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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

اآلراء ال ت تتي اعتمت ت ت ا اللجن ت تتة مبوجت ت ت امل ت تتا  )٤(٥مت ت ت الربوتوك ت تتو
االختياري ،بشأن البالغ رقم ** *٢٠١٤/٢٤٤٨
البالغ مقدم من:

فالدمي ري ريريال يف والوب ري ريريي (وب ري ري ري ري ري ري وبي مي
احمل مب ن شني برادي فب بب بر م ي)

األشخ ص املدعى (هنم ضح اي:

ص حب البالغ

الد لة الطرف:

ترك يست ن

ات وخ تقدمي البالغ:

( ٥اي /م وف  ٢٠١٤ات وخ تقدمي الر لة األ ىل)

الفاثئق املرجعبة:

الق ري ري ريرا املتخ ري ري ري مبفجري ري ريريب امل ري ري ري د  ٩٧مري ري ريرين النظ ري ري ري م
الريدال ي ل جنرية احملري إىل الد لرية الطريرف ١١
آب(/غسطس  ٢٠١٤مل وصد شكل ثبقة)

ات وخ اعت د اآل اء:

 ٢٩آذا /م س ٢٠١٩

املفضفع:

احمل ك ري ريرية غري ريريال الع دلري ريرية إدايري ريرية ش ري ري فد و ري ريريفه بري ريريت م
م فقريرية تتع ريريق امل ريفاد اساحبريريةا إ ري ء املع م ريرية
احلبس ص حب البالغ ال ين)

املس ئل اسجرائبة:
املس ئل املفضفعبة:
__________

*
**

ري ري ري

تفجد
حروريرية الريريدونا احمل ك ريرية الع دلريريةا الت بب ري ا التع ري وبا
املع م ة ( العقفبة الق بة ( الالإيس يبة ( امل بنة

اعت دهت ال جنة د هت  ٢٩-٤ ١٢٥آذا /م س .)٢٠١٩
د ا ريرية ه ري ا الريريبالغ (عض ري ء ال جنريرية الت لبريرية (ن ري مهم :اتيب ري م ري اي عبريريده ترريريف عب ري بريرين ع شريريف
ش ري
شفوترريي فريف اي كروسريتفف هبنري
إلري ي برايريدس كب ريروس كروسريتففر عري ف بفلكري ن ( ريد (مريني فريت
ام ريريرمي كفوت ري م ريريب ف .د.ك ريران ديك ري ن ك ريريي مفهفم ريريفوا ف ريريفتب اوا ت ري وس ه ريريال ن كب ري ادا ك ري برورا
ف وو كري ري يس ريريني لف ريريبت م يفو ريريل ري ري يتفس او ريريس وففري ري شري ري ين إو ريريني تبغر دج ري ري (ي ريريد ايس وميرم ري ري ن
جبنتب ن ووبالي.
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مفاد الع د:

 )٣ )١ ١٤ ٧د) ه)  ١8مقر ء ا قرياان
مع امل د ٢٦

م د الرب تفكف ا لتب ي:

