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صراحب الربالغ هرو م .إ ،.وهرو مروا ن مرن االحتراد الروسري يفولعرد يف عرام  .1962ويرديعي أ
-1
الدولر ررة الطر رررف ان هكر ررو حقو ر رره املكفولر ررة ملوجر ررب املر رواد  )1(14و(()3ب) و( ،)5و )1(15و 26مر ررن
العه ررد .و ررد د ررل الربوتوك ررول اال ي ررارص حي ررز المف رراذ ميلمس رربة إىل الدول ررة الط رررف يف  1ك ررانو الث ررا /
يماير  .1992وال ميثل صاحب البالغ حمام.

الوقائع لما عختضها صاح ،ال
 1-2يف  23حزيرا /يونيه  ،1995أدين صاحب البالغ ميرتكاب جرمية السر ة( )1وثالث جرائم ل مع
رس ر بق اإلصر ررار مق ن ررة ب ررروف مش رردد للعقوب ررة( ،)2وه ررو حت ررو كث ررري الكح ررول ،وحكم ررو علي رره حمكم ررة
تشيليابيمس ررإل اإل ليمي ررة ميإلع رردام .ومل ررا أ ص رراحب ال رربالغ ك ررا ررد أدي ررن م ررن ب ررل رمي ررة ررل م ررع س رربق
اإلصرار( ،)3سإ احملكمة اع ربته من اجملرم العائدين اخلطرين ،وسقاً لل عليق ر م  1الوارد يف املاد )1(1-24
مررن القررانو ائمررائي ئمهوريررة روسرريا االحتاديررة االشر اكية السرروسياتية لعررام  ،1960الر ص كررا سررارايً يف
ذلإل احل  .ويف  11كانو الثا /يماير  ،1996أيدت اهليئة القضائية للمحكمرة العليرا ،بصرف ها حمكمرة
المقض ،حكم اإلعدام الصادر حبقه.
 2-2ويف  17أاير/مررايو  ،1999يف فررف حكررم اإلعرردام الصررادر حبررق صرراحب الرربالغ إىل السررجن املؤبررد
ملوجررب مرسرروم عفررو ريفسرري .ويف  23أيلول/سررب مرب  ،1999حر سو حمكمررة تشيليابيمسررإل اإل ليميررة اإلشررار
إىل ارتكاب جرمية ل حتو كثري الكحول ميع بارها من ال رروف املشردد للعقوبرة الصرادر يف حرق صراحب
البالغ ،وذلإل متشياً مع القانو ائمائي ائديد ال ص د ل حيز المفاذ يف  13حزيرا /يونيه .1996
 3-2ويف  4أاير/مر ر ررايو  ،2006ألغر ر ررو( )4حمكمر ر ررة مديمر ر ررة سوليكامسر ر ررإل يف ممطقر ر ررة بر ر ررريم مصر ر ررادر
املم لكات كعقوبة إضاسية نصو عليها املاد ()2(146أ) من القانو ائمائي لعام  ،1960وح سو من
توصيف جرميرة الق رل مرع سربق اإلصررار الرب ارتكبهرا صراحب الربالغ ،اإلشرار إىل اجرميرة رل ارتكبهرا
شخص سبق له ارتكاب جرمية من بل ،سيما عدا جرائم الق ل املمصوص عليها يف املرادت  105و106
مررن القررانو ائمررائيا ،وذلررإل متشررياً مررع ال غي رريات الررب أد لررو علررى القررانو ائمررائي ملوجررب القررانو
املرؤر  8كررانو األول/ديسرمرب  2003بشر إد ررال تغيرريات وتعررديالت علرى القررانو ائمررائي .ويف 20
حزيرا /يونيه  ،2006بلو حمكمة بريم اإل ليمية لب الطعن ميلمقض يف رار حمكمة مديمة سوليكامسإل
ال ص دمه صراحب الربالغ وحر سو اإلشرار إىل صراحب الربالغ بوصرفه مرن اجملررم العائردين اخلطررين،
مع اإلبقاء على احلكم ميلسجن املؤبد .ويف ه ا الصدد ،ذكرت حمكمة بريم اإل ليمية على وجه ال حديرد،
أ عقوبة صاحب البالغ ال تقبل ال غيري ،ألهنا أيفنزلو به يف إ ار ال شريع احلايل.
 4-2ويف اتري ررخ غ ررري معل رروم ،رردم ص رراحب ال رربالغ لب راً إلج رراء اس ر عراض ض ررائي إش ررايف للق ررارات
القضررائية الصررادر عررن حمكمررة مديمررة سوليكامسررإل يف  4أاير/مررايو  2006وحمكمررة بررريم اإل ليمي ررة يف 20
حزيرا /يونيرره  ،2006ودسررع احلكررم الصررادر حبقرره مل يرواءم ميلكامررل مررع القررانو ائمررائي ائدير د و لررب
تغي ررري احلك ررم ميلس ررجن املؤب ررد إىل الس ررجن مل ررد  15عام راً .واس ش ررهد يف مطالب رره ،ميمل رراد  ،)5(18مق ررروء
ميال ا مع املادت ()1(63أ) و )1(68من القانو ائمائي لعام  ،1996الل تمصا على إيالء االع برار
ك م الر ص أصرردرته احملكمرة الدسر ورية يف 20
الواجرب لمروع العررود عمرد إنرزال العقوبرة .وأشررار كر لإل إىل احل ر
نيسا /أبريل  ،2006و ضو سيه مواءمة العقوبة املفروضة مع القانو ائمائي ائديرد تسر وجب تطبيرق
__________

