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الدولة الطرف:

أوزبكستان

اتريخ البالغ:

 12كانون األول/ديسمرب ( 2012اتريخ الرسالة األوىل)

الواثئق املرجعية:

القر ررار املتخر ر مبوج ررب امل رراد  97م ررن النظ ررام ال رردا لي
للجنررة واحملررال إىل الدولررة الطرررف يف  1٦كررانون الثررا /
يناير ( 201٤مل يصدر يف شكل وثيقة)

اتريخ اعتماد ه ا القرار:

 2تشرين الثا /نوفمرب 2018

املوضوع:

عدم قبول حمام خيتاره صاحب البالغ بنفسه؛ حياد القضا

املسائل اإلجرائية:

مدى دعم االدعاءات أبدلة

املسائل املوضوعية:

ض ررما ت احملاكم ررة العادل ررة :ح ررق الش ررخص يف حم ررام خيت رراره
بنفسه؛ احلق يف حماكمة حضورايً؛ استقالل القضراء وحيراده؛
حق الشخص يف إعاد النظر يف عقوبته؛ تقييم األدلة

مواد العهد:

 )٣(2و )2(9و( )٣و )1(1٤و( )٣و()٥

مواد الربوتوكول اال تياري:

 2و()2(٥أ) و(ب)

اعتمدته اللجنة يف دورهتا  8( 12٤تشرين األول/أكتوبر  2 -تشرين الثا /نوفمرب .)2018
شرراريف يف دراسررة ه ر ا الرربالغ أعضرراء اللجنررة التاليررة أمررا هم :اتنيررا مرراراي عبرردو روتشررول وعيررا بررن عاشررور
وإيلرهه برانرردز كهرريا وسرار كليفالنررد وأتررد أمرو فررته د وأوليفييرره دي فروفيرل وكريسررتوف هرراينه و مررر
كويتررا ومارسرريا ف .ج .ك رران ودنكرران الكرري موهومرروزا وفرروتي زارت رهيا ومرراورو ب روليخ و وسرري مانويررل
سانتوس يا ويوفال شا ومارغو واترفال وأندرايس ب .زميرمان.
أي فردي (خمالف) لعضو اللجنة أوليفييه دي فروفيل.
يرد يف مرفق ه ا القرار ر ٌ
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 1-1صرراحب الرربالغ هررو السرريد ج .أ .وه ررو م روا ن مررن أوزبكسررتان ُولررد يف ع ررام .19٦٥
ويرردعي أن الدولررة الط رررف انتهك ر حقوقرره املنص ررو عليهررا يف امل ررادتو  )2(9و( )٣و)1(1٤
و( )٣و( )٥مقروء القرتان مع املاد  )٣(2من العهد .ود ل الربوتوكول اال تياري حيره النفرا
لنسبة إىل الدولة الطرف يف  28كانون األول/ديسمرب  .199٥وال ميثل صاحب البالغ ٍ
حمام.
 2-1ويف  1٦كررانون الثا /ينرراير  201٤أصرردرت اللجنررة لب راً ختررا ترردابر تايررة مؤقتررة
ودعر الدولررة الطرررف إىل التأكررد مررن عرردم اختررا أي إجرراءات انتقاميررة يف حررق صرراحب الرربالغ
وأسرته وشهوده وممثليه (القانونيو) بسبب تقدميه ه ا البالغ ومن تروفر احلمايرة لره روال فررت
نظر اللجنة يف البالغ.
الوقائع كما ع ضها صاح البالغ
 1-2برردأ صرراحب الرربالغ يف عررام  200٥عملرره رئيس راً لرردائر العرردل اإلقليميررة يف أنرردنان.
ويف  1٥متوز/يولير رره  2008أدانتر رره حمكمر ررة أنر رردنان اإلقليمير ررة بر ررتهم عدير ررد تتعلر ررق لرشر ررو
والسرررقة وتهويررر واثئررق رميررة واسررتلالل املنصررب والتهرراون اإلداري وحكم ر عليرره لسررجن
ملد عشر سنوات ونصف وبلرامة مالية.
 2-2و لرررغم مررن أن زوجررة صرراحب الرربالغ ليس ر حماميررة فقررد قرردم يف  8تش ررين األول/
أكترروبر  2008لب راً بتعيينهررا ممثلررة لرره يف جلسررة االسررت ناف إىل جانررب حماميرره احملرتفررو الثالثررة.
وأشار ملناسبة إىل املادتو  2٤و ٤9من قانون اإلجراءات اجلنائية وإىل احلكم رقم  17الصرادر
يف  19كررانون األول/ديسررمرب  200٣عررن احملكمررة العليررا بكامررل هي تهررا بشررأن احلررق يف الرردفاع.
وينص حكم احملكمة على أنه ميكن قبول أقرب املقربو مبرن فريهم األزواج ممثلرو يف اإلجرراءات
اجلنائية وعلى أن تصدر احملكمة املعنية قراراً هب ا الشأن فور تقد وثيقة تثب صلة القرابة وأنره
ال نروز للمحقررق وال للقاضري أن يرررف قبررول ممثرل خيترراره املشررتبه فيره أو املررتهم .ويف  10تشررين
األول/أكتوبر  2008قدم زوجة صاحب البالغ لباً ب لك إىل حمكمة االست ناف .وير عدعي
صرراحب الرربالغ أن حمكمررة االسررت ناف اهلر كررال الطلبررو ف ر "ال حاجررة ررا مبمثلررو ال ميكنهررا
التالعب هبم".
 ٣-2ويف  22تش ر ررين األول/أكت رروبر  2008أي رردت دائ ررر االس ررت ناف يف حمكم ررة أن رردنان
اإلقليميررة إدانررة صرراحب الرربالغ اسررت نافياً .ومث رل ثالثررة حمررامو حمرتفررو صرراحب الرربالغ .وت ررأس
القاضي ح .هي ة االست ناف وشراريف القاضري م .يف اإلجرراءات .و رالل إجرراءات االسرت ناف
اعرت صاحب البالغ على القاضري ح .الر ي كران قرد جراء للقائره ب ريعرة أن صراحب الربالغ
فصل السيد م .شقيقة القاضي ح .من منصربها رئيسرة ملكترب سرجل األحروال الشخصرية يف
لررب القاضرري ح .إعادهتررا إىل منصرربها .واعرررت صرراحب الرربالغ أيض راً علررى
أنرردنان ورف ر
