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تاريخ اعتماد القرار:

 25آذار/مارس 2021

الموضوع:

اشتراط التمثيل القانونل لتقديم الشكاوى الدستورية

المسائل اإلجرائية:

اسذ ذذتنفاد سذ ذذبل النتصذ ذذاف الدايلية وض ذ ذوح عدم السذ ذذتناد إلى

المسائل الموضوعية:

الوصول إلى المحكمة التمييز المحاكمة العادلة

مواد العهد:

)1(14ل مقروء امفردها وبالقتران مع الفقر 26

مواد البروتوكول اليتيار :

 2و 3و()2(5ب)

أسس سليمة اليتصاص الموضوعل

ص ذذاحب البالغ هو د .م .وهو مواطن من ص ذربيا مولود فل  24آذار/مارس  .1943وهو يدعل

أن الذذدولذذة الطرف انتهكذذه حقوقذذه اموجذذب المذذاد )1(14ل مقروء امفردهذذا وبذذالقتران مع المذذاد  26من

*

اعتمدته اللةنة فل دورتها  26-1( 131آذار/مارس .)2021

**

شذذارف فل د ارسذذة البالغ أعاذذاء اللةنة التالية أسذذمايهم :تانيا ماريا عبدو روشذذولل ووفاء أشذذرف محرم اسذذيمل وعيا

بن عاشذذورل

وعارف بلقانل والمحةوب الهيبةل وفورويا شذويتشذلل وكارلوس موميم مارتينيمل ومارسذيا ف .. .كرانل ودانكان لكل موهوموزال

وفوتينل بزامتزيسل وهيرنان كيسادا كابريرال وفاسيلكا سانسينل ويوسيه مانويل سانتوس بيسل وسوه تشانغروفل وكوباوياه تشامدجا
كباتشال وإيلين تيغرودجال وإيميرو تامرات إميزول وجينتيان زبير .
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العهد .وديل البروتوكول اليتيار حيز النفاذ االنسبة إلى الدولة الطرف فل  6كانون األول/ديسمبر .2001

ويمثل صاحب البالغ محام.

الوقائع يما عرضها صاحو ال
فل عام 2001ل ُّفصذ ذ ذ ذ لذل صذ ذ ذ ذذاحب البالغ من عمله فل مكتبة مدينة بلغراد .وفل وقه لحق من
1-2
العام ذاتهل قدم صذ ذ ذ ذذاحب البالغ شذ ذ ذ ذذكوى مدنية ضذ ذ ذ ذذد المكتبة أمام محكمة بلدية بلغراد األولىل مطالباً فيها
اإلغاء قرار إنهاء يدمته .وفل عام  2003ل حكمه المحكمة لصذذالص صذذاحب البالغ .بيد أن محكمة بلغراد
المحلية وافقه فيما اعد على استئناف المكتبة ل لك القرارل وأمرت اإعاد المحاكمة.
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وفل أيار/مايو  2009ل أصذ ذ ذ ذذدرت المحكمة البتدائية فل بلدية بلغراد حكما قاذ ذ ذ ذذه فيه لص ذ ذ ذذالص

المكتبذة .وأمرت المحكمذة صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ بذدفع تكذالي

المحكمذة وقذدرهذا  173 500دينذار (أ مذا يعذادل

حوالل  2 000يورو فل ذل ذذك الوق ذذه) .وفل  31تموز/يولي ذذه  2009ل رفاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه محكم ذذة بلغراد المحليذذة
استئناف صاحب البالغ فل قرار المحكمة األدنى درجةل ال
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أصبص عندئ واجب اإلنفاذ.

وفل  9أيلول/س ذ ذ ذ ذذبتمبر 2010ل اسذ ذ ذ ذ ذلم كم قرار محكمة بلغراد المحلية الم ر  31تموز/يوليه 2009

إلى محام صذذاحب البالغ( .)1وبموجب قانون اإلجراءات المدنية لعام 2004ل يةوز تقديم اسذذتئناف االنق

فل منازعات قانون العمل .وتبدأ الفتر القانونية البالغة  30يوم ًا لتقديم الس ذذتئناف االنق
تسذ ذ ذ ذ ذ ذذليم نسذ ذ ذ ذ ذ ذذخة من الحكم النهائل( .)2وي كد صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن آير يوم لتقديم طعن االنق

ل بداية من تاريخ

المحكمة المحلية كان  9تشرين األول/أكتوبر .2010
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كان متردداً فل تقديم اسذ ذ ذذتئناف االنق

وايتلف صذ ذ ذذاحب البالغ مع محاميه آن اف ال

فل قرار
االنيااة

عن صذ ذذاحب البالغ .ويعتقد صذ ذذاحب البالغ أن إحةام المحامل ياعزى إلى عدم قدر صذ ذذاحب البالغ على
دفع تكالي الس ذ ذ ذذتئنافل االنظر إلى أن التكالي التل أمرت المحكمة ص ذ ذ ذذاحب البالغ بدفعها كانه أكبر
من راتبه الشذذهر أربع مرات .وفل النهايةل قرر المحامل عدم تقديم اسذذتئناف االنيااة عن صذذاحب البالغل

وأعاد إليه ملف القاذ ذ ذ ذ ذذية فل  6تشذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  2010ل أ قبل الموعد النهائل لتقديم السذ ذ ذ ذ ذذتئناف
االنق

بثالثة أيام .وأعد ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ طعنه االنق

أكتوبر . 2010

من تلقاء نفس ذ ذ ذ ذذه وأرس ذ ذ ذ ذذله فل  8تش ذ ذ ذ ذرين األول/

( )3

وفل  11شذ ذ ذذباط/فبراير  2011ل أعلنه محكمة النق العليا أن اسذ ذ ذذتئناف صذ ذ ذذاحب البالغ لقرار
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وومقع من جانب صذ ذ ذذاحب البالغ
محكمة بلغراد المحلية الم ر  31تموز/يوليه  2009مير مقبول ألنه اق مد لم ُّ
نفسهل وليس من جانب ممثله القانونل(.)4
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ثم قدم ص ذ ذ ذذاحب البالغ ش ذ ذ ذذكوى إلى المحكمة الدس ذ ذ ذذتورية ادعى فيها أن محكمة النق

العليا قد

انتهكه حقه فل الحص ذ ذ ذ ذ ذ ذذول على محاكمة عادلة وذلك اإس ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء تطبيق األحكام ذات الص ذ ذ ذ ذ ذ ذذلة من قانون

العليذال فل يذاب

ل من ذلذكل دفع اذ ن اللتزام اذ ن يمثلذه محذام أمذام محكمذة النق
اإلجراءات المذدنيذة .وبذد ً
نظام للمعونة القا ذذائية ومن دون فرص ذذة واقعية للحص ذذول على تمثيل قانونل فل الوقه المناس ذذبل يش ذذكل

انتهاك ًا لحقه فل اللةوء إلى المحكمة .وأثار صاحب البالغ أيا ًا ادعاء االتمييز مير المباشرل محتةا ا ن

2

()1

يبدو أن القرار قد سلم إلى صاحب البالغ فل عام .2009

()2

يستشهد صاحب البالغ االماد  )1(394من قانون اإلجراءات المدنية.

()3

السذذتئناف االنق

المقدم من صذذاحب البالغ م ر  8تش ذرين األول/أكتوبر  .2008ووفقاً للشذذكوى الدسذذتورية التل قدمها صذذاحب

()4

قرار محكمة النق

العليا م ر فل  11شباط/فبراير .2010

البالغل فإنه قدم استئنافه االنق

فل  8تشرين األول/أكتوبر .2009
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القاعد التل تتطلب التمثيل القانونل أمام محكمة النق

تكالي

7-2

الخدمات القانونية.

وفل  4تموز/يوليه  2012ل رف

العليا تش ذ ذ ذذكل تمي اًز ض ذ ذ ذذد من ل يس ذ ذ ذذتطيعون دفع

المةلس المص ذذغر للمحكمة الدس ذذتورية ش ذذكوى ص ذذاحب البالغ

على أسذذاس أن ادعاءاته لم تكن "أسذذباا ًا منصذذوصذاً عليها دسذذتورياً" .وي كد صذذاحب البالغ أنه اسذذتنفد سذذبل
النتص ذذاف المحليةل نظ ًار إلى لعدم وجود س ذذبل أيرى لالس ذذتئناف .وي كر أياذ ذ ًا أنه لم يقدم المسذ ذ لة نفس ذذها
إلى هيئة دولية أيرى للتحقيق فيها أو لتسويتها.
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وفيما يتعلق االقانون المحلل المطبقل ي كر صذذاحب البالغ أنه اموجب قانون اإلجراءات المدنية

لعام 2004ل ال كان س ذ ذ ذذاري ًا فل ذلك الوقهل "يةوز أل طرف لديه كفاء قانونية أن يتولى مهام الترافع
عن نفسذه فل الدعوى (كفاء التقاضذل)" مير أنه "يةب أن يكون لدى طرف الدعوى مسذتشذار قانونل فل

دعوى المراجعذة أو فل الذدعوى المرفوعذة لحمذايذة الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرعيذة"( .)5وي كذد صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أن مصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطلص

" "revizijaاا للغة الصذربية يمكن ترجمته اعبار "دعوى المراجعة" و"دعوى النق

" .وباإلضذافة إلى ذلكل

ينص قانون اإلجراءات المدنية على أنه "عندما يعفى طرف من مسذ ذ ذ ذ ولية دفع تكالي

التقاضذ ذ ذ ذذلل تعترف

المحكمة البتدائية احقه فل الحصول على المعونة القاائية المةانيةل إذا كان ذلك ضرورياً لحماية حقوق

طرف"( .)6ويحظر دسذ ذذتور الدولة الطرف جميع أشذ ذذكال التمييز المباشذ ذذر أو مير المباشذ ذذر وياذ ذذمن إعمال

حقوق اإلنسان وحقوق األقليات والحق فل المحاكمة العلنية أمام محكمة مستقلة ومحايد .
الركوى
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يدعل صاحب البالغ أن الدولة الطرفل اعدم سماحها له االطعن فل قرار محكمة بلغراد المحلية

أمام محكمة النق

العليا من دون تمثيل قانونلل فل ظروف لم يكن من الممكن فيها له الحصذ ذ ذ ذ ذ ذذول على

ه ا التمثيل فل الوقه المناسذب أو التقدم اطلب للحصذول على معونة قاذائية والحصذول عليها االفعلل قد

وحركم صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب
انتهكه حقوقه اموجب الماد )1(14ل مقروء وحدها وبالقتران مع الماد  26من العهد .ا
البالغ من إمكانية اللةوء إلى القا ذ ذ ذ ذ ذذاء وتعر للتمييز مير المباش ذ ذ ذ ذ ذذر ألن القانون المفتقر للمرونة ال

يقا ذ ذ ذ ذذل ا ن يكون أص ذ ذ ذ ذذحاب الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النق

ل يستطيعون دفع تكالي

الخدمات القانونية.

الع ليا ممثلين امحامل يميز ض ذ ذ ذ ذذد من

وكان قرار المةلس المص ذ ذ ذذغر للمحكمة الدس ذ ذ ذذتورية معيب ًا من الناحية اإلجرائية .وذكرت المحكمة
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أن ادعاءات صذ ذ ذذاحب البالغ ليسذ ذ ذذه "أسذ ذ ذذباااً منصذ ذ ذذوص عليها دسذ ذ ذذتورياً" .وي كد صذ ذ ذذاحب البالغ أن ه ا
المنطق مريب ومير واض ذذص .وإذا كانه ادعاءات ص ذذاحب البالغ مير ص ذذحيحة من الناحية الموض ذذوعيةل

كان ينبغل لفريق م لف من  8قاذ ذذا أو للدائر الكبرى الم لفة من  15قاضذ ذذي ًا التااعة للمحكمة الدسذ ذذتورية
أن تبه فل شذ ذذكواهل وليس المةلس المصذ ذذغر الم لف من  3قاذ ذذا  .ورفاذ ذذه المحكمة الدسذ ذذتورية شذ ذذكوى

صاحب البالغ رفا ًا مير صحيص ألسباب إجرائية فل حين أن استدللها يتعلق فل الواقع اةوهر الشكوى.
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كمذا أن قرار المحكمذة الذدسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتوريذة كذان معيبذ ًا من حيذم الةوهر إلى حذد كبير .ومن المهم تنذاول

مس ذ لة اللةوء إلى المحاكم فل سذذياق الدعوى المدنيةل ألنه وقه تقديم الشذذكوىل لم يكن لدى الدولة الطرف

نظام معونة قاذ ذ ذذائية اش ذ ذ ذ ن الدعوى المدنية .ففل قاذ ذ ذذية إير ضذ ذ ذذد أيرلندال يلصذ ذ ذذه المحكمة األوروبية

لحقوق اإلنسذ ذ ذذان إلى أن المدعية تفتقر إلى إمكانية اللةوء إلى المحكمة فل الظروف التل لم تسذ ذ ذذتطع فيها

()5

يستشهد صاحب البالغ االمادتين  )1(74و )2(84من قانون اإلجراءات المدنيةل على التوالل.

()6

يستشهد صاحب البالغ االماد  )1(166إلى ( )3من قانون اإلجراءات المدنية (ح فه القتباسات الدايلية).
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دفع أتعاب لمحام للحصذذول على مرسذذوم االنفصذذال الزوجل ولم تسذتطع تمثيل نفسذذها( .)7ولم تمل المحكمة
األوروبية التدابير التل ينبغل أن تتخ ها الدول لاذ ذ ذ ذذمان الوصذ ذ ذ ذذول إلى المحكمةل ولكنها أشذ ذ ذ ذذارت إلى أن

التدابير الممكنة قد تشمل وجود نظم للمعونة القاائية المةانية أو تسهيل اإلجراءات القاائية .وفل قاية

صذ ذ ذ ذذاحب البالغل كان الحرمان من اللةوء إلى المحكمة أكثر ظلم ًا مما كان عليه فل قاذ ذ ذ ذذية إير ضذ ذ ذ ذذد

أيرلندال فقد كان ص ذذاحب البالغ مس ذذتعدًا ألن يمثل نفس ذذه أمام محكمة النق
له ب لك .ويلص ذ ذ ذذه المحكمة األوروبية اص ذ ذ ذذور متكرر أياذ ذ ذ ذ ًا أن عدم توفير المعونة القا ذ ذ ذذائية فل حالة
العليا ولكن القانون لم يس ذذمص

دعاوى السذتئناف فل مسذائل القانونل يشذكل انتهاك ًا للحق فل محاكمة عادلة( .)8واحتج صذاحب البالغ فل
اس ذ ذذتئنافه أمام المحكمة الدس ذ ذذتورية االس ذ ذوابق القا ذ ذذائية للمحكمة األوروبية الم كور أعاله .بيد أن المحكمة
الدستورية تةاهله حةةه.
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وتتسذ ذ ذذم اسذ ذ ذذتنتاجات المحكمة الدسذ ذ ذذتورية ا كونها ماذ ذ ذذللة وياطئة .فقد أسذ ذ ذذاءت المحكمة تفسذ ذ ذذير

األس ذ ذ ذ ذذباب التل ذكرها ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لعدم رمبته فل توكيل محام جديد قبل تقديم اس ذ ذ ذ ذذتئنافه إلى محكمة
النق

العليا .وعلله المحكمة الدس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتورية ذلك ا ن ادعاء ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ا نه ل يملك الموارد الالزمة

لتوكيل محام جديدل هو ادعاء ل صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلة له االموضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوعل ألنه لم يطلب المعونة القاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائية عن طريق
اإلجراءات المنصذوص عليها فل المواد من  164إلى  169من قانون الجراءات المدنية .مير أن صذاحب
البالغ حرر فل شكواه الدستورية ما يلل:

أننا ن كر أن صذذاحب الدعوى متقاعد وأن المبلا المسذذتحق ( 2 000يورو) يفوق ديله

لمد أربعة أشهر .وفل مثل ه ه الحالةل لم يكن من الممكن تخصيص أموال جديد لتوكيل محام

فل دعوى النق

 .ولكن العتبارات المالية ليسه العتبارات الوحيد المهمة هنا .فبعد أن رف

محاميه الس ذ ذذابق فل آير األمر إعداد طلب النق

وتقديمه (قبل ثالثة أيام من الموعد النهائل)ل

لم يرمب ص ذ ذذاحب البالغ فل توكيل محام جديد يحتا( .ص ذ ذذاحب البالغ) أن يش ذ ذذرح له القا ذ ذذية

برمتها ووقائعها فل ماذ ذ ذ ذذون ثالثة أيامل ثم يتوقع من المحامل الةديد فل النهاية أن يحرر طلباً
ل من ذلكل أرسذل صذاحب البالغ طلب النق بنفسذهل ااسذمه ولصذالحه .وكان
جيدًا للنق  .فبد ً
طلب النق ه ا قد ُّق مدم فل الوقه المحدد واسذذتند إلى األسذذباب الموضذذوعية المنصذذوص عليها.
وما من سبب يدعو إلى عدم البه فل ه ا الطلب من حيم أسسه الموضوعية.
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ويةذب أن تكون سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذل النتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاف القذانونيذة متذاحذة وفعذالذة وكذافيذة .ول يلبل اإلجراء المتعلق

االمعونة القاذ ذ ذ ذ ذ ذذائية المةانية اموجب الماد  166من قانون اإلجراءات المدنية أي ًا من ه ه المعاييرل ل لك
فهو ليس س ذذبيل انتص ذذاف يتعين على ص ذذاحب البالغ اس ذذتنفاده .ول علم لص ذذاحب البالغ ا ظروف يمنص

فيها للمدعل معونة قاذ ذذائية مةانية اموجب الماد  166من قانون الجراءات المدنية من أجل تقديم طعن
االنق

 .وعالو على ذلكل ل ينطبق ه ا الحكم على اإلجراءات التل تنطو على سذ ذذبل انتصذ ذذاف قانونية

اس ذذتثنائية .وحتى لو حدل ذلكل فمن الناحية العمليةل لم يكن بوس ذذع ص ذذاحب البالغ الحص ذذول على معونة

قاذائية مةان ية ألن المحكمة المختصذة لم تكن لتتمكن من البه فل طلبه فل ه ه الفتر القصذير .ول يحدد
قذذانون الجراءات المذذدنيذذة اإلطذذار الزمنل ال ذ

يةذذب على المحكمذذة البتذذدائيذذة أن تبذذه ياللذذه فل طلذذب

المعونة القا ذ ذذائية المةانية .وفل حكم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنس ذ ذذان على س ذ ذذيالكوس ذ ذذكا ض ذ ذذد بولندال
يلصذ ذ ذذه المحكمة أنه كان يسذ ذ ذذتحيل على صذ ذ ذذاحب الدعوى العثور على محام جديد اموجب نظام المعونة

4
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المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسانل قاية إير ضد أيرلندال الطلب رقم 73/6289ل الحكم الم ر  9تشرين األول/أكتوبر .1979
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يسذ ذ ذ ذ ذذتشذ ذ ذ ذ ذذهد صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغل فل جملة أمورل االمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذذانل قاذ ذ ذ ذ ذذية توليب ضذ ذ ذ ذ ذذد اليونانل الطلب رقم

1032/826/1997/42ل الحكم الم ر  9حزيران/يونيه .1998
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القاذ ذ ذ ذذائية ألنه عندما التقى امحاميهل كان من المقرر أن تنتهل المهلة الزمنية لتقديم السذ ذ ذ ذذتئناف االنق

اعد ثالثة أيام(.)9
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ويطلب صذذاحب البالغل كسذذبيل لالنتصذذافل أن تخلص اللةنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكه

حقه فل اللةوء إلى المحكمة وعرضذ ذ ذ ذ ذذته للتمييز مير المباشذ ذ ذ ذ ذذر فيما يتعلق االحق فل محاكمة عادلة .كما

يطلب أن تلغل محكمة النق العليا حكمها الصذ ذذادر ضذ ذذده وأن تعيد النظر فل اسذ ذذتئنافه وأن تصذ ذذدر ق ار ًار
اشذ ذ ذ ن ما ذ ذذمونه .ويطلب ك لك تعوياذ ذ ذاً عن النتهاكات التل تعر لها ورد المص ذ ذذروفات القانونية التل
تكبدها أثناء اإلجراءات المعروضة أمام اللةنة.
م حظات الهاللة الطرف بر ن مق ولية ال
1-4

الأسسل الموضوعية

ت كذ ذذد الذ ذذدولذ ذذة الطرفل فل مالحظذ ذذاتهذ ذذا الم ريذ ذذة  18أيذ ذذار/مذ ذذايو 2017ل أنذ ذذه يةذ ذذب اموجذ ذذب

المذاد  )2(84من قذانون اإلجراءات المذدنيذةل أن يا كملثذل أ طرف امحذام قذانونل فل إجراءات إعذاد النظر.
وبموجب الماد  401من القانون نفسذذهل ل يسذذمص اإعاد النظرل فل جملة أمورل إذا قدم اللتماس شذذخص
ليس امحام.
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إن محاكم النق

ودورها فل تقييم تطبيق القانون هما ذوا طبيعة ياص ذ ذذةل كما أش ذ ذذارت المحكمة

األوروبية لحقوق اإلنسذ ذ ذذان م ار اًر .وهك ال فمن المعقول أن تكون الدعاوى أمام محكمة النق

من الدعاوى القا ذ ذ ذ ذ ذ ذذائية المعتاد  .فاش ذ ذ ذ ذ ذ ذذتراط أن يكون المدعون أمام محكمة النق

أكثر رسذ ذ ذذمية

ممثلين امحام قانونل

م هل هو أمر ل ينتهك الماد  6من اتفاقية حماية حقوق اإلنسذذان والحريات األسذذاسذذية (التفاقية األوروبية

لحقوق اإلنس ذ ذ ذذان) .وقد طبقه عد دول أعا ذ ذ ذذاء فل مةلس أوروبا الش ذ ذ ذذتراط ذاته .وباإلض ذ ذ ذذافة إلى ذلكل

وبموجب قانون الدفاعل ال كان سذ ذ ذ ذ ذذاري ًا آن افل يةب على المحامين تقديم المسذ ذ ذ ذ ذذاعد القانونية لموكليهم
ااقتدار وباذميرل ويسذمص لهم اا لتنحلل إل إذا كان من شذ ن ه ا التنحل أن يسذبب لموكلهم ضذر اًر ل يمكن

تداركه .وعليهل كان اإمكان صذذاحب البالغ أن يرفع دعوى قاذذائية يطلب فيها تعويا ذاً من محاميه آن اف
إذا كان يعتقد أن أفعال المحامل قد أضرت اه.
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وبموجب الماد  170من الدسذذتورل فإن الشذذكوى الدسذذتورية تشذذكل سذذبيل انتصذذاف قانونياً ياصذاً
واس ذ ذ ذذتثنائياً  .وقد تتعلق ااألفعال أو التص ذ ذ ذرفات الص ذ ذ ذذادر عن الهيئات الحكومية أو المنظمات التل تمارس
الس ذذلطات العامة المخولة لهال فل الحالت التل تش ذذكل فيها ه ه األفعال انتهاكاً لحقوق اإلنس ذذان أو لحقوق

وحريات األقليات التل يكفلها الدسذ ذذتور أو حرمانا منها .ويةب على األفراد ال ين يقدمون شذ ذذكاوى دسذ ذذتورية
أن يكونوا قد طلبوا مسبقاً الحماية القانونية أمام محاكم القااء العام.

وفل ه ه القا ذ ذذيةل رفا ذ ذذه المحكمة الدس ذ ذذتورية ش ذ ذذكوى ص ذ ذذاحب البالغ اس ذ ذذتنادًا إلى السذ ذ ذوابق
4-4
القاذذائية الخاصذذة االمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذذانل والتل تقاذذل بوجوب تحليل انتهاف الحقوق تحليالً

العليا طبقه

ال ومقنعاً  .ورفاذ ذ ذذه المحكمة الدسذ ذ ذذتورية اسذ ذ ذذتئناف صذ ذ ذذاحب البالغ ألن محكمة النق
شذ ذ ذذام ً
اطريقة مقبولة الشذ ذ ذ ذ ذ ذذتراطات القانونية للماد  )2(84من قانون الجراءات المدنيةل التل تنص على وجوب
تمثيل أحد طرفل الدعوى امحام فل إجراءات المراجعةل والماد  )2(401من القانون نفسذه التل تنص على
أنه ل يسمص اإعاد النظر إذا ُّق مدم اللتماس من شخص ليس امحام.
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وفيما يتعلق اادعاء صاحب البالغ أنه حرم من اللةوء إلى المحاكمل رأت المحكمة الدستورية أنه

اموجب السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوابق القا ذ ذ ذ ذ ذ ذذائية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذانل يرتبك الحق فل اللةوء إلى المحاكم

اذالذدعذاوى المنظور فل المحذاكم األقذل درجذة والذدعذاوى البتذدائيذةل فل حين أن اللةوء إلى المحذاكم األعلى

()9
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فل التقاضذل قد يةوز تاذييقه اطرق مختلفةل ضذمن حدود معينة .وقد أثبته المحكمة الدسذتورية أياذاً فل
سذ ذ ذ ذوااقها القا ذ ذ ذذائية أن المادتين  )2(84و )2(401من قانون الجراءات المدنية دس ذ ذ ذذتوريتان االفعل احيم

أنهمذا ل تقيذدان من حمذايذة حقوق المواطنين( .)10بذل على العكس من ذلذكل فذإن اشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتراط التمثيذل القذانونل

يحمل حقوق المسذ ذ ذذت نفينل نظ ًار إلى تعقد وأهمية اإلجراءات والمنازعات الدسذ ذ ذذتورية والكفاء التل تتسذ ذ ذذم بها
إجراءات المحاكم .ورأت المحكمة الدس ذذتورية فل سذ ذوااقها القا ذذائية أن الطاعنين يحتاجون إلى الحماية فل

ش ذ ذ ذ ذذكل معرفة ويبر قانونيتين مهنيتين لتمكنهم من تحديد حقوقهم والتزاماتهم الدس ذ ذ ذ ذذتورية اطريقة فعالة وفل
الوقه المناسب.

ورأت المحكمة الدس ذذتورية أياذ ذ ًا أن ادعاء ص ذذاحب البالغ ا نه لم يكن اإمكانه الس ذذتعانة بتمثيل
6-4
قانونل هو ادعاء ل صذذلة له االموضذذوع ألن المواد من  164إلى  168من قانون الجراءات المدنية تعفى
من اللتزام اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذداد تكذالي الذدعوى .وتحذدد المذادتذان  165و 166من قذانون الجراءات المذدنيذة أياذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاً
إجراءات المطالبة برد ه ه التكالي .
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وكما هو مبين فل قرار المحكمة الدس ذ ذ ذ ذ ذذتوريةل كان ينبغل أن يس ذ ذ ذ ذ ذذتنفد ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ س ذ ذ ذ ذ ذذبل

النتصذ ذ ذذاف المحلية فيما يتعلق امطالبته االحماية قبل تقديم شذ ذ ذذكواه الدسذ ذ ذذتورية .بيد أن صذ ذ ذذاحب البالغ لم

يحذذاول حتى أثنذذاء اإلجراءات المذذدنيذ ة رفع دعوى اعذذدم قذذدرتذذه على س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذداد تكذذالي

المحكمذذة لكل تتمكن

ال قانونياً مةانياً إذا كان ذلك ض ذ ذ ذ ذ ذذرورياً لحماية حقوقهل على النحو ال
المحاكم من منحه تمثي ً
قانون اإلجراءات المدنية.
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يقتا ذ ذ ذ ذ ذذيه

وموقف المحكمة الدس ذ ذ ذ ذذتورية ثابه فل ه ه المس ذ ذ ذ ذ لة .فقد ذهبه المحكمةل فل قرارها IU-28/2005

الم ر  30نيسذذان/أبريل  2009ل إلى أن اشذذتراط التمثيل القانونل اإللزامل للمسذذت نفين ل يشذذكل تميي از على
أسذ ذ ذ ذ ذذاس الملكية .ويرجع ذلك إلى أن األحكام ذات الصذ ذ ذ ذ ذذلة من قانون الجراءات المدنية تنص على إعفاء
األفراد ال ين ل يستطيعون رد تكالي

الدعاوىل وتقر الحق فل الحصول على معونة قاائية ألولئك ال ين

أعفوا تماما من ه ا السذ ذذداد وال ين يحتاجون إلى معونة قاذ ذذائية لحماية حقوقهم .وعلى الرمم من أن الحق

فل اإلعفاء يةب أن يمارس فل دعاوى الدرجة األولىل فإن أثره يمتد إلى الدعاوى التل تنطو على س ذ ذذبل
انتصاف قانونية استثنائية.
عليقات صاحو ال
1-5

على م حظات الهاللة الطرف بر ن المق ولية الاألسس الموضوعية

يكرر صذ ذذاحب البالغل فل تعليقاته الم رية  2آب/أمسذ ذذطس 2017ل حةةه التل سذ ذذاقها وي كر

ك لك أنه لم يدع قكل كما تدعل الدولة الطرفل أن ش ذ ذ ذ ذ ذ ذذرط التمثيل القانونل يش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكل انتهاكاً للماد  6من
التفاقية األوروبية لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذذان .بل تكمن المشذ ذ ذ ذذكلة ااألحرى فل أنه ااإلضذ ذ ذ ذذافة إلى اشذ ذ ذ ذذتراط التمثيل

القانونلل ل توجد فرصذذة حقيقية ومةدية للحصذذول على تمثيل قانونلل إذا لزم األمرل فل ظل ياب نظام

للمعونة قا ذ ذ ذ ذ ذذائية .وحةة الدولة الطرف فيما يتعلق اقانون الدفاع ل ص ذ ذ ذ ذ ذذلة لها االموض ذ ذ ذ ذ ذذوع ألن محامل

ص ذ ذ ذذاحب البالغ لم ينس ذ ذ ذذحب من القا ذ ذ ذذية أثناء النظر فل الجراءات .وحةة الدولة الطرف ا ن ص ذ ذ ذذاحب

البالغ كان اإمكانه التماس تعوي
2-5

من محاميه هل حةة منافية للعقل ومير ذات صلة.

وي كر صذاحب البالغ أنه ل يتفق صذاحب البالغ مع جميع النقاط التل أثيرت فل قرار المحكمة

الدسذ ذ ذ ذذتورية وهو يقدم ترجمة للمواد من  164إلى  167من قانون اإلجراءات المدنية .ذلك أن تقديم التماس

إلى المحكمة البتدائية لطلب اسذ ذذترداد رسذ ذذوم المحكمة ل يشذ ذذكل سذ ذذبيل انتصذ ذذاف واقعي ًا وفعالً يتعين على
صذ ذ ذذاحب البالغ اسذ ذ ذذتنفاده .بل يةب تقديم اسذ ذ ذذتئناف النق فل ماذ ذ ذذون  30يوماً من تاريخ اسذ ذ ذذتالم قرار
()10
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تستشهد الدولة الطرف اقرار المحكمة الدستورية رقم  IU-28/2005الم ر  30نيسان/أبريل .2009
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المحكمة النهائل .ول يمكن طلب تمديد الوقه لتقديم طعن االنق

 .وبعد أن حصذ ذذل صذ ذذاحب البالغ على

البتدائية بتغيير أ جزء من القرار .وبدون إعفاء من رد تكالي

المحكمةل لم يتمكن صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ من

قرار قاائل نهائل يلزمه بدفع تكالي المحكمة البالا قدرها  173 500دينارل أصبص من المستحيل قانونًا
إعفايه من سذ ذذداد تكالي المحكمة .ويرجع ذلك إلى أنه اعد صذ ذذدور ذلك القرارل لم يكن مسذ ذذموحاً للمحكمة
الحصول على تمثيل قانونل مةانل.

3-5

وح تى لو أمكن التغلب على ه ه العقبة اإلجرائيةل فإن صذ ذ ذذاحب البالغ كان سذ ذ ذذيواجه صذ ذ ذذعوبات

أيرى فل اس ذ ذ ذذترداد تكالي

المحكمة .ولكل يتقدم األفراد اطلب للحص ذ ذ ذذول على إعفاءل يةب تقديم ش ذ ذ ذذهاد

ملكية صذذادر من سذذلطة مختصذذة ويسذذتغرق الحصذذول على ه ه الشذذهاد عد أيام على األقل .وباإلضذذافة

إلى ذلكل فحتى إذا جرت الموافقة على طلب اإلعفاء االكاملل يظل األفراد ام للزمين اإثبات ضذ ذذرور التمثيل
القانونل لحماية حقوقهم من أجل الحصذ ذ ذ ذ ذذول على معونة قاذ ذ ذ ذ ذذائية مةانية .ويحتمل أياذ ذ ذ ذ ذاً أن يطول أمد
عملية رد التكالي

لرتباطها ا كثر من سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطة واحد معنية ااتخاذ القرار فبينما تبه المحكمة البتدائية

فل طلب المعونة القاذ ذ ذذائيةل يقرر رئيس المحكمة البتدائية من يةر توكيله محاميا .وكان اإمكان الدولة
الطرف أن تقدم إحصذذاءات عن متوسذذك الوقه الالزم لمعالةة طلبات رد تكالي

المعونة القاائية المةانيةل ولكنها لم تفعل ذلك.

المحكمة والحصذذول على

ويالصذ ذ ذ ذذة القول أن من مير الواقعل إلى حد كبير أن ياتللوكقع من المسذ ذ ذ ذذت نف االنق
4-5
ماذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذون  30يومذذال بتةميع جميع الوثذذائق الالزمذذةل وتقذذديم طلذذب للعفذذاء من التكذذالي من المحكمذذةل
ل القيام فل

والحص ذ ذ ذذول على قرار اشذ ذ ذ ذ ن ذلك الطلبل والحص ذ ذ ذذول على قرار منفص ذ ذ ذذل بتوكيل محام فل إطار المعونة

القا ذذائية وإطالع المحامل على وقائع القا ذذيةل وطلب تقديم الس ذذتئناف من المحامل .وله ا الس ذذببل فإن
إجراءات الحصذ ذ ذ ذذول على إعفاء من تكالي

المحكمة وعلى المعونة القاذ ذ ذ ذذائية المةانية ل تشذ ذ ذ ذذكل سذ ذ ذ ذذبيل

انتصاف فعال يتعين على صاحب البالغ استنفاده.
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واسذتشذهادًا االسذوابق القاذائية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذان اشذ ن قاذية ماشذيريفيتش ضذد

ص ذ ذربيا()11ل ي كد ص ذ ذذاحب البالغ من جديد أن محكمة النق
حقه فل اللةوء إلى المحكمة وحرمته من العدالة.
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العليال برفا ذ ذذها طعنه االنق

ل تديله فل

ويتمثل أحد األهداف الرئيس ذ ذذية لالس ذ ذذتراتيةية الوطنية للص ذ ذذالح القا ذ ذذائل للفتر 2018-2013

ويطة العمل المتص ذذلة بها فل تحس ذذين إمكانية اللةوء إلى القا ذذاء .وت كد الس ذذتراتيةية ويطة العمل على

أهمية اعتماد وتنفي مشروع القانون المتعلق االمعونة القاائية المةانية.
المسائل الاإلرراءات المعرالضة على اللجنة

النظر فل المقبولية
1-6

قبذذل النظر فل أ ادعذذاء يرد فل بالغ مذذال يةذذب أن تقرر اللةنذذةل وفقذاً للمذذاد  97من نظذذامهذا

ل أم ل اموجب البروتوكول اليتيار .
الدايللل ما إن كان البالغ مقبو ً

وق ذذد ت ذ ك ذذدت اللةن ذذةل وفقذ ذ ًا لم ذذا تنص علي ذذه الم ذذاد ()2(5أ) من البروتوكول اليتي ذذار ل من أن
2-6
المس لة ذاتها ليسه قيد البحم فل إطار أ إجراء آير من إجراءات التحقيق الدولل أو التسوية الدولية.
3-6

وتحيك اللةنة علماً اموقف الدولة الطرف القائل ا ن ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يس ذ ذ ذ ذ ذذتنفد جميع س ذ ذ ذ ذ ذذبل

النتصذ ذ ذذاف المحلية المتاحةل على النحو المطلوب فل الماد ()2(5ب) من البروتوكول اليتيار  .وتحيك

()11
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اللةنة علم ًا احةة الدولة الطرف القائلة ا ن ص ذ ذ ذذاحب البالغ لم يس ذ ذ ذذتفد من اإلجراء المنص ذ ذ ذذوص عليه فل
قانون الجراءات المدنية لطلب رد تكالي المحكمة والحصذ ذ ذ ذ ذ ذذول على المعونة القاذ ذ ذ ذ ذ ذذائية المةانية .وترى

اللةنة أن مسذ ذ لة توافر سذ ذذبل النتصذ ذذاف ه ه وفعاليتها ترتبك ارتباطاً وثيقاً فل ه ه القاذ ذذية اةوهر الحةج
التل س ذذاقها ص ذذاحب البالغ فيما يتعلق االلةوء إلى القا ذذاء .وتالحك اللةنة ك لك أن ص ذذاحب البالغل فل

اسذ ذذتئنافه لقرار محكمة النق

العليا أمام المحكمة الدسذ ذذتوريةل أثار جوهر ادعاءاته اموجب الماد )1(14ل

مقروء امفردهذذا وبذذالقتران مع المذذاد  26من العهذذد .وتبع ذ ًا ل ذ لذذكل ترى اللةنذذة أن المذذاد ()2(5ب) من
البروتوكول اليتيار ل تمنعها من النظر فل األسس الموضوعية له ا البالغ.
4-6

وتحيك اللةنة علماً اادعاء صذذاحب البالغ أنه حرم من اللةوء إلى محكمة النق

العليال انتهاكاً

لحقوقذذه اموجذذب المذذاد )1(14ل مقروء امفردهذذا وبذذالقتران مع المذذاد  26من العهذذد .وتحيك اللةنذذة علمذ ًا
اموقف صذذاحب البالغ القائل ا ن القانون الدايلل ال يشذذترط تمثيل المسذذت نفين االنق بوجود محام هو

قانون يمنعه من الوص ذ ذ ذذول إلى المحكمةل ألن محاميه آن اف رف

تقديم الس ذ ذ ذذتئناف ولم يعد ملفه إليه إل

قبذل أيذام قليلذة من الموعذد النهذائل لتقذديم الطلبذاتل ممذا لم يترف لذه الوقذه الكذافل للعثور على محذام جذديذد.

وتحيك اللةنة علم ًا بت كيد ص ذ ذذاحب البالغ أنه عندما قدم الس ذ ذذتئناف ااس ذ ذذمه الش ذ ذذخص ذ ذذلل رفا ذ ذذته محكمة
النق العليا ألنه لم يقدمه محام .وتحيك اللةنة علماً احةة صذ ذذاحب البالغ ا ن ذلك قد شذ ذذكل تميي اًز قائماً
على الوضذ ذذع المالل لصذ ذذاحب البالغ .وتحيك اللةنة علم ًا أيا ذ ذ ًا بت كيد صذ ذذاحب البالغ أن الفتر القصذ ذذير
لتقديم الطلبات البالغة  30يوماً ل لم تكن لتسذمص له االحصذول فل الوقه المناسذب على رد تكالي

و/أو المعونة القاائية لو أنه طلبها من يالل اإلجراءات المنصوص عليها فل القانون.
5-6

وتشذذير اللةنة إلى تعليقها العام رقم  )2007(32ال

المحكمة

جاء فيه أن الحق فل اللةوء إلى المحكمة

على قذدم المس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاوا ل الوارد فل المذاد  )1(14من العهذدل يتعلق اذاللةوء إلى المحذاكم البتذدائيذة ول يتنذاول

مس ذ ذ لة الحق فل السذ ذذتئناف أو سذ ذذبل النتصذ ذذاف األيرى( .)12وتالحك اللةنة أيا ذ ذ ًا أن ه ا البالغ يتعلق
امسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لذة تخص العمذل المذدنلل وتالحك أن المذاد () 3(14د) من العهذدل التل تنص على حق محذدود فل
الذدفذاع عن النفسل تنطبق على المذدعى عليهم الةنذائيين وليس على المتقذاضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذين المذدنيين .وتذ كر اللةنة

كذ لذك اذ ن الحق فل إعذاد النظر من جذانذب محكمذة أعلى اموجذب المذاد  )5(14من العهذد ل ينطبق على

اإلجراءات التل تحدد الحقوق واللتزامات فل دعوى قا ذ ذ ذ ذذائيةل أو أ إجراء آير ل يكون جزءًا من عملية
اس ذ ذ ذذتئناف جنائية( .)13وعليهل ترى اللةنة أن ادعاء ص ذ ذ ذذاحب البالغ اش ذ ذ ذ ن حرمانه من اللةوء إلى محكمة
النق

العليذا يقع يذار .نطذاق الحمذايذة المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليهذا فل المذاد  14من العهذدل وبذالتذالل فهو مير

مقبول من حيم الموضوع اموجب الماد  3من البروتوكول اليتيار .

وتحيك اللةنة علماً أياذ ذ ذ ذ ذ ًا اادعاء ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن قرار المحكمة الدس ذ ذ ذ ذذتورية مير واض ذ ذ ذ ذذص
6-6
ويذاط،ل ويافتر أنذه يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذل انتهذاكذ ًا للحق فل محذاكمذة عذادلذة اموجذب المذاد  )1(14من العهذد .وتذ كر
اللةنذة اذ ن محذاكم الذدول األطراف فل العهذد هل التل تقوم عمومذا بتقييم كذل من الوقذائع واألدلذةل وتطبيق
التشذريعات المحلية فل القاذية المعنيةل ما لم يثبه أن تقييمها كان تعسذ ي ًا اشذكل واضذص أو بلا حد الخط
الواضذص أو إنكار العدالةل أو أن المحكمة قد انتهكه اخالف ذلك التزامها االسذتقاللية والحيادية( .)14وترى

اللةنة أن المعلومات المتاحة لها ل تثبه أن قرار المحكمة الدس ذذتورية اشذ ذ ن ش ذذكوى ص ذذاحب البالغ يعانل

من أوجه القصذ ذ ذ ذذور ه ه .بل رفاذ ذ ذ ذذه المحكمة ااألحرى الشذ ذ ذ ذذكوى ألن القرار المطعون فيه الصذ ذ ذ ذذادر عن
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()14

التعليق العام رقم  .)2007(32انظر أياًا قاية تيفانشوف وآيرون ضد بيالروس ()CCPR/C/122/D/2201/2012ل الفقر .6-6
GE.22-08608

CCPR/C/131/D/2869/2016

محكمة النق

العليا اسذ ذذتند إلى أن المادتين  )2(84و )2(401من قانون اإلجراءات المدنية تشذ ذذترطان أن

يمثل األفراد محام فل دعاوى المراجعةل وأن صذاحب البالغ لم يحاول التماس المعونة القاذائية عن طريق
اإلجراءات التل يسذ ذذمص بها القانون .ل لكل ترى اللةنة أن صذ ذذاحب البالغ لم يثبهل ألم ار

المقبوليةل أن

قرار المحكمة الدس ذذتورية كان تعسذ ذ ي ًا أو ياطئ ًا اش ذذكل واض ذذصل أو بلا حد إنكار العدالة .وبناء عليهل تعلن
اللةنة أن ه ا الةزء من البالغ امقتاى الماد  )1(14مير مقبول اموجب الماد  2من البروتوكول اليتيار .
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وعليهل تقرر اللةنة ما يلل:
(أ)

أن البالغ مير مقبول اموجب المادتين  2و 3من البروتوكول اليتيار

(ب)

إحالة ه ا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البالغ.
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