٢

 -١صري ري حب ال ريريبالغ ري ري فالدمي ريريال يف والوب ريريي املفل ريريفد عري ري م ( ١٩٧٢وبري ري ري ري وبي
من ع اي ترك يست ن ونت ب ن إىل ط ئفة شري فد و ريفه .ري وريدعب ن
املفلفد ع م ١٩٧٩
(ن الد لة الطرف ايت كري حقفق ري املنصريفص ع ب ري املري د  )٣ )١ ١٤د) ه) )٥
املري ري د  ١8مق ريرير ء ا قري رياان م ريريع املري ري د  ٢٦م ريرين الع ريريد .اسضري ري فة إىل ذلري ري و ريريدعي الس ريريبد
ري ري وبي (ي ريريت ض ريريحبة ايت ري ري امل ري ري د  ٧م ريرين الع ريريد .مي ريريل ص ري ري ححم ال ريريبالغ ري ري م .ق ريريد دل ريريل
الع ري ريريد الرب تفك ري ريريف ا لتبري ري ري ي امل ح ري ريريق ب ري ريريت حبري ري ري النفري ري ري ذ النس ري ريريبة إىل ترك يس ري ريريت ن  ١آب/
(غسطس .١٩٩٧
الوقائع كما عرضها صاحبا البالغ
( ٢٢و ف  /بت رب  ٢٠١١اقتحم ضب ط شرطة د ن (ي (مر قض ئي من صري حب
١-٢
ال ريريبالغ األ الس ريريبد يف والوب ريريي صري ري د ا الكت ري ب املق ريريدس م لفري ري دونب ريرية (ل ريرير ٢٥ .
(و ف  /ريريبت رب  ٢٠١١ا ريريتدعى ل ريريف إدا مدونريرية عرريريق (اد صري حب الريريبالغ األ ا ريريتجفبفه
ع ري ري ريرين (ير ري ري ريريطتت الدونب ري ري ريرية ١8 .تر ري ري ريرون األ (/كت ري ري ريريفبر ( ٢٠١١دايت ري ري ريريت ك ري ري ريرية برك ا لبري ري ري ري
(وات بكسريريكي) احمل بريرية عرريريق (اد بت ريرية تفووريريع مريفاد دونبريرية بصريريف غريريال ق يفيبريرية ذلري مبفجريريب
املري د  ٢٠٥مرين قري يفن املخ لفري اسدا ورية عحكريريم ع بريت بغرامرية قريد ه  ٩٥وريف تقروبري ٢٠ .
تررون األ (/كتفبر  ٢٠١١دلل ثالثة من ضب ط الرريرطة من لريت مرير (لرير صري د ا ح ريفبت
الرخصي مفاد شخصبة (لر د ن إحكري م غ ق ري الرري ع حل وت ري مرين (ي تالعريب ت ريل.
 ١٥تررون ال ين/يفف رب ( ٢٠١١علقي القبض ع ى صري حب الريبالغ األ احتعجري لتفووعريت
مفاد إاحبة .عجت إلبت اهت م احتعج هن احمل ك ة  ١٩تررون ال ين/يفف رب .٢٠١١
 ٢-٢وريريدعي ص ري حب الريريبالغ (ن الرريريرطة لفق ري الت ريرية املفج ريرية إلبريريت .فقريريد ا ريريتند الت ريرية
اسداي ري ريرية إىل شري ري ري د شخص ري ريريني ادع ري ريريى ك ري ري لريل من ري ري ري (ن ص ري ري حب ال ري ريريبالغ األ (عط ري ري ه قرصري ري ري
مريريد  CDالسريريف اكترريريف بعريريد صريريف إىل املنري (ن القريريرص وتضري ن مريفاد إاحبريرية .بريريني
الر ري هدان ال ري ان و ع ري ن (هن ري وعريريرف (حريريد اآللريرير (هن ري قريرير ا البريريفم ذاتريريت العريريفد إىل
السريريف سع ري د القريريرص إىل ص ري حب الريريبالغ األ  .وريرير ص ري حب الريريبالغ األ (ن ش ري دتب
من فبت ن ل نطق متط بقت ن بركل و ال الروبة .فر اوة كل ش هد تط بق األلر ك ة بك ة.
 ١8ك يفن ال ين/ون ور ( ٢٠١٢داي ك ة برك ا لبري (وات بكسريكي) احمل برية
٣-٢
عرريريق (اد ص ري حب الريريبالغ األ بت ريرية تفووريريع م ريفاد إاحبريرية حك ري ع بريريت السريريجن ملريريد ( بريريع
نفا  .مل وكرين مي ريت ري م اعت ريد إدايتريت فقريم ع ريى مريفج لطريي سفري د الرري هدون ال ري ون
مل مي ال (م م احملك ة ١٤ .شب ط/فرباور  ٢٠١٢فض ك ة مدونة عرق (اد طعن قدمت
ص ري ري حب الري ريريبالغ األ ( ١٥ .اي /م ري ري وف  ٢٠١٢ط ب ري ري لطببري ريرية ص ري ري حب الري ريريبالغ األ
يب بريرية عن ريريت إىل احملك ريرية الع ب ري إج ريراء مراجعريرية قض ري ئبة( ١٧ .اي /م ري وف  ٢٠١٢ص ريريد عف ريريف
ع ريرين صري ري حب ال ريريبالغ األ (عف ريريرد عن ريريت م ريرين الس ريريجن د ن إ ريريق ط إدايت ريريت م ريرين ريريج ت ا نري ري ئي.
( ٢8اي /م ري ري وف  ٢٠١٢فض ري ري احملك ري ريرية الع ب ري ري الط ري ريريب املتع ري ريريق ج ري ريراء مراجعري ريرية قض ري ري ئبة
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املقريريدم ( ١٥اي /مري وف  ٢8 .٢٠١٢آب(/غسريريطس  ٢٠١٢قعريريدم ط ريريب آلريرير إىل ائ ريرية
احملك ة الع ب سجراء مراجعة قض ئبة عفض الط ب  ١٠تررون األ (/كتفبر .٢٠١٢