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

املاد ()2(146أ) من القانو ائمائي لعام .1960
املواد (102د) و(د) و(و) و(ط) من القانو ائمائي لعام .1960
وحكم عليه ميلسجن ملد سو سموات.
يف  6شباط/سرباير  ،1985أدين صاحب البالغ بق ل والده عمداً يف
بماء على لب إجرائي دمه صاحب البالغ.
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مجيررع األحكررام امل علقررة بفرررض العقوبررة ،علررى المحررو املمصرروص عليرره يف القررانو ائمررائي .ودسررع صرراحب
الربالغ حمكمرة تشيليابيمسررإل اإل ليميرة حر رررت يف األسرراس أ حتكرم عليرره ميإلعردام ،اسر مدت يف
رارها إىل كونه يع رب من اجملرم العائدين اخلطرين .وملرا أ هر ه اإلشرار رد يفحر سو سيمرا بعرد مرن احلكرم
الصادر على صاحب البالغ ،يمبغي ختفيف عقوب ه إىل السجن ملد  15سمة.
 5-2ويف  27كانو الثا /يماير  ،2009رسضو حمكمرة برريم اإل ليميرة الطلرب الر ص دمره صراحب
الرربالغ إلج رراء اس ر عراض ضررائي إش ررايف للق ررارات القضررائية الصررادر عررن حمكمررة مديمررة سوليكامسررإل
يف  4أاير/مايو  2006وحمكمة بريم اإل ليمية يف  20حزيرا /يونيه  ،2006والب ذكر سيها أنره ميلم رر إىل
أ حك ررم اإلع رردام الص ررادر حب ررق ص رراحب ال رربالغ ررد يف ف ررف إىل الس ررجن املؤب ررد ملوج ررب مرس رروم عف ررو
ريفسي ،يف إ ار ممارسة صالحية العفو الب وهلا الدس ور للرئي ( )5ولي يف إ ار اإلجراءات ائمائية
السررجن املؤبررد ،سررإ القواعررد امل علقررة بفرررض العقوبررة املمصرروص عليهررا يف املرراد  54مررن دس ر ور االحترراد
الروسر رري واملر رراد  10مر ررن القر ررانو ائمر ررائي لعر ررام ( 1996األثر ررر الرجعر رري للقر ررانو ائمر ررائي) ال تمطبر ررق يف
ضرري ه( . )6وأضرراسو حمكمررة بررريم اإل ليميررة أ إلغرراء العقوبررة املفروضررة ملوجررب مرسرروم العفررو الريفسرري أو
إعاد الم ر سيه يصب ب لإل ارد نطاق ا صاصها .وللسبب نفسه ،سإ املو ف القانو للمحكمة
الدس ر ورية ،ال ر ص ذيفك ررر يف حكمه ررا الص ررادر يف  20نيس ررا /أبريل  2006وأش ررار إلي رره ص رراحب ال رربالغ،
ال يمطبق على املراسيم الريفسية.
 6-2ويف  15نيس ررا /أبريل  ،2009رس ررض رئ رري حمكم ررة ب ررريم اإل ليمي ررة الطل ررب ال ر ص دم رره ص رراحب
البالغ إلجراء اس عراض ضائي إشرايف للقرارات القضرائية الصرادر عرن حمكمرة مديمرة سوليكامسرإل يف 4
أاير/مايو  2006وحمكمة بريم اإل ليمية يف  20حزيرا /يونيه  2006و 27كانو الثا /يماير  .2009وجاء يف
القرار أ صاحب البالغ اس فاد من العفو الصادر عن رئي االحتاد الروسي ،غري أ احلكم الصادر حبقه
د ووئم مع القانو ائمائي ائديد ،ال ص كا له أثر رجعي ،و ضع الس عراض ضائي إشرايف.
 7-2ويف  15نيسرا /أبريل  ،2009رسررض رئرري حمكمررة بررريم اإل ليميررة الطلررب الر ص دمرره صرراحب
البالغ إلجراء اس عراض ضائي إشرايف للقرارات القضائية الصادر عن حمكمة مديمة سوليكامسإل يف 4
أاير/مررايو  2006وحمكمررة بررريم اإل ليميررة يف  20حزيرا /يونيرره  2006و 17كررانو األول/ديسررمرب .2009
ويف  17كررانو األول/ديسررمرب  ،2013رسررض بئررب رئرري احملكمررة العليررا لررب صرراحب الرربالغ إج رراء
اسر عراض ضررائي إشررايف للقررارات القضررائية املر كور أعرراله الررب أصرردرهتا حمكمررة مديمررة سوليكامسررإل
وحمكمة بريم اإل ليمية ،وك لإل للقرار ال ص أصدرته احملكمرة العليرا يف  23نيسرا /أبريل  .2013ويف 30
آب/أغسط  2013و 24تشرين األول/أك وبر  2013و 11كانو األول/ديسمرب  ،2013رسض مك ب
املرردعي العررام اإل ليمرري يف بررريم الطلبررات الررب رردمها صرراحب الرربالغ إلجرراء اسر عراض ضررائي إش ررايف
للقرارات امل كور أعاله الب أصدرهتا حمكمة مديمة سوليكامسإل وحمكمة برريم اإل ليميرة .ومرن مجلرة مرا
ضررى برره ررار مك ررب املرردعي العررام اإل ليمرري يف بررريم ،أ احملرراكم ح ر أد لررو تغي رريات علررى احلكررم
الصررادر حبررق صرراحب الرربالغ ،أولررو االع بررار الواجررب لطبيعررة و طررور ائ ررائم الررب ارتكبهررا صرراحب
البالغ ،وك لإل ملالبسات ارتكاهبا.
__________

