل ااة األماان
الق مي تفيد انتج اوهي
 ٣-٢يانترسااف صاااحر الاابالغ عاان مبانيااة انااتعانته حااام خااا ي يأُول ا عااه ماان ت كياال
حمااام ماان اختياااره مااا دام قااد أيكاال لااه حمااام معاال ماان الديلااة ،ا ي بي يخااال األيااام القليلااة
األيىل ماان االحتجاااز ،انااتُج ب صاااحر الاابالغ عاادة م افاوي يكااان احملااامي املعاال ماان الديلااة
دائماً حاضفاً يلب ه كان يلزم الصمت يمل يطفح أي نتا ي يواملثل ،مل يشتمب اوا احملاامي الاوي
عي ت ااه الديل ااة م اان احتج اااز ص اااحر ال اابالغ ،يمل إ اااي االتص ااا وأنا افته ،يمل إض ااف جلس اااو
االنتماع املتعلقة وقضية صاحر البالغ()١ي
 4-٢ي  ٢٣أيار/ماي  ،٢٠٠9مددو احملبمة العسبفية التاوعة حلامية م طقة أكم ال اةة
احتجاااز صاااحر الاابالغ قباال احملاكمااة شااهفين ضااا يلي يملااا مل إ اف احملااامي املعاال ماان الديلااة
ناااك اً ،اابن صاااحر الاابالغ انااتأنف الق افار أمااام احملبمااة العساابفية كازاخسااتان ،واادع
()٢
ااوا الصاادد ي
عاادم قان نيااة اعتقالااه ألن احملبمااة العساابفية أكم ا ال لاايس ااا اختصااا
ي  ٢9أيار/ماااي  ،٢٠٠9نظاافو احملبمااة العساابفية كازاخسااتان اناات اف صاااحر الاابالغ،
سياوه ،يأيدو قفار احتجازهي

__________

()١
()٢
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مل ي ضي صاحر البالغ جلساو االنتماع املقص دةي
يااد مل صاااحر الاابالغ وااأن للمحاااكم العساابفية ،ي ق ااً للمااادة  ٢9٣ماان قااان ن اإلج افاءاو اجل ائيااة ،اختصاص ااً
حمااديداً لل ظااف القضااايا املتعلقااة واااجلفائم العساابفية ،ياجل افائم الااص يفتببهااا العساابفي ن ،ياجل افائم الااص يفتببهااا
أ فاد أث اء أدائهم مهامهم الفاية ،ضالً عن قضايا التجسسي
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 ٥-٢ي  ٢٦أيار/ماااي  ،٢٠٠9قاادمت زيجااة صاااحر الاابالغ ،يااهااا ي ،يحمااام خااا
أيكلتااه األناافة ،يااااه دي ي ،كلب ااً ىل جل ااة األماان الق ا مي العتبااار الساايد دي ي حمامي ااً راي ااً
للس اايد دزاكيش اايفي ُير ااا الطل اار اليا ا م نرس ااه و اادع أن التحقي ااق يتض اامن معل م اااو نا افية
يلاايس ل ااد دي ي تص افيي أم ااين ،يال ميب ااه م اان مث االك ااالع عل ااى "أن افار الديل ااة"ي ي  ٢7أي ااار/
ماي  ،٢٠٠9قُدم كعن لمب القفار ىل مبتر االدعاء أنتاناي يأحيلات الشاب ىل مبتار
املدعي العام كازاخستاني
 ٦-٢ي  ٣حزيفان/ي ني ااه  ،٢٠٠9ر ااا مبت اار امل اادعي الع ااام الش ااب ال ااص ق اادمتها زيج ااة
صاااحر الاابالغ  ٢7أيار/ماااي ٢٠٠9ي ي  ١٦حزيفان/ي نيااه  ،٢٠٠9قاادم صاااحر الاابالغ
شب ىل احملبمة احمللية رقم  ٢أنتانا وشأن قفار املدعي العام املترخ  ٣حزيفان/ي نيه ٢٠٠9ي
ي  ٢مت ز/ي ليه  ،٢٠٠9ر ضت احملبمة احمللية الشاب مشانة ىل "نافية" القضايةي ي اليا م
نرسه ،انتأنف صاحر البالغ لمب القفار لد حمبمة مدي ة أنتاناي ي  ١٠مت ز/ي ليه ،٢٠٠9
ر ضت احملبمة وا الطعن أيضاًي
 7-٢ي مفحلاة ماا ،انااتعان صااحر الاابالغ حاام خااا ثاان ،يااااه بي ،لتمثيلاهي يلباان
كلاار ااوا احملااامي امل جااه ىل جل ااة األماان الق ا مي لقب لااه حمااامي د اااع ُر ااا أيض ااً  ٢8أيااار/
ماي  ،٢٠٠9ألن القضية قيد التحقيق مص رة واعتبار ا نافية للساياة يإتاا احملاامي ىل تصافيي
أمين صادر ي قاً لإلجافاءاو املتبعاةي يمل يُسامي حملااميي صااحر الابالغ ،يال نايما احملاامي بي،
ال الحقاً واملشاركة وعا أجزاء اإلجفاءاو()٣ي
 8-٢ي  ١١مت ز/ي ليه  ،٢٠٠9مددو حمبماة أكما ال العسابفية احتجااز صااحر الابالغ ىل
ساية  ٢١آب/أسسطس ٢٠٠9ي يخاال تلامب الراةة ،تعاف حمامياا صااحر الابالغ ،دي ي يبي،
للمضااايقة م اان ناالطاو كازاخس ااتاني ياشااتبت جل ااة األماان الق ا مي ىل نقاااوص ك اال م همااا يكلب اات
م هما أن تسحبا من احملاميل رخصة وارنة مه ة احملاماةي ير ضت ال قاوتان كلتا الشبايتلي
 9-٢ي  ١١آب/أسسطس  ،٢٠٠9أدين صاحر البالغ راياً واتهم االحتياا يماا يتعلاق
وفيانا اار الي راني ا ا م كازاخسا ااتان ياخا ااتال أم ا ا ا كا ااازات م يم يتلقا ااي الفشا اااي ()4ي ييا اادعي
صاحر البالغ أناه مل يطلامل علاى ع اصاف ملاف القضاية( )٥يمل يتسان لاه عقاد جلسااو نافية مامل
حماميااه ا ااا  ،بي ،رساام أن حماميااه يجااه عاادة كلباااو ااوا الشااأني يواإلضااا ة ىل لاامب،
أع ااد بي م قا ااف ص اااحر الا اابالغ م اان االإاما اااو ،لتقدمي ااه كا ااار مل ااف القضا ااية اجل ائيا ااة،
__________

()٣
()4
()٥
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 ٢4أيل /ناابتم  ،٢٠٠9أي وعااد ماافير حا اا