 ٧آذا /م س  ٢٠١٢قبض ض بط شرطة ع ى ص حب البالغ ال ين الري ي هريف
٤-٢
(وض ك هن كنبسة اتبعة لط ئفة ش فد و فه لبس لت (ي جل إجرامي بق (ثن ء مر كتت
جت ريريع شريريقة ل صريرية مدونريرية داشريريفغفو لق ريراء من قرريرية الكت ري ب املقريريدس .اقتبريريد إىل مرك ري
قري حريريق مريرين ذلري البريريفم تفجريريت جري شريريرطة إىل شريريقتت د ن (ي
شريرطة احتعجري هنري .
(مر قض ئي ط بفا من الدتت تسري ب م امل لفري الدونبرية اة صرية بريت .صري د ا ح ريفبت بعريض
األقري ريراص املد ريرية ش ريريرذة ذاك ريرير ص ريريغال د ن إحكري ري م غ ريريق هري ري ه املري ريفاد الرري ري ع حل وت ري ري م ريرين
(ي تالع ريريب ت ريريل .ت ري عم الر ريريرطة (ن بع ريريض الض ريريب ط ا ريريتدعفا بر ريريكل عرري ريفائي  8آذا /
م ري س  ٢٠١٢ثالثريرية (شريريخ ص وع ريفا أبع ري (ن ص ري حب الريريبالغ ال ري ين اع ريريم (قراص ري مد ريرية
حتتفي ع ى مفاد إاحبة.

 ١١آذا /م ري س  ٢٠١٢يعقريريل ص ري حب الريريبالغ ال ري ين مريرين مرك ري الرريريرطة إىل مرفريريق
٥-٢
حريريبس احتب ري طي .ه ريريف و ري كر (يريريت تع ريرير م ريرا ا (ثن ري ء حبسريريت ا حتب ري طي ل ض ريريرب ع ريريى (و ريريدي
مس يل املرفق ( ت بطنت ك بتبت إىل (ن فقد الفعي .هدده املس لفن أبيت بعغتصب عندم
وعنقل إىل ع السجفن .بعد ذل تعر ل ضرب ع ى (ودي فعة من السجن ء ال ون هريم
حسب ذكر متع يفن مع إدا السجن .البداوة مل وعس ألفراد ( رتت ب اي تت .عندم عن
م ب اي تت هن وة األمر  )١ك ن ج ت متف م  .قدم ( رتت إىل الس ط شكف برأن ريفء
املع م ة  )٢لكن د ن جد .
 ١٢يبس ري ن(/برول ( ٢٠١٢داي ري ك ريرية مدونريرية داشريريفغفو ص ري حب الريريبالغ ال ري ين
٦-٢
بت ة تفووع مفاد إاحبة حك ع بت السريجن ملريد ( بريع رينفا ( ١ .اي /مري وف ٢٠١٢
فض ري ك ريرية داش ريريفغفو اسق ب ب ريرية طع ريرين ص ري حب ال ريريبالغ ال ري ين د ن ا ريريت ع إىل شري ري دتت
( إىل (ق ري ريفا (ي ش ري ري فد .مل وعري ري ذن لص ري ري حب الري ريريبالغ ال ري ري ين ضري ريريف ج سري ريرية الطعري ريرين٢٤ .
(اي /م ري وف  ٢٠١٢فض ري احملك ريرية الع ب ري ط ريريب ص ري حب الريريبالغ ال ري ين إج ريراء مراجعريرية قض ري ئبة
ل حكم ٩ .تررون األ (/كتفبر  ٢٠١٢فض احملك ة الع ب ط بريت إجريراء مراجعرية قضري ئبة
قري تقريريدمي هري ا الريريبالغ كري ن صري حب الريريبالغ ال ري ين
الري ي قدمريريت إىل ائ ريرية احملك ريرية الع بري .
ع السجفن .LBK-12
وقضي عقفبتت
دثريرية إىل
 ٢٦ك ري يفن ال ين/ون ري ور  ٢٠١٥قريريدم ري مي ص ري ححم الريريبالغ مع فم ري
٧-٢
ال جنريرية (ف ده ري فب ري أبن ئريريبس د لريرية ترك يسريريت ن (صريريد  ٢٢تر ريرون األ (/كتريريفبر ٢٠١٤
عففا عن مث يبة من ش فد و فه من م ص حب البالغ ال ين الري ي كري ن فقري ملري ذكريره احملري مي
قد (دون عحكريم ع بريت السريجن بريت م م فقرية .كري ن صري حب الريبالغ ال ري ين قري إطريال ريراحت قريد
قضى  ٣١ش را يصي الر ر مرين حكريم السريجن الصري د قريت هريف  ٤8شري را .غريال (ن العفريف عنريت
مل وعفت من اسداية ا ن ئبة مل وسقم اسداية من ج ت ا ن ئي مل مينحت ببال لط ب ا رب.
__________