()5
()6
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أيفشري إىل املاد (89د) من دس ور االحتاد الروسي.
تمص املاد  54من الدس ور على ما يلي:
( )1إ الق ررانو ال ر ص ي ررمص عل ررى املس ررؤولية أو عل ررى تش ررديدها ال يك ررو ل رره أث ررر رجع رري )2( .ال ي رردا أص
شررخص ميرتكرراب سعررل مل يكررن و ررو ارتكابرره يشرركل جرميررة .وإذا نررص القررانو  ،بعررد ارتكرراب ائرميررة،
على إلغاء املسؤولية ائمائية أو ختفيف العقوبة ،ييفطبق القانو ائديد.
3

CCPR/C/128/D/2534/2015

 8-2ويف اتريرخ غررري معلرروم ،لررب صراحب الرربالغ إجرراء اسر عراض ضرائي إشررايف للقررار الصررادر
عن احملكمة العليا يف  11كانو الثا /يماير  ،1996ودسع حمكمة الرمقض ان هكرو حقره يف الردساع،
ميلم ررر إىل أ حمكمررة تشيليابيمسررإل اإل ليميررة مل تبلغرره أ راسررا أ رررجل يف اإلجرراءات ائمائيررة رردمو
لبرات للطعررن ميلررمقض رالل الفر الررب كانررو سيهرا الرردعوجل ائمائيررة املقامررة ضرده يررد اإلعررداد لكرري
تم ر سيها احملكمة العليا.
 9-2ويف  10ك ررانو الثا /يم رراير  ،2013رسض ررو اهليئ ررة القض ررائية للمحكم ررة العلي ررا ل ررب ص رراحب
ال رربالغ إج رراء اس ر عراض ض ررائي إش ررايف لق ررار احملكم ررة العلي ررا الص ررادر يف 11ك ررانو الثا /يم رراير ،1996
وأبلغ ررو ص رراحب ال رربالغ مل ررف ال ررمقض يش ررري إىل أ احملكم ررة االب دائي ررة أرس ررلو إ ط رراراً إىل مرك ررز
احلب االح يا ي ال ص كا حم جزاً سيه يف ذلإل الو و .وتضمن اإل طار معلومرات عرن إحالرة ضرية
صاحب البالغ ،إىل جانب لبات الطعن ميلمقض الب دمها األشخاص املدانو وحماموهم ،إىل اهليئة
القضائية للمحكمة العليا لعقد جلسة اسر ماع .ويف  15آذار/مرارس  ،2013لرب صراحب الربالغ إىل
رئي مركز احلب االح يا ي املع أ خيربه ما إذا كا ه ا اإل طار مسجال يف ملفه الشخصي .ويف
اتريخ غري معلوم ،أبلغ رئي مركز احلب االح يا ي صاحب البالغ ملفه الشخصي مل ييفسجل سيه
()7
اإل ط ررار ال ر ص أرس ررل ه حمكم ررة تشيليابيمس ررإل اإل ليمي ررة  .ورس ررض بئ ررب رئ رري احملكم ررة العلي ررا يف 16
كررانو األول/ديسررمرب  ، 2013الطعررن ال ر ص دمرره صرراحب الرربالغ يف ررار اهليئررة القضررائية للمحكمررة
العليا الصادر يف  10نيسا /أبريل .2013
 10-2ورسررض مك ررب املرردعي الع ررام يف  30متوز/يوليرره  2013الطل ررب اإلضررايف ال ر ص دمرره ص رراحب
الرربالغ إلجرراء اسر عراض ضررائي إشررايف لقررار احملكمررة العليررا الصررادر يف  11كررانو الثا /يمرراير .1996
وأيفبلرغ صرراحب الرربالغ احملكمررة االب دائيررة ررد أرسرلو إ طرراراً إىل مركررز احلررب االح يررا ي ،وسقراً ملررا
ورد يف مل ررف ال رردعوجل ائمائي ررة .وتض ررمن اإل ط ررار معلوم ررات ع ررن إحال ررة ض ررية ص رراحب ال رربالغ ،إىل
جانب لبات الطعن ميلمقض الب دمها األشخاص املدانو وحماموهم ،إىل اهليئرة القضرائية للمحكمرة
العليررا لعقررد جلسررة اسر ماع .وأيفبلررغ صرراحب الرربالغ أيضراً نرره مل يرررد يف السررجالت مررا يفيررد نرره لررب
متكيمرره مررن اال ررالع علررى الطعررو املقدمررة مررن األ رراف األ رررجل يف اإلجرراءات ائمائيررة .ويف  4كررانو
األول/ديسررمرب  ،2013رسررض مك ررب املرردعي العررام اإل ليمر ي يف تشيليابيمسررإل أيض راً لبررا ممرراثال دمرره
ص رراحب ال رربالغ إلج رراء اس ر عراض ض ررائي إش ررايف لق ررار احملكم ررة العلي ررا ال ر ص تق رردم ذك ررره .وم ررن مجل ررة
ما ورد يف ك اب الرسض الصادر عن مك ب املدعي العام ،أ صاحب الربالغ اسر طاع اإلدالء ملرا لديره
من حجج يف لب الطعن ميلمقض ال ص دمه وأنه ال توجد تما ضات ب حججه واحلجرج الرب دسرع
هبا حماميه وشركاؤه يف ال همة يف لبات الطعن ميلمقض الب دمها كل ممهم.
11-2

