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الوثائق المرجعية:
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يسمبر ( 2020لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتما اآلراء:
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الموضوع:

عذدم إجراء تحقيق فاذال في ا عذاءال الماذاملذة أو الاقوبذة

المسائل اإلجرائية:

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالة ن سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذا نيذد النظر في إ ار إجراء

ر من

إجراءال التحقيق الدولي أو التسذ ذ ذ ذذوية الدوليةا واسذ ذ ذ ذذتن ا

سبل االنتصاف الدا لية

المسائل الموضوعية:

المااملة أو الاقوبة القاس ذ ذ ذذية أو الالإنس ذ ذ ذذانية أو المهينةا

والحق في محاكمة عا لةا والحق في الحصول على سبيل

انتصاف فاال

*

**

موا الاهد:

()3(2أ) و 7و)1(14

موا البروتوكول اال تياري:

 2و 3و()2(5أ) و(ب)

اعتمدتها اللجنة في ورتها  12( 130تشرين األول/أكتوبر  6-تشرين الثاني/نوفمبر .)2020
شذذارف في ارسذذة البالغ أعاذذاء اللجنة التالية أسذذمايام :تانيا ماريا عبد ،روتشذذول ،وعيا ،بن عاشذذور ،عارف بلقان ،وأحمد أمين

فتح هللا ،وفورويا شويتشي ،وكريستوف ااينز ،وبامريم كويتا ،و ي يد ا ذذ .مور ،وفوتيني اا اررتزي  ،وايرنان كوي از ا كابريرا ،وفاسكا

سانسين ،و وسيه مانويل سانتوس ااي  ،ويوفال شاني ،وايلين تيغرو جا ،وأندرياس ريمرمان ،وجنتيان ريبيري.
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ص ذ ذذاحب البالغ او ميتكو فانش ذ ذذيف ،الموا ن البلغاري المولو في  1حزيران/يونيه  .1985واو
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يدعي أن الدولة الطرف انتهكذ

حقونه المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو

عليهذا في المذا تين  7و )1(14من الاهذد ،مقروءتين

ل البروتوكول اال تياري حيز الن اذ االنسذ ذ ذ ذ ذ ة

على حد وباالنتران مع ال قر (3أ) من الما  2منه .وند

صاحب البالغ محام.
لبلغاريا في  26حزيران/يونيه  .1992ويمثل
َ
الوقائع كما عرضاا صاحم البالغ

ذتقل صذذاحب البالغ ،الالي كان ال لا في السذذنة الثانية في جاماة
1-2
في  15أيلول/سذذبتمبر  ،2005اسذ ص
صذ ذذوايا التقنية ،حافلة من صذ ذذوايا إلى كار جالي .ووصذ ذذل الحافلة إلى وجهتها في نحو السذ ذذاعة .19/45
وأثناء س ذ ذذير ،في شذ ذ ذوارع كار جالي س ذ ذذمع طوال أندام ل ه ،وباد لحظة ااجمه فجا ل رجل ض ذ ذذخم الجثة.
وظن ص ذذاحب البالغ أنها عملية س ذذطو فلكم المهاجم في وجهه فاعال عن الن  .وفي ون الحق ،وص ذذل

رجل ثان إلى مكان الحا ث وااجم أياذال صذاحب البالغ ولكمه .وضذرب صذاحب البالغ على أرسذه اآلة صذل ة

وسذذقف في الشذذارع( .)1وواصذذل الرجالن ض ذربه وركله بينما كان ملقى على األر .،وحاول ون جدود الدفاع
أعطني

عن ن سذ ذذه واو ال يزال ياتقد أنه يتار ،للسذ ذرنة .وسذ ذذاله أحد الرجلين المهاجمين :أين الحشذ ذذي
وفي تلظ اللحظة ،اعتقد صذ ذ ذذاحب البالغ أنه يتار ،لالعتداء من رنبل تجار مخدرال ياتقدون
الحشذ ذ ذذي
طال أنه تاجر مخدرال
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ر .فاجاب اانه ال يملظ أي حشي

وأنه ال يمارس االا النوع من الامل.