يادعي صاااحر الاابالغ أن احملااامي بي مل ُميا ي تصافإاً ال
أروعة أشهف على اعتقا صاحر البالغي
ااوه ااي اجلافائم املزع مااة ،احملظا رة تباعااً جاار املا اد ()٣(١77أ) ي(ب) ،ي()٣(١7٦أ) ي(ب) ،ي ،)٥(٣١١ماان
القان ن اجل ائي كازاخستاني
يقا صاااحر الاابالغ نااه مل يعلاام ال ع اادما كااان احملبمااة وااأن م ا اد القضااية اجل ائيااة ضااده تضاام  9٦جملااداً
يتألف كل م ها من ح اا  ٢٥٠صرحةي
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يلباان كلاار احملااامي ق واال وااالف اي يعااالية علااى لاامبُ ،م اامل كااال حماااميي صاااحر الاابالغ ماان
تقدمي يثائق او صلة والقضية ىل مفكز االحتجاز الساوق للمحاكمةي
 ١٠-٢ي  ١4آب/أسس ااطس  ،٢٠٠9أولس اات جل ااة األم اان الق ا ا مي ص اااحر ال اابالغ وانته اااء
التحقيااق األياي يخال ااً ألحبااام قااان ن اإلج افاءاو اجل ائيااة ،مل ُمي ا ي صاااحر الاابالغ يال حمامياااه
ا اصااان اللااوان أيكلهمااا يقت ااً كا ي ااً لإلعااداد للمحاكمااةي ي  ٣أيل /ناابتم  ،٢٠٠9أصاادرو
جل ة األمن الق مي قافاراً حاددو ياه لصااحر الابالغ يحماميياه تااريخ  ١٦أيل /نابتم آخاف أجال
لدراناة ع اصااف ملااف القضايةي يال يا ص قااان ن اإلجافاءاو اجل ائيااة علااى أي مهلاة ماان ااوا القبياالي
يمل يتسن لصاحر البالغ يحمامييه ا اصل أخو نسخ من أي يثائق يتضم ها ملف القضاية ،رسام
تقدمي كلباو وا الشأن()٦ي ير ا احملقق ن وه الطلباو ألن ال ثائق "نفية"()7ي
 ١١-٢ي الراةة ماان  ٢٥آب/أسسااطس ىل  ١٠أيل /ناابتم ُ ،٢٠٠9يضاامل صاااحر الاابالغ
احلاابس االنر افادي ملاادة  ١٥ي م ااً ،مل تساامي لااه جل ااة األماان الق ا مي واالتصااا حاميااه بي
يم عته من لقاء زيجتهي ياشتبى صاحر البالغ من لامب ىل جل اة األمان القا مي يمبتار املادعي
العام ،يلب هما جتا ال شب اهي ي  ١٠أيل /نابتم ُ ،٢٠٠9ااي لاه أخاناً وعقاد جلساة قصانة
جااداً ماامل حماميااه بي ،يلب هااا مل تباان ن افية ،خال ااً ملقتضااياو املااادة  ٦9ماان قااان ن اإلج افاءاو
اجل ائيااةي ي  ١١ي ١4ي ١٦أيل /ناابتم  ،٢٠٠9ر ضاات جل ااة األماان القا مي كلاار احملااامي بي
لقاء م كله()8ي
 ١٢-٢ي  ٢١أيل /نبتم  ،٢٠٠9أولسات جل اة األمان القا مي صااحر الابالغ واأن حماميااً
جدياداً معي ااً مان الديلاة ني ضام ىل القضاية للاد اع ع اهي يياد مل صااحر الابالغ وأناه مل يطلاار
قا ااوا احملااامي ،يأنااه اشااتبى  ٢9أيل /ناابتم  ٢٠٠9ماان ااوا األمااف ىل مبتاار املاادعي
العامي ي  ٢تشفين األي /أكت وف  ،٢٠٠9أمف وا املبتر جل ة األمن الق مي واأن تتقياد تقياداً
صارماً قتضياو قان ن اإلجفاءاو اجل ائية يأن تتيي لصاحر البالغ يحماميه مجيمل ع اصف ملف
القضية اجل ائيةي
 ١٣-٢ي  ١7تش افين األي /أكت ا وف  ،٢٠٠9أولساات جل ااة األماان الق ا مي صاااحر الاابالغ وااأن
التحقيااق األيا ن اايعاد تحااه ج اار تعليم اااو مبتاار امل اادعي العااام املترخ ااة  ١٣تش افين األي /
أكت ا وف )9(٢٠٠9ي ي الي ا م نرس ااه ،م ااددو احملبم ااة احمللي ااة رق اام  ٢أن ااتانا احتج اااز ص اااحر
__________

()٦
()7
()8
()9
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ياادعي صاااحر الاابالغ كااولمب أن جل ااة األماان القا مي عفقلاات أنشااطة حمامييااه ماان نا اح كثاانة ،مثاال عاادم احاةام
املعل ماو السفية ول احملامي يم كله ،يم مل احملاميل من انتخدام يثائق معي ةي
يزعم صاحر البالغ أن وه األ عا تشبل انتهاكاً للمادة  ٢7٥من قان ن اإلجفاءاو اجل ائيةي
ياادعي صاااحر الاابالغ أنااه اشااتبى ماان ااوه االنتهاكاااو ىل احملبمااة احملليااة أنااتانا ،يلب هااا مااا جتا لاات
شباياه أي ر ضتهاي
ياادعي صاااحر الاابالغ أن الااتهم امل جهااة ليااه قُساامت ىل قضاايتل ج ااائيتل ،يقاات ماان األيقاااو ،تقتصااف
األيىل على إمص االختال يالفش ة ،يتت اي الثانية إمة االحتيا ق ي يمل ت ضي أنباب وا الرصلي
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البالغ أروعة أشهف()١٠ي يمل ت ظف احملبماة كلار صااحر الابالغ اإل افا ع اه انتظاار حماكمتاه
وسبر عدم قان نية احتجازه األيا يتد ر حالته الصحية()١١ي
 ١4-٢ي  ٢كااان ن األي /ديساام  ،٢٠٠9كلاار صاااحر الاابالغ ماان مبتاار االدعاااء
أنتانا الساماح لاه وااالكالع علاى ع اصاف ملاف القضايةي يلبان كلباه ُر اا  4كاان ن األي /
ديساام ٢٠٠9ي ي الي ا م نرسااه ،أرناالت جل ااة األماان الق ا مي ع اصااف ملااف القضااية اجل ائيااة
املتعلقااة وتهمااص االخااتال يالفش ا ة ىل مبتاار االدعاااء مشاار عة وت صااية وشااأن الئحااة االإااام
رساام أن صاااحر الاابالغ يحماميااه بي مل يتساان مااا حااس لاامب التاااريخ درانااة تلاامب الع اصاافي
ي  7كان ن األي /ديسم  ،٢٠٠9أحا املدعي العام القضية ىل احملبمة احمللية نارياركاي
ي  ٢4ي ٢8كاان ن األي /ديسام  ،٢٠٠9كلار صااحر الابالغ مان تلامب احملبماة السااماح
له ودرانة ملراو القضية قبل اجللسة املتعلقة وتهمص االختال يالفش ةي يلبان احملبماة ر ضات
وا االلتما ي
 ١٥-٢ي  ١8كان ن الثاف/ي ايف  ،٢٠١٠أيكل صاحر البالغ حماميل خاصال آخافين لايحال
حمل احملامي بي ،الوي ساب وسبر مشااكل صاحية()١٢ي ير اا رئايس احملبماة كلباه ،يانضام ىل
اإلجافاءاو حمااام معاال ماان الديلااة  ١9كااان ن الثاف/ي ااايف  ٢٠١٠رساام ر ااا صاااحر الاابالغي
يأث اء احملاكمة ،اكتشف صاحر البالغ أن احملامي املعل نابق أن دا امل عان أحاد شاه د االدعااء،
ي ما يشبل تضارواً مباشفاً املصاحلي ييد مل صاحر الابالغ واأن اوا األماف يحاده كاان ي بساي
أن مي اامل ااوا احمل ااامي م اان متثيل ااهي ياتس اام احمل ااامي املع اال و ااا م يمل يق اادم أي كل اار ىل احملبم ااة
يمل يتخو أي جفاء مصلحة م كلهي
 ١٦-٢يمل يااتمبن صاااحر الاابالغ ماان انتشااارة حمامييااه ا اصاال خااال تلاامب الرااةةي يواإلضااا ة
ىل لمب ،يق نه ُيضمل احلبس االنرفادي الرةة من  ٦ىل  ٢7كاان ن الثاف/ي اايف ،٢٠١٠
ُحفم من االتصا حامييه ير ضت جل ة األمن الق مي كلر زيجته لقاءهي