القاضي م .ألنه سربق أن فر رتبرة منصرب ابرن أخ القاضري م .مردعياً أن لديره أسربا ً علره
يشك يف حياد القاضيو واستقال ما .ويدعي صاحب البالغ أن اعرتاضيه ه ين قد ُرفضا.
 ٤-2ويف الفرت ما بو تشرين الثا /نوفمرب  2008ومتوز/يوليه  2009قدم صاحب البالغ
وزوجترره عررد شرركاوى إىل حمرراكم برردرجات خمتلفررة يف أوزبكسررتان واعرتضررا علررى إدانررة صرراحب
الرربالغ و عادعيررا انتهررايف حقوقرره يف الرردفاع حبجررة أن احملكمررة مل تسررمه لهوجترره بتمثيلرره اسررت نافياً.
و عادعي ررا أيضر راً أن احملكم ررة االبتدائي ررة أص رردرت حكم ررو خمتلف ررو إبدانت رره وأش ررارا إىل أن نس ررخة
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احلكررم الررخ تسررلمها صرراحب الرربالغ ختتلررف عررن نسررخة احلكررم الروارد يف ملررف قضرريته اجلنائيررة.
وأُحيلر شرركاوا ا إىل احملكمررة العليررا ومكتررب االدعراء العررام للنظررر فيهررا .ويف الفرررت املمتررد مررن
ك ررانون األول/ديس ررمرب  2008إىل متوز/يولي رره  2009أك رردت احملكم ررة العلي ررا إدان ررة ص رراحب
الرربالغ وأيرردت قررارات احملكمررة واعتربهترا مدعومررة أبدلررة لكنهررا مل تتنرراول ادعرراء انتهررايف حقرره يف
ال رردفاع .ويف  ٦آب/أغس ررطا  2009راس ررل مكت ررب امل رردعي الع ررام زوج ررة ص رراحب ال رربالغ
وأبللهررا أبن إدانترره ررا مررا يرردعمها مررن األدلررة .غررر أن احملكمررة االبتدائيررة ارتكب ر ط رأً عنرردما
أدان صاحب البالغ مبوجرب املراد ()2(209ب) مرن قرانون العقرو ت وهرو أم ٌرر مل يُشرر إليره
يف الئحررة االهتررام .و ر ا السرربب قرردم املرردعي العررام م ر كر اع ررتا إىل احملكمررة العليررا يف إ ررار
إج رراء املراجعررة القضررائية بلررر شررطب املرراد ()2(209ب) مررن قررانون العقررو ت مررن احلكررم
إبدانة صاحب البالغ.
 ٥-2ويف غض ررون ل ررك كت ررب ص رراحب ال رربالغ وزوجت رره يف  ٦نيس رران/أبريل  2009إىل
رئرريا احملكم ررة العليررا و لب ررا إلي رره عررر قض ررية صرراحب ال رربالغ عل ررى احملكمررة قص ررد إ ض رراعها
ملراجعررة قضررائية رقابيررة .ويف  ٣متوز/يوليرره و 20آب/أغسررطا  2009لررب صرراحب الرربالغ
وزوجترره إىل احملكمررة العليررا االعررتاف هبررا ممثلررة لرره يف إجرراءات املراجعررة القضررائية الرقابيررة .وير عدعي
صاحب البالغ أن احملكمة العليا مل ترد على لباهتما.
 ٦-2ويف  20آب/أغسررطا  2009قبل ر احملكم ررة العليررا برائس ررة القاضرري أُو .ومبش رراركة
القاضرري ر .م ر كر اع ررتا املرردعي العررام الداعيررة إىل تعررديل احلكررم الصررادر يف حررق صرراحب
البالغ بشطب اإلشار إىل املاد ()2(209ب) من قانون العقو ت مرن نرص احلكرم إبدانتره(.)1
وشاريف أحد نواب املدعي العام يف جلسة االستماع .وير عدعي صراحب الربالغ أنره مل يتلرق نسرخة
مررن م ر كر االع ررتا الررخ قرردمها امل ردعي العررام وأنرره مل ُميررنه فرصررة لدراسررة ملررف القضررية وأن
احملكمررة مل تعترررب حججرره وأنرره مل يبل ر مبوعررد وتوقي ر جلسررة احملكمررة وأن ِ
حماميرره مل يُسررتدعوا
ُ
حلضررور جلسررة االسررتماع وأن احملكمررة مل تتحقررق مم را إ ا كرران صرراحب الرربالغ قررد أُبل ر جبلسررة
االسررتماع علررى النحررو الواجررب وال مررن سرربب عرردم حضررور حماميرره .ويرردعي كر لك أنرره مل يعلررم
جبلسرة االسرتماع هر ه إال يف تشررين األول/أكتروبر  2009عنرردما تلقرى نسرخة مرن قررار احملكمررة
العليا .ويشر صاحب البالغ إىل احلكم رقم  17الصادر عن احملكمة العليا بكامل هي تهرا الر ي
نص بوجه ا على كفالة احلق يف الدفاع يف كل مرحلة من مراحل اإلجراءات اجلنائية وعلرى
أنرره ينبلرري للمحكمررة أن تبل ر األ رراف املعنيررة لشرركاوى واالعرتاضررات وتهودهررا بنسررخة منهررا
تبو حقها يف تقد ادعاءات مضاد  .ويتعو على احملاكم إبالغ الشخص املردان امررأ ً كانر
وع
أو رجرالً وحماميرره بعقررد أي جلسررة إلجرراء مراجعررة قضررائية رقابيررة .فعقرد جلسررة اسررتماع إلجرراء
مراجعررة قضررائية رقابيررة يف غيرراب احملرامي  -يف حررال مل يُبلر احملرامي بر لك علررى النحررو الواجررب
فيُحرم من مث فرصة حضور اجللسة  -يتساوى واالنتهايف اخلطر لقانون اإلجراءات اجلنائية.
 7-2ويف الفرت بو عامي  2009و 2011قدم صاحب البالغ عدداً من الشكاوى بشأن
قررار احملكمررة العليررا إىل سررلطات خمتلفررة .وادعررى فيهررا أنرره مل يُسررمه لهوجترره بتمثيلرره أمررام احملكمررة
العلي ررا عل ررى ال رررغم م ررن تقدمي رره لب ررات حم رردد هب ر ا الش ررأن ومل حيص ررل عل ررى نس ررخة م ررن م ر كر