والفعالة.

وبمراءً علرى ذلرإل ،يفيرد صراحب الربالغ نرره رد اسر مفد مجيرع سربل االن صراف احملليرة امل احررة

ال كوى
 1-3ي رردعي ص رراحب ال رربالغ ان ه رراك حقو رره املكفول ررة ملوج ررب امل رراد ()3(14ب) م ررن العه ررد ،أل
حمكم ررة تشيليابيمس ررإل اإل ليمي ررة مل تبلغ رره ب ق رردمي أ ر رر جل
اف أ رررجل يف اإلجر رراءات ائمائي ررة ،مل ررن يف ذلر ررإل
حماميه ،أ .واملدعى عليهم ،لبات عن ميلمقض الل س إعداد الدعوجل ائمائية املرسوعة ضده لكري

__________

()7
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يف رسالة مؤر ة  10أيلول/سب مرب  ،2013أبلغ رئرري حمكمررة تشيليابيمسررإل اإل ليميررة صرراحب الرربالغ ملررف
الرردعوجل ائمائيررة املقامررة ضررده مل ييفسررجل سيرره مررا يؤكررد أنرره تلقررى إ طرراراً حالررة ضرري ه إىل جانررب لبررات الطعررن
ميلمقض الب دمها األشخاص املدانو وحماموهم ،إىل اهليئة القضائية للمحكمة العليا لعقد جلسة اس ماع.
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تم ر ررر سيهر ررا اهليئر ررة القضر ررائية للمحكمر ر ة العلير ررا ،بصر ررف ها حمكمر ررة الر ررمقض ،وهر ررو مر ررا خير ررالف مق ضر رريات
املرراد  327مررن ررانو اإلجرراءات ائمائيررة لعررام  1960ئمهوريررة روسرريا االحتاديررة االشر اكية السرروسياتية،
ال ص كا سارايً يف ذلإل الو و( . )8ويدسع صاحب الربالغ حقره يف اال رالع علرى لبرات الطعرن
ميلررمقض الررب رردم ها األ رراف األ رررجل يف اإلج رراءات ائمائيررة إىل حمكمررة تشيليابيمسررإل اإل ليميررة ررد
انيفهإل ،مما حرمه سعلياً من سرصة تقدمي حجج مضاد وإيضاحات إضاسية و/أو لبات إجرائية .ويشري
يف ه ا الصدد إىل املاد  19من انو اإلجراءات ائمائية لعام ( 1960الب تكفل حرق الردساع للمشر به
سيه وامل هم) .ويضيف صاحب البالغ أنه مل حيضر ال هو وال حماميه جلسة الم ر يف الطعن ميلمقض.
 2-3ويدعي صاحب الربالغ حردوث ان ه جل
راك للمراد  )1(14و( )5مرن العهرد ،ألنره يفحررم سعليراً مرن
احل ررق يف حماكم ررة عادل ررة بق راً لم ررام اخلص ررومة وعل ررى مب رردأ املس رراوا ب ر أ راسه ررا ،عم رردما ن رررت اهليئ ررة
القضررائية للمحكمررة العليررا ،بصررف ها حمكمررة الررمقض ،يف الرردعوجل ائمائيررة املقامررة ضررده .ويرردسع يف هر ا
الصدد ،سلطات الدولة الطرف مل تكفل ال قيد ملق ضيات املاد  327من انو اإلجراءات ائمائية
لعام ( 1960ان ر الفقرت  9-2و 10-2أعاله).
 3-3ويدعي صاحب البالغ أ احلكم الصادر حبقه مل يواءم ميلكامرل مرع القرانو ائمرائي ائديرد،
وهر ررو مر ررا يشر رركل ان هاكر راً للمر ررادت  )1(14و ) 1(15مر ررن العهر ررد .ودسر ررع صر رراحب الر رربالغ حمكمر ررة
تشيليابيمسررإل اإل ليميررة حر ررررت يف األسرراس أ حتكررم عليرره ميإلعرردام ،اسر مدت يف رارهررا إىل كونرره
مررن اجملرررم العائرردين اخلطررين .وميلم ررر إىل أ هر ه اإلشررار ررد حر سو سيمررا بعررد مررن احلكررم الصررادر
حبق صاحب البالغ ،سإ عقوب ه يمبغي أ يفختفف إىل السجن ملد  15سمة ،عمالً ملق ضيات املاد 54
من دس ور االحتاد الروسي واملاد  10من القانو ائمائي لعام ( 1996ان ر الفقر  4-2أعاله).
 4-3ويرردعي صرراحب الرربالغ أ حقو رره املكفولررة ملوجررب املرراد  26مررن العهررد ررد انيفهكررو ،أل
سررلطات الدولررة الطرررف وحماكمهررا عللررو رسضررها تغيررري احلكررم الصررادر إىل عقوبررة السررجن ميلقررول إنرره
حكررم عليرره يف البدايررة ميإلعرردام ،يف اعفررف هر ا احلكررم إىل السررجن املؤبررد ملوجررب مرسرروم عفررو ريفسرري.
ويردسع صراحب الربالغ هر ا ال حيرز ضرده يعررد ملثابرة متييرز بسرربب األصرل االج مراعي -أص بسرربب
كونه شخصا يفحكم عليه ميإلعدام واس فاد من عفو ريفسي يقضى ب خفيف احلكم إىل السجن املؤبد.