 ١7-٢يخال اً ملقتضياو قان ن اإلجفاءاو اجل ائية ،كانت حماكماة صااحر الابالغ كلهاا مسلقاةي
ي  ٢8ي ٢9ك ااان ن الثاف/ي اايف ُ ،٢٠١٠عق اادو جلس ااتا ان ااتماع سياو ااه ،يمل تب ن ااا عل يت اال
أيضااً()١٣ي يقاد جاف لامب رسام أن صااحر الاابالغ كاان حالاة صاحية ناي ة ،عاا مان أزمااة
ارتراع ضس الدم ،ي قد يعيه أث اء اجللساو ،يكلر تأجيلها عن كفيق حمامييهي

__________

()١٠
()١١
()١٢
()١٣
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يدعي صاحر البالغ أنه مل يبن حاضفاً أث اء جلسة احملبمة وهي
ياادعي صاااحر الاابالغ أنااه عااا ماان مشاااكل صااحية خطاانة ك يلااة األمااد يأن صااحته ازدادو تااأثفاً وظاافيف
االحتجاااز القاناايةي يقااد عااا عاادة م افاو ماان أزماااو ارتراااع ضااس الاادم يأمل حاااد القلاار يساان لاامب ماان
األعفا ا طنةي يممل لمب ،مل يُبةث وبل وساكة لطلبه ىل املدعي العام أن يُ قل ىل مستشرىي
ياادعي صاااحر الاابالغ أن احملااامي بي تسياار الرااةة ماان  ٣٠أيل /ناابتم  ٢٠٠9ىل  ٢7كااان ن الثاااف/
ي ااايف  ٢٠١٠وس اابر مش اااكل ص ااحيةي ي يم ااا ع اادا ااوه الر ااةة ،ك ااان ميث اال ص اااحر ال اابالغ حمامي اااه ا اص ااان
أث اء احملاكمةي
ال يتضي من املعل ماو املقدمة من صاحر البالغ ن كان أي من حمامييه حاضفاً أث اء اجللستل املوك رتلي
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 ١8-٢يأث اء احملاكمةُ ،م مل شه د الد اع من اإلدالء وشاهادة وشاأن مالوسااو القضاية ،واناتث اء
شاهادة وشاأن شخصاية صااحر الابالغي يمل تُاتي حملااميي الاد اع كاولمب فصاة اناتج اب الشااه دي
يمل يساامي رئاايس احملبمااة ألحااد أ اام شااه د الااد اع ،ي ا دي بي ،واااإلدالء وشااهادته ،دين تقاادمي
أي ترسني
 ١9-٢ييدعي صاحر البالغ أناه أُديان  ١٢آ ار/ماار  ،وعاد حماكماة سان عادلاة ،وتهماص
يحبم عليه والسجن ملدة  ١4عاماً ،يقضيها نجن خاضمل حلفانة أم ياة
االختال ()١4يالفش ةُ ،
مشااددة ي يمل يُعلاان عاان احلباام يال عاان العق وااة للعم ا مي ي  ٢٦آ ار/مااار  ،٢٠١٠كعاان
صاحر البالغ وا احلبم أمام حمبمة مدي ة أنتاناي يأشاار صااحر الابالغ ىل العدياد مان
االنتهاكاو حلقه احملاكمة العادلة يالتمس ت ئته ياإلعالن عن عدم قان نية احلبمي
 ٢٠-٢ي  ١4مت ز/ي لي ااه  ،٢٠١٠ر ض اات حمبم ااة مدي ااة أن ااتانا الطع ااني يرس اام أن ص اااحر
الاابالغ كلاار ماان احملبمااة السااماح لااه واحلضا رُ ،عقاادو جلساااو االناات اف سياو اهي ي ٢٣
حزيفان/ي نيه  ،٢٠١١قدم صاحر البالغ التمانااً ىل احملبماة العلياا كازاخساتان إلعاادة ال ظاف
احلبم الصادر ضدهي ي  ٢٥مت ز/ي ليه  ،٢٠١١ر ضت احملبمة العليا كعن صاحر الابالغي
ييدعي صاحر البالغ أن السلطاو ر ضت تزييده و سخ مان احلبام يالقافاراو الصاادرة ،متورعاة
مفة أخف والطاومل "السفي" لل ثائقي
 ٢١-٢ي  ٢١ك ااان ن األي /ديس اام  ،٢٠١١و اادأو احملاكم ااة وتهم ااة االحتي ااا ()١٥ي يي اازعم
صاحر البالغ أن وه احملاكمة أيضاً ،على سفار ناوقتهاُ ،عقدو جلساو مسلقاة ياعتُا و
حماكمة "نفية"ي يأعلن صاحر البالغ م انباو شس أنه ال يثق احملبماة وسابر اناتمفار ا
ر ا جفاء احملاكمة ي قاً ملبادأ اإلجافاءاو اجل ائياة العاماةي ي يقات الحاق ،كلبات احملبماة مان
صاحر البالغ خفا حمامييه ا اصال مان قاعاة احملبماة يم عات فياق الاد اع الاوي اختااره مان
احملاكمةي
أداء أي دير ضا
 ٢٢-٢يعي ت احملبمة حمامياً جديداً ضاد رادة صااحر الابالغ ،مل يتصافف ضاد مصااحل صااحر
الاابالغ حساار واال نااا م أيض ااً و شااام تأييااد م قااف االدعاااءي ي  ٢١حزيفان/ي نيااه ،٢٠١٢
يحبام علياه والساجن ملادة  ١٠نا او ،يقضايها ناجن خاضامل
أدين صاحر البالغ واالحتيا ي ُ
حلفانااة أم يااة مشااددة ،وااالتزامن ماامل عق و اة السااجن الساااوقة ملاادة  ١4عام ااًي يكعاان صاااحر الاابالغ
احلباام يالعق وااة الصااادرين وشااأن إمااة االحتيااا ي يمل ي ا جي الطعاان األي  ،يلباان كع ااً ثاني ااًكااان
ال يزا قيد ال ظف أمام حماكم كازاخستان يقت تقدمي الفنالة األيىلي