__________
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3

CCPR/C/124/D/2335/2014

االع ررتا ال ررخ ق رردمها امل ردعي الع ررام ومل ُمي ررنه فرصررة دراس ررة مل ررف القضررية وأن احملكم ررة العلي ررا
مل تعترررب حججرره وأنرره مل يُبلر ال هررو وال دفاعرره بترراريخ وتوقير جلسررة احملكمررة .ويقرردم صرراحب
البالغ عد ردود من احملكمة العليا وقعها القاضي أُو .والقاضي ر .رفضر شركاواه عتبارهرا
ال تستند إىل أدلة.
 8-2وي ر عدعي صرراحب الرربالغ أنرره اسررتنفد مجيررع سرربل االنتصرراف احملليررة املتاحررة .ويطلررب إىل
اللجنة أن تضع حداً حلالة إنكار العدالة فيما يتعلق بقضيته وأن تر ِاجع قضيته اجلنائية علنياً حمكمةٌ
خمتصة ومستقلة وحمايد وأن تعيد حقه يف الدفاع وأن أتمر له لتعوي وجرب الضرر ال ي حلقه.
كما يطلب إىل اللجنة أن تتخ تدابر مؤقتة حلمايته من طر التع يب وال فرت سجنه.
الشكوى
 1-٣يدعي صاحب البالغ أن رف تعيو زوجتره ممثلرة لره أمرام حمكمرة االسرت ناف واحملكمرة
العليا إضافة إىل عدم نظر السلطات يف شكاواه يف ايف الصردد يتسراواين وانتهرايف حقوقره مرن
منظور املاد  )٣(1٤مقروء القرتان مع املاد  )٣(2من العهد.
 2-٣وير ر عدعي ص رراحب ال رربالغ كر ر لك انته ررايف امل رراد  )1(1٤و( )٣مق ررروء القر ررتان م ررع
املرراد  )٣(2مررن العهررد حي ر مل يُبل ر بعقررد جلسررة اع ررتا االدعرراء العررام أمررام احملكمررة العليررا
ومل يُستدع حلضورها ومل حيصل على نسخة من م كر االعرتا ومل تُته لره فرصرة دراسرة ملرف
قض رريته اجلنائي ررة وحير ر إن جلس ررة االس ررتماع ُعق رردت يف غياب رره وحمامي رره بينم ررا حض رررها أح ررد
مساعدي املدعي العام.
 ٣-٣ويرردعي صرراحب الرربالغ أيض راً انتهررايف أحكررام العهررد امل ر كور أعرراله حي ر إن قاضرريي
حمكم ررة االس ررت ناف ح .وم .وقاض رري احملكم ررة العلي ررا أُو .مل يتحل روا الس ررتقالل واحلي رراد .ويش رردد
صاحب البالغ على أن القاضي ح .والقاضري م .مل يتنحيرا عرن النظرر يف قضريته رغرم أنره عرن
يف ا تيار ا .ويدفع صاحب البالغ أبنره كران ينبلري أالع يشراريف القاضري أُو .يف النظرر يف مر كر
االعرتا الخ قدمها املدعي العام إ سبق أن رف هر ا القاضري لبرات املراجعرة القضرائية الرخ
قدمها صاحب البالغ عتبارها غر مدعومة أبدلة.
 ٤-٣وأ رراً ي رردعي ص رراحب ال رربالغ أن امل رراد  )٥(1٤م ررن العه ررد ق ررد انتُهك ر حي ر إن
القاضرري أُو .والقاضرري ر .الل ر ين شرراركا يف النظررر يف م ر كر اع ررتا املرردعي العررام قررد رفضررا
لباته إجراء املراجعة القضائية الرقابية.
مالحظات الدولة الط ف
 1-٤قردم الدولرة الطررف يف مر كر شرفوية مؤر رة  1٥نيسران/أبريل  201٤مالحظاهتررا
بشأن األسا املوضوعية للبالغ .وترف الدولة الطرف ادعاءات صاحب البالغ وترى أهنرا غرر
مدعومة أبدلة .وتؤكد أنه لرغم من أن صاحب البالغ مل يعرتف ل نب فإن إدانته قد أكردها
عردد كبرر مرن األدلررة مبرا يف لرك بيررا ت الضرحااي والشرهود وأدلررة اخلررباء والوقرائع املسرجلة يف
امللررف .وقررد قام ر احملرراكم احملليررة بتقيرريم األدلررة علررى النحررو الواجررب .وترردفع الدولررة الطرررف أبن
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إجراءات احملكمة قد سارت يف امتثال كامل لقانون اإلجرراءات اجلنائيرة واحلكرم رقرم  17الصرادر
عن احملكمة العليا بكامل هي تها.
 2-٤وفيما يتعلق دعاء صاحب الربالغ مبوجرب املرادتو  )٣(1٤و )٣(2مرن العهرد تردفع
الدولة الطرف أبن صاحب البالغ كان ممثالً قانونياً أمام احملاكم احمللية .فقد مثعله حماميان حمرتفان
أمام احملكمة االبتدائية وثالثة حمامو حمرتفو أمام حمكمة االست ناف .وال يتساوى عدم السماح
لهوجته بتمثيله إىل جانب احملامو احملرتفو الثالثة وانتهايف حقه يف الدفاع.
 ٣-٤وفيما يتعلق دعاء صاحب البالغ مبوجرب املراد  )1(1٤و( )٣مقرروء القررتان مرع
املاد  )1(2و( )٣من العهد تدفع الدولة الطرف أبن احملكمرة العليرا قرد نظررت يف لرب إجرراء
املراجعة القضائية الرقابية الوارد يف است ناف صاحب البالغ ال ي أُعرد يف آ ار /مرارس 2009
مبس رراعد حمامي رره الثالث ررة يف آب/أغس ررطا  .2009وبع ررد النظ ررر يف االس ررت ناف ق رردم مكت ررب
املرردعي العررام إىل احملكمررة العليررا م ر كر اع ررتا يف إ ررار إج رراء املراجعررة القضررائية الرقابيررة يف ٤
آب/أغسطا  .2009ويف  20آب/أغسرطا  2009نظررت احملكمرة العليرا برائسرة القاضري
أُو .يف م كر االعرتا للتحقق من شرعية إدانة صاحب البالغ واألدلة الخ تسندها علرى حنرو
مر ررا أيدتر رره حمكم ر رة االسر ررت ناف .ويف  20آب/أغسر ررطا  2009عر رردل احملكمر ررة العلير ررا إدانر ررة
صاحب البالغ بشطب املاد ()2(209ب) من قرانون العقرو ت مرن احلكرم إلدانرة .وتضريف
الدول ررة الط رررف أن إجر رراءات املراجع ررة القض ررائية الرقابي ررة ض ررمانة إض ررافية تكف ررل التقي ررد لق ررانون
وتصون حقوق املوا نو وهي وسيلة فعالة لتعهيه جود نظام العدالة.
 ٤-٤وفيم ررا يتعل ررق دع رراء ص رراحب ال رربالغ ع رردم اس ررتقاللية احملكم ررة وع رردم حياده ررا الفر راً