)١
)٢
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الشكوى
 ١-٣وري ري ري ريريدعي ص ري ري ري ري حب الري ري ري ريريبالغ (ن الد لري ري ري ريرية الطري ري ري ريريرف ايت ك ري ري ري ري حقفق ري ري ري ري ال ري ري ري ري تكف ري ري ري ري
امل د  )٣ )١ ١٤د) ه)  )٥من الع د ألهن عحرم مرين احمل ك رية الع دلرية حبريك حفك ري
املراجعريرية القض ري ئبة ألحك ري م
د ن حضريريف ري م ايتع ك ري حقفق ري ا ريريتجفاب الر ري فد
إدايت من قبل ك ة (ع ى د جة.
وريدعب ن (وضري (هن ري ضريحبة يت ري املري د  ١8مقرير ء ا قرياان مريع املري د  ٢٦مرين
٢-٣
الع ريريد حبريريك وريريدعب ن (ن الريريت م املفج ريرية إلب ري املتع قريرية امل ريفاد اساحبريرية لفقت ري الرريريرطة لغريرير
إدايت ري بسريريبب داييت ري  .ري ورريالان إىل (ن شري فد و ريريفه وتعرضريريفن عري د ألشريريك متنفعريرية مريرين
اس ه ب العق ب من ج يب ط الد لة الطرف (ن ه ه الط ئفة الدونبة مل وعسري ري أبن
تعسجل نب ترك يست ن.

 ٣-٣اسضري فة إىل ذلري وريريدعي صري حب الريريبالغ ال ري ين (ن مري تعريرير لريريت مريرين ضريريرب متكريرير
هتدوريريدا (ثنري ء احتجري وه مركري ا حتجري و ا حتبري طي داشريريفغفو ورريريكل ايت كري ل ري د ٧
ريريع ريريجفن - LBK-12
مريرين الع ريريد .هريريف وريرير (وضري (ن الظريرير ف غريريال اسيسري يبة حتجري وه
الري ي هريريف (كريريرب ريريع ريريجفن مريرين حبريريك احلجريريم عريريدد السريريجن ء معريرير ف اكتظ ريريت بظر فريريت
املن لبريرية الق ريريبة ش ري إمريريدادا الغري اء األد وريرية منتجري النظ فريرية الرخصريريبة ايترري مريرير
الس ريريل األمري ريرا ا دو ريرية مع ريريد الففري ري الر ريريدود ا تفري ري ع اسو ري ري اء الب ريريدين  -تر ريريكل ايت ك ري ري
ل د  ٧من الع د.
مالحظات ال ولة الطرف على األسس املوضوعية
 ١٦ترريرون ال ري ين/يفف رب  ٢٠١٥قريدم الد لريرية الطريرف مالحظ هتري برريأن األ ريريس
١-٤
املفضفعبة ل بالغ .ت كد الد لة الطرف (ن ص ححم البالغ (عدون ا تك ب جرمية منصريفص ع ب ري
امل ري د  ١٦٤مريرين الق ري يفن ا ن ري ئي إعريريداد ( تفووريريع امل ريفاد اساحبريرية) عحكريريم ع ريريى كريريل من ري
السجن ملد ( بع نفا .
 ٢-٤حتريريتا الد لريرية الطريريرف أبن م ريريي القضريريبة وبريريني (ن كريريال مريرين صري ححم الريريبالغ اقتري برريريكل
مسريريتقل األفريريالم اساحبريرية بقصريريد عرض ري تفووع ري ببع ري  .ا ريريتند إدايت ري إىل ريريفع األدلريرية
ال ري يظرهت ري احملك ريرية إف ري دا الر ري فد األق ريراص املد ريرية ال ري حتتريريفي ع ريريى تسريريجبال الفبريريدوف
األفالم اساحبة ال قعب (دلة م دوة غاله من املفاد املرفقة مب ي القضبة).
 ٣-٤تضبي الد لة الطرف (ن العقريفا املفر ضرية ع ب ري الري يفلري ا عتبري رير ف
القضبة املخففة ل عقفبة املردد ل عقفبة هي يط ا اءا ال وس هب الق يفن.
تعليقات صاحيب البالغ على مالحظات ال ولة الطرف
 ١8ك ري يفن ال ين/ونري ري ور ( ٢٠١٦ف ري د صري ري حب ال ريريبالغ أبن الد ل ريرية الط ريريرف مل تطع ريرين
١-٥
(ي مريرين الفق ري ئع ال ريفا د بالغ ري  .ف ريريي مل تطعريرين (ن ص ري ححم الريريبالغ عحرم ري مريرين حق ري
احلص ري ري ري ريريف ع ري ري ري ريريى يس ري ري ري ريريخة م ري ري ري ريرين م ري ري ري ريريي قض ري ري ري ريريبة ك ري ري ري ريريل من ري ري ري ري ري ال ري ري ري ري ري ي تضري ري ري ري ري ن الفاثئ ري ري ري ريريق
”األدل ريرية“ ال ري مت احلص ريريف ع ب ري (ثن ري ء التحقبق ري ا ن ئب ريرية ك ري ل أب ريريع امل ريفاد ال ري عأع ري
4
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إط ري اسج ريراءا القض ري ئبة .ل ري ل
عرض .)٣
ك جء