__________

( )١4ال يقدم صاحر البالغ معل ماو ضا ية عن وا احلبمي
( )١٥يا رد صاااحر الاابالغ االنتهاكاااو الااص حاادثت أث اااء حماكمتااه الثانيااة ،ي ااي مشاااالة لالنتهاكاااو املزع مااة خااال
احملاكمة األيىل ،يلبن ادعاءاته تست د حصفاً ىل احملاكمة األيىل ي ةة االحتجاز الص نبقتهاي
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 ٢٣-٢ي يما يتعلق وظافيف االحتجااز ،يادعي صااحر الابالغ أن الزناازين مفكاز االحتجااز
حيااك كااان حمتج ازاً صااسنة جااداً( ،)١٦يأن امل افاحيا مبش ا ة ،يكااان يُساامي لااه واملشااي حيااز
مسلق صسن للساية ملدة  7٥دقيقة ق مفتل ي مياًي
 ٢4-٢ييدعي صاحر البالغ أنه ُحفم من ال ص ىل مفا ق الفعاية الصحية أث اء احتجازه قبال
احملاكمة ،أي م و حلظة ت قيره  ٢١أيار/مااي  ٢٠٠9حاس  ١١كاان ن األي /ديسام ٢٠١٢ي
يك ااان ص اااحر ال اابالغ يع اااف آن ااوا م اان ارتر اااع ض ااس ال اادم ،يتض ااخم البط اال األيس ااف ،ين اازف
دماااسي دقيااق ،يانقطاعاااو ديريااة جفيااان الاادم الاادماغي يمل يباان كبياار جل ااة األماان الق ا مي
يزير املفكز ن من حل ىل آخف ،يقا صاحر البالغ نه مل يبن مت الً واملفة لعال حالتهي
 ٢٥-٢ي م انباو عديدة ،مان قبيال يا مي  7ي ١٦تشافين األي /أكتا وف  ٢٠٠9ييا م ١4
تشفين الثاف/ن م  ،٢٠٠9ناشاد صااحر الابالغ خمتلاف السالطاو نقلاه مان مفكاز االحتجااز
الساوق للمحاكمة ىل املستشرى وسبر أح اله الصحيةي ياشتبى صاحر البالغ من تأخف ال ظاف
تلمب الطلباو أي جتا لها متاماً ،يمن ارتبام ن ء حالته الصحية وظفيف احتجازه()١7ي
الشكوى
 ١-٣يدعي صاحر البالغ أنه اعتُقال تعساراً ،يمل يُسامي لاه واالتصاا وأنافته أي حاام مان
اختياااره ،نا اء ع ااد ت قيرااه أي ع ااد احتجااازه ،يمل يُعا معل ماااو كا يااة أث اااء القاابا عليااه وشااأن
نبر اعتقاله ،يمل يُعلم نفيعاً والتهم امل جهة ليه ،يمل ميثل راً أمام قا أي م ف آخاف خي لاه
القااان ن وارنااة الساالطة القضااائيةي يياازعم أيض ااً أن الاادع املقامااة ضااده مل تُف اامل أمااام احملبمااة
العسبفية أكما ال ال وعاد مافير يا مل علاى اعتقالاه ،يأن اوه احملبماة ليسات خمتصاة واال ظف
قضاايته ي ق ااً لقااان ن كازاخس ااتاني يواإلضااا ة ىل ل اامب ،ياادعي ص اااحر الاابالغ أن احملبم ااة
العسبفية مل ت ظف ادعاءاته وشأن قان نية القبا عليه ياحتجازه ،يأنه مل يتسن له اختيار وثله
القان ف ،يأن السلطاو ضايقت حمامييه ا اصلي ييدعي صاحر البالغ أن كل ما ُكف أعاله
يشبل انتهاكاً للمادة  )٥-١(9من العهدي
 ٢-٣يخبص ادعائه حاديث انتهاا للماادة ()٣(١4أ) ي(ب) مان العهاد ،ياوكف صااحر
الاابالغ أنااه مل يُبل ا وطبيعااة الااتهم امل جهااة ليااه ال وعااد شااهفين ينصااف الشااهف ماان لقاااء القاابا
عليه للمفة األيىل ،يأناه مل يُعا ماا يبراي مان ال قات يالتساهيالو إلعاداد د اعاه ،يمل يُسامي لاه
واالنتعانة حام مان اختيااره وعاا مفاحال اإلجافاءاو ،يأن حمامياه ا اا ُما ي شاهفاً ياحاداً
ق ا لالكااالع علااى الباام ا ائاال ماان ع اصااف ملااف القضااية ،يمل يُع ا نسااخاً ماان ااوه الع اصااف
وسبر "نفيتها"ي

__________

( )١٦ي اادعي ص اااحر ال اابالغ أن مس اااحة زنزانت ااه األيىل ال ااص ك ااان يتقااه ااا م اامل حمتج ااز آخ ااف ااي  ٦أمت ااار مفوع ااةي
أما الزنزانة الثانية الص كان يتقااها ممل مخسة حمتجزين آخفين ،تبل مساحتها  ١٥مةاً مفوعاًي
( )١7ي اادعي ص اااحر ال اابالغ أن ااه "ال يا ازا يع اااف" الس ااجن ،رس اام أن " اافيف الع ااي الس ااائدة ي ااه أ ض اال" م اان
الظفيف السائدة مفكز االحتجازي
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 ٣-٣ي يما يتعلق وادعاءاته جر املادة  )١(١4من العهاد ،يازعم صااحر الابالغ أناه مل ُإااكم
مان قبال ي ااة حملرال ،مثلماا يا ص علياه القاان ن ،يأن جلساااو حماكمتاه مل تبان عل يااةي يعاالية علااى
لمب ،بن األحبام الصادرة ضد صاحر البالغ مل تبن عل ية يمل يُعلم الا اجلميملي

 4-٣ييدعي صاحر الابالغ أناه ُحافم مان تباا ت يناائل الاد اع ،ألن القاضاي الاوي أشافف
على احملاكمة املتعلقة وتهمص االختال يالفش ة مل يعامل الشه د معاملة متسايية ،يأن جلساو
االنااتماع أمااام احملبمااة االوتدائيااة ُعقاادو مافتل سياوااه ،يأن حقااه ا اةا الا اءة مل ُإااةم،
األمف الوي يشبل انتهاكاً للمادة  )٢(١4ي(()٣د) ي(ه)ي
 ٥-٣ييتكد صاحر البالغ أيضاً أن الديلة الطفف انتهبت حق قه جر املا اد  ٦ي 7ي١٠
من العهد ،ألهنا مل تضطلمل ستيليتها عن مفاقبة أح الاه الصاحية املختلراة يعالجهاا علاى ال حا
املالئام أث ااء االحتجااازي يعاالية علاى لامب ،ياد مل صاااحر الابالغ واأن حق قااه جار املااادة 7
قااد انتُهباات ألنااه ُحاافم ماان العااال يالفعايااة الطبياال املالئماال أث اااء االحتجاااز ،يكاناات زنزانتااه
صسنة جداً ،يترتقف ىل مفا ق اإلصحاح املالئمة ،يقُيدو قدرته على املشاركة أي أنشطةي

 ٦-٣يي اادعي ص اااحر ال اابالغ أن حق ق ااه ج اار امل ااادة  ١٠ق ااد انتُهب اات أيض ااً ،ألن الديل ااة
الطفف مل تبرل لاه احلصا علاى الفعاياة الصاحية ،يألناه احتُجاز احلابس االنرافادي ،يمل يُسامي
لااه قا االتصااا حامييااه أي أنافتهي يعااالية علااى لاامب ،يخال ااً للمااادة  ،١٠مل يُساامي لصاااحر
البالغ فانلة زيجته يأكراله ياالتصا الم وانتظامي
 7-٣يأخ اناً ،يتكااد صاااحر الاابالغ أن ال يت ك ا االختياااري دخاال حيااز ال رااا وال ساابة ىل
الديلة الطافف  ٣٠أيل /نابتم  ،٢٠٠9يمامل لامب تساتمف االنتهاكااو ضاده ،ماا يعاين أن
مبدأ االختصا الزمين ال ي بسي أن مي مل اللج ة من ال ظف أي جزء من والسه()١8ي