للمرراد  )1(1٤مررن العهررد تالحر الدولررة الطرررف أن القاضرري أُو .درس لفعررل عررد شرركاوى
قرردمتها زوجررة صرراحب الرربالغ وأيررد الق ررارات ات الصررلة الررخ أصرردرهتا احملكمررة .وقرريم القاضرري
نفسرره األدلررة علررى أسرراس اقتناعرره الشخصرري بعررد إج رراء حتليررل دقيررق وشررامل وكامررل وموضرروعي
جلميع الظروف الخ ختص قضية صاحب الربالغ ووفقراً للقرانون .واسرتناداً إىل هر ا التقيريم ُعردل
احلكم الصادر إبدانة صاحب البالغ .وتشردد الدولرة الطررف علرى أنره مل تكرن مثرة أسرباب تردعو
إىل تنحي القاضي أُو .مبوجب املاد  7٦من قانون اإلجراءات اجلنائية.
 ٥-٤وفيمررا يتعلررق دعرراء صرراحب الرربالغ مبوجررب املرراد  )٥(1٤تشررر الدولررة الطرررف إىل
املرراد  )٤(٥19مررن قررانون اإلجرراءات اجلنائيررة وترردفع الدولررة الطرررف أبن احملكمررة العليررا بكامررل
هي ته ررا تنظ ررر يف القض ررااي ال ررخ تتعل ررق مبر ر كرات االعر ررتا عل ررى اس ررتنتاجات حم رراكم االس ررت ناف
والنق وإجراءات املراجعة القضائية الرقابية الخ تنظر فيها أفرقة احملكمة العليا .ومل تتصرف هي رة
القض ررا اجلن ررائيو يف احملكم ررة العلي ررا بص ررفتها هي ررة االس ررت ناف وال هي ررة مراجع ررة قض ررائية رقابي ررة
فيما يتعلق بصاحب البالغ .وبناءً عليه مل يكن هنرايف أي سربب إلحالرة قضرية صراحب الربالغ
إىل رائسة احملكمة العليا للنظر فيها.
 ٦-٤ويف ض رروء م ررا ورد أع رراله تؤك ررد الدول ررة الط رررف م ررن جدي ررد أن رره ينبل رري رف ر
صاحب البالغ ألهنا ال تستند إىل أدلة.
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تعليقات صاح البالغ على مالحظات الدولة الط ف
 1-٥يف  20أاير/م ررايو  201٤ق رردم ص رراحب ال رربالغ تعليق ررات عل ررى مالحظ ررات الدولر ررة
الطرف .وهو يدفع أبن الشهود والضحااي أدلوا ببيا هتم حت اإلكراه وأن األدلة املتبقيرة يف ملرف
القضررية "ملفقررة" أو ُمجع ر علررى حنررو ينتهررك قررانون اإلجرراءات اجلنائيررة .ورفضر احملرراكم احملليررة
أكث ررر م ررن  ٥0لبر راً قدم رره ص رراحب ال رربالغ ر ر ا الل ررر  .وي رردعي ص رراحب ال رربالغ أيضر راً أن
إجراءات احملكمة قد انتهك قانون العقو ت وقانون اإلجراءات اجلنائية .فقرد أصردرت احملكمرة
االبتدائية على وجره اخلصرو قررارين خمتلفرو أحرد ا لصراحب الربالغ واآل رر مللرف القضرية.
غرر أن احملكمرة العليرا ارأتت بعرد التحقرق أن القررارين متطرابقو .ويطلرب صراحب الربالغ إىل
الدولة الطرف تقد نسخة القرار ال ي ُوضع يف ملف القضية.
 2-٥ويؤكد صاحب البالغ انتهايف حقه يف الدفاع .و إلشار إىل احلكم رقم  17الصادر عن
احملكمة العليرا بكامرل هي تهرا يردفع صراحب الربالغ أبن لره حرق دعرو عرد ممثلرو خيترارهم وأن
ليا للمحقق أو القاضي سلطة رفر لرك .ويررى صراحب الربالغ أن ممثلري الردفاع مسرتقلون
لكن احملامو "خيضعون للمساءلة على يد موظفي الدولة وميكن من مث التالعب هبم".
 ٣-٥ويؤكد صاحب البالغ من جديد ادعراءه أن احملكمرة غرر مسرتقلة وغرر حمايرد ويعررب
عن قلقره ألن الدولرة الطررف مل تنظرر يف لبره املتعلرق لقاضريو ح .وم .ويشرر القاضري أو .إىل
أن امل رراد  )٣()1(7٦م ررن ق ررانون اإلج ر رراءات اجلنائي ررة ت ررنص عل ررى أن أي ظ ررروف أ رررى تث ررر
الشكويف يف موضوعية القاضي( ) وحياده(ا) مرن شرأهنا أن حترول دون مشراركته(ا) يف اإلجرراءات
اجلنائيررة .ويرردعي صرراحب الرربالغ أ عن رفر القاضرري أُو .قبررل مشرراركته يف جلسررة احملكمررة العليررا
ربب
يف  20آب/أغسطا  2009شركاواه فيمرا يتعلرق إبدانتره عتبارهرا غرر مدعومرة أبدلرة س ٌ
مقبول للتشكيك يف موضوعيته.
 ٤-٥ويؤكد صاحب البالغ من جديد ادعاءه أن حقوقه يف إ ار إجراءات املراجعة القضرائية
الرقابية قد انتُهك ال سيما وأن حماميره وممثلتره مل حيضرروا جلسرة اسرتماع احملكمرة العليرا يف 20
آب/أغسطا .2009
 ٥-٥ويعرت صاحب البالغ علرى مالحظرة الدولرة الطررف أنره ال توجرد أسرباب ترربر إحالرة
قضيته إىل رائسة احملكمة العليا .وي عدعي أن احملكمة العليا نظررت يف قضريته بشرأن لرب املراجعرة
القضائية الرقابية يف  20آب/أغسرطا  .2009ويُعر عِدد صراحب الربالغ السرلطات الرخ را حرق
تق ررد مر ر كرات اعر ررتا عل ررى اإلجر رراءات اجلنائي ررة مبوج ررب امل رراد  ٥11م ررن ق ررانون اإلجر رراءات
اجلنائية مبن فيها رئيا( ) احملكمة العليا و ئبه(ررته) واملردعي العرام و ئبه(ررته) .ويردعي أنره كران
علررى هر ه السررلطات أن تنظررر يف شرركاواه الررخ اعرررت فيهررا علررى قررار احملكمررة العليررا املررؤرخ 20
آب/أغسطا .2009
 ٦-٥ويطل ررب ص رراحب ال رربالغ إىل اللجن ررة أن أتم ررر أبن يع رراد إلي رره اعتب رراره وأن تطل ررب دف ررع
تعوي له مبا يف لك عن مجيرع األضررار الرخ حلقتره وأن أتمرر إبعراد حقوقره إليره وأن تطلرب
إىل الدول ررة الط رررف حتس ررو سياس ررتها لض ررمان اس ررتقالل القض ررا واحمل ررامو ع ررن س ررلطات الدول ررة
استقالالً كامالً.
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مالحظات إضافية من الدولة الط ف