م حظات الدنلة الطختف

ن املق ولية ناألسس املوضوعية

 1-4دمو الدولة الطرف ،يف م كر شفوية مؤر رة  15متوز/يوليره  ،2015مالح اهترا بشر مقبول ري ة
البالغ وأسسه املوضوعية .وهي تقدم ائمة ميلقرارات القضائية الب اع مدت بش صاحب البالغ (ان ر
الفق ررت  1-2إىل  6-2أعرراله) ،وترردسع الرربالغ يشرركل إسرراء الس ر خدام احلررق يف تقرردمي البالغررات،
ألنره يفرردم أول مررر  ،إىل اللجمررة يف أاير/مرايو - 2014أص بعررد مرررور أكثررر مرن  18عامراً علررى ال رراريخ الر ص
__________

()8
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تمص املاد  327من انو اإلجراءات ائمائية (اإل طار ميالع اضات والطعو املرسوعة) على ما يلي:
ختطررر احملكمررة االب دائيررة الشررخص املرردا والشررخص امل رربأ واأل رراف األ رررجل يف اإلج رراءات م ر يفمسررو
مصاحلهم ،ص اع اض أو عن يرسع.
وحيق للشخص املدا والشخص املربأ ولأل راف األ رجل يف اإلجراءات اال الع علررى أص اع اضررات أو
عو ترسع إىل احملكمة وتقدمي ما لديهم من اع اضات عليها.
وحيصل الشخص املدا أو الشخص املرربأ ،بمرراء علررى لبرره ،علررى نسررخة مررن االعر اض أو الطعررن املقرردم
من الطرف امل ضرر.
ضم إىل ملف القضية ،االع اضات املرسوعة على الطعررن املقرردم أو االعر اض الر ص سرربق رسعرره أو حتررال
وتيف ُّ
[إىل احملكمة الب س م ر يف القضية] ميإلضاسة إىل ملف القضية يف غضو  24ساعة.
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أصب سيه احلكم الصادر حبقه ابالً لل مفي ملوجب رار احملكمة العليا املؤر  11كانو الثا /يماير .1996
ولر لإل ،تردعي الدولرة الطررف أ عردم وجرود أص ربررروف ترربر ك رر صراحب الربالغ يف تقردمي بالغرره إىل
اللجمة يس وجب اع بار ادعاءاته ،الب تمدرد يف إ ار املاد  )3(14من العهد ،غري مقبولة ملوجب املاد 3
من الربوتوكول اال يارص ،لكوهنا تشكل إساء الس خدام احلق يف تقدمي البالغات.
 2-4وسيما ي علق ميلفقر  9من تعليق اللجمة العام ر م  )2007(32بش احلق يف املساوا أمام احملاكم
واهليئات القضائية ويف حماكمرة عادلرة ،تردعي الدولرة الطررف أ مراجعرة حكرم صرادر عقرب اع مراد رانو
جمائي جديد يرمص علرى ختفيرف العقوبرة ،ولره أثرر رجعري ،هري ليسرو سصرال يف الر هم ائمائيرة أو احلقروق
واالل زامات يف دعوجل مدنية ،ميملعىن املقصود يف املاد  14من العهد .وتشري ك لإل ،إىل أ اإلجراء ال ص
يمطبررق علررى مراجعررة حكررم صررادر يف حررق شررخص عقررب اع مرراد ررانو جمررائي جديررد يررمص علررى عقوبررة
أ ف ،وله أثر رجعي ،ال يد ل ،على ما يبدو ،يف نطاق املاد  15من العهد.
 3-4وترردسع الدولررة الطرررف أيض راً إعرراد الم ررر يف احلكررم الصررادر حبررق صرراحب الرربالغ عقررب
