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المسائل اإلجرائية:
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المسائل الموضوعية:
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مواد العهد:

 )1(14و( )2و()6؛

مواد البروتوكول االختياري:

 2و 3و()2(5ب)

صب ب ب ب ب ب بباحبب البالغ و غ .ب ،.مواطن من التفيبا .و و يبدعي أا البدولبة الطرف انتهكبق حقوقبه

المكفولة بموجب المادة  )1(14و( )2و( )6من العهد .وقد دخل البروتوكول االختياري حيز النفاذ بالنسب ب بب/ة

صاحب البالغ محامٍ.
لالتفيا في  22أيلول/سبتمبر  .1994وال يمثل
َ

*
**

اعتمدته اللجنة في دورتها  11( 133تشرين األول/أكتوبر  5 -تشرين الثاني/نوفمبر .)2021
شببارأ أعءبباء اللجنة التالية أسببما م في د ارسببة ذا البالغ :وفاء أشببرف محرم بسببيم ،عياض بن عاشببور ،عارف بلقاا ،محجوب

الهي/ة ،فورويا شب ب ب ببويتشب ب ب ببي ،كارلوس غوميز مارتينيز ،مارسب ب ب ببيا ف . .كراا ،دنكاا الكي مو ومو از ،فوتيني بزاغتزيس ،فاسب ب ب ببيلكا

س ب ببانس ب ببين ،خوس ب ببيه مانويل س ب ببانتوس بيس ،س ب ببون تش ب ببان روأ ،كوباويان تش ب ببامدجا ك/اتش ب ببا ،إيلين تي رودجا ،إيميرو تامرات إغيزو،

جينتياا زبيري.
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الوقائع نما عرضها صاحت الي
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في تش برين األول/أكتوبر وتش برين الثاني/نوفمبر  ،2004أجرت الشببرطة تحقيقات ميدانية خاصببة

ضبد صباحب البالغ  .وفي إطار ذن التحقيقات ،اتصبل بصباحب البالغ ضبابر شبرطة سبري ،يدعى إ،.
()1

زاعماً أنه تاجر مخدرات ،وأقنعه بأا يصبب/و وسببيطاً في االتجار بالمخدرات .ويدفح صبباحب البالغ بأا إ،.
البذي كباا يرتبدي دائمباً مالبس مبدنيبة أثنباء لقباءاتهمبا ،لم يتبدخبل في األنشب ب ب ب ب ب بطبة اإلجراميبة الجباريبة ببالفعبل،
بل بادر بها بنفس ببه بارس ببال رس ببائل نص ببية إلى ص بباحب البالغ ،وبالحث على لقاء ُيزعم أنه كاا عرض ببياً،
وبتشب ببجيعه م ار اًر وتك ار اًر على تزويدن بالمخدرات .ويالحح صب بباحب البالغ أا الشب ببرطي السب ببري لم يتصب ببرف
بطريقة سب ب ب ببلبية بل حرضب ب ب ببه على ارتكاب الجريمة التي وقعق في  3تشب ب ب برين الثاني/نوفمبر  ،2004عندما

اشترى إ .مخدرات من صاحب البالغ.
2-2

وفي  21تشب برين األول/أكتوبر  ،2005أدانق محكمة ري ا اإلقليمية صب بباحب البالغ بتهمة اقتناء

مواد مخدرة وحيازتها من دوا إذا مح ظروف مشبددة بقصبد بيعها ،وحكمق عليه بالسبجن لمدة  10سبنوات
وبمصب ببادرة أمواله .ورفءب ببق دائرة القءب ببايا الجنائية في المحكمة العليا ومجلس الشب ببيول في المحكمة العليا

شبكوى صباحب البالغ المتعلقة باالسبتنناف والنق

على التوالي.

في  15أيلول/سببتمبر  2006و 19آذار/مارس 2007

وفي  12حزيراا/يونيبه  ،2007قبدم صب ب ب ب ب ب بباحبب البالغ التمباس ب ب ب ب ب ب باً إلى المحكمبة األوروبيبة لحقو
3-2
اإلنسب ب ب ب ب ب بباا .وفي  8كبانوا الثباني/ينباير  ،2013ذكرت بذن المحكمبة ،في جملبة أمور ،أنبه حيثمبا يقح على

عباتق االدعباء إث/بات عبدم وجود تحري

 ،فباا صب ب ب ب ب ب ببالحيبة المحباكم المحليبة في ضب ب ب ب ب ب بمباا محباكمبة عبادلبة

س ب ببتقوض إذا توص ب ببلق ذن المحاكم ،لدى تقييم دفوع التحري

 ،إلى اس ب ببتنتاجاتها باالعتماد على معلومات

لم يتم التحقق منها وكانق في حوزة االدعاء وحدن .وخلص ب ببق المحكمة إلى حدوه انتهاأ للمادة  )1(6من
اتفاقية حماية حقو اإلنسب ب بباا والحريات األسب ب بباسب ب ببية (االتفاقية األوروبية لحقو اإلنسب ب بباا) ،مشب ب ببيرة إلى أا

المحبباكم المحليببة لم تتنبباول على النحو الواجببب ،في الببدعوى الجنببائيببة ض ب ب ب ب ب ب ببد ص ب ب ب ب ب ب بباحببب البالغ ،ادعبباءن
بالتحري

ولم تنظر في الق اررات ذات الص ببلة التي تأذا باتخاذ تدابير التحقيقات الخاص ببة .ورأت المحكمة
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وفي  20حزيراا/يونيه  ،2013أعاد النائب العام الرئيسي في مكتب االدعاء المتخصص المعني
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وفي  1تش ب ب ب برين األول/أكتوبر  ،2013أل ى مجلس الشب ب ب ببيول في المحكمة العليا ق اررن الم رل 19

أا أنسب ببب شب ببكل من أشب ببكال االنتصب بباف و إعادة محاكمة صب بباحب البالغ .ومنحق أيء ب باً  5 000يورو
كتعوي عن األضرار غير المالية.
بالجريمة المنظمة والفروع فتو الدعوى الجنائية على أساس الوقائح المكتشفة حديثاً.

آذار/مبارس  2007وقرار دائرة القءب ب ب ب ب ب ببايبا الجنبائيبة الم رل  15أيلول/سب ب ب ب ب ب بببتمبر  2006وأعباد فتو البدعوى
الجنائية .وأحيلق القءب ب ب ب ببية إلى دائرة القءب ب ب ب ببايا الجنائية للبق فيها من جديد من أجل النظر في اسب ب ب ب ببتنتا

المحكمة األوروبية لحقو اإلنساا الذي يفيد بوقوع انتهاأ لحقو اإلنساا لصاحب البالغ.
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وفي  26أيلول/سبببتمبر  ،2014فصببلق دائرة القءببايا الجنائية من جديد في األسببس الموضببوعية

للبدعوى الجنبائيبة ،وتنباولبق ادعباء ص ب ب ب ب ب ب بباحبب البالغ ببأنبه ُحرض على ارتكباب جريمبة ،وبحثبق المعلومبات
السب برية .ورفءب ببق الدائرة ادعاءات صب بباحب البالغ المتعلقة بمشب ببروعية تدابير التحقيقات الخاصب ببة المتخذة

ض ب ب ب ب ب ببدن ورأت أا اإلجراءات التي اتخذتها س ب ب ب ب ب ببلطات إنفاذ القانوا ال تش ب ب ب ب ب ببكل تحريءب ب ب ب ب ب باً من الش ب ب ب ب ب ببرطة.
ويدفح صباحب البالغ بأا الدائرة ،بصبفتها محكمة اسبتنناف ،نظرت في ملفي التحقيقات الخاصبة المتعلقين

( )1
2

تمشياً مح المادتين  )2(4و )1(15من قانوا التفيا المتعلق بتدابير التحقيقات الخاصة.
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بعملية الشب ب ببرطة  Rebusولكنها لم تدرجهما مح المعلومات األخرى المتعلقة بالقءب ب ببية .ويدفح أيء ب ب باً بأا
المحكمة لم تُش ب ببر م/اشب ب برةً إلى عملية الش ب ببرطة  Rebusفي قرار ا بش ب ببأا المبدأ الذي يفيد بأا المعلومات
التي ُيتوص ببل إليها عن طريق تدابير التحقيقات الخاص ببة ين /ي أا تظل سب برية .ويعتقد ص بباحب البالغ أا
محكمبة االسب ب ب ب ب ب ببتننباف نظرت في الملفين ،لكنبه يعرب عن القلق من عبدم التحقق من المعلومبات الواردة في

الملفين أثناء جلسة المحكمة .ويشكك صاحب البالغ في موثوقية المعلومات الواردة في الملفين ،مشي اًر إلى
أا معلومات التحقيقات الخاصة تتألف في كثير من األحياا من مجرد تكهنات وافتراضات وتخمينات.