 1-٦تناولر ر الدول ررة الط رررف تعليق ررات ص رراحب ال رربالغ يف مر ر كر ش ررفوية مؤر ررة  ٤آب/
أغسطا  .201٤وترف الدولرة الطررف ادعاءاتره عتبارهرا غرر مدعومرة أبدلرة ألن الضرحااي
والش ررهود أدلر روا ببي ررا هتم حتر ر اإلكر رراه ألهن ررم مل ير ر عدعوا أن األم ررور متر ر بر ر لك الش رركل يف أثن رراء
اإلجراءات اجلنائية .وعالو على لك كان ستة من الضرحااي أيضراً مر عدعو مردنيو يف الردعوى
املرفوعرة علرى صراحب الربالغ .وأكردت اسرتنتاجات اخلررباء واألدلرة اخلطيرة األ ررى كر لك إدانررة
صاحب البالغ.
 2-٦وترررف الدولررة الطرررف كر لك ادعرراء صرراحب الرربالغ وجررود حكمررو خمتلفررو إلدانررة.
وترردفع أبن حتقيقراً قررد ت اسررتناداً إىل شرركوى قرردمها يف هر ا الشررأن احملررامي ن .حمررامي صرراحب
البالغ .ويف  28كانون الثا /يناير ُ 2009رف االدعاء عتباره غر مدعوم أبدلة.
تعليقات إضافية من صاح البالغ
 1-7يف  22أيلول/سربتمرب  201٤كررر صراحب الربالغ ادعاءاتره .ففيمرا يتعلرق دعائره أن
الق ررارين الل ر ين أصرردرهتما احملكمررة خمتلفرران يضرريف صرراحب الرربالغ أن الق ررار ال روارد يف ملررف
قضرريته اجلنائيررة يتضررمن يف جهئرره السررردي هتمتررو إضررافيتو لرشررو علررى عكررا نسررخة الق ررار
ال ي حبوزته.
 2-7ويف  1٤آ ار/مارس  201٥دفرع صراحب الربالغ أبن الدولرة الطررف رفضر التعراون
مررع اللجنررة ألهنررا مل تعرررتف نتهررايف حقوقرره .ويرردعي صرراحب الرربالغ أيض راً أنرره مل يُبلع ر ال هررو
وال أسرته على النحو الواجب أبسباب اعتقاله أول مر وأن التحقيق األويل قرد ُعلرق ويف لرك
انته ر ررايف للم ر رراد  )2(9م ر ررن العه ر ررد .وي ر رردعي أيض ر راً أن التحقي ر ررق األويل ر ررال أم ر ررده يف انته ر ر ٍ
رايف
للماد  )٣(9من العهد وأنه مل يعرتف ل نب قط وأن اجلهء السردي من احلكرم إبدانتره الر ي
جاء فيه أنره "أيسرف ألفعالره" نعرل إدانتره غرر قانونيرة ويشركل انتهاكراً للمراد ()٣(1٤ز) مرن
العه ررد .وه ررو ي رردعي أن حمكم ررة االس ررت ناف رفضر ر لب رره اس ررتدعاء قريب ررة القاض رري م .وقري ررب
القاضي ح .ما يشكل انتهاكاً للماد  )٣(1٤وأن إجراءات احملكمة مل تكرن مرن مث حضرورية.
كمررا يرردعي أن حقوقرره مبوجررب املرراد  17مررن العهررد قررد انتُهك ر ألن السررلطات قررد سس ر
على العديد من املراسالت الخ تباد ا مع اللجنة حسب قوله.
 ٣-7ويف  8متوز/يوليرره  201٥قرردم صرراحب الرربالغ نسررخاً مررن الق ررارين الل ر ين ي ردعي أهنمررا
خمتلفان .ويف  7أيلول/سبتمرب و 2٥تشرين الثا /نوفمرب  201٥كرر صاحب البالغ ادعاءاته.
مالحظات إضافية من الدولة الط ف
 1-8يف م ر كرات شررفوية مؤر ررة  10شررباف/فرباير و 2متوز/يوليرره و 28آب/أغسررطا و20
تشر ررين الث ررا /نوفمرب  201٥ق رردم الدول ررة الط رررف مالحظ ررات إض ررافية تُك رررر فيه ررا موقفه ررا
السررابق .ورفض ر فيهررا االدعرراءات اجلديررد الررخ قرردمها صرراحب الرربالغ مبوجررب املرراد )1(9
و( )٣مررن العهررد .وفيمررا يتعلررق دعرراءات صرراحب الرربالغ مبوجررب املرراد ()٣(1٤ز) تالح ر
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الدولرة الطررف أن منطروق احلكررم إلدانرة ال يتضرمن كلمرة "أيسررف" الرخ ادعرى صراحب الرربالغ
أهنا وردت فيه.
 2-8وتدفع الدولة الطرف أبن احملاكم االبتدائية وحماكم االست ناف قبل العديد مرن الطعرون
ال ررخ ق رردمها ص رراحب ال رربالغ ورفضر ر بعض ررها وبين ر أس ررباب قراراهت ررا ه ر ه .ونظ رررت حمكم ررة
االسر ررت ناف يف ع ر ر صر رراحب الر رربالغ يف اسر ررتقالل القاضر رري م .والقاضر رري ح .ويف حياد ر ررا
وأصدرت ثالثة قررارات إجرائيرة منفصرلة رفضر ادعاءاتره عتبارهرا غرر مدعومرة أبدلرة .ورفضر
حمكمر ررة االسر ررت ناف ادعر رراء صر رراحب الر رربالغ أن القاضر رريو غر ررر مسر ررتقلو ألهنمر ررا مر ررن أقر ررارب
الشخصو الل ين سبق أن ف صاحب البالغ رتبة منصبهما ألهنما ليسرا ررفو يف الردعوى
اجلنائية املرفوعة عليه.
لب صاحب البالغ تعيو زوجته ممثلةً له على أسراس أن ثالثرة حمرامو حمرتفرو
ورف
ُ ٣-8
ميثلونر ر رره أمر ر ررام حمكمر ر ررة االسر ر ررت ناف بينمر ر ررا لر ر رريا لهوجتر ر رره أي لفير ر ررة قانونير ر ررة .و إلشر ر ررار إىل
املاد  )٣(٤9من قانون اإلجراءات اجلنائية تدفع الدولرة الطررف أبن تعيرو األقرارب ممثلرو يقرع
ضمن ا تصا احملكمة.
 ٤-8ووافق حمكمة االست ناف على لب صاحب البالغ االستماع إىل عدد من الشرهود؛
وقد استُجوب هؤالء الشهود يف أثناء جلسة احملكمة .وقُبل لب صاحب البالغ اال الع على
نص حمضر جلسة االستماع الخ عقدهتا حمكمة االست ناف.
 ٥-8وفيمررا يتعلررق ملرراد  )٤(٤79مررن قررانون اإلجرراءات اجلنائيررة تردفع الدولررة الطرررف أبن
الش ررخص امل رردان وممثلي رره غ ررر مل ررهمو ملش رراركة يف جلس ررة املراجع ررة القض ررائية الرقابي ررة وأن ع رردم
حضورهم يف حال أُبللوا ب لك على النحو الواجب ال مينع احملكمة من النظر يف القضية.