وريرير ص ري حب الريريبالغ (ن ال جنريرية ونبغريريي (ن تقبريريل الفق ري ئع

 ٢-٥والحظ ص حب الريبالغ (وضري (ن الد لرية الطريرف تتخري مفقفري برريأن مقبفلبرية الريبالغ
وكر ان (ن أبع بل ا يتص ف احمل بة ا تعنفد .

ري ري ري لت األ ىل.
 ٣-٥ور ري ريريال صري ري ري حب ال ري ريريبالغ إىل احلج ري ريريا املفصري ري ري ة املفثفق ري ريرية الري ري ريفا د
( تريرد ن(اي مرين حجج ري الري ت بري ايت ري حقفق ري
ودعب ن (ن الد لرية الطريرف تعري
مبفج ري ريريب املري ري ري د  )٣ )١ ١٤د) ه)  )٥املري ري ري د  ١8مق ري ريرير ء ا قري ري رياان م ري ريريع املري ري ري د ٢٦
امل د  ٧فب خيص ص حب البالغ ال ين.
( ٤-٥لالا وكر ص حب البالغ ط ب ري إىل ال جنرية (ن ص ريص إىل (ن مق ضري هت إدايت ري
ريريجن مبفجريريب امل ري د  ١٦٤مريرين الق ري يفن ا ن ري ئي ايت ك ري حقفق ري مبفج ريريب الع ريريد ع ريريى
النحريريف الري ي ذعكريرير (عريرياله (ن تريريفع إىل الد لريرية الطريريرف (ن تريريففر ري ريريببل ايتصري ف فعري مريريع
ا طالع ع ريى م فريت ا نري ئي تربئت ري
ب حق كل من
ا عااف الك مل قفق
من الت م املفج ة إلب مبفجب امل د  )٢ ١٦٤من الق يفن ا ن ئي إلغ ء جالهت ا ن ئبرية
منح ري ري التع ريريفوض امل ري ري يل املن ريريب ع ريرين األض ري ريرا املعنفو ريرية ال ري ري حلق ري ري هب ري ري يتبج ريرية سدايت ري ري
جن بطروق اةطأ عن النفق الق يفيبة ال تكبداه .
القضااي واإلجراءات املعروضة على اللجنة