الموضوعية
مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية واألسس
 ١-4تقاادم الديلااة الطاافف مالحظاإااا وشااأن مقب ليااة الاابالغ ،مااوكفة شاار ية مترخااة ٢٢
ك ااان ن الثاف/ي ااايف ٢٠١4ي يت ااد مل الديل ااة الط اافف و ااأن ص اااحر ال اابالغ مل يطع اان دانتي ااه
ال هائيتل لد احملبمة العليا ،كما كان و نعه أن يرعل جر جفاء املفاجعة القضائية الفقاويةي
ي جر املادة  4٦١من قان ن اإلجفاءاو اجل ائية ،ال ي جد م عد هنائي لتقدمي وه الطلباوي
 ٢-4ي  ٢٣أيار/ماي ي ٢٣مت ز/ي ليه  ،)١9(٢٠١4تريد الديلة الطفف أيضاً واأن صااحر
البالغ تلقى مساعدة من حمام "مت ل" ،احملامي ي بي ،الوي حصل على التصفيي األمين
ال ااالزم لالك ااالع عل ااى "ال ث ااائق السا افية" مل ااف القض اايةي ي  ٢٦أيار/م اااي  ،٢٠٠9كل اار
__________

( )١8إياال صاااحر الاابالغ ىل اجتهاااد اللج ااة الاابالغ رقاام  ،١99٢/٥٢٠ك ا نيي يآخاافين ضااد ساريااا ،الق افار
املعتمد  7نيسان/أوفيل  ،١994الرقفة 4-٦ي
( )١9مالحظ اااو الديل ااة الط اافف املترخ ااة  ٢٣مت ز/ي لي ااه  ٢٠١4ااي نس ااخة كب ااق األص اال ( جزئه ااا امل ضا ا عي)
لفنالتها املترخة  ٢٣أيار/ماي ٢٠١4ي
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صاحر البالغ أن متثله زيجته يحمام يعي ه و رسه أث ااء اإلجافاءاو اجل ائياةي يلبان الطلار ُر اا
ألن زيجا ااة صا اااحر الا اابالغ ي ا ااوا احملا ااامي ا ا ااا مل يبا اان لا ااديهما التص ا افيي األما ااين الا ااالزمي
أما احملامي ،ي بي ،املعل من الديلة ،قد اختاره صاحر البالغي
 ٣-4ي يمااا يتعلااق وادعاااءاو صاااحر الاابالغ م عااه ماان ال ص ا أي تقييااد يص ا له ىل حماميااه
ياملست داو املف قة لف القضاية ،تادعي الديلاة الطافف أن مبتار املادعي العاام أجاف قيقااً(،)٢٠
و اااءً علا ااى شا ااباي ص اااحر الا اابالغ ،يمل خيلا ااص ىل يج ا ا د انتهاكا اااو للتش ا افيعاو يالتعليما اااو
او الصلةي
 4-4يت ااد مل الديل ااة الط اافف ،م اامل ل اامب ،و ااأن مبت اار امل اادعي الع ااام كل اار  ١٣تشا افين
األي /أكتا وف  ،٢٠٠9وعااد ال ظااف شااباي صاااحر الاابالغ ،عااادة القضااية ىل احملققاال ماان
أج اال " ع ااادة ص ااياسة الئح ااة االإ ااام" ،مش اار عة وتعليم اااو واالمتث ااا جلمي اامل مقتض ااياو ق ااان ن
اإلجفاءاو اجل ائيةي يُكلرت جل ة األمن القا مي أيضااً وتمبال حماامي صااحر الابالغ ،بي ،مان
االكالع التام على يثائق القضيةي
 ٥-4يت اادعي الديل ااة الط اافف كا ااولمب أن احملبم ااة احمللي ااة رقا اام  ٢أن ااتانا نظ اافو شا ااباي
صاااحر الاابالغ يمااا يتعلااق واحلصا علااى الفعايااة الطبيااةي يي قااً لقافار ااوه احملبمااة الصااادر ٢4
آب/أسسطس  ،٢٠٠9حصت جل ة كبية خاصة صاحر البالغي يخلصت اللج ة ىل عادم يجا د
حاجة ىل دخاله املستشرى على دائمي يعاالية علاى لامب ،بعاد عادة شاباي قادمها صااحر
الاابالغ يحماميااه وشااأن األيضاااع الصااحية ا طاانة الااص يعانيهااا صاااحر الاابالغ ،أُرناال ىل املفكااز الطاايب
الرااةة م اان  ١7ىل  ٢١تش افين األي /أكت ا وف ٢٠٠9ي
العلمااي ال ك يااة ،حي ااك خضاامل لرح ا
يتبا اال السا ااجالو الطبيا ااة املترخا ااة  ٢١تش ا افين األي /أكت ا ا وف  ٢٠٠9يال تا ااائيت الا ااص ت صا االت ليها ااا
جل ة األكباء التاوعة للمفكز الطيب أن حالته ال تستدعي دخاله ىل املستشرىي
 ٦-4ي يماا يتعلاق وابدانص صااحر الابالغ ،تاد مل الديلاة الطافف واأن جفماه ثاوات احملبماة
على أنا األدلة املبت وة يشهاداو الضحايا يالشه د ياألدلة األخف ()٢١ي يقد نظفو احملبمة
احلجيت الص قدمها صاحر البالغ يحمامياهي
 7-4يتبفر الديلة الطفف اإلعفاب عن م قرها الساوق ،يتد مل وأن صاحر الابالغ مل يسات رد
مجياامل ناابل االنتصاااف احملليااة ،ألنااه مل يقاادم كلبااً للمفاجعااة القضااائية الفقاويااة إلدانتيااهي ي ااوا ي بسااي
عالن عدم مقب لية وا البالغي 
تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف
 ١-٥د مل صاحر البالغ ٢4 ،آ ار/مار ي ٥آب/أسساطس  ،٢٠١4رداً علاى مالحظااو
الديلاة الطاافف وشااأن املقب ليااة ياألنااس امل ضا عية ،وااأن نابيل الطعاان املتاااح لااه يقاات دانتااه وتهمااص