اع مرراد ررانو جمررائي جديررد يررمص علررى عقوبررة أ ررف ،ولرره أثررر رجعرري ،جرررت يف الفر مررن أاير/مررايو
وحزيرا /يونيه  ، 2006يف ح أ صراحب الربالغ مل يقردم بالغره إىل اللجمرة إال يف أاير/مرايو - 2014
أص بعررد مرررور سررا سررموات .وميلم ررر إىل عرردم وجررود أص ربررروف تررربر ك ررر صرراحب الرربالغ يف تقرردمي
بالغرره إىل اللجمررة ،يمبغرري اع بررار ادعرراءات صرراحب الرربالغ الررب تمرردرد يف إ ررار املررادت  14و 15مررن
العهد ،وت علق عاد الم ر يف احلكم الصادر حبقه عقب اع ماد انو جمائي جديد يمص على عقوبة
أ ررف ،ولرره أثررر رجعرري ،غررري مقبولررة ملوجررب املرراد  3مررن الربوتوكررول اال يررارص ،لكوهنررا تشرركل إسرراء
الس خدام احلق يف تقدمي البالغات.
 4-4وترردعي الدولررة الطرررف أ ادعرراء صرراحب الرربالغ الر ص يمرردرد يف إ ررار املرراد  26مررن العهررد
(ان ررر الفقررر  4-3أعرراله) يمبغرري اع برراره غررري مقبررول ملوجررب املرراد  2مررن الربوتوكررول اال يررارص لعرردم
اس مادها ال اهر إىل أساس.
 5-4وترردعي الدولررة الطرررف أيضراً أ ادعرراءات صرراحب الرربالغ الررب تمرردرد يف إ ررار املرواد )1(14
و(()3ب) و( )5و( )1()15و 26من العهد ال تس مد إىل أص أس موضوعية.
 6-4ووسقر راً للم ررادت  335و 336م ررن ررانو اإلجر رراءات ائمائي ررة لع ررام  ،1960الر ر ص ك ررا سر ررارايً يف
الو ررو ال ر ص عق رردت سي رره جلس ررة ال ررمقض يف ال رردعوجل ائمائي ررة املقام ررة ض ررد ص رراحب ال رربالغ( ،)9ال يفخيط ررر
األ رراف يف اإلج رراءات ائمائيررة بزم ررا ومكررا جلس ررة االس ر ماع الررب تعق رردها اهليئررة القض ررائية للمحكم ررة
العليا إال إذا ال مسوا ذلإل يف لب الطعرن ميلرمقض أو يف اع اضراهتم علرى الطعرن .ومل يردرد احملرامي ،أ،.
ال ر ص ت رروىل متثي ررل ص رراحب ال رربالغ يف احملكم ررة االب دائي ررة ،يف ل ررب الطع ررن ميل ررمقض ال ر ص دم رره ال ماس ررا
حبضور جلسة االس ماع الب س عقدها اهليئة القضائية للمحكمة العليا .ومل يطلب صاحب البالغ حضور
جلسة المقض ومل يطلب أيضرا ،احلصرول علرى املسراعد القانونيرة يف هر ه املرحلرة مرن اإلجرراءات ائمائيرة.
وأيفبلغو حمكمة المقض ملو ف صاحب البالغ ومو ف حماميه يف لب ميلمقض ال ص دمه كل ممهما.
 7-4وسيمر ررا ي علر ررق ميل زامر ررات احملكمر ررة االب دائير ررة املمصر رروص عليهر ررا يف املر رراد  )1(327مر ررن ر ررانو
اإلجرراءات ائمائيررة لعررام ( 1960ان ررر الفقررت  1-3و 2-3أعرراله) ،ترردسع الدولررة الطرررف بعرردم وجررود
تما ض بر حجرج صراحب الربالغ واحلجرج الرب أدىل هبرا حماميره وشرركاؤه يف ال همرة يف لبرات الطعرن
ميلمقض الب رسعها كل ممهم .وعليه ،سإ عدم إبالغ صراحب الربالغ بطلبرات الطعرن ميلرمقض املقدمرة