7-2

وفي  20شب ب بب/ا /فبراير  ،2015رفءب ب ببق المحكمة العليا ،بصب ب ببفتها ينة نق

 ،طعوا صب ب بباحب

البالغ .ورأت أا الء ب ب ببمانات الالزمة قد أتيحق ،ألا محكمة االس ب ب ببتنناف اطلعق على النحو الواجب على
محتويات ملفي القءببية المتنازع عليهما قبل اسببت/عاد الكشببف عنها للدفاع ،وكانق من ثم في وضببح يم هكنها

من اتخاذ قرار مستنير.
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ويدفح ص ب ب ب ب ب بباحب البالغ بأا المحكمة العليا تناولق ادعاءاته المتعلقة بحرمانه من االطالع على

ملفي التحقيقات الخاصبة واسبتشبهدت بالسبوابق القءبائية للمحكمة األوروبية لحقو اإلنسباا  ،التي أكدت
()2

أا الحق في الكشب ب ب ب ب ب ببف عن المعلومببات للببدفبباع ليس مطلق باً ويجببب في ظروف معينببة الموازنببة بينببه وبين
المصببلحة العامة والحاجة إلى حماية أطراف ثالثة .ويدفح صبباحب البالغ بأا محكمة االسببتنناف والمحكمة
العليا احتجتا بأا التقييد المفروض على الحق في الكشب ب ببف للدفاع عن ملفي التحقيقات الخاصب ب ببة المتعلقين

بعملية الشب ببرطة  Rebusيسب ببتند إلى المادتين  )3(8و )1(24من قانوا تدابير التحقيقات الخاصب ببة اللتين

تنص بباا على أا المعلومات الواردة في ملفات التحقيقات الخاص ببة ي س ببر من أس برار الدولة .وعالوة على

ذلك ،أعلنق المحكمة العليا أا ذا التقييد ضروري بصفة خاصة لحماية الحقو األساسية لألطراف الثالثة
والمصب ب ببلحة العامة على الس ب ب بواء ،وأا محكمة االسب ب ببتنناف ،بفرضب ب ببها ذلك القيد ،قد كفلق توازناً معقوالً بين
المصلحة العامة ومصلحة المتهم.
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ويطعن صبباحب البالغ في حجة المحكمة العليا باإلشببارة إلى أا األسبباس القانوني لفرض التقييد

ال ين /ي أا يس ب ب ب ب ب ببتند إلى القانوا المتعلق بتدابير التحقيقات الخاص ب ب ب ب ب ببة ،بل إلى المادة  )1(6من االتفاقية

األوروبية لحقو اإلنس بباا ،ويرى أا المحكمة لم توض ببو الس بببب الذي يبرر أا ذا التقييد ض ببروري تماماً.
ويعتقد صاحب البالغ أيءاً أا السابقة القءائية للمحكمة األوروبية لحقو اإلنساا التي اقت/ستها المحكمة
العليا ليس ب ببق ذات ص ب ببلة بالموض ب ببوع .ويجادل بأا محكمة االس ب ببتنناف لم تس ب ببتخدم جميح الخيارات القانونية

المنصبو

عليها في قانوا اإلجراءات الجنائية ،األمر الذي كاا من شبأنه أا يسبمو للدفاع بممارسبة حقه

في فحص الملفين فحصاً كامالً .أما فيما يتعلق بموقف المحكمة العليا من أا التقييد المفروض يهدف إلى

حماية المصببلحة العامة ،فيشببير صبباحب البالغ إلى أنه ال يفهم أي مصببلحة عامة كانق سببتُمس لو ُس بمو
لبه بباالطالع على المعلومبات التي اعتُبرت ،في نهبايبة المطباف ،دليالً بامباً جبداً .واتهم ص ب ب ب ب ب ب بباحبب البالغ

عرض أمن الدولة للخطر وليسب ب ب ب ب ببق عنيفة .والجريمة التي اتهم بارتكابها لم تسب ب ب ب ب ب إلى
بارتكاب جريمة ال تُ ه
المص ببلحة العامة بدرجة خطيرة تس ببتدعي تقييداً ش ببديداً لل اية لحقه األس بباس ببي في الدفاع عن نفس ببه .ولذلك،
يخلص صاحب البالغ إلى أا المحكمة العليا لم تُقم توازناً معقوالً بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم.

بناء على قرار
 10-2وفي  1كانوا األول/ديسبمبر  ،2016رفءبق المحكمة األوروبية لحقو اإلنسبااً ،
قاض منفرد ،شكوى صاحب البالغ بشأا حكمها الصادر في قءية بالتينش ضد التفيا ،وأعلنق عدم قبول
الشب ب ب ببكوى لعدم اسب ب ب ببتيفاء معايير المقبولية المنصب ب ب ببو

لحقو اإلنساا.
( )2
GE.22-00974

عليها في المادتين  34و 35من االتفاقية األوروبية

.European Court of Human Rights, Jasper v. the United Kingdom, Application No. 27052/95
3
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ال كوى
1-3

يبدعي صب ب ب ب ب ب بباحبب البالغ أا البدولبة الطرف انتهكبق حقوقبه بموجبب المبادة  )1(14من العهبد ألا

محكمة االس ببتنناف والمحكمة العليا ،بص ببفتهما ينتا نق

 ،لم تتحققا ،أثناء الجلس ببات ،من المعلومات التي

ترد في ملفي تحقيقات خاصب ب ب ببة يتعلقاا بعملية الشب ب ب ببرطة  Rebusأثناء جلسب ب ب ببات المحكمة ،والتي لم يكن

ين /ي اعت/ار ا دليالً بل كاا ين /ي ،بدالً من ذلك ،إخءب ب بباعها لقاعدة االسب ب ببت/عاد .ولم يكن القيد المفروض

على حق الدفاع في الكشب ب ب ب ب ببف له أثناء المحاكمة عن المعلومات المتعلقة بعملية الشب ب ب ب ب ببرطة  Rebusقيداً
شفافاً وال محايداً.
2-3

وعالوة على ذلببك ،يببدعي ص ب ب ب ب ب ب بباحببب البالغ أا حقببه في افتراض براءتببه إلى أا تثبببق إدانتببه،

المنص ببو عليه في المادة  )2(14من العهد ،قد انتُهك ألا المحاكم المحلية لم تس ببتطح أا تُثبق أنه كاا
سيرتكب الجريمة التي اتهم بها لو لم يحرَّض على ارتكابها .وخلصق المحاكم إلى أنه مذنب ألنها لم تفسر
الشكوأ القائمة لصالحه.
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من العهد.