النظر املقبفلبة
 ١-٦قبل النظر (ي ادعري ء وريرد بريالغ مري لريب ع ريى ال جنرية (ن تقرير فقري ل ري د ٩٣
من يظ م الدال ي م إذا ك ن البالغ مقبف (م مبفجب الرب تفكف ا لتب ي.
 ٢-٦قد يفكد ال جنة فق مل تقتضبت امل د  )( )٢ ٥من الرب تفكف ا لتبري ي مرين (ن
املس ريريألة يفسري ري لبسري ري قب ريريد البح ريريك إطري ري (ي إجري ريراء آل ريرير م ريرين إجري ريراءا التحقب ريريق ال ريريد يل
( التسفوة الد لبة.
 ٣-٦حتريبم ال جنريرية ع ري ادعري ء صري ححم الريريبالغ (هن ري ا ريتنفدا أبريريع ريبل ا يتصري ف احمل بريرية
املت حريرية ري  .يظ ريرا إىل غب ري ب (ي اع رياا مريرين الد لريرية الطريريرف ه ري ا الصريريدد تريرير ال جنريرية (ن
متط ب امل د  )٢ ٥ب) من الرب تفكف ا لتب ي قد ا تففب .
 ٤-٦قد (ح ط ال جنة ع ادع ءا ص ححم الريبالغ مبفجريب املري د  )٥ ١٤مرين الع ريد.
يظرا إىل (ن م ي القضبة وتضري ن (ي مع فمري إضري فبة ذا صري ة ترير ال جنرية (ن صري ححم
البالغ مل و بت هري ه ا دعري ءا أبدلرية ك فبرية ألغريرا املقبفلبرية .بنري ء ع ريى ذلري تع رين ال جنرية (ن
ه ا ا ء من البالغ غال مقبف مبفجب امل د  ٢من الرب تفكف ا لتب ي.
 ٥-٦ت ريرير ال جن ريرية (ن صري ري ححم ال ريريبالغ (ثبتري ري الق ريريد الك ري ألغري ريرا املقبفلب ريرية ادع ءاهت ري ري
األل ري ريرير مبفجري ري ريريب امل ري ري ري د  ٧امل ري ري ري د  )٣ )١ ١٤د) ه) امل ري ري ري د  ١8مقري ري ريرير ء ا ق ري ري رياان

__________
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م ريريع املري ري د  ٢٦م ريرين الع ريريد تع ريرين قب ريريف هري ري ه ا دعري ري ءا
األ س املفضفعبة.

تنتق ريريل إىل النظ ريرير فب ري ري م ريرين حب ريريك

النظر األ س املفضفعبة
 ١-٧يظ ريرير ال جن ريرية ال ريريبالغ ض ريريفء أب ريريع املع فم ري ري
ل د  )١ ٥من الرب تفكف ا لتب ي.

ال ري ري (اتح ري ري ري ري الطرف ري ري ن فق ري ري

 ٢-٧تالحظ ال جنة ادعري ءا صري ححم الريبالغ مبفجريب املري دتني  )٣ )١ ١٤د) ه) ١8
مريرين الع ريريد (ن الد لريرية الطريريرف مبق ض ري هت إدايت ري ريريجن بريريت م م فقريرية هريريي تفووريريع م ريفاد
ك ة ع دلة حرورية الريدون (ن هري ه املع م رية تنطريفي ع ريى ببري
إاحبة ايت ك حق
ضد ع ريى ( ري س املعتقريد الريدو  .تالحريظ ال جنرية (ن صري ححم الريبالغ مل وسريتفبدا مرين لريدم
م (ثن ء ك ت ري هريف مري مل تعريا ع بريت الد لرية الطريرف .حتريبم ال جنرية ع ري (وضري ادعري ء
ص ححم البالغ (ن الريت م املفج رية إلب ري املتع قرية املريفاد اساحبرية لفقت ري الرريرطة هبريدف إ ه هب ري
مع قبت ع ى معتقد الدو (يرطت بفصف من ط ئفة ش فد و ريفه .هري ا الصريدد
تالحريريظ ال جنريرية (ن الد لريرية الطريريرف تطعريرين (ن صري ححم الريريبالغ معر فري ن لريريد ري ط إيفري ذ
الق ري يفن بفص ريريف م ريرين ش ري فد و ريريفها (ن ص ري حب ال ريريبالغ األ عحك ريريم ع ب ريريت البداو ريرية بغرام ريرية
بسبب تفووع مفاد دونبة بصف غال ق يفيبة حني (ن صري حب الريبالغ ال ري ين الري ي هريف كري هن
كنبسة اتبعة لط ئفة ش فد و فه (لقي القبض ع بت (ثن ء جت ع شقة ل صة مرين (جريل قريراء
صري ححم الريبالغ الري مل تعريا ع ب ري
من قرة الكت ب املقدس .ترال ال جنرية (وضري إىل ببري
الد لة الطرف ال تفبد أبن ضب ط شرطة دل فا من لب د ن ( امر قض ئبة صري د ا م لفري
دونبريرية ح ريريفبب الرخصريريبني د ن إحك ري م غ ريريق ه ري ه امل ريفاد الر ري ع حل وت ري مريرين (ي تالعريريب
ت ريريل .عريريال ع ريريى ذل ري تالحريريظ ال جنريرية املع فم ري ال ري تفبريريد أبن ط ئفت ري الدونبريرية تتعريرير
ع د لإل ه ب العق ب من قِبل الس ط مل وعس بتسجب نب ترك يست ن.