__________

()9
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تررمص املرراد  )2(1مررن ررانو اإلجرراءات ائمائيررة لعررام  1960واملرراد  4مررن ررانو اإلجرراءات ائمائيررة لعررام
على أ تيف خ ال دابري أو القرارات اإلجرائية اس مادا إىل انو اإلجراءات ائمائية السارص يف حيمه.
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مرن أ رراف أ رررجل يف اإلجرراءات ائمائيرة مل يررؤد إىل ان هراك حقره يف الرردساع .وتر اكر الدولرة الطرررف
ادعاءات صاحب البالغ بش ان هاك حقه يف الدساع د ن ر سيهرا ك مرل مرن اهليئرة القضرائية للمحكمرة
العليا وبئب رئي احملكمة العليا ،ورسض ها اهليئة يف  10كرانو الثا /يمراير  2013ورسضرها بئرب رئري
احملكمة العليا يف  16نيسا /أبريل .2013
 8-4وترردسع الدولررة الطرررف احلكررم الصررادر حبررق صرراحب الرربالغ ررد ووئررم مررع القررانو ائمررائي
ائديررد ميلكامررل .وتررمص املرراد  102مررن القررانو ائمررائي لعررام ( 1960الق ررل مررع سرربق اإلص ررار املق ر
ب ررروف مشرردد للعقوبررة) ،الررب اسريفمد إليهررا يف احليفكررم علررى صرراحب الرربالغ يف األسرراس ،علررى عقوبررة
السجن ملد ت اوح ب  8سموات و 15سمة أو عقوبة اإلعدام .وتمص املاد  )2(15من القانو ائمائي
لعررام  1996علررى سرررض عقوبررة أشررد يف نف ر ائرميررة -أص السررجن املؤبررد أو عقوبررة اإلعرردام .وح ر ف
اإلش ررار إىل اجرمي ررة ررل ارتكبه ررا ش ررخص س رربق ل رره ارتك رراب جرمي ررة م ررن ب ررل ،سيم ررا ع رردا ج ررائم الق ررل
املمصر رروص عليهر ررا يف املر ررادت  105و 106مر ررن القر ررانو ائمر ررائيا ،وإىل عبر ررار ا ر رررم عائر ررد طر ررريا مر ررن
توصيف ائرائم الب ارتكبها صاحب البالغ ،لي شر اً مطلقاً لفرض عقوبة أ ف.
 9-4وترردسع الدولررة الطرررف الرربالغ املقرردم ال ي ضررمن أص معلومررة مثب ررة موضرروعيا عررن ان هرراك
أحكام العهد .وام عاض صاحب البالغ من الم يجة الب أسفر عمها الم ر يف الدعوجل ائمائيرة املرسوعرة
ضده ،وسقاً للقانو احمللري الر ص كرا سرارايً يف حيمره ،ال يعرد ملثابرة ان هراك حلقو ره املمصروص عليهرا يف
العهررد .وتس ر م ج الدولررة الطرررف أ الرربالغ برم رره يشرركل إسرراء الس ر خدام احلررق يف تقرردمي البالغررات،
ويمبغي اع باره غري مقبول ملوجب املاد  3من الربوتوكول اال يارص.

لعليقات صاح ،ال

على م حظات الدنلة الطختف

ن املق ولية ناألسس املوضوعية

يف  10آب/أغسرط  ،2015رردم صراحب الرربالغ تعليقاتره علررى مالح رات الدولررة الطرررف.
-5
وهررو يعرررب عررن ا السرره الكلرري مررع املو ررف الر ص تبم رره سررلطات الدولررة الطرررف ويرررجل أ ال عليررق عليرره
لي ضروراي .ويشري صاحب البالغ إىل الرسالة األوىل الب وجهها إىل اللجمرة ،والرب تبر بوضروح ،يف
رأيه ،ادعاءاته وحججه الداعمة.

املسائل ناإلخختاءات املعختنضة على اللجنة

الم ر يف املقبولية
 1-6بررل الم ررر يف أص ادعرراء يرررد يف بررالغ مررا ،ةررب علررى اللجمررة ،وسقراً ملررا تق ضرريه املرراد  97مررن
ن امها الدا لي ،أ تقرر ما إذا كا البالغ مقبوالً أم ال ملوجب الربوتوكول اال يارص.
 2-6و د ككدت اللجمة ،وسقاً ملا تق ضيه املاد ()2(5أ) من الربوتوكول اال يارص ،من أ املس لة
ذاهتا ليسو يد البحث يف إ ار أص إجراء آ ر من إجراءات ال حقيق الدويل أو ال سوية الدولية.
 3-6وحت رريل اللجم ررة علم ررا ميدع رراء ص رراحب ال رربالغ بش ر اس ر مفاده مجي ررع س رربل االن ص رراف احمللي ررة
الفعالة امل احة أمامه .ون را إىل عدم ورود أص اعر اض مرن الدولرة الطررف يف هر ا الصردد ،تررجل اللجمرة
أ مق ضيات املاد ()2(5ب) من الربوتوكول اال يارص د اس وسيو.
 4-6وحترريل اللجمررة علمراً كر لإل ملو ررف الدولررة الطرررف الر ص ذهبررو سيرره إىل أ ال ر ر يف تقرردمي
هر ر ا الر رربالغ يسر ر دعي أ تع ر ررربه اللجمر ررة غر ررري مقبر ررول ألنر رره يشر رركل إسر رراء السر ر خدام احلر ررق يف تقر رردمي
البالغات وسقا للماد  3من الربوتوكول اال يارص.
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 5-6وت ر اكر اللجم ررة يف ه ر ا الصرردد ،تق رردمي بالغ ررات ملوج ررب الربوتوكررول اال ي ررارص ل رري حم ررددا
ج ررل زم ر  ،وأ رررد ال ر ر يف تق رردميها ال يمط رروص يف ح ررد ذات رره عل ررى إس رراء اس ر خدام احل ررق يف تق رردمي
البالغررات( .)10غررري أ اللجمررة ت و ررع ،يف ربررروف معيمر ة ،أ تقرردم هلررا إيضرراحات معقولررة تررربر ال ر ري(.)11
وع ررالو عل ررى ذل ررإل ،ت ررمص امل رراد (99د) م ررن الم ررام ال رردا لي للجم ررة عل ررى أ ال رربالغ ررد يش رركل إس رراء
الس خدام احلق يف تقدمي البالغات عمدما يقديم بعد مخ سموات مرن اسر مفاد صراحبه لسربل االن صراف
احمللية أو ،حيثما انطبق ذلإل ،بعد ثالث سموات مرن ان هراء إجرراء آ رر مرن إجرراءات ال حقيرق الردويل أو
ال سوية الدولية ،ما مل تكن هماك مربرات هل ا ال ري ،مع مراعا مجيع مالبسات البالغا(.)12
 6-6ويف ه ه القضية ،ك ر تقدمي ه ا البالغ زمما رويال ،إذ يفردم إىل اللجمرة بعرد مررور  18عامراً
علررى ال رراريخ الر ص أصررب سيرره احلكررم الصررادر حبررق صرراحب الرربالغ ررابال لل مفير  ،عمرالً بقررار احملكمررة
العليا املؤر  11كانو الثا /يمراير  ،1996وبعرد  8سرموات مرن إعراد الم رر يف تلرإل العقوبرة يف حمكمرة
مديمة سوليكامسإل يف  4أاير/مايو  2006ويف حمكمة بريم اإل ليمية يف  20حزيرا /يونيره  ،2006عمرالً
حكام انو جمائي جديد يمص على عقوبة أ ف وييفطبق ثر رجعي .وتالحظ اللجمة أ املعلومات
املقدمررة ال ت ض ررمن م ررا يفي ررد س رررص ص رراحب الرربالغ يف االتص ررال ش ررخاص ررارد الس ررجن كان ررو
ختضع لقيود ،وال سريما ميلم رر إىل عردد الشركاوجل الرب ردمو إىل السرلطات واحملراكم احملليرة أثمراء وجروده
يف السجن .وتالحظ اللجمة أيضاً أ صاحب البالغ اس مد أساسا ،يف لب إجراء االس عراض القضائي
اإلشرايف بعد عام  ،2006إىل الو رائع وال رروف الرب حردثو برل تلرإل السرمة أو الهلرا .غرري أ صراحب
البالغ مل يوض م تمبيه للعيوب اإلجرائية املزعومة يف اإلجراءات احمللية الب اح ج هبا يف هر ا الربالغ ،ومل
يبر األسررباب الررب حالررو دو متكمرره مررن تقرردمي بالغرره إىل اللجمررة يف و ررو سررابق .وعررالو علررى ذلررإل،
يبدو أ الطلبات األ ري الب دمها صاحب البالغ يف عام  2013إلجراء االس عراض القضرائي اإلشررايف
ال ت ضمن أص عماصر جديد غرري العيروب اإلجرائيرة املزعومرة يف اإلجرراءات احملليرة ،وهري عيروب سربق أ
أاثرها يف املاضي .وبماء على ذلإل ،ترجل اللجمة أ صاحب البالغ مل يقدم تفسررياً مقمعراً ل ر ره يف تقردمي
البالغ .ويف غياب ه ا ال فسري ،ترجل اللجمة أ تقدمي البالغ بعد ه ه الف الزممية الطويلة يشكل إساء
الس خدام احلق يف تقدمي البالغات .ول لإل ،ترجل اللجمة أ ه ا الربالغ غرري مقبرول ملوجرب املراد  3مرن
الربوتوكول اال يارص واملاد (96د) من الم ام الدا لي للجمة.
 7-6واللجمررة ،إذ توصررلو إىل ه ر ا االس ر م اد ،تقرررر عرردم الم ررر يف بقيررة ادعرراءات الدولررة الطرررف
بش مقبولية ه ا البالغ.
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وبماءً عليه ،تقرر اللجمة ما يلي:
(أ)

عدم بول البالغ ملوجب املاد  3من الربوتوكول اال يارص

(ب)

إبالغ الدولة الطرف وصاحب البالغ هب ا القرار.

__________

( )10ض ررية بوالتش رركوسا وبوالتش ررإل ض ررد ائمهوري ررة ال ش رريكية ( ،)CCPR/C/90/D/1445/2006الفق ررر  3-6و ض ررية
د .س .ضد االحتاد الروسي ( ،)CCPR/C/120/D/2705/2015الفقر .4-6
( )11غوب ضد موريشيوس ( ،)CCPR/C/72/D/787/1997الفقر .3-6
( )12تمطبق ه ه القاعد على البالغات الب تلق ها اللجمة بعد  1كانو الثا /يماير .2012
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