__________

( )٢٠ال تقدم الديلة الطفف أي تراصيل ضا يةي
( )٢١ال تقدم الديلة الطفف أي تراصيل ضا يةي
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االخ ااتال يالفشا ا ة ك ااان مش اام الً فاجع ااة قض ااائية رقاوي ااة م اان احملبم ااة العلي ااا ،ي ااوا جا افاء اتبع ااه
يانات ردهي أمااا يمااا يتعلااق واإلدانااة الثانيااة ،وتهمااة االحتيااا  ،اابن زعاام الديلااة الطاافف عاادم اناات راد
نبل االنتصاف "سن حمله" ،ألن اإلدانة "ال تشبل جزءاً" من وا البالغي
 ٢-٥ي معف يصف فيف نج ه ،يدعي صااحر الابالغ أناه حمتجاز "ج ااح كايب"،
يال إص اال عل ااى امل اااء الس اااخن ،يأن املا افاحيا ترتق ااف ىل التد ااة ،يال يُس اامي ل ااه واالن ااتحمام
" ال و اال الري ااة ياألخ ااف " ،يأن الس ااجن ال ااوي نُق اال لي ااه ،م طق ااة كاراسان اادا ،يبع ااد و ااأكثف
من  ١ ٠٠٠كيل مة عن مبان قامة أنفته ،يمن مث يصعر على أ فاد األنفة زيارتهي
 ٣-٥يع ااد يص ا ا له ىل الس ااجن اجلدي ااد  ١4ش اابام /ايف  ،٢٠١4ض ا افوه أح ااد ح ا افا
السااجن ض افواً م ح ااًي يياادعي صاااحر الاابالغ أنااه نااق وعااد تلقااي ض افواو علااى مااتخفة رأنااه
يركله أحد حفا السجن وط ه يكليتيهي يزادو حالته الصحية ن ءاً م و لمب احللي
 4-٥ياكلعاات زيجااة صاااحر الاابالغ علااى حالتااه خااال زيااارة  ١8شاابام /ايف ،٢٠١4
يقاادمت شااب ىل يزارة الداخليااة  ٢٥شاابام /ايف ٢٠١4ي يأصاادرو الساالطاو ويان ااً
يناائ اإلعاالم  ٥آ ار/ماار  ٢٠١4ترياد يااه وابجفاء قياق اوه االدعااءاوي يمل يتلااق
صاحر البالغ يال حمامياه أي رد راي وا الصددي
 ٥-٥ييبفر صاحر البالغ اإلعفاب عان م قراه زاء انتهاكااو حق قاه قبال احملاكماة ،يياد مل وأناه
مل خية احملامي املعل من الديلةي يعلى العبس من لمب ،كاان صااحر الابالغ يساعى لضامان متثيلاه
ماان حمااام خااا  ،لباان كلباتااه ُر ضااتي يياادعي صاااحر الاابالغ أن القي ا د املرفيضااة علااى األ افاد
ت اي أنفار الديلة دين احلص على تصفيي أمين مسبق تتعلق وعملهم ال واإلجفاءاو القضائيةي
 ٦-٥ييادعي صاااحر الاابالغ كاولمب أن رد الديلااة الطاافف سان كاااف يمااا يتعلاق سااألة قلااة
ااف اتص اااله حاميي ااه يتس ااهيالو ع ااداد د اع ااه ،ال جتي اار الديل ااة عل ااى ع اادد م اان ال ق ااام
الترصاايلية الا اردة الاابالغي يعااالية علااى لاامب ،مل ُميا ي صاااحر الاابالغ أي تسااهيالو مفاعااا ًة
حلالته الصحية ،وا م عه من قفاءة يثائق القضيةي ييد مل صاحر البالغ أيضااً واأن احملاامي الاوي
عي ته الديلة مل يبن مت الً للتعامل ممل قضيته أي مل يبن مهتماً ساعدته وبل وسااكةي يخال ااً
ملقتضياو املاادة  )١(١4مان العهادُ ،حافم صااحر الابالغ مان حقاه جلسااو اناتماع عادلاة
يعل يااة أمااام حمبمااة خمتصااة يمسااتقلة ينزيهااةي يعااالية علااى لاامب ،مل يُعلاان للعم ا م عاان اإلدانااة
ال هائية لصاحر البالغي
 7-٥ييباافر صاااحر الاابالغ م قرااه ماان أن الديلااة الطاافف مل تفاقاار صااحة صاااحر الاابالغ
مفاقبة كا ية يمل تعاجل مشااكله الصاحية املختلراة ،يال نايما ارترااع ضاس الادم ،خال ااً للما اد ٦
ي 7ي ١٠ماان العهاادي يمل ُجتااف الديلااة الطاافف قيقااً نااليماً ادعاااءاو صاااحر الاابالغ تعفضااه
للتعااويري ييشاابل صااسف حجاام زنزانااة صاااحر الاابالغ ،يعاادم كرايااة مفا ااق اإلصااحاح ،يالقي ا د
املرفيضة على األنشطة ،انتهاكاو للمادة  7من العهدي
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 8-٥يياادعي صاااحر الاابالغ أيض ااً أن احتجااازه احلاابس االنر افادي ،يم عااه ماان االتصااا
وأنفته "على ةاو م تظمة" ،يكولمب انعدام الفعاية الصحية املالئمة ،تشابل انتهاكااو حلق قاه
املبر لة جر املادة  ١٠من العهدي
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