 ٣-٧حتريريبم ال جنريرية ع ري جريرية ص ري حب الريريبالغ األ (ن ش ري د الر ري هدون ضريريده غريريال منطقبريرية
متط بقة ع ى حنف و ال الروبة ألن ااي الر هدون ال ري ون و ع ري ن (هن ري وعريرف (حريد اآللرير
متط بقريرية .ترريريال ال جنريرية إىل (ن إدايتريريت اعت ريريد فقريريم ع ريريى مريريفج لطريريي سف ري د الر ري هدون ال ري ون
مل ميري ري ال (مري ري م احملك ريرية .تالح ريريظ ال جن ريرية (ن صري ري حب ال ريريبالغ األ مل تس ريرين ل ريريت ( وعسري ري ل ريريت
ال ري (عديل هب ري هريريف م ري تدحضريريت الد لريرية
ا ريريتجفاب الر ري فد ( الطعريرين مفثفقبريرية البب ري
م طفا اسجراءا .
الطرف .تالحظ ال جنة (وض (يت مل وستفد من لدم
 ٤-٧تالحظ ال جنة ادع ءا الد لة الطريرف (ن مع قبرية صري ححم الريبالغ ريجن وسريتندان
إىل الق ري يفن ألن إدايت ري ثبت ري األدلريرية ال ري يظريرير فب ري احملك ريرية ألن مع قبت ري ا ريريتند إىل
ق ري حريريق عف ريفا ع ريرين
الق ري يفن .ه ري ا الصريريدد تالح ريريظ ال جنريرية (ن ئ ريريبس الد ل ريرية (صريريد
ص ححم البالغ بعد (ن ك ن صري حب الريبالغ ال ري ين قريد قضريى جري ءا كبريالا مرين عقفبرية ريجنت .مريع
ذلري ري تالح ريريظ ال جن ريرية (ن صري ري ححم ال ريريبالغ مل وعريريربءا م ريرين ال ريريت م املفج ريرية إلب ري ري (ن ت ري ري ال ريريت م
مل تعسقم من جالهت ا ن ئبة.
 ٥-٧تالحظ ال جنة (وض ادع ء ص حب البالغ ال ين (يت تعر لسفء مع م رية (ثنري ء احلريبس
ا حتب طي خب صة تكر تعرضت ل ضرب ع ى (ودي مس يل السجن ( ت بطنت ك بتبت إىل
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(ن فقد عبت (ن مس يل السجن هدد ه أبيت بعغتصب عندم وعنقل إىل ع السجفن .بعريد
ذلري تعريرير ل ضريريرب ع ريريى (وريريدي فعريرية مريرين السريريجن ء الري ون هريريم حسريريب ذكريرير متعري يفن مريريع
ري
ريريع السريريجفن  .LBK-12تالحريريظ ال جنريرية ك ري ل (ن ( ريرتت مل وعس ري
إدا السريريجن
هن وة األمر حظ ايتف خ ج ريت .تالحريظ ال جنرية (ن
بل
البداوة ب اي تت عندم عن
األ ريرير قريريدم نبري شريريكف إىل السري ط برريريأن ريريفء املع م ريرية الري تعريرير ري صري حب الريريبالغ
ال ري ين لكريرين د ن جريريد  .ترريريال ال جنريرية إىل (ن شريريك إ ري ء املع م رية لريريب (ن حتقريريق فب ري
السري ط املعنبنريرية بصريريف ع ج ريرية وريريد  .)٤تالحريريظ ال جنريرية (وضري (ن الد لريرية الطريريرف مل تريريدحض
هري ا الصريدد .لري ل تقرير
ادع ءا التعر ل تع وب فء املع م رية مل تقريدم (ي مع فمري
ال جنريرية ضريريفء مالبسري هري ه القضريريبة (يريريت لريريب إوريريالء ا عتبري الفاجريريب دعري ءا صري حب
ال ريريبالغ ال ري ين .ع ب ريريت ص ريريص ال جن ريرية إىل (ن الفق ري ئع ال ري ععرض ري ع ب ري تكر ريريي ع ريرين ايت ري
حقف ص حب البالغ ال ين ال تكف امل د  ٧من الع د.
٦-٧
جن
حق ري ريريف
ايتع ك
إط