ويطلب صاحب البالغ إلى اللجنة أا توصي التفيا بال اء إدانته ودفح تعوي

له وفقاً للمادة )6(14

م حظات الابلة الطرف ب ن المقيولية
1-4

قدمق الدولة الطرف مالحظاتها في مذكرة ش ب ب ب ببفوية م رخة  12نيسب ب ب ب باا/أبريل  .2018وتفيد بأا

شب ب ب ب ببع/ة شب ب ب ب ببرطة الدولة المكلفة بمكافحة المخدرات تلقق ،في شب ب ب ب بب/ا /فبراير  ،2004معلومات من مخبري

وبناء على ذلك ،شب ب ب ببرع
الشب ب ب ببرطة يزعموا فيها أا صب ب ب بباحب البالغ متور في جرائم متصب ب ب ببلة بالمخدرات.
ً
مس ولو الشع/ة في إجراءات التحقيقات الخاصة (ملف القءية رقم .)7004204
2-4

وفي  27تشبرين األول/أكتوبر  ،2004بدأت الشبع/ة المرحلة التالية من أنشبطة التحقيقات الخاصبة،

3-4

وفي الفترة من  2تشب برين الثاني/نوفمبر إلى  1كانوا األول/ديسب ببمبر  ،2004أذا مكتب المدعي

وفتحق ملف القءية رقم  ،7019304وأبل ق مكتب المدعي العام بمءموا تلك األنشطة ونطاقها.

العام باجراء عدة تحقيقات ميدانية خاصة ضد صاحب البالغ ،التقى خاللها صاحب البالغ بءابر شرطة

سب ب ب ب ب ب ببري ،يسب ب ب ب ب ب ببمى إ ،.وزودن ببالميثبامفيتبامين ونباقش معبه إمكبانيبة إمبدادن ببالمخبدرات ببانتظبام .و ُسب ب ب ب ب ب بجلبق

جميح المحبادثبات بين صب ب ب ب ب ب بباحبب البالغ و  ،.بمبا في ذلبك المحبادثبات الهباتفيبة .وتوقفبق لقباءات صب ب ب ب ب ب بباحبب

البالغ و  .في  1كانوا األول/ديس ب ببمبر  ،2004عندما اتص ب ببل به ص ب بباحب البالغ واش ب ببتكى من أا األموال
التي تلقا ا من إ .مقابل المخدرات كانق موسومة بمادة كيميائية.

4-4

وفي  1كانوا األول/ديسب ب ب ب ببمبر  ،2004شب ب ب ب ببرعق الشب ب ب ب ببع/ة المكلفة بمكافحة المخدرات في دعوى

5-4

وفي  6كانوا األول/ديسب ب ببمبر  ،2004ألقى ضب ب بب/ا شب ب ببرطة من الشب ب ببع/ة الق/

جنائية ضد صاحب البالغ بتهمة اقتناء مواد مخدرة وحيازتها من دوا إذا مح ظروف مشددة بقصد بيعها.

على صب ب بباحب

البالغ .وفتشب ب بوا منزله وص ب ببادروا عدة مواد كأدلة .وأكد فحص الطب الش ب ببرعي أا المواد المص ب ببادرة تحتوي
على آثار كيميائية للميثامفيتامين والكوكايين.

6-4

وفي  4كبانوا الثباني/ينباير  ،2005اتهم صب ب ب ب ب ب بباحبب البالغ بباقتنباء مواد مخبدرة وحيبازتهبا من دوا

إذا بقص ب ب ب ببد بيعها .وفي  21تشب ب ب ب برين األول/أكتوبر  ،2005أدانق محكمة ري ا اإلقليمية ص ب ب ب بباحب البالغ

باقتناء مواد مخدرة وحيازتها من دوا إذا مح ظروف مشببددة بقصببد بيعها ،وحكمق عليه بالسببجن لمدة 10
سنوات ومصادرة ممتلكاته و خءاعه إلشراف الشرطة لمدة ثاله سنوات.
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وفي  15أيلول/س ب بببتمبر  ،2006أيدت دائرة القء ب ببايا الجنائية في المحكمة العليا ،بص ب ببفتها ينة

االس ب ب ب ببتنناف ،حكم محكمة ري ا اإلقليمية .وقدم ص ب ب ب بباحب البالغ ش ب ب ب ببكوى بالنق

إلى مجلس الش ب ب ب ببيول في

المحكمبة العليبا ،مبدعيباً أا الشب ب ب ب ب ب ببرطبة حرضب ب ب ب ب ب بتبه على ارتكباب جريمبة ،ممبا يشب ب ب ب ب ب بكبل انتهباكباً لقبانوا تبدابير
التحقيقات الخاصة.
8-4

وفي  1آذار/مبارس  ،2007طلبب مجلس الشب ب ب ب ب ب ببيول في المحكمبة العليبا إلى مكتبب المبدعي العبام

9-4

وفي  13آذار/مارس  ،2007أبلغ مكتب المدعي العام مجلس الشيول في المحكمة العليا بأنشطة

تقديم معلومات عن االدعاءات الواردة في شكوى النق

التي قدمها صاحب البالغ.

التحقيقات الخاصبة ضبد صباحب البالغ وأكد أا أعمال ضبابر الشبرطة السبري ،إ .لم تشبكل تحريءباً على
ارتكاب جريمة؛ بل إا ض/ا الشرطة اعترضوا وأح/طوا أنشطة إجرامية كانق جارية بالفعل.

10-4

وفي  19آذار/مارس  ،2007رف

مجلس الشببيول في المحكمة العليا شببكوى النق

صباحب البالغ ،مشبي اًر إلى أا صباحب البالغ لم يتعرض للتحري
معلومات تدل على أا صاحب البالغ متور في سلسلة غير مشروعة لإلمداد بالمخدرات.

التي قدمها

من الشبرطة ألا السبلطات كانق تملك

 11-4وفي  12حزيراا/يونيه  ،2007قدم ص بباحب البالغ طل/اً إلى المحكمة األوروبية لحقو اإلنس بباا
يش ب ببكو فيه من تعرض ب ببه للتحري من الش ب ببرطة وعدم االس ب ببتفادة من محاكمة عادلة للبق في التهم الجنائية
الموجهة إليه.

12-4

وفي  8كانوا الثاني/يناير  ،2013خلصبق المحكمة األوروبية لحقو اإلنسباا إلى وجود انتهاأ

للمادة  )1(6من االتفاقية األوروبية لحقو اإلنسب ب ب ب ب بباا .ومح ذلك ،فخالفاً الدعاءات صب ب ب ب ب بباحب البالغ التي
أثيرت في البالغ المعروض على اللجن ببة ،لم تج ببد المحكم ببة أا صب ب ب ب ب ب ب بباح ببب البالغ ق ببد تعرض للتحري

من الش ببرطة .وبدالً من ذلك ،رأت أا المحاكم المحلية لم تنظر ،أثناء س ببير الدعوى الجنائية ض ببد ص بباحب

البالغ ،في الق اررات ذات الصب ب ب ب ببلة التي تأذا باتخاذ تدابير التحقيقات الخاصب ب ب ب ببة ضب ب ب ب ببد صب ب ب ب بباحب البالغ،

ومن ثم لم تعالج على النحو الواجب ش ب ب ببكوان المتعلقة بالتحري  .ورأت المحكمة أيءب ب ب باً أا أنس ب ب ببب ش ب ب ببكل
من أشب ب ببكال االنتصب ب بباف و إعادة المحاكمة في الدعوى الجنائية ،إذا طلب صب ب بباحب البالغ ذلك .وأصب ب بب/و
حكم المحكمة نهائياً في  8نيساا/أبريل .2013

13-4

وفي  26أيلول/سب بببتمبر  ،2014فصب ببلق دائرة القءب ببايا الجنائية في المحكمة العليا من جديد في

األس ببس الموض ببوعية للدعوى الجنائية .وفي ض ببوء اس ببتنتاجات المحكمة األوروبية لحقو اإلنس بباا ،تناولق
الدائرة على وجه الخص ببو

ش ببكوى ص بباحب البالغ المتعلقة بالتحري

المزعوم على ارتكاب جريمة .وتلقق

المحكمة المحلية من س ب ب ب ب ببلطات إنفاذ القانوا ملفي التحقيقات الخاص ب ب ب ب ببة رقم  7004204ورقم 7019304
المتعلقين بعملية الشرطة الخاصة  Rebusوبحثق المعلومات السرية الواردة فيهما.