ال ظف املقب لية
 ١-٦قباال ال ظ ااف أي ادع اااء ياافد و ااالغ م ااا ،جياار عل ااى اللج ااة ،ي ق ااً للم ااادة  9٣م اان
نظامها الداخلي ،أن تقفر ما ا كان البالغ مقب الً أم ال جر ال يت ك االختياريي
 ٢-٦يقااد تأكاادو اللج ااة ،ي ق ااً ملااا تقتضيااه املااادة ()٢(٥أ) ماان ال يت كا االختياااري ،ماان
أن املسااألة نرسااها ليساات قيااد البحااك جاار أي ج افاء آخااف ماان ج افاءاو التحقيااق الااديا
أي التس ية الديليةي
 ٣-٦ي ي اللج ة علماً وبيان الديلاة الطافف أن صااحر الابالغ مل يقادم كلبااً إلجافاء مفاجعاة
قضائية رقاوياة إلدانتياه ال هاائيتلي ي اوا الصادد ،تالحا اللج اة تأكياد صااحر الابالغ أناه قادم
والرع ا اال ٢٣ ،حزيفان/ي ني ا ااه  ،٢٠١١كلبا ا ااً للمفاجع ا ااة القض ا ااائية الفقاوي ا ااة ن ا اايا جا ا افاءاو
الطعن دانته وتهمص االختال يالفش ة أمام احملبمة العليا ،يأن وا الطلر ُر ا  ٢٥متا ز/
ي ليااه ٢٠١١ي يعليااه ،صلااص اللج ااة ىل أن املااادة ()٢(٥ب) ماان ال يت ك ا االختياااري ال مت عهااا
من ال ظف البالغ ألنه يتعلق وبدانة صاحر البالغ ال هائية وتهمص االختال يالفش ةي
 4-٦يتالح ا ا اللج ااة أن االنتهاك اااو املزع م ااة للم ااادة  )٥-١(9م اان العه ااد ،ال ااص تتعل ااق
واعتقا صاحر البالغ تعسراً ،يعدم والسه وسبر الت قيف يوالتهم امل جهة ليه ،يعادم مث لاه
وسفعة أمام قا خمتص ،حدثت قبل ودء نرا ال يت ك االختياري وال سابة ىل الديلاة الطافف
(أي قباال  ٣٠أيل /ناابتم )٢٠٠9ي يتالحا اللج ااة كااولمب أن صاااحر الاابالغ اعااة ،
 ١7تش افين األي /أكت ا وف ( ٢٠٠9أي وع ااد و اادء نر ااا ال يت ك ا االختي اااري) ،عل ااى احتج ااازه
يقاادم ادعاءاتااه امل درجااة كااار املااادة  )١(9ي( )٥-٣أمااام احملبمااة احملليااة رقاام  ٢أنااتانا،
يلبن دين جدي ي يوالتاا ،ليس ا ما مي مل اللج ة مان حياك االختصاا الازمين مان ال ظاف
وا اجلزء من الدع  ،ي ن كان ا ماا مي عهاا مان ال ظاف ادعااء صااحر الابالغ امل ادر
كار املادة  )٢(9من العهدي
 ٥-٦ي يم ااا يتعل ااق واالنته ااا املزع ا م للم ااادتل  ٦ي 7م اان العه ااد ،ت ااف اللج ااة أن ص اااحر
البالغ مل يقدم ما يبري من املعل ماو يال قاائمل لتعزياز أق الاه ،يوالتااا ،مل يثبات ادعاءاتاه وشاأن
حقه احلياة ياحلق عدم التعف للتعوير ياملعاملة أي العق وة القاناية يالال نساانية ياملهي اةي
يو اءً على لمب ،ي سياب أي معل مااو أخاف او صالة امللاف ،تاف اللج اة أن صااحر
البالغ مل يقدم أدلاة كا ياة تثبات اوه االدعااءاو ألسافا املقب لياةي يلاوا تعلان اللج اة أن لامب
كار املادة  ٢من ال يت ك االختياريي 
اجلزء من البالغ سن مقب
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 ٦-٦ي يم ااا يتعل ااق وادع اااءاو ص اااحر ال اابالغ ج اار امل ااادة  )٢(١4م اان العه ااد ،مل يق اادم
صاااحر الاابالغ أي ع اصااف تثباات أن الديلااة الطاافف انتهباات حقااه ا اةا الا اءةي أمااا خبصا
ادعااءاو صاااحر الاابالغ يقا ع انتهاكاااو للمااادة ()٣(١4ه) ماان العهااد يمااا يتعلااق وااال ظف
األدلة ي شهاداو الشه د خال احملاكمةِّ ،
توكف اللج ة وأناه يعا د ىل حمااكم الادي األكافاف
عل ااى العم ا ا م أم ااف تقي اايم ال ق ااائمل ياألدل ااة قض ااية م ااا ،م ااا مل يثب اات أن التقي اايم ك ااان تعس اارياً
وصا رة ياضااحة أي شاابل حفمانااً ماان العدالااة ،أي أن احملبمااة أخلاات و اجبهااا املتمثاال التحلااي
واالنتقاللية ياحليااد()٢٢ي ي ضا ء املعل مااو املتاحاة امللاف ،تاف اللج اة أن صااحر الابالغ
مل يثباات ااوه القضااية أن مااا زعمااه ماان "عاادم تبااا ت ينااائل الااد اع" ولا حااد اإلجحاااف
تقييم األدلة أي شابل حفمانااً مان العدالاةي يتسات تيت اللج اة والتااا أن ادعااءاو صااحر الابالغ
ادعم اا يبراي مان األدلاةي يعلياه ،تعلان اللج اة
جر املاادة  )٢(١4ي(()٣ه) مان العهاد مل تُ مب
عدم مقب لية وا اجلزء من البالغ جر املادة  ٢من ال يت ك االختياريي 
 7-٦يمن رأي اللج ة أن صاحر البالغ أقام الدليل ،ألسفا املقب لية ،على ادعاءاتاه جار
املا اد  )١(9ي( ،)٥-٣ي ،)١(١٠ي )١(١4ي(()٣أ) ي(ب) ي(د) ماان العهااد ،يت تقاال ماان مث ىل
ال ظف األنس امل ض عيةي
النظر في األسس الموضوعية
 ١-7نظاافو اللج ااة ااوا الاابالغ ض ا ء مجياامل املعل ماااو الااص أتاحهااا ااا الطف ااان ،ي ق ااً
للرقفة  ١من املادة  ٥من ال يت ك االختياريي
 ٢-7يتالح ا اللج ااة ادع اااء ص اااحر ال اابالغ أن اافيف احتج ااازه قب اال احملاكم ااة ،ي اافيف
نج ه وعد لمب ،تشبل انتهاكااً حلق قاه جار املاادة  ١٠مان العهادي ييادعي صااحر الابالغ
أمااام اللج ااة أن حالتااه الصااحية السااي ة والرعاال ازدادو نا ءاً وعااد االحتجاااز املطا يأن السااجن
الااوي يقضااي يااه عق وتااه يرتقااف ىل املفا ااق املالئمااة للحصا علااى مساات الفعايااة الطبيااة الااوي
إتا ليهي ي ي اللج ة علماً كاولمب واحلاادث الاوي يقامل  ١4شابام /ايف  ،٢٠١4حياك
يزعم صاحر البالغ أن أحد حفا السجن اعتد عليه ع د يص له ىل السجني
 ٣-7يكع اات الديلااة الطاافف ااوه االدعاااءاو مشاانة ىل أن صاااحر الاابالغ تلقااى الفعايااة
الطبية ع دما كلبها ،يمل تبن حالته تقتضي دخالاه ىل املستشارىي سان أن الديلاة الطافف مل تقادم
أي تعليقاااو أي معل ماااو ضااا ية وشااأن تااد ر احلالااة الصااحية لصاااحر الاابالغ يوشااأن انعاادام
املساعدة الطبية الر رية لعالجه من أزماو ارتراع ضس الادم ي قادان الا عيي يتشان اللج اة ىل أن
الاادي األك افاف ملزمااة والتقي ااد ع اااين دنيااا معي ااة يمااا يتعل ااق واالحتج اااز ،تتضاامن ت ا ن الفعاي ااة
يالعا ااال الطبيا اال للسا ااج اء املفضا ااى ،ي ق ا ااً للقاعا اادة  ٢٢ما اان الق اعا ااد ال م جيا ااة الا اادنيا ملعاملا ااة

__________

( )٢٢انظااف مجلااة أم ا ر الاابالغ رقاام  ،٢٠٠٣/١١88ريااد  -ريدنشااتاين يآخاافين ضااد أملانيااا ،ق افار عاادم املقب ليااة
املعتمااد  ٢تش افين الثاااف/ن م  ،٢٠٠4الرقاافة ٣-7؛ يالاابالغ رقاام  ،٢٠٠٢/١١٣8أري ااز يآخاافين ضااد
أملانيا ،قفار عدم املقب لية املعتمد  ٢4آ ار/مار  ،٢٠٠4الرقفة ٦-8ي
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السج اءي ييتضي من رياية صاحر البالغ أنه مل إصل على العال الطيب امل انار مان نالطاو
مفكز االحتجاز ،يال يقات الحاق ع ادما كاان يقضاي عق واة الساجني ي اي اللج اة علمااً أيضااً
وادعاء صاحر البالغ أنه ُم مل من االتصا وأنفته يحمامييهي يصلاص اللج اة ،و ااءً علاى املعل مااو
املتاحااة ااا ،ىل أن احتجاااز صاااحر الاابالغ ااوه الظاافيف يشاابل انتهاك ااً حلقااه أن يُعاماال
معاملة نسانية ةم البفامة األصيلة اإلنسان ،ي قاً للرقفة  ١من املادة  ١٠من العهد()٢٣ي
 4-7يتالح اللج ة أيضاً أن حماكمة صاحر البالغ مل تبن عل ية ،يأناه ُحافم مان حقاه
كلر جفاء حماكمة أمام ي ة حملرل ،ي ما كان ي بساي أن يتااح لاه ي قااً للقاان ن الا كين ،يأن
دانتااه ال هائيااة مل تُعلاان للعما مي يتالحا اللج ااة أن الديلااة الطاافف مل تقاادم أي ترساناو وشااأن
الطاومل السفي لإلجفاءاو ،يما عدا التورع وضفيرة حص حماميي صاحر البالغ على تصفيي
أم ااين لت اااي ال ث ااائق السا افيةي يت ااوكف اللج ااة وتعليقه ااا الع ااام رق اام  )٢٠٠7(٣٢وش ااأن احل ااق
املساياة أمام احملاكم يا ي او القضائية ي حماكمة عادلة ،الوي أكدو يه أن مجيامل احملاكمااو
املتعلقااة سااائل ج ائيااة جياار أن تب ا ن ،ماان حيااك املباادأ ،شاارهية يعل يااة ،مااا مل تقاافر احملبمااة
ان ااتبعاد ك اال اجلمها ا ر أي ج اازء م ااه ألن ااباب تتعل ااق و اااآلداب العام ااة أي ال ظ ااام الع ااام أي األم اان
القا ميي يحااس احلاااالو الااص يسااتبعد يهااا اجلمها ر ماان حضا ر احملاكمااة ،جياار اإلعااالن عاان
احلب اام ،ااا ل اامب ال ت ااائيت اجل في ااة ياألدل ااة ياألن ااباب القان ني ااةي يتأن ااف اللج ااة لع اادم رد
نلطاو الديلة الطفف على احلجة احملددة الص قدمها صاحر البالغ ن اء أمام احملااكم ال ك ياة
أي والسااه ىل اللج ااةي يلااولمب ،تااف اللج ااة أن الديلااة الطاافف مل ت ا ر انااتبعاد اجلمه ا ر ماان
حماكم ااة ص اااحر ال اابالغ ج اار أح ااد امل ا راو امل ص ا عليه ااا امل ااادة  ،)١(١4يال ن اايما
ألنباب تتعلق واألمن الق ميي ي سياب معل ماو أخف او صلة امللاف ،تاف اللج اة أن
الديلة الطفف انتهبت حق صاحر البالغ جر املادة  )١(١4من العهدي
 ٥-7ي ااي اللج ااة علمااً كااولمب وادعاااء صاااحر الاابالغ أنااه مل يااتمبن ماان انتشااارة حمااام ماان
اختيا اااره ،يمل ميثلا ااه حما ااام أيكلا ااه و رسا ااه الرا ااةة ما اان  ٣٠أيل /نا اابتم  ٢٠٠9ىل  ٢7كا ااان ن
الثاف/ي ااايف  ،٢٠١٠يأن جلسااص احملبمااة ُعقاادتا يا مي  ٢8ي ٢9كااان ن الثاف/ي ااايف  ٢٠١٠دين
حض ر صاحر الابالغ ،رسام كلباه تأجيلهماا وسابر نا ء حالتاه الصاحيةي يتُاوكف اللج اة وتعليقهاا
العااام رقاام  ،٣٢الااوي ي ا ص علااى أن إاااكم املتهم ا ن حض ا رياً ،يعلااى حقهاام ت جيااه حماااميهم
وشااأن ناان قضاايتهمي ي ااي اللج ااة علم ااً وشااباي ص اااحر الاابالغ ماان أن الساالطاو أعاق اات
حماميي ااه م اان القي ااام و اجبهم ااا عل ااى أكم اال يج ااه وع اادم متبي هم ااا م اان االتص ااا وص اااحر ال اابالغ،
يانتها نفية االجتماعاو ول احملاامي يم كلاه ،يترتاي أسافا احملااميل الشخصاية ،يم عهماا مان
__________