ضفء م تقدم النظر إىل م حلق بص ححم البالغ من عفاقب من جراء مع قبت ري
عرق ة ل ت أليرطت الدونبة بفصف من ش فد و ريفه ص ريص ال جنرية إىل (ن
ص ري ري ححم ال ري ريريبالغ مبفج ري ريريب امل ري ري د  )٣ )١ ١٤د) ه) امل ري ري د  ١8م ري ريرين الع ري ريريد ق ري ريريد
 .ضفء ه ا ا تنت د تقر ال جنة عدم النظر ادع ءا ص ححم البالغ املند جة
(حك م امل د  ١8مقر ء ا قاان مع امل د  ٢٦من الع د.

ال جنريرية إذ تتصريريرف مبفجريريب امل ري د  )٤ ٥مريرين الرب تفكريريف ا لتب ري ي تريرير (ن الفق ري ئع
-8
املعر ضريرية ع ب ري تكرريريي ع ريرين ايت ري حقريريف ص ري ححم الريريبالغ مبفجريريب امل ري د  )٣ )١ ١٤د)
ه) امل د  ١8من الع د ايت حقف ص حب البالغ ال ين مبفجب امل د  ٧من الع د.
فق ل فقر  )( ٣من املري د  ٢مرين الع ريد وقريع ع ريى عري تق الد لرية الطريرف التري ام اتحرية
-٩
ريريببل ايتص ري ف فع ري لص ري ححم الريريبالغ .وقتضريريي ذل ري (ن تقريريدم الد لريرية الطريريرف تعفوض ري ك ري مال
لألشخ ص الري ون ايتع كري حقريفق م الري وكف ري الع ريد .بنري ء ع ريى ذلري وتفجريب ع ريى الد لرية
الطرف أ ة (مف م و ي( )( :ن تتب لص حب البالغ ال ين ا طريالع برريكل ك مريل ع ريى
م ف تريريت ا ن ئبريريةا ب) تسريريقم السريريجال ا ن ئبريرية لص ري ححم الريريبالغ فب ري خيريريص الريريت م املفج ريرية
إلب ري مبفجريريب املري د  )٢ ١٦٤مريرين القري يفن ا نري ئيا د) (ن تقريريدم لصري ححم الريريبالغ التعريريفوض
ريريفم ق يفيبريرية .وقريريع (وضري ع ريريى عري تق
املن ريريب مبري ذلري التعريريفوض ع ري تكبريريداه مريرين يفقري
الد لة الطرف الت ام اص ذ أبع اةطفا الالومة ملنع حد ث ايت ك ل ث ة املستقبل.
 -١٠ال جنة إذ تضع اعتب ه (ن الد لة الطريرف ايضري م إىل الرب تفكريف ا لتبري ي
قد اعاف التص ص ال جنة بتحدود م إذا كري ن قريد قريع ايت ري ل ع ريد (م (هنري تع ريد ع ريال
امل ري د  ٢مريرين الع ريريد أبن تكفريريل بريريع األف ريراد املفجريريفدون إق ب ري ( اة ضريريعني لف وت ري احلقريريف
املعريرياف هبري الع ريريد تريريففر ريريم ريريببل ايتصري ف فعري مريريث ثبري حريريد ث ايت ري فأهنري تريريفد (ن تت قريريى
من الد لة الطرف غضفن  ١8٠وفم مع فمري عرين التريدابال الري اصري هت لفضريع آ اء ال جنرية مفضريع
التنفب  .ك وعط ب إىل الد لة الطرف (ن تنرر ه ه اآل اء تع ع ى يط ا ع ب غ هت الرنبة.

__________
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