14-4

وتالحح الدولة الطرف أنه بالنظر إلى اس ببتمرار س برية المعلومات المتلقاة بش ببأا تدابير التحقيقات

الخاصببة ،فاا دائرة القءببايا الجنائية في المحكمة العليا لم تشببر م/اش برة إلى االسببتنتاجات الواردة في ملفي

القء ب ببية الس ب بريين .وبدالً من ذلك ،فاا الدائرة بدأت ،بعد أا اطلعق على ملفي القء ب ببية الس ب بريين ،برف

ادعاءات صب بباحب البالغ المتعلقة بمشب ببروعية تدابير التحقيقات الخاصب ببة المتخذة ضب ببدن .وتأكدت المحكمة

المحليبة ،على وجبه الخصب ب ب ب ب ب ببو

 ،من أا جميح التبدابير المتنبازع عليهبا ،بمبا في ذلبك التحقيقبات الميبدانيبة

الخاصب ب ببة ،قد اتخذت باذا من النائب العام المختص في مكتب المدعي العام عمالً باألحكام ذات الصب ب ببلة
من قانوا تدابير التحقيقات الخاصببة .وتأكدت المحكمة المحلية ،بصببفة خاصببة ،من أا المعلومات األولية
الموجودة لدى شرطة الدولة تكفي وتزيد لتبرير م/اشرة إجراءات التحقيقات الخاصة ضد صاحب البالغ.
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 15-4وتالحح الدولة الطرف أيءباً أا المحكمة المحلية شبرعق بعد ذلك في تحليل األدلة المقدمة ضبد
صب بباحب البالغ .وحللق شب ببهادات الشب ببهود ،بطر منها بحثها في إطار التحقيقات الميدانية الخاصب ببة التي
أذا بها مكتب المدعي العام ،ووضبح القواعد والحدود الصبارمة لألعمال التي يسبمو بها الءب/ا السبريوا.
ولم تجد المحكمة المحلية أي خرو عن اإلطار المأذوا به ،ألا الءب بب/ا الس ب بريين تصب ببرفوا ضب ببمن حدود

وبناء على ذلك ،فقد تمكنق دائرة القء ب ب ب ببايا الجنائية في المحكمة
قانوا تدابير التحقيقات الخاص ب ب ب ببة تماماً.
ً
العليا ،بعد أا اطلعق على مءببموا ملفي القءببية الس بريين ،من أا تثبق أا أعمال سببلطات إنفاذ القانوا

لم تشب ببكل تحريءب باً .ثم مءب ببق المحكمة المحلية في تبرئة صب بباحب البالغ من تهمة واحدة و دانته في بقية
التهم الموجهة إليه.
المقدم إلى

 16-4وتالحح الدولة الطرف كذلك أا صب بباحب البالغ اشب ببتكى أيءب باً ،في التماسب ببه بالنق
المحكمة العليا ،من جملة أمور منها أنه لم ُيسمو له ،أثناء دعوى االستنناف ،باالطالع على ملفي القءية
السريين ،وأا قءاة دائرة القءايا الجنائية في المحكمة العليا اطلعوا دوا سوا م على محتويات الملفين.

17-4

وفي  20شب ب بب/ا /فبراير  ،2015نظرت المحكمة العليا ،بصب ب ببفتها ينة نق

 ،في شب ب ببكوى النق

التي قدمها صباحب البالغ ورفءبتها .وأكدت المحكمة العليا صبراحة أا دائرة القءبايا الجنائية في المحكمة

طلعق على ملفي القء ببية السب بريين المعنيين وتثبتق ،في حكمها الم رل  26أيلول/س بببتمبر ،2014
العليا قد ا ه
من أا التحقيقات الميدانية الخاصببة المتنازع عليها قد أجريق وفقاً إلذا مسبببق من االدعاء العام .وتناولق
المحكمة العليا أيءباً شببكوى صبباحب البالغ فيما يتعلق بالحق في الكشببف عن المعلومات للدفاع ،وأشببارت

إلى الس بوابق القءببائية ذات الصببلة للمحكمة األوروبية لحقو اإلنسبباا ،وأفادت بأا الحق في الكشببف عن

المعلومات للدفاع ليس حقاً مطلقاً ويجب الموازنة بينه وبين المصب ب ب ب ب ببلحة العامة والحاجة إلى حماية أطراف
ثالثة .ورأت المحكمة العليا أا قءب ب ب ببية صب ب ب بباحب البالغ تنطوي على نفس الطعن بالءب ب ب بب/ر ،وأا السب ب ب ببلطة

القءب ببائية ملزمة بتقييد الحق في الكشب ببف .ورأت المحكمة العليا أيءب باً أنه على الرغم من الحاجة إلى تقييد
الحق في الكشبف ،فاا محكمة االسبتنناف قد أتاحق الءبمانات الالزمة ،ألنها اطلعق على النحو الواجب،
بصببفتها ينة قءببائية مسببتقلة ومحايدة ،على محتويات ملفي القءببية المتنازع عليهما قبل اسببت/عاد الكشببف

عنها للدفاع ،وتمكنق بالتالي من اتخاذ قرار مستنير.
18-4

وفي  6أيلول/سب ب ب ب ب ب بببتمبر  ،2016خلصب ب ب ب ب ب ب ببق لجنببة وزراء مجلس أوروبببا إلى أا جميح التببدابير

الالزمة لتنفيذ حكم المحكمة األوروبية لحقو اإلنس ب ب ب ب ب بباا قد ُنفذت ،وقررت إغال باب النظر في قء ب ب ب ب ب ببية
بالتينش ضد التفيا(.)3

 19-4وتالحح الدولة الطرف أا ادعاءات صاحب البالغ المتكررة بأنه ُحرض على ارتكاب جريمة ي
ادعباءات تتنبافى مح العهبد ،ألا صب ب ب ب ب ب بباحبب البالغ لم ُيثببق االنتهباأ المزعوم للمبادة  .)1(14وتُبذكر البدولبة
الطرف بأا اللجنة ال يمكنها ،وفقاً الجتهاداتها القءبائية ال ارسبخة ،أا تءبطلح بدور ينة رابعة تعيد تقييم
اس ب ببتنتاجات الهينات القء ب ببائية المحلية المختص ب ببة والمحايدة( ،)4وبأا محاكم الدول األطراف في العهد ي

التي تعيد النظر عموماً في الوقائح واألدلة ،أو في تطبيق التشب ب ب بريعات المحلية( .)5وفي ذا الس ب ب ببيا  ،ت كد
الدولة الطرف أنه ال ينطبق على قءية صاحب البالغ استثناء التعسف وال الحرماا من العدالة.

 20-4وتشببير الدولة الطرف إلى أقوال صبباحب البالغ التي تفيد بأا الشببرطي السببري لم يعترض نشبباطاً
إجرامياً جارياً بل بدأن بنفسببه بارسببال رسببائل نصببية وعقد لقاء ُيزعم أنه كاا عرض بياً ،فشببجح بذلك صبباحب

6

( )3

أرفقق الدولة الطرف نسخة من ذا القرار.

( )4

اللجنة المعنية بحقو اإلنساا ،غ .أ .فاا مور ضد ولندا ،البالغ رقم .1986/215

( )5

اللجنة المعنية بحقو اإلنساا ،التعليق العام رقم  ،)2007(32الفقرة .26
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البالغ م ار اًر وتك ار اًر على تزويدن بالمخدرات ،وبأا الشب ب ببرطي السب ب ببري لم يتصب ب ببرف بطريقة سب ب ببلبية بل حرض
باألحرى ص ب بباحب البالغ على ارتكاب الجريمة ،لكن الدولة الطرف تالحح أا ص ب بباحب البالغ يس ب ببعى من
أقواله تلك إلى أا يعاد النظر في الوقائح واألدلة التي تقوم عليها إدانته ،على الرغم من أا قءيته الجنائية
قد فصلق فيها من جديد ينات قءائية وطنية على مستويين مختلفين.