( )٢٣انظا ااف ما ااثالً الا اابالغ رقا اام  ،١994/٥9٠وي يا اات ض ااد جامايب ااا ،اآلراء املعتما اادة  ٢٥آ ار/ما ااار ،١999
الرقفتا ااان  7-١٠ي8-١٠؛ يالا اابالغ رقا اام  ،١99٣/٦9٥نيمبس ا ا ن ضا ااد جامايبا ااا ،اآلراء املعتما اادة ٣١
تش افين األي /أكت ا وف  ،٢٠٠١الرقاافة ٢-7؛ يالاابالغ رقاام  ،١99٦/7٠4ش ا ضااد جامايبااا ،اآلراء املعتماادة
 ٢نيسااان/أوفيل  ،١998الرقاافة ١-7؛ يالاابالغ رقاام  ،١997/7٣4ماااكلي د ضااد جامايبااا ،اآلراء املعتماادة
 ٣١آ ار/مار  ،١998الرقفة 4-٦ي
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جل اار وعا اا ال ث ااائقي ي ااي اللج ااة علما ااً وادع اااء الديل ااة الط اافف أن احمل اااميل الل ااوين أيكلهم ااا
صاحر البالغ و رسه مل يبن لديهما التصفيي األمين الالزم لت اي "أنفار الديلة"ي سان أن الديلاة
الطفف مل ت ر أنباب ر اا ما ي تصافيي أماين حملااميي صااحر الابالغي يمل ت ضاي الديلاة الطافف
أيض ااً دياعااي عقااد جلس ااص االنااتماع ي ا مي  ٢8ي ٢9ك ااان ن الثاف/ي ااايف  ٢٠١٠واادين حض ا ر
صاحر البالغي ي سياب أي مالحظاو أخف يجيهاة مان الديلاة الطافف ،تاف اللج اة اوه
القضية يق ع انتها حلق صاحر البالغ جر املادة ()٣(١4ب) ي(د) من العهدي
 ٦-7ياللج ة خلصت ىل يقا ع انتهاا للماادتل  )١(١٠ي )١(١4ي(()٣ب) ي(د) مان
العهااد ،لاان ت ظااف علااى ا م رصاال ادعاااءاو صاااحر الاابالغ املتبقيااة جاار املااادتل )١(9
ي( )٥-٣ي()٣(١4أ) من العهدي
 -8ياللج ة ،تتصافف جار الرقافة  4مان املاادة  ٥مان ال يت كا االختيااري ،تاف أن
ال قائمل املعفيضة عليهاا تبشاف عان حاديث انتهاا حلقا صااحر الابالغ جار املا اد )٢-١(9
ي )١(١٠ي )١(١4ي(()٣ب) ي(د) من العهدي
 -9يعم االً واملااادة ()٣(٢أ) ماان العهااد ،اابن الديلااة الطاافف ملزمااة وت ا ن ناابيل انتصاااف
عااا لصاااحر الاابالغي ييقتضااي م هااا لاامب أن جت ا ج ا اً كااامالً أي ضاافر حلااق واااأل فاد الااوين
انتُهباات حق ا قهم املبر لااة جاار العهاادي يعليااه ،اابن الديلااة الطاافف ملزمااة ،مجلااة أم ا ر،
واصا ا ط او امل انبة لتحقياق ماا يلاي( :أ) لسااء داناة صااحر الابالغ ياإل افا ع اه ،ي ا لازم
األمااف ،ج افاء حماكمااة جدياادة ،صضاامل ملب ادأي عقااد جلساااو انااتماع عل يااة ينزيهااة ،ي مبانيااة
االتصااا حااام ،يساان لاامب ماان الضااماناو اإلجفائيااة؛ (ب) متباال صاااحر الاابالغ ،انتظااار
اإل فا ع ه ،من احلص وانتمفار يورعالية على الفعاية الصاحية مباان الساجن؛ ( ) تقادمي
ج م انر لصاحر البالغ ،ا لمب التع يا البا ي يالديلة الطفف ملزمة أيضاً واحلف
على عدم تبفار مثل وه االنتهاكاو مستقبالًي
 -١٠ي تضاامل اللج ااة اعتبار ااا أن الديلااة الطاافف قااد اعة اات ،ع اادما أصاابحت كف ااً
ال يت ك االختيااري ،واختصاا اللج اة دياد ماا ا كاان قاد حادث انتهاا للعهاد أي ال،
يأهنااا قااد تعهاادو ،عماالً واملااادة  ٢ماان العهااد ،وضاامان متتاامل مجياامل األ افاد امل جا دين أراضاايها
أي ا اضااعل ل اليتهااا القضااائية واااحلق املعااةف الااا العهااد يت ا ن ناابل انتصاااف عالااة
حالااة التثباات ماان يقا ع انتهااا  ،بهنااا تا د أن تتلقااى ماان الديلااة الطاافف ،سضا ن  ١8٠ي مااً،
معل ماو عان التاداون املتخاوة ل ضامل آرائهاا م ضامل الت رياوي يواإلضاا ة ىل لامب ،تطلار اللج اة
ىل الديلة الطفف نشف وه اآلراء ي
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