القضااي واإلج اءات املع وضة على اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-9قبل النظر يف أي ادعراء يررد يف برالغ مرا نرب علرى اللجنرة أن تقررر وفقراً للمراد 9٣
من نظامها الدا لي ما إ ا كان البالغ مقبوالً مبوجب الربوتوكول اال تياري.
 2-9وقررد أتكرردت اللجنررة وفق راً ملررا تررنص عليرره املرراد ()2(٥أ) مررن الربوتوكررول اال تيرراري
مررن أن القضررية نفسررها ليس ر قيررد البح ر يف إ ررار إج رراء آ ررر مررن إج رراءات التحقيررق الرردويل
أو التسوية الدولية.
 ٣-9وتالح ر اللجنررة أن الدولررة الطرررف ال تعرررت علررى أن صرراحب الرربالغ اسررتنفد مجيررع
س رربل االنتص رراف احمللي ررة الفعال ررة املتاح ررة ل رره .ويف ظ ررل هر ر ه الظ ررروف ت رررى اللجن ررة أن ش ررروف
املاد ()2(٥ب) من الربوتوكول اال تياري قد استُوفي .
 ٤-9وتالحر اللجنرة ادعراء صراحب الربالغ مبوجرب املراد  )1(1٤و( )٣مقرروء القررتان
مررع املرراد  )٣(2مررن العهررد أن حقرره يف الرردفاع قررد انتُهررك ألنرره مل يُسررمه لهوجترره بتمثيلرره أمررام
حمرراكم االس ررت ناف واملراجعررة القض ررائية الرقابي ررة إىل جانررب حمامي رره احملرتفررو .وتالح ر اللجن ررة أن
الدولة الطرف أشارت إىل أن صاحب البالغ مثله ثالثة حمامو حمرتفو أمام حمكمة االسرت ناف
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وأنرره مل يطعررن قررط يف كفرراء متثرريلهم لرره وأن لرريا لهوجترره أي لفيرة قانونيررة وأهنررا حضرررت كررل
جلس ررات االس ررتماع ال ررخ عق رردهتا حمكم ررة االس ررت ناف وأن تعي ررو ممث ررل م ررن ب ررو األق ررارب م ررن
ا تصا احملاكم احمللية وفقاً للقانون احمللي .وتالح اللجنرة أيضراً توضريه صراحب الربالغ أنره
يعتقد أن مجيع احملرامو مبرن فريهم الر ين مثلروه ُمسراءلون أمرام مروظفي الدولرة وأن املمثلرو مرن
بو األقارب مثل زوجته مستقلون حقاً وميكنهم متثيله أمام املنظمات الدولية.
 ٥-9وتُ ر كر اللجن ررة بتعليقه ررا الع ررام رق ررم  )2007(٣2بش ررأن احل ررق يف املس رراوا أم ررام احمل رراكم
وا ي ررات القضررائية ويف حماكمررة عادلررة إ تررنص املرراد ()٣(1٤د) مررن العهررد علررى حررق مجيررع
املتهم ررو رتك رراب جرمي ررة جنائي ررة يف ال رردفاع ع ررن أنفس ررهم أبنفس ررهم أو بواس ررطة حم ررام خيتارون رره
أبنفسهم( .)2وتالح اللجنة أن املواد الخ قدمها الطرفان ال تشر إىل أن صاحب البالغ أو من
ينرروب عنرره قررد ا تررارا بنفسرريهما احملررامو احملرتفررو الثالثررة بررل عينررتهم سررلطات الدولررة الطرررف
أو ُعيِعنوا مبوافقتها .وتالح اللجنة أيضاً أن صاحب الربالغ مل يوضره القيمرة املضرافة الكامنرة يف
متثيل زوجته له أمام حماكم االست ناف أو املراجعة القضائية الرقابية وكيرف أن عردم متثيلهرا لره قرد
أث رر يف ال رردفاع عنرره حتدي ررداً وأث رر م ررن مث يف نتيج ررة اإلج رراءات أم ررام ه ر ه ا ي ررات أو يف إقام ررة
العدل .وتالح اللجنة ك لك أن صراحب الربالغ مل يقردم أدلرة تُثبر أن أحكرام القرانون احمللري
رام غرر معقولرة(.)٣
الخ تقيد قبول األقارب ممثلو و عل لك من ا تصرا احملراكم احملليرة أحك ٌ
ويف ظررل ه ر ه الظررروف ترررى اللجنررة أن صرراحب الرربالغ مل يرردعم ه ر ا اجلررهء مررن الرربالغ أبدلررة
وتعلن أنه غر مقبول مبوجب املاد  2من الربوتوكول اال تياري.
 ٦-9وحتيط اللجنة علماً دعاء صاحب البالغ أن يف عقد جلسة االستماع بلر املراجعرة
القضائية الرقابية يف احملكمة العليا يف  20آب/أغسطا  2009إثرر تقرد املردعي العرام مر كر
اعرتا انتهاكاً للماد  )1(1٤و( )٣من العهد ألنه مل يكن حاضراً ال هو وال حماموه .وحتيط
اللجن ر ررة علم ر ر راً أبن صر ر رراحب ال ر رربالغ ي ر رردفع أبن املر ر رردعي الع ر ررام أبل ر ر ر زوج ر ر رة األول يف  ٦آب/
أغس ررطا  2009أبن رره ق رردم م ر كر اع ررتا عل ررى مراجع ررة قض ررائية بلي ررة تص ررحيه اخلط ررأ ال ر ي
ارتكبتره احملراكم االبتدائيررة وشرطب اإلدانررة مبوجرب املرراد ()2(209ب) مرن قررانون العقرو ت مررن
حكررم اإلدانررة الصررادر يف حررق صرراحب الرربالغ .واسررتناداً إىل املرواد الررخ أتيحر للجنررة تالحر
اللجنررة أن اللررر مررن جلسررة املراجعررة القضررائية الرقابيررة هررو إد ررال تصررويبات تقنيررة علررى احلكررم
إبدانررة صرراحب الرربالغ برردالً مررن النظررر يف قضرريته مررن منظررور الوقررائع أو القررانون وإجرراء تقيرريم
جديررد ملسررألخ ال ر نب أو ال ررباء ( .)٤وتالح ر اللجنررة أيض راً أن صرراحب الرربالغ أُبل ر مبحترروايت
م كر االعرتا الخ قدمها املدعي العام ونترائ جلسرة االسرتماع .وإ تضرع اللجنرة يف اعتبارهرا
يفسررر كيررف أن غيابرره وغيرراب ممثليرره عررن جلسررة
أن صرراحب الرربالغ مل يق ر عدم أي توضرريه آ ررر ع
املراجع ررة القض ررائية الرقابي ررة ق ررد أضر ررا مبحاكمت رره أو حبقوق رره؛ و لنظ ررر إىل بيع ررة جلس ررة املراجع ررة
القضرائية الرقابيرة هر ه ونتائجهررا تررى اللجنرة أن صرراحب الربالغ مل يثبر هر ا اجلرهء مرن بالغرره
وتعلن أنه غر مقبول مبوجب املاد  2من الربوتوكول اال تياري.
__________