21-4

وتش ب ب ب ببدد الدولة الطرف على أا الحكم الص ب ب ب ببادر عن دائرة القء ب ب ب ببايا الجنائية في المحكمة العليا

في  26أيلول/سببتمبر  2014اسبتند على نطا واسبح إلى المعلومات التي حصبلق عليها المحكمة المحلية
من ملفي التحقيقات الخاص ببة السب بريين (رقم  7004204ورقم  )7019304بش ببأا عملية الش ببرطة الخاص ببة

 . Rebusوأجرت الدائرة ،على وجه التحديد ،تقييماً كامالً للمعلومات الس ب ب ب برية الواردة في ملفي القء ب ب ب ببية،
مما سب ببمو لها بأا تقرر أا اإلجراءات التي اتخذتها سب ببلطات إنفاذ القانوا لم تشب ببكل تحريء ب باً وأا ضب بب/ا

الشرطة السريين لم يعمدوا سوى إلى إح/ا أنشطة إجرامية جارية بالفعل.
22-4

وأكدت المحكمة العليا أا دائرة القء ب ب ب ببايا الجنائية التابعة لها قد اطلعق على النحو الواجب على

ملفي القءببية الس بريين ذوي الصببلة ،وأنها خلصببق من ثم إلى أا المعلومات األولية المتاحة لسببلطات إنفاذ

القانوا كانق تكفي وتزيد لتبرير فتو إجراءات التحقيقات الخاص ب ب ب ببة ض ب ب ب ببد ص ب ب ب بباحب البالغ واالض ب ب ب ببطالع
بالتحقيقات الميدانية الخاصب ب ب ب ب ببة .و كذا ،تأكدت المحكمة العليا من عدم وجود أي تحري

من الشب ب ب ب ب ببرطة،

وتثبتق من أا ضب بب/ا الشب ببرطة السب بريين لم يعمدوا سب ببوى إلى إح/ا أنشب ببطة إجرامية جارية .ونتيجة لذلك،

قءق المحكمة العليا بأا ادعاءات صاحب البالغ ال أساس لها من الصحة على اإلطال .

 23-4وفي ذا الص ب ب ب ببدد ،تُذكر الدولة الطرف بأنه وفقاً لالجتهادات القء ب ب ب ببائية للجنة( ،)6عندما تُعرض
ادعاءات صبباحب البالغ وتنظر فيها المحاكم الوطنية على النحو الواجب وتقر بأنها ال تس بتند إلى أسبباس،
يجب اعت/ار ادعاء صب بباحب البالغ غير مدعوم بأدلة ألغراض المقبولية أمام اللجنة .وتعتقد الدولة الطرف

أا اإلجراءات القءب ب ببائية المحلية ،بما في ذلك النظر في ادعاءات التحري

من الشب ب ببرطة ،ال تكشب ب ببف في

مجملها عن أي واقعة من ش ببأنها أا تش ببكل أس بباس باً للتأكيد على أا اإلجراءات كانق مش ببوبة بش ببكل واض ببو
بالتعسب ببف أو أنها بل ق حد الحرماا من العدالة .وعليه ،تالحح الدولة الطرف أا صب بباحب البالغ لم يثبق

ادعاءن المتعلق بالتحري من الشب ب ببرطة ألغراض المقبولية ،ويجب إعالا ذا الجزء من البالغ متعارض ب ب باً
مح أحكام العهد واعت/ارن من ثم غير مقبول بموجب المادة  3من البروتوكول االختياري.

24-4

وفيما يتعلق بعدالة المحاكمة ،تالحح الدولة الطرف أا صاحب البالغ لم يثبق ادعاءاته بموجب

المادة  .)1(14وعالوة على ذلك ،ترى الدولة الطرف أا اللجنة قد أثبتق في اجتهاداتها القءائية أا لشر

الحياد جانبين .أوالً ،ال يجب أا ي ثر القءب ب ب ب باة في أحكامهم بتحيز م أو تحاملهم ،وال يجب أا تكوا لديهم
مفاهيم مس ب بب/قة عن القء ب ببية المعروض ب ببة عليهم ،وال يجبوا أا يتص ب ببرفوا بطريقة ت دي على نحو غير الئق

إلى تعزيز مصببالو طرف على حسبباب الطرف ا خر .وثانياً ،يجب أيء باً أا تبدو الهينة القءببائية محايدة
في عين المراقب النزيه(.)7
25-4

وتالحح الدولة الطرف أا صاحب البالغ لم يعرض ،أثناء الفصل من جديد في الدعوى الجنائية

المرفوعة ضب ب ب ب ببدن ،أي مثال يدل على أا الهينات القءب ب ب ب ببائية المحلية تصب ب ب ب ببرفق بطريقة تدل على تحيز أو

تحامل ض ب ببدن ،أو بطريقة ال تبدو محايدة في عين المراقب النزيه .وبدالً من ذلك ،تس ب ببتند ش ب ببكوى ص ب بباحب

( )6

غريدين ضد االتحاد الروسي ( CCPR/C/69/D/770/1997و ،)CCPR/C/69/D/770/1997/Corr.1الفقرتاا  4-6و.5-6

( )7

التعليق العام رقم  ،)2007(32الفقرة .21

GE.22-00974

7

CCPR/C/133/D/3124/2018

دائرة القء ب ب ببايا الجنائية في المحكمة العليا ،بموجب المادة  )4(500من

البالغ إلى عدم رض ب ب ببان عن رف
طالعه على ملفي القءية السريين.
قانوا اإلجراءات الجنائية ،ا ِّه
26-4

وفي ذا السب ب ب ب ببيا  ،تدفح الدولة الطرف بأنه على الرغم من أا المادة  14من العهد تحمي الحق

في محاكمة عادلة ،وعلى الرغم من أا حق المتهمين في الحصبول على التسبهيالت الكافية إلعداد دفاعهم

يظل عنصب ب ب اًر أسب ب بباسب ب ببياً من عناصب ب ببر الحق في محاكمة عادلة ،فاا المادة  14ال تنص على حق صب ب بريو
للمتهمين في االطالع م/اشب برة على جميح الوثائق المسب ببتخدمة في محاكمة ضب ببد م( .)8والسب ب ال الذي يجب
اإلجباببة عليبه في بذن الحباالت و مبا إذا كباا اسب ب ب ب ب ب ببتخبدام بذن المواد قبد انتهبك عبدالبة اإلجراءات برمتهبا،

وما إذا أتيحق الءمانات الكافية.
27-4

وتذ هكر الدولة الطرف بأا مسببألة الءببمانات قد عالجتها بالفعل المحكمة العليا التي رأت أا دائرة

القءب ب ببايا الجنائية التابعة لها ،بصب ب ببفتها ينة قءب ب ببائية مسب ب ببتقلة ومحايدة ،قد تمكنق من توفير الءب ب ببمانات

الالزمة .وبع/ارة أخرى ،فاا قرار رف الكش ب ب ب ب ب ببف عن المعلومات للدفاع لم ُيتخذ بطريقة تعس ب ب ب ب ب ببفية .وبدالً
من ذلك ،اطلعق الدائرة على النحو الواجب على محتويات ملفي القءب ببية السب بريين المتنازع عليهما قبل أا
تس ب ب ب ب ب ببت/عد الكش ب ب ب ب ب ببف عنها للدفاع ،وتمكنق من ثم ،وفقاً للمحكمة العليا ،من اتخاذ قرار مس ب ب ب ب ب ببتنير بش ب ب ب ب ب ببأا
ذا الموضوع.

28-4

وتالحح الدولة الطرف أا صب ب ب ب ب ب بباحب البالغ لم يثببق ،ألغراض المقبوليبة ،ادعاءن حدوه انتهباأ

لقرينبة البراءة ،وتجبادل ببأنبه يجبب إعالا بذا الجزء من البالغ متعبارض ب ب ب ب ب ب باً مح أحكبام العهبد واعت/بارن من ثم
غير مقبول بموجبب المبادة  2من البروتوكول االختيباري .ورداً على دفوع ص ب ب ب ب ب ب بباحبب البالغ ،تعتقبد البدولبة

الطرف اعتقاداً ارسب ب ب ببخاً أا صب ب ب بباحب البالغ لم يقدم أي واقعة واحدة وال أي معلومات عن أي حاده محدد
من شب ب ببأنه أا ي دي إلى اسب ب ببتنتا مفادن أا سب ب ببلوأ المحاكم القءب ب ببائية المحلية قد أثر سب ب ببل/اً على حقه في

افتراض براءت ببه إلى أا تثب ببق إدانت ببه وفق باً للق ببانوا ،و و الحق المكفول ب ببالحم بباي ببة بموج ببب الم ببادة )2(14
من العهد.
29-4

وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى إعالا عدم مقبولية شب ب ب ببكوى صب ب ب بباحب البالغ عمالً بالمادتين 3

و()2(5أ) من البروتوكول االختيباري ألا المسب ب ب ب ب ب ببألبة نفسب ب ب ب ب ب بهبا قبد بحثبق في إطبار إجراء آخر من إجراءات
التس ببوية الدولية .وتذ هكر الدولة الطرف بأا اللجنة خلص ببق في اجتهاداتها القء ببائية
النظر في قءب ب ب ببية سب ب ب بببق أا نظرت فيها المحكمة األوروبية لحقو اإلنسب ب ب بباا بقدر ما تتقارب أحكام العهد
()9

إلى أنها س ببتتردد في

وأحكام االتفاقية التي احتج بها الشخص المدعى أنه ضحية.

 30-4وأخي اًر ،توجه الدولة الطرف انت/ان اللجنة إلى أا صباحب البالغ قدم بالغه إلى اللجنة بعد سبنتين
وثمانية أشب ببهر من اعتماد ينة النق القرار النهائي وبعد سب ببنة من اعتماد قرار المحكمة األوروبية لحقو
اإلنس ب ب بباا .وترى الدولة الطرف أنه في يياب اإليء ب ب بباحات الالزمة ،يجوز للجنة أا تعتبر أا تقديم البالغ
بعد مرور أجل طويل يشب ب ببكل إسب ب بباءة اسب ب ببتعمال للحق في تقديم البالغات ،وأا تسب ب ببتنج أا ذا البالغ غير

مقبول بموجب المادة  3من البروتوكول االختياري.
لعليقات صاحت الي
1-5

على م حظات الابلة الطرف

في  19تموز/يوليه  ،2018يدفح ص ب بباحب البالغ بأنه على علم باختص ب ببا

لحقو اإلنسباا واللجنة اللتين ال يمكن ألي منهما أا تعمل بصبفتها

( )8
( )9
8

المحكمة األوروبية

ينة رابعة وأا تعيد تقييم اسبتنتاجات

اروارد ضد النرويج ( ،)CCPR/C/51/D/451/1991الفقرة .4-9
كوالر ضد النمسا ( ،)CCPR/C/78/D/989/2001الفقرة .6-8
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المحاكم المحلية .ويالحح ص ب بباحب البالغ أا المحكمة األوروبية لحقو اإلنس ب بباا خلص ب ببق إلى أا أنس ب ببب
شببكل من أشببكال االنتصبباف و إعادة المحاكمة ،ألا المحاكم المحلية لم تعالج شببكوان المتعلقة بالتحري

طلح على ملفي التحقيقات الخاصة السريين المتعلقين بعملية الشرطة الخاصة  . Rebusولم يتم ذلك
ولم ت ه

إال أثناء إعادة المحاكمة.
2-5

طلح على ملفي
ويقترح صب ب ب ب ب ب ب بباحببب البالغ خيببارين ممكنين لتنبباول ادعبباءاتببه :يمكن للجنببة أا ت ه

التحقيقات الخاص ب ب ببة السب ب ب بريين المتعلقين بعملية  Rebusمن أجل معرفة ما إذا كانق المحاكم المحلية قد

تص ب ب برفق بطريقة تشب ب ببكل خطأً واضب ب ببحاً أو إنكا اًر للعدالة ،أو أا تخلص إلى أا أنسب ب ببب شب ب ببكل من أشب ب ببكال
االنتصاف و إعادة المحاكمة مرة ثالثة.
3-5

ويجدد صاحب البالغ تأكيد طل/ه إلى اللجنة أا توصي التفيا بال اء إدانته ودفح تعوي

للمادة  )6(14من العهد.

له وفقاً

وتعليقاً على مالحظات الدولة الطرف بشب ب ببأا عدم وجود أدلة تدعم الشب ب ببكاوى ،يوضب ب ببو صب ب بباحب
4-5
البالغ أا المحاكم المحلية انتهكق حقوقه األس بباس ببية أثناء إعادة المحاكمة .وي كد أنه وقح ض ببحية تحري

من ضبابر الشبرطة السبري ،إ ،.الذي لم يتصبرف بطريقة سبلبية بل حرضبه على ارتكاب جريمة ،وأا األدلة
التي اس ب ب ببتقيق نتيجة لذلك التحري

ي وحد ا التي يمكن أا تثبق إدانته .ويوض ب ب ببو ص ب ب بباحب البالغ أنه

طالعه على ملفي التحقيقات
ذكر مسببألة التحري في بالغه إلى اللجنة حتى تتمكن من فهم مدى أ مية ا ه
وحرم من االطالع على الملفين الس ب بريين من دوا أا ُيقدَّم إليه تفسب ببير مفصب ببل لسب بببب
الخاصب ببة الس ب بريينُ .

اعت/ار الحرماا من الحق في كشف المعلومات للدفاع ضرورياً تماماً.
5-5

وفيم ببا يتعلق بمالحظ ببات ال ببدول ببة الطرف بشب ب ب ب ب ب ب ببأا مقبولي ببة ادع بباءات ببه بموج ببب الم ببادة ،)2(14

ي كد صب باحب البالغ أا مكتب االدعاء والمحاكم لم يقدما أي دليل م/اش ببر على إدانته ،ومح ذلك لم تفس ببر

جميح الشب ب ب ببكوأ لصب ب ب ببالو المتهم .ويدفح بأا المحاكم المحلية لم تسب ب ب ببتخدم جميح الخيارات القانونية المتاحة

طلح على
بموجب قانوا اإلجراءات الجنائية ،األمر الذي كاا من شب ب ببأنه أا يسب ب ببمو لصب ب بباحب البالغ بأا ي ه

الملفين الس ب بريين وأا يمارس حقوقه األسب بباسب ببية ممارس ب ب ًة كاملة في إعداد الدفاع ،مما أدى بدورن إلى انتهاأ
حقه في افتراض براءته إلى أا تثبق إدانته .ويبين صباحب البالغ أنه شبعر طوال فترة إعادة المحاكمة بأا
المحاكم تصب ب ببرفق بطريقة متحيزة وأنها تحاملق عليه ،وصب ب ببورته في صب ب ببورة مذنب منذ البداية وألمحق إليه

ببتها سلفاً في ذن/ه .ويذكر صاحب البالغ أيءاً أنه متأثر جداً بموقف ا خرين منه.

وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأا المس ب ببألة نفس ب ببها قد ُبحثق بموجب إجراء آخر من إجراءات
6-5
التس ب ب ببوية الدولية ،يدفح ص ب ب بباحب البالغ بأا البالغ المعروض على اللجنة يتعلق باجراءات إعادة المحاكمة

التي أدت إلى انتهاأ حقه في محاكمة عادلة ،عقب ص ب ب ببدور حكم المحكمة األوروبية لحقو اإلنس ب ب بباا في

عام  .2013وي كد كذلك أنه قدم البالغ إلى اللجنة في غءوا إطار زمني معقول.
م حظات الابلة الطرف ب ن المقيولية
1-6

قدمق الدولة الطرف مالحظاتها في مذكرة شببفوية م رخة  13آب/أغسببطس  .2018وفيما يتعلق

بادعاءات ص ب ب ب بباحب البالغ المتعلقة بتحري

الش ب ب ب ببرطة ،تالحح الدولة الطرف أا حكم المحكمة األوروبية

لحقو اإلنساا يشير إلى التزامين منفصلين يقعاا على عاتق الدول ويرت/ر كال ما بعدالة المحاكمات.
2-6

ينطوي االلتزام األول ،الناشب ب ب ب ب ب ب عن الش ب ب ب ب ب ببق الموض ب ب ب ب ب ببوعي من الحق في محاكمة عادلة ،على

أا أنشببطة التحقيق التي تءببطلح بها سببلطات إنفاذ القانوا يجب أال تتجاوز أنشببطة التحقيق التي يقوم بها
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العمالء الس ب ب ب ب ب بريوا ،وبع/ارة أخرى ،يلزم إث/ات ما إذا كانق الجريمة سب ب ب ب ب ب ُبترتكب من دوا تدخل السب ب ب ب ب ببلطات(.)10

وفيما يتعلق أيء ب ب ب بًا بااللتزام الموضب ب ب ببوعي ،تشب ب ب ببدد الدولة الطرف على أا المحكمة األوروبية لحقو اإلنسب ب ب بباا،
خالفًا لالدعاءات التي أثار ا ص ب ب بباحب البالغ في بالغه ،لم تخلص قر إلى أا إجراءات س ب ب ببلطات إنفاذ القانوا
عرض صاحب البالغ للتحري
المحلية قد تجاوزت في الواقح اإلجراءات المسموح بها للعمالء السريين ،مما ه

.

ال من ذلك ،أش ب ببارت المحكمة األوروبية لحقو اإلنس ب بباا في اس ب ببتنتاجاتها إلى التزام مختلف تمامًا،
3-6
وبد ً
أال و و الجبانبب اإلجرائي من الحق في محباكمبة عبادلبة يتعين بموج/به على المحباكم المحليبة أا تببق في ادعباء
التحري

لء ب ب ب ب ب ببماا حماية كافية لحقو الدفاع .وبع/ارة أخرى ،عند تقديم ادعاء وجيه بالتحري

4-6

وتالحح الببدولببة الطرف أا الجببانببب اإلجرائي من الحق في محبباكمببة عببادلببة و الببذي كبباا على

جنائية ،يتعين على المحاكم المحلية اتخاذ الخطوات الالزمة إلث/ات عدم حدوه أي تحري

أثناء محاكمة

من الشرطة(.)11

المحك أثناء الفصببل من جديد في المحاكمة الجنائية لصبباحب البالغ .وتشببدد الدولة الطرف على أا نتيجة
الفصل في الدعوى من جديد تشكل بدور ا جو ر الشكوى الحالية التي قدمها صاحب البالغ أمام اللجنة.

5-6

وتذكر الدولة الطرف بأا المحكمة األوروبية لحقو اإلنس بباا قد حددت ،في حكمها الص ببادر في 8
ه

كانوا الثاني/يناير  ،2013عدة أوجه قصببور فيما يتعلق بالمحاكمة األولية لصبباحب البالغ ،وال سببيما عدم

اض ببطالع المحاكم المحلية المختص ببة بمراجعة وتقييم متعمقين ألعمال ض بب/ا الش ببرطة السب بريين ،مما أدى

إلى انتهاأ الجانب اإلجرائي من الحق في محاكمة عادلة وعادة المحاكمة الحقاً.
6-6

وفي ذا الص ب ب بدد ،بذلق المحاكم المحلية المختص ب ب ببة قص ب ب ببارى جهد ا لتعالج وتص ب ب ببحو بش ب ب ببكل واف

المسببائل التي حددتها المحكمة األوروبية لحقو اإلنسبباا في حكمها الم رل  8كانوا الثاني/يناير  ،2013ولتفي

بااللتزام الناشب ب ب ب عن الجانب اإلجرائي من الحق في محاكمة عادلة .وعالوة على ذلك ،رفء ب ب ببق المحاكم المحلية،

أثناء إعادة المحاكمة ،رفءًا تامًا ادعاءات صاحب البالغ المتعلقة بتحري
7-6

الشرطة باصدار أحكام معللة ومبررة.

وفيما يتعلق بادعاءات ص ب ب ب ب بباحب البالغ أا الفص ب ب ب ب ببل من جديد في المحاكمة الجنائية يفتقر إلى

الحياد والشبفافية بسببب القيود التي فرضبتها الهينة القءبائية المحلية على الحق في الكشبف عن المعلومات

للدفاع ،فاا الدولة الطرف مقتنعة بأا صب ب بباحب البالغ لم يقدم مثاالً واحداً يدل على أا الهينات القءب ب ببائية
المحلية تصرفق بطريقة تشير إلى تحيز شخصي أو تحامل ضدن ،أو أنها تصرفق بطريقة ال تبدو محايدة

في عين المراقب النزيه .وت كد الدولة الطرف من جديد أا المادة  14من العهد ال تنص على حق صب بريو
للمتهمين في الحصول م/اشرة على جميح الوثائق المستخدمة في محاكماتهم.

8-6

ينة نق

وتذكر الدولة الطرف بأا المحكمة العليا ودائرة القءبايا الجنائية التابعة لها كال ما أكد بالفعل ،بصبفته
ه

 ،أا الحق في الكشب ب ب ب ببف عن المعلومات للدفاع ليس حقًا مطلقًا ويجب الموازنة بينه وبين المصب ب ب ب ببلحة

العامة والحاجة إلى حماية األطراف الثالثة .وفي ذا الصببدد ،تود الدولة الطرف أا تشببدد على أا التفسببير الذي
قدمه القءب ب بباء المحلي يتسب ب ببق تمامًا مح النهج الذي ات/عته اللجنة .وأشب ب ببارت المحكمة العليا أيءب ب بًا إلى أا طبيعة
أنشطة التحقيقات الخاصة المحددة تبرر التقييد ،بالنظر إلى ضرورة حماية المتعاونين مح وكاالت إنفاذ القانوا.

وتذ هكر الدولة الطرف بأا مس ببألة الء ببمانات قد عالجتها بالفعل المحكمة العليا التي خلص ببق إلى
9-6
أا قرار اس ب ببت/عاد الكش ب ببف لم ُيتخذ بطريقة تعس ب ببفية .وقد اطلعق المحكمة المحلية على النحو الواجب على

()10
()11
10

European Court of Human Rights, Baltiņš v. Latvia, Application No. 25282/07, judgment of 8
.January 2013, para. 56
المرجح نفسه ،الفقرة .57
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محتويات ملفي القء ب ب ب ب ب ببية السب ب ب ب ب ب بريين المتنازع عليهما قبل أا تس ب ب ب ب ب ببت/عد الكش ب ب ب ب ب ببف عن المعلومات للدفاع،

ومن ثم رأت أا دائرة القءايا الجنائية التابعة لها قد تمكنق من اتخاذ قرار مستنير بشأا الموضوع.

 10-6وفيما يتعلق بالحق في قرينة البراءة إلى أا تثبق اإلدانة ،تذ هكر الدولة الطرف بأا اللجنة ال تقبل
ادعباءات االنتهباكبات التي صب ب ب ب ب ب ببي بق بع/بارات عبامبة دوا ذكر حواده بعينهبا( .)12وت كبد البدولبة الطرف أا
مجرد عدم موافقة المحاكم المحلية على تفسب ببير صب بباحب البالغ لألحداه المعنية ال يمكن أا يثبق في حد

ذاتبه وقوع انتهباأ للمبادة  14من العهبد( .)13وفي بذا السب ب ب ب ب ب بيبا  ،ال يمكن القول إا تعليبل المحباكم المحليبة

والحكم النهائي بشب ببأا إدانة صب بباحب البالغ في حد ذاتهما يشب ببكالا حرماناً من قرينة الشب ببك .وتختتم الدولة
الطرف باإلشبارة إلى أا المحاكم المحلية نظرت في القءبية الجنائية بعمق ،اسبتناداً إلى األدلة و لى القانوا

على السواء ،بغية است/عاد أي شك معقول في ذنب صاحب البالغ.
لعليقات صاحت الي
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على م حظات الابلة الطرف

في  25تشبرين األول/أكتوبر  ،2018أكد صباحب البالغ أنه لم يتمكن من االطالع على الملفين

السب ب بريين وأا المحاكم المحلية لم تتحقق منهما ،ولم تس ب ببتخدم جميح الخيارات القانونية المتاحة ،األمر الذي

كاا سيسمو بدورن لصاحب البالغ بممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.
المسائل باإللراءات المعربضة على اللجنة

النظر في المقبولية
قبببل النظر في أي ادعبباء يرد في بالغ مببا ،يتعين على اللجنببة أا تقرر ،وفقبًا للمببادة  97من نظببامهببا
1-8
ال أم ال بموجب البروتوكول االختياري.
الداخلي ،ما إذا كاا البالغ مقبو ً
2-8

وتحير اللجنة علمًا بقول الدولة الطرف الذي يدعو إلى إعالا الشب ب ب ب ب ببكوى غير مقبولة ،ألا المسب ب ب ب ب ببألة

نفسب ب ب ب ب ببها قد ُبحثق في إطار إجراء آخر من إجراءات التسب ب ب ب ب ببوية الدولية ،أي في إطار المحكمة األوروبية لحقو

اإلنس ب بباا .وتالحح أا الدولة الطرف ،لدى انء ب ببمامها إلى البروتوكول االختياري ،لم تص ب ببدر إعالنًا توض ب ببو فيه
جملبة أمور منهبا موقفهبا البذي ترى فيبه أا اللجنبة ال ين /ي أا تنظر في أي بالغ مبا لم تتبأكبد من أا المس ب ب ب ب ب ببألبة
نفسب ب ب ببها ليسب ب ب ببق قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسب ب ب ببوية الدولية .غير أا اللجنة

تالحح أا المحكمة األوروبية لحقو اإلنسبباا خلصببق في كانوا األول/ديسببمبر  2016إلى عدم مقبولية شببكوى

صبباحب البالغ الثانية .ولما لم تكن المسببألة نفسببها قيد ال/حث حاليًا في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق
الدولي أو التس ببوية الدولية ،فاا اللجنة ترى أنه ليس ناأ ما يمنعها من النظر في ش ببكوى ص بباحب البالغ
بموجب الفقرة ()2(5أ) من البروتوكول االختياري.

وتحير اللجنة علماً أيءباً بحجة الدولة الطرف بأا صباحب البالغ أسباء اسبتعمال الحق في تقديم
3-8
البالغبات إلى اللجنبة ألنبه قبدم بالغبه بعبد طول تبأخير ،أي بعبد اتخباذ القرار النهبائي في ينبة النق  ،وبعبد
اعتماد القرار الذي اتخذته المحكمة األوروبية لحقو اإلنسب ب ب ب ب بباا ،و و قرار قاض منفرد ،من دوا تفس ب ب ب ب ب ببير

مقبول .غير أا اللجنة تالحح أا البالغ ُقدم بعد سب ب ببنتين ونصب ب ببف من اسب ب ببتنفاد سب ب بببل االنتصب ب بباف المحلية

وبعد سببنة من اعتماد المحكمة للقرار .وترى اللجنة أا البالغ ُقدم بالفعل في غءببوا الفترة الزمنية المحددة
في خمس سب ببنوات من اسب ببتنفاد سب بببل االنتصب بباف المحلية والفترة الزمنية المحددة في ثاله سب ببنوات من قرار

المحكمة ،حسب/ما تنص عليه المادة  ) (99من نظامها الداخلي .وعليه ،تخلص اللجنة إلى أا التأخير في
()12

انظر ،على سبيل المثال ،كامبو ار شافيزر ضد أوروغواي ،البالغ رقم  ،1980/66الفقرة .5-17

()13

بيرتيلي غالفيز ضد إس/انيا ( ،)CCPR/C/84/D/1389/2005الفقرة .5-4

GE.22-00974

11

CCPR/C/133/D/3124/2018

ذن القءب ب ب ب ب ببية ال يمكن أا يشب ب ب ب ب ببكل إسب ب ب ب ب بباءة اسب ب ب ب ب ببتعمال للحق في تقديم البالغات ،وترى أا المادة  3من

البروتوكول االختياري ال تمنعها من النظر في البالغ.

وتحير اللجنببة علم باً كببذلببك بببادعبباءات ص ب ب ب ب ب ب بباحببب البالغ بموجببب المببادة  )1(14من العهببد أا
4-8
اإلجراءات المحلية لم تكن شبفافة وال نزيهة ألا محكمة االسبتنناف والمحكمة العليا ،بصبفتهما ينتي نق ،
لم تتحققا أثناء جلسببات االسببتماع من المعلومات الواردة في ملفي تحقيقات خاصببة يتعلقاا بعملية الشببرطة

 ، Rebusوبأا صباحب البالغ ُمنح من االطالع على الملفين السبريين من دوا تفسبير مفصبل يبين سببب
اعت/ار رف الكشف عن تلك المعلومات للدفاع ضرورياً تماماً .غير أا اللجنة تالحح أا المحاكم المحلية
المختص ب ببة قد بذلق قص ب ببارى جهد ا على ما يبدو لكي تعالج وتص ب ببحو على نحو واف المس ب ببائل اإلجرائية

التي حبددتهبا المحكمبة األوروبيبة لحقو اإلنس ب ب ب ب ب ب بباا في حكمهبا الم رل  8كبانوا الثباني/ينباير  ،2013وأا
محكمة االس ببتنناف أتاحق الء ببمانات الالزمة واطلعق على النحو الواجب على محتويات الملفين السب بريين

المتنازع عليهما قبل اس ب ب ب ببت/عاد الكش ب ب ب ببف عنها للدفاع .وفي ذا الص ب ب ب ببدد ،ترى اللجنة أا ثمة قد اًر كبي اًر من

لحماية الحقو األس ب ب ب ب بباس ب ب ب ب ببية

الوجا ة في حجة الدولة الطرف بأا ذا التقييد كاا ض ب ب ب ب ببرورياً بوجه خا
لألطراف الثالثة ،أي األطراف التي تتعاوا مح وكاالت إنفاذ القانوا ،ولحماية المصبلحة العامة ،وأسبهم من

ثم في كفالة توازا معقول بين المص ب ببلحة العامة ومص ب ببلحة المتهم .وفي ظل ذن الظروف ،ترى اللجنة أا

قيمق ما إذا كاا من الءب ب ب ببروري رف الكشب ب ب ببف .وفي ضب ب ب ببوء ذن االعت/ارات ،ونظ اًر
المحاكم المحلية قد ه
لغياب أي معلومات أخرى لها ص ب ببلة بملف القء ب ببية ،ترى اللجنة أا ص ب بباحب البالغ لم يثبق ذا االدعاء
باألدلة الكافية ،وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة  2من البروتوكول االختياري.

وتحير اللجنة علماً بادعاءات صبباحب البالغ بمقتءببى المادة  )2(14من العهد .غير أنها ترى،
5-8
في يياب أي معلومات أو توضب ب ب ببيحات إضب ب ب ببافية في الملف ،أا صب ب ب بباحب البالغ لم يدعم ذن االدعاءات
وبناء على ذلك ،تعلن اللجنة أا ذا الشب ببق من البالغ غير مقبول
بما يكفي من األدلة ألغراض المقبولية.
ً
بموجب المادة  2من البروتوكول االختياري.

6-8

وفيما يتعلق بادعاءات ص ب ب بباحب البالغ بموجب المادة  )6(14من العهد ،تالحح اللجنة أا إدانة

ص بباحب البالغ في ذن القء ببية لم ي/طلها بعد أي قرار قء ببائي وأنه لم يص ببدر قر أي عفو عن ص بباحب

البالغ .وعليه ،ترى اللجنة أا المادة  )6(14ال تسب ب ببري في ذن القءب ب ببية وأا مطال/ة صب ب بباحب البالغ غير

مقبولة من حيث االختصا
-9
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الموضوعي بموجب المادة  3من البروتوكول االختياري.

وبناء عليه ،تقرر اللجنة ما يلي:
ً
(أ)

عدم قبول البالغ بموجب المادتين  2و 3من البروتوكول االختياري؛

(ب)

إحالة ذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البالغ.
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