وكبَّل الرجالن يدي صاحب البالغ ووضاا ،في سيار  .وي يد صاحب البالغ اانه في تلظ اللحظة

فقف عرَّف الرجالن ن سذذيهما اانهما من ض ذ اش الشذذر ة .ولدد وصذذول الرجلين إلى مركز الش ذر ة ،اكتش ذ ا

حدوث طا وأن صذ ذذاحب البالغ لي

الشذ ذذخص الالي ي حثان عنه .ونقل صذ ذذاحب البالغ إلى المسذ ذذتش ذ ذ ى

حيث أماذى أرباة أيام للاال من اإلصذااال التي لحق

اه نتيجة الاذرب .وصذدرل شذها

بية شذرعية

لصذذاحب البالغ ت يد ااصذذابته برضذذو ،تهتصكية في أرسذذه وكدمال واضذذحة اسذذبب رضذذو ،في الجلد على
الجانب األيمن من اطنه(.)2
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وفي  26أيلول/سذ ذ ذذبتمبر  ،2005ندم صذ ذ ذذاحب البالغ شذ ذ ذذكود إلى مدير مديرية منطقة كار جالي

التاااة لورار الدا لية ضد الاااطين اسبب الانف الالي تار ،له .وفي  13تشرين األول/أكتوبر ،2005

أنر المدير اان اس ذ ذذتخدام القو من جانب ض ذ ذذااطي الش ذ ذذر ة لم يكن متناسذ ذ ذ ال ،وأنهما تصذ ذ ذرفا ااامال اادم
إبالغ صاحب البالغ أنهما ضااطا شر ة ،وأنهما تارضا لاللظ لاقوبال تا يبية(.)3
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وفي تاريخ غير محد  ،ندم ص ذ ذذاحب البالغ الش ذ ذذكود ن س ذ ذذها إلى مكتب المدعي الاام الاس ذ ذذكري

لمنطقة بلوفديف .وفي  17تشذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2005رفض المكتب لب إنامة عود جنائية ض ذ ذ ذ ذ ذذد
ض ذذااطي الش ذذر ة المانيين .وفي  9ش ذ اش/فبراير  ،2006نقض مكتب المدعي الاام الاس ذذكري االس ذذت نافي

نرار مكتب المدعي الاام الاسكري لمنطقة بلوفديف وأمر ااتخاذ إجراءال جنائية ضد ضااطي الشر ة.
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وفي  28تمور/يوليه  ،2006اتهم مكتب المدعي الاام الاس ذ ذ ذ ذذكري لمنطقة بلوفديف الا ذ ذ ذ ذذااطين

االحاق ضذرر جسذدي اسذيف اصذاحب البالغ ،اموجب الما  ،)1(131مقروء ل ااالنتران مع الما ،)1(130

2

أثناء إجراءال المحكمة أن ضااطي الشر ة ضربا صاحب البالغ ااألص ا .

()1

ثب

()2

أرفق صذ ذذاحب البالغ اشذ ذذكوا ،صذ ذذو الر لجروحه ،فاذ ذالل عن ملخص اال رنسذ ذذية لشذ ذذها الطب الشذ ذذرعي (رنم  )05/264المؤر ة 17
أيلول/سبتمبر .2005

()3

انظر ال قر  ،2-4التي تقدم فيها الدولة الطرف مزيدال من المالومال .وأرفق ص ذ ذذاحب البالغ اش ذ ذذكوا ،ملخصذ ذ ذال اال رنس ذ ذذية للرس ذ ذذالة
المؤر ة  13تشرين األول/أكتوبر  2005الموجهة من مدير مديرية منطقة كار جالي التاااة لورار الدا لية.
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والمذذا  )3(20من القذذانون الجنذذائي( .)4وأنذذام ذ

محكمذذة بلوفذذديف الاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكريذذة االبتذذدائيذذة عود جنذذائيذذة

(رنم  .)2006/160وأنام صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ عود مدنية ضذ ذ ذ ذ ذذد المدعى عليهما للمطال ة بتاوياذ ذ ذ ذ ذذال عن
األضرار المانوية التي لحق
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اه ،ندراا  8 000لي ا (حوالي  4 800والر).

وفي  16أيلول/سذذبتمبر  ،2006برأل محكمة بلوفديف الاسذذكرية المتهمين( .)5و لصذ المحكمة

إلى أن ضذ ذذااطي الشذ ذذر ة عرَّفا ن سذ ذذيهما عندما حال ار صذ ذذاحب البالغ اقولهما الزم مكانظ الشذ ذذر ة  ،وأن

الاذذااطين ااجما صذذاحب البالغ ألنه ناومهما وااجمهما .واعتبرل المحكمة أن القو التي اسذذتخدمها ضذذااطا

الشذر ة تندر في إ ار القانون وال تتجاور في حدتها ما او ضذروري لك ح مقاومة صذاحب البالغ .واسذتانف
صاحب البالغ ومكتب المدعي الاام الاسكري لمنطقة بلوفديف االا القرار أمام محكمة االست ناف الاسكرية.
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وفي  10كانون الثاني/يناير  ،2007ألغ

محكمة االسذذت ناف الاسذذكرية القرار ،وأ ان

االتسذذبب في إلحاق أذد بدني اسذذيف اصذذاحب البالغ ،وفرض ذ

المتهمين

غرامة إ ارية على كل متهم ندراا 1 000

لي ا (حوالي  604والرال) )6(.وأمرل المحكمة أياذال بدفع تاويض لصذذاحب البالغ عن األضذرار المانوية
التي لحق اه ،ندر 1 500 ،لي ا (حوالي  907والرال).

و لب المدعي الاام ،اسذ ذ ذ ذذتنا لا إلى الما  )1(422من نانون اإلجراءال الجنائية ،إلغاء ذلظ القرار
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أمام محكمة النقض الاليا ،ألن الحقوق اإلجرائية للمتهمين انتهك  .ولم يتلق صذ ذ ذذاحب البالغ الطلب الالي
ندمه المدعي الاام ،ولم يسذ ذ ذذتدع للحاذ ذ ذذور أمام محكمة النقض الاليا عند النظر في ناذ ذ ذذيته( .)7وفي 18

كانون األول /يسذ ذذمبر  ،2007ألغ المحكمة نرار محكمة االسذ ذذت ناف الاسذ ذذكرية المؤر  10كانون الثاني/
يناير  2007اكامله وأعا ل القاية إلى المحكمة ن سها إلعا النظر فيها من رنبل ائر أ رد.
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وفي  17كانون الثاني/يناير  ،2008أيدل محكمة االس ذ ذذت ناف الاس ذ ذذكرية ،اموجب نراراا رنم ،3

نرار المحكمة االبتدائية ،واي محكمة بلوفديف الاسذكرية ،بتبرئة المتهمين ورفاذ

االتاويض( .)8وأعلن
10-2

المحكمة أن الحكم نهائي وغير نابل لالست ناف.

مطال ة صذاحب البالغ

وفي  2حزيران/يونيه  ،2008ندم صذذاحب البالغ شذذكود إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذذان

ا عى فيها انتهاف الموا  3و )1(6و 13من ات اقية حماية حقوق اإلنسذ ذذان والحريال األسذ ذذاسذ ذذية .وفي 10

تمور/يوليه  ،2014أبلغته المحكمة اان ل ه غير مقبول ،نظ الر ألنه ال يمتثل لماايير المقبولية المنصو
عليها في الما تين  34و 35من االت اقية( .)9ويشذ ذذير صذ ذذاحب البالغ إلى االجتها القاذ ذذائي للجنة المانية
احقوق اإلنسذ ذذان ،الالي نبل

اللجنة اموج ه النظر في األس ذ ذ

الموضذ ذذوعية للقاذ ذذايا ااد صذ ذذدور نرار من

المحكمذذة األوروبيذذة لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان ااذذدم مقبوليتهذذا ،إذا لم ينظر في القاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة من حيذذث األسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

الموضوعية(.)10

()4

ت يد الدولة الطرف اان اإلجراءال السذ ذ ذذااقة للمحاكمة بدأل في  16شذ ذ ذ اش/فبراير  .2006ويقدم صذ ذ ذذاحب البالغ ترجمة اال رنسذ ذ ذذية

()5

أرفق صاحب البالغ اشكوا ،ملخصال اال رنسية لقرار المحكمة الاسكرية لمنطقة بلوفديف المؤر  16أيلول/سبتمبر .2006

()6

أرفق صاحب البالغ اشكوا ،ملخصال اال رنسية لقرار محكمة االست ناف الاسكرية المؤر  10كانون الثاني/يناير .2007

()7

ي يد صاحب البالغ اان مشاركته في اإلجراءال أمام المحكمة لم ير ذكراا في مقدمة القرار .وأرفق صاحب البالغ اشكوا ،ملخصال
اال رنسية لقرار محكمة النقض الاليا المؤر  18كانون األول /يسمبر .2007

()8

أرفق صاحب البالغ اشكوا ،ملخصال اال رنسية لقرار محكمة االست ناف الاسكرية المؤر  17كانون الثاني/يناير .2008

()9

أرفق صاحب البالغ اشكوا ،نسخة من رسالة المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان المؤر ة  10تمور/يوليه .2014

()10

اللجنة المانية احقوق اإلنسان ،ناية أشااال بويرتاس ضد إس انيا (.)CCPR/C/107/D/1945/2010
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الشكوى
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يدعي ص ذذاحب البالغ أن الدولة الطرف انتهك

حقونه المنص ذذو

من الاهد ،مقروءتين على حد وباالنتران مع ال قر (3أ) من الما  2منه.
حقونه المنص ذ ذ ذ ذذو

عليها في الما تين  7و)1(14
عليها في الما  7من الاهد،

واو يدعي أياذ ذ ذ ذ ذال أن الدولة الطرف انتهك
2-3
مقروء ل على حد وباالنتران اال قر (3أ) من الما  2منه .واو يؤكد أن الرض ذ ذذو ،التي لحق اه تس ذ ذذبب
فيها ضذااطا الشذر ة .وتد ل جسذامة اإلصذااال وعد اا ،وكاللظ شذد اآلالم والماانا التي لحق اصذاحب
البالغ ،في النطاق الما ي للما  7من الاهد .واسذذتخدم ضذذااطا الشذذر ة ماه القو البدنية غير المتناس ذ ة،

ون سذبب مشذروع واضذح .ويدعي صذاحب البالغ أياذال أن التحقيق في ا عاءاته المتالقة ااسذاء المااملة
من رنبل الشر ة لم يكن فااالل ،مما يشكل انتهاكال للماايير الدولية(.)11
3-3

ويحيل صذاحب البالغ إلى اجتها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذان في ناذية أسذينوف و رين

ضذذد بلغاريا ( ،)Assenov and others v. Bulgariaالالي ذاب

ايه إلى أنه عندما يدعي شذذخص ما

أنه تار ،لسذ ذ ذ ذذوء مااملة على أيدي الشذ ذ ذ ذذر ة ،فان المتطل ال اإلجرائية للما  3من ات اقية حماية حقوق

اإلنس ذذان والحريال األس ذذاس ذذية تنطوي على التزام ااجراء تحقيق رس ذذمي فاال( .)12وأش ذذارل المحكمة إلى أن

التحقيق ،كمذذا او الحذذال في المذذا  ،2ين غي أن يجري اطريقذذة ت اذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي إلى تحذذديذذد اويذذة المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذؤولين

وماانبتهم .واو يحيل أياذال إلى ال قر  117من القرار ن سذه ،التي أشذارل فيها المحكمة إلى أن الما 13
تك ل توافر سذ ذ ذذبيل انتصذ ذ ذذاف على الصذ ذ ذذايد الو ني إلن اذ جوار الحقوق والحريال المنصذ ذ ذذو عليها في
االت اقية ااي كيفية لاذ ذ ذ ذذمان إعمال اال ،الحقوق والحريال في النظام القانوني المحلي .ولاللظ فان أثر تلظ
الما او اش ذ ذذتراش توفير س ذ ذذبيل انتص ذ ذذاف محلي يس ذ ذذمح للس ذ ذذلطة الو نية المختص ذ ذذة اان تاال ما ذ ذذمون

الشذذكود المتالقة ااالت اقية وأن تمنح االنتصذذاف المناسذذب ،رغم أن للدول المتااند ااض السذذلطة التقديرية

ايمذا يتالق اطريقذة امتثذالهذا اللت ازمذاتهذا اموجذب ذلذظ الحكم .ويت ذاين نطذاق االلتزام اموجذب المذا  13ت اذال
لطبياة شكود مقدم الطلب اموجب االت اقية .وعندما يكون لدد ال ر ا عاء وجيه اانه تار ،لسوء مااملة
في انتهاف للما  ،3فان م هوم االنتصذ ذذاف ال اال يسذ ذذتلزم ،ااإلضذ ذذافة إلى إجراء تحقيق شذ ذذامل وفاال من

النوع الالي تقتاذذيه الما  3أيا ذال ،إتاحة إمكانية لجوء صذذاحب الشذذكود فاليال إلى إجراءال التحقيق و فع
التاويض عند االنتااء.
ويش ذ ذذير ص ذ ذذاحب البالغ أياذ ذ ذال إلى ال قر  140من نرار المحكمة األوروبية لحقوق اإلنس ذ ذذان في
4-3
ناية أنغيلوفا ضد بلغاريا ( ،)Anguelova v. Bulgariaالتي أشارل فيها المحكمة إلى أنه يجب وجو
عنصذر كاف من التدنيق الاام في التحقيق أو نتائجه لاذمان المسذاءلة عمليال ونظريال ،وللمحافظة على ثقة
الجمهور في التزام السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلطذال اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذا القذانون ،ولمنع أي مظهر من مظذاار التوا ؤ في األعمذال غير
المشروعة أو التسامح ماها .وند تختلف رجة التدنيق الاام المطلوبة من حالة إلى أ رد(.)13

5-3

ويجذا ل صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ اذان التحقيق في ا عذاءاتذه المتالقذة اذاالنتهذاكذال التي تار ،لهذا على

أيدي ض ذ ذ ذذااطي الش ذ ذ ذذر ة ،على س ذ ذ ذذبيل ال ياس ،لم يكن فااالل ولم يكن ادفه تحديد اويتهما لغر ،إس ذ ذ ذذنا

()11

يحيل صذ ذذاحب البالغ إلى تاليق اللجنة الاام رنم  )1992(20اشذ ذذان حظر التااليب أو غير ،من ضذ ذذروب المااملة أو الاقوبة القاسذ ذذية

()12

European Court of Human Rights, Assenov and others v. Bulgaria (application No. 24760/94),

()13

4

أو الالإنسانية أو المهينة.

.judgment of 28 October 1998
European Court of Human Rights, Anguelova v. Bulgaria (application No. 38361/97), judgment of
.13 June 2002
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المس ذ ذ ذ ذ ذذؤولية الجنائية لهما .فمن ناحية ،لم يتس ذ ذ ذ ذ ذذن لص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ الوص ذ ذ ذ ذ ذذول ال الي إلى التحقيق أثناء

اإلجراءال األولية .ولم يتمكن من المش ذذاركة أثناء اس ذذتجواب ض ذذااطي الش ذذر ة المتهمين أو ش ذذهو اما .بل
إن نانون اإلجراءال الجنائية ال يتيح للاذذحية أي نشذذاش إجرائي رسذذمي أو م ا ر رسذذمية في شذذكل

ل ال

ومالحظال و اون  .واو يشذ ذ ذ ذذير إلى ال قر  86من نرار المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذذان في ناذ ذ ذ ذذية

أسذ ذ ذذينوف و رين ضذ ذ ذذد بلغاريا ،التي ذكرل فيها المحكمة أن القانون البلغاري ال يجيز لصذ ذ ذذاحب الشذ ذ ذذكود

اتخذذاذ إجراء للمالحقذذة الجنذذائيذذة ايمذذا يتالق اجرائم يزعم أن عمالء الذذدولذذة ارتكبواذذا أثنذذاء أ ائهم لواج ذذاتهم.
وي يذد صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ اان ذلظ ياني أن جميع إجراءال التحقيق تتخذال ام ذا ر من الهي ذال الاذامة المانيذة
وتح

إشرافها ،وأن الاحايا لي

لهم أي تاثير في سير تلظ اإلجراءال.

ويدعي ص ذذاحب البالغ أياذ ذال أن لجوء ،إلى محكمة النقض الاليا ا ذذع لقيو ال مبرر لها .فلم
6-3
يتلق ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ نس ذ ذ ذ ذذخة من لب المدعي الاام المقدم إلى محكمة النقض الاليا إللغاء نرار محكمة
االسذ ذذت ناف الاسذ ذذكرية ولم يسذ ذذتدع للمشذ ذذاركة في اإلجراءال .واو يدفع اان محكمة النقض الاليا ،التي منع
من تقديم شذذها ته أمامها ،اي التي ألغ

الحكم الصذذا ر عن محكمة االسذذت ناف الاسذذكرية لصذذالحه .وأ د

ذلظ عمليال إلى حرمانه من التاويض عن األضذ ذرار المانوية ،الالي منحته له محكمة االس ذذت ناف الاس ذذكرية
في حكمها النهائي.
ويدعي صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أياذ ذ ذ ذال انتهاف أحكام الما  )1(14من الاهد .فهو يدعي أن سذ ذ ذ ذذلطال
7-3
ص
الذدولذة الطرف لم تحترم حقذه في الوصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول الكذامذل إلى محكمذة وفي مبذدأ تكذافؤ ال ر  ،حيذث لم يخطر
اطلب المدعي الاام المقدم إلى محكمة النقض الاليا إللغاء نرار محكمة االسذ ذذت ناف الاسذ ذذكرية ولم يسذ ذذتدع

للمشاركة في تلظ اإلجراءال.
8-3

ويحيل صذ ذذاحب البالغ إلى اجتها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذ ذذان في ناذ ذذية كيهايا و رين

ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بلغذاريذا ( ،)Kehaya and others v. Bulgariaالتي الحظذ

فيهذا المحكمذة أن نه محكمذة

النقض الاليا ،في حكمها الصذ ذ ذذا ر في  10تش ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2000كان له عالو على ذلظ أثر في

إتاحة فرصذذة ثانية للدولة للحصذذول على إعا نظر في نزاع سذذبق ال صذذل ايه ااحكام نهائية في إجراءال
عود كان كيان

ر ناشذ ذ عن الدولة ،واو سذ ذذلطة إ ارية متخصذ ذصذ ذذة مسذ ذذؤولة عن ر الممتلكال – أي

لجنة األ ارضذذي ،رفال فيها ومنح جميع الوسذذائل اإلجرائية للدفاع عن مصذذلحة الدولة( .)14ومن الواضذذح أن
إعا النظر اال ،كان

ممكنة ون أي نيو رمنية ولم يكن من الممكن مناها إال ااد انقاذ ذ ذ ذذاء فتر الحيار

االتقا م .ولم يتسم االا النه االتوارن و لق حالة من عدم اليقين القانوني.

9-3

وفي اال ،القاذية ،يرد صذاحب البالغ أن انتهاف مبدأ االسذتقرار القانوني ينشذا من إمكانية إعا

فتح القا ذ ذذايا الجنائية المس ذ ذذتكملة والغاء الق اررال الس ذ ذذارية ،المش ذ ذذار إليها في الما  )5()1(422من نانون

اإلجراءال الجنائية في فرضذيال صذيغ

اطريقة غير واضذحة .ويشذير االا الحكم صذراحة إلى األسذ

الثالثة

إللغاء األحكام في مرحلة النقض ،على النحو المشذ ذ ذذار إليه في الما  )1(348من القانون ،واي( :أ) انتهاف

القانونا (ب) اإل الل الموضذ ذ ذ ذذوعي االقواعد اإلجرائيةا ( ) الاقوبة غير الاا لة على نحو واضذ ذ ذ ذذح .ويرد
ص ذ ذذاحب البالغ أن عدم وض ذ ذذوب التمييز بين ش ذ ذذروش االس ذ ذذت ناف في النقض اموجب الما  348وش ذ ذذروش

اإللغاء اموجب الما  422من القانون يهي الظروف لت س ذ ذذير متنانض وتطبيق تاس ذ ذ ي لش ذ ذذروش اإللغاء.
ومن شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان الوضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع غير المحذد المذد والذالي ال يمكن التنبؤ اذه أن يقو ،مبذدأ االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتقرار القذانوني.

()14

GE.21-07465
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5

CCPR/C/130/D/2820/2016

ويش ذذير ض ذذمنال مص