()2
()٣
()٤
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انظر الفقر  ٣7من التعليق العام.
ف .ب .ضد بيالروس ( )CCPR/C/122/D/2166/2012الفقر .7-7
انظ ررر عل ررى ررالف ل ررك دوروفيي ررف ض ررد االحت رراد الروس رري ( )CCPR/C/111/D/2041/2011الفق ررر ٦-10
وكوستو ضد االحتاد الروسي ( )CCPR/C/119/D/2496/2014الفقر .2-7
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 7-9وحت رريط اللجن ررة علم راً دع رراء ص رراحب ال رربالغ مبوج ررب امل رراد  )1(1٤و( )٣مق ررروء
الق ررتان مررع املرراد  )٣(2مررن العهررد أن القضررا ح .وم .وأُو .يفتقرررون لالسررتقالل واحليرراد.
وحتيط اللجنة علماً بتوضريه صراحب الربالغ أن القاضريو ح .وم .مرن حمكمرة االسرت ناف سرعيا
إىل االنتقررام منرره ألنرره فر رتبررة منصررب كررل مررن قريبيهمررا .وحترريط اللجنررة علمراً أيضراً بتوضرريه
لبات املراجعة القضرائية الرقابيرة إلدانتره وأنره كران ينبلري
صاحب البالغ أن القاضي أُو .رف
مررن مث إقصررا ه مررن جلسررة االسررتماع اخلاصررة بتلررك املراجعررة بترراريخ  20آب/أغسررطا .2009
وحتيط اللجنة علمراً بتوضريه الدولرة الطررف أن حمكمرة االسرت ناف نظررت يف الطعرون الرخ قردمها
صرراحب الرربالغ يف القاضرريو م .وح .ورفضررتها ألهنررا مل تكررن مدعومررة أبدلررة وألنرره مل يثبُ ر أن
حمكمة االست ناف قد أ ال النظر يف القضية .وتالح اللجنة أيضاً أن الدولة الطررف اعرتفر
أبن القاضرري أُو .درس بدقررة العديررد مررن الشرركاوى الررخ قرردمها صرراحب الرربالغ وزوجترره ورفر
ه ر ه الشرركاوى عتبارهررا غررر مدعومررة أبدلررة .وبسرربب عرردم وجررود أدلررة واضررحة تثب ر عكررا
لررك فررإن اللجنررة ليسر يف وضررع ميكنهررا مررن اخلررروج سررتنتاجات تسررتند إىل وقررائع وترردح
قرارات احملاكم احمللية .وعالو على لك مل يُقدم صاحب البالغ أي أساس ميكن للجنرة مبوجبره
أن تقتنررع أن نظررر القاضرري أُو .يف أكثررر مررن مراجعررة قضررائية واحررد ررا صررلة هبر ه القضررية إجرراءٌ
ينته ررك امل رراد  -1٤إ أفض ر ر إح ررداها إىل إس ررقاف إح رردى ال ررتهم ال ررخ أدي ررن هب ررا .ويف ض رروء
االعتب ررارات املر ر كور أع رراله ونظ ررراً لع رردم وج ررود أي معلوم ررات أو تفسر ررات إض ررافية ات ص ررلة
لقضرية ترررى اللجنرة أن صرراحب الربالغ مل يثبر هر ا اجلررهء مرن الرربالغ وتعلرن أنرره غرر مقبررول
مبوجب املاد  2من الربوتوكول اال تياري.
 8-9وحت رريط اللجن ررة علم ر راً دع رراء ص رراحب ال رربالغ أن لب ررات املراجع ررة القض ررائية الرقابير ررة
للحكررم إلدان رة الصررادر يف حق ره ُرفض ر مررا يُشرركل انتهاك راً للمرراد  )٥(1٤مررن العهررد .ومررن
الواضه استناداً إىل سجل احملكمة أن حمكمرة االسرت ناف قرد نظررت يف قضرية صراحب الربالغ
م ررر واح ررد عل ررى األق ررل .و لنظ ررر إىل ع رردم وج ررود أي معلوم ررات إض ررافية يف ايف الص رردد ت رررى
اللجنرة أن االدعرراء املر كور أعرراله غررر مقبررول مبوجررب املرراد  2مررن الربوتوكررول اال تيرراري بسرربب
عدم كفاية األدلة.
 9-9وتالح اللجنة االدعاءات اإلضافية الخ ق عدمها صاحب البالغ مبوجب املراد  1٤مرن
العهررد والررخ أُثرررت يف املعلومررات الررخ قرردمها الحقراً إىل اللجنررة بشررأن الطريقررة الررخ نظرررت هبررا
احمل رراكم يف األدل ررة والش ررهود يف أثن رراء احملاكم ررة .وتالحر ر اللجن ررة بص ررفة اص ررة ع رردم موافق ررة
ص رراحب ال رربالغ عل ررى عقوبت رره وتقي رريم األدل ررة املادي ررة وادعاءات رره أن احملكم ررة أص رردرت حكم ررو
خمتلفررو يف قضرريته وإجبررار سررلطات الدولررة الشررهود والضررحااي علررى اإلدالء بشررهاداهتم علي ره.
وتالح ر اللجن ررة أن الدول ررة الطرررف رفض ر ادع رراءات ص رراحب الرربالغ عتباره ررا غ ررر مدعوم ررة
أبدلة وقدم تربيراً مفصالً بشأن كل نقطة أاثرها صاحب الربالغ وأشرارت إىل القررارات ات
الصرلة الصرادر عررن سرلطاهتا احملليرة .وتالحر اللجنرة بصرفة اصررة مالحظرات الدولرة الطرررف
الررخ مفاده ررا أن احملرراكم احمللي ررة قيم ر األدل ررة عل ررى النحررو الواج ررب وأن إدانررة ص رراحب ال رربالغ
صردرت اسرتناداً إىل حتليرل دقيرق وشرامل وكامرل وموضروعي جلميرع الظرروف احمليطرة بقضرريته وأن
احملرراكم احملليررة قبل ر لبررات صرراحب الرربالغ االسررتماع إىل عرردد مررن الشررهود ال ر ين ررم صررلة
بقضرريته وأن هررؤالء الشررهود اسررتُجوبوا فع رالً وأن لبررات صرراحب الرربالغ االسررتماع إىل ق رريي
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القاضرري ح .والقاضرري مُ .رفض ر عتبارهررا غررر ات صررلة ألهنمررا مل يكررو علررى علررم بظررروف
قضية صاحب البالغ احملدد وأن حتقيقراً إضرافياً يف ادعراء صراحب الربالغ وجرود ا رتالف برو
نسررخخ احلكررم الصررادر إبدانترره قررد لُ رص إىل أن ادعرراءه غررر مرردعوم أبدلررة وأن ال أحررد مررن
الضحااي أو الشهود ادعى أن السلطات احمللية أكرهته علرى اإلدالء بشرهادته وأن سر ضرحااي
رفعوا دعوى مطالبة حلق املد على صاحب البالغ.
 10-9وتشررر اللجن ررة ك ر لك إىل ق ررارات أص رردرهتا سررابقاً رأت فيه ررا أن تقيرريم الوق ررائع واألدل ررة
أو تطبيررق التشرريعات احملليررة يف قضررية معينررة هررو مررن ا تصررا احملرراكم احملليررة مررا عرردا يف حررال
رفي أو يتسرراوى واخلطررأ الص رريه أو إنكررار
تقررد مررا يررربهن علررى أن ه ر ا التقيرريم أو التطبيررق تعسر ٌ
( )٥
للعدالة أو أن احملكمة أ ل لتهامها الستقالل واحلياد  .ويف ه ه القضرية تالحر اللجنرة
أن املعلومررات واملسررتندات املعروضررة عليهررا ال تسررمه ررا سررتنتاج أن حماكمررة صرراحب الرربالغ
تشروهبا شررائبة .و ر ا السرربب تعلررن اللجنررة أن ادعرراءات صرراحب الرربالغ مبوجررب املرراد  1٤مررن
العهد غر مدعومة أبدلة كافية وهي ر ا السربب غرر مقبولرة مبوجرب املراد  2مرن الربوتوكرول
اال تياري.
 11-9وأ رراً ترررى اللجنررة أن صرراحب الرربالغ مل يقرردم أدلررة تثب ر ادعاءاترره املتبقيررة مبوجررب
املراد  )2(9و( )٣واملرراد  17مررن العهرد الررخ أُثرررت يف املعلومررات الرخ قرردمها يف فرررت الحقررة
وإ ال توجد أي معلومات أ رى ات صلة مللف تعلن أن لك اجلهء مرن الربالغ غرر مقبرول
مبوجب املاد  2من الربوتوكول اال تياري.
 -10و ا السبب تقرر اللجنة:
(أ)

أن البالغ غر مقبول مبوجب املاد  2من الربوتوكول اال تياري؛

(ب)

أن حيال ه ا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحب البالغ.

__________

()٥

GE.19-01372

انظررر يف مجلررة أمررور ريرردل  -ريدنشررتاين وآ رررون ضررد أملانيررا ( )CCPR/C/82/D/1188/2003الفقررر ٣-7؛
وأرن ر ر ر رره وآ ر ر ر رررون ض ر ر ر ررد أملاني ر ر ر ررا ( )CCPR/C/80/D/1138/2002الفق ر ر ر ررر ٦-8؛ وتي ر ر ر رران ض ر ر ر ررد كازا س ر ر ر ررتان
( )CCPR/C/119/D/2125/2011الفقر  .10-8انظر أيضاً التعليق العام للجنة رقم  )2007(٣2بشرأن احلرق
يف املساوا أمام احملاكم وا ي ات القضائية ويف حماكمة عادلة الفقر .2٦
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امل فق
[األصل :لفرنسية]

أ ف د (خمالف) لعضو اللجنة السيد أوليفيي د ف وفيل
 -1ال أتفق مع االستنتاج ال ي توصل إليره اللجنرة يف الفقرر  7-9مرن مالحظاهترا بشرأن
ادعرراءات صرراحب الرربالغ مبوجررب املرراد  1٤م ررن العهررد فيمررا يتعلررق بعرردم حيرراد القاض رري ح.
والقاضي م .قاضيي حمكمة االست ناف.
 -2إ يبو صاحب البالغ بوضوح األسباب الخ ميكن أن تثرر شركوكاً بشرأن حيراد هر ين
القاضيو .فقد عمرل مرديراً لردى وزار العردل يف منطقرة أنردنان منر عرام  200٥وكران مكلفراً
ختا قرارات يف جمال املوارد البشرية تتعلق ألشخا ال ين يعملون حت إمرته .وبصفته تلك
أقال صاحب البالغ شقيقة القاضي الخ كان تشلل منصب رئيسة مكتب األحوال الشخصية
نفسره إ زاره
يف أندنان ورف فيما بعد لبات إعادهتا إىل منصبها الخ قردمها هر ا القاضري ُ
ر ر ا الل ر ررر ؛ وعل ر ررى املن ر روال نفس ر رره ف ر ر ص ر رراحب ال ر رربالغ منص ر ررب اب ر ررن أخ القاض ر رري م.
(الفقر  .)٣-2و ر ا السربب قردم صراحب الربالغ لري عرن يف احليراد املوضروعي للقاضريو؛
وتبرردو ه ر ه الطلبررات مررربر مررن منظررور اجتهررادات اللجنررة( )1كمررا هرري مررربر أيض راً يف الس روابق
( )2
وردت الدولة الطرف أبن حمكمة
القضائية للمحاكم األ رى املختصة حبماية حقوق اإلنسان  .ع
االست ناف نظرت يف لي الطعن يف حياد القاضيو م .وح .ورفضتهما لعدم اسرتناد ا إىل أي
أسرراس يف ثالثررة ق ررارات لكررون ه ر ين الق رريبو ليس را رررفو يف الرردعوى املرفوعررة علررى صرراحب
البالغ (الفقر .)2-8
 -٣وال أرى كيررف للجنررة أن أت ر هب ر ا التفسررر .فهررو يررربهن علررى أن حمكمررة االسررت ناف
مل أت ر يف الواق ررع مبب رردأ احلي رراد املوض رروعي الر ر ي ال يُل ررهم القض ررا حلي رراد فحس ررب ب ررل يل ررهمهم
إبشاعة ه ا احلياد بو املتقاضرو تصرديقاً ملقولرة "إقامرة العردل واجرب وإشراعة العردل أوجرب".
و"احملك" يف ه ه القضرية يكمرن يف التسرا ل عمرا إ ا كانر الشرواغل الرخ أعررب عنهرا صراحب
ال رربالغ م ررربر موض رروعياً أم ال .والواق ررع أن الدول ررة الط رررف مل تع رررت عل ررى ه ر ه الوق ررائع أي أن
اإلجرراءات الررخ اختر ها صرراحب الرربالغ يف حررق قرريي القاضرريو املعنيررو أثرررت سررلباً يف مسررار ا
امله  .فالسؤال إ ن ال يتعلق مبا إ ا كان قريبا القاضيو " رفو يف الدعوى" وإمنا مبرا إ ا كانر
لدى صاحب البالغ يف ضوء ه ا السياق أسباب مشروعة تبع على القلق من أن القاضيو
(كان أحد ا رئيا القضا ) قد ال يلتهمان حلياد حياله.

__________

()1

()2
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انظ ررر التعلير ررق الع ررام رقر ررم  )2007(٣2للجن ررة املعنير ررة حلر ررق يف املس رراوا أمر ررام احمل رراكم وا ي ر ررات القضر ررائية ويف
حماكمر ر ررة عادلر ر ررة الفقر ر ررر  .21انظر ر ررر أيض ر ر راً اآلراء الر ر ررخ اعتمر ر رردهتا اللجنر ر ررة يف قضر ر ررية كر ر ررارتونو ضر ر ررد فنلنر ر رردا
()CCPR/C/46/D/387/1989؛ وجي ر ض ررد النمس ررا ( )CCPR/C/93/D/1437/2005الفقر رراتن  ٣-9و٥-9؛
والغو س كاستيدو ضد إسبانيا ( )CCPR/C/94/D/1122/2002الفقراتن  ٦-9و.7-9
انظ ررر عل ررى اخلص ررو حك ررم احملكم ررة األوروبي ررة حلق رروق اإلنس رران يف قض ررية برس ررايف ض ررد بلجيك ررا  1تشر ررين
األول/أكترروبر  1982الرردعوى رقررم  79/8٦92وخباصررة الفقررر  .٣0انظررر أيض راً هاوشرريل ضررد الرردامنريف
 2٤أاير/مررايو  1989الرردعوى رقررم  8٣/10٤8٦الفقررر ٤8؛ وكيرباينررو ضررد قرررب [جرري سرري] الرردعوى
رقم  1٥ 01/7٣797كانون األول/ديسمرب  200٥الفقرات .128-12٣
GE.19-01372

CCPR/C/124/D/2335/2014

 -٤وعندما ال تكون الوقائع مثار جدل ال نوز للجنة أن تطبق مبردأ "الواليرة االحتيا يرة"
القاضرري أبن تقيرريم الوقررائع واألدلررة مررن ا تصررا احملرراكم الو نيررة قبررل أي هي ررة أ رررى .ويف هر ه
القضررية ال يتعلررق األمررر بتقيرريم الوقررائع وال بتقيرريم األدلررة بررل بتفسررر ررا ملبرردأ احليرراد علررى
تفسر كان ينبلي للجنة الهجر عنه عتباره انتهاكاً.
النحو املكفول يف املاد  1٤وهو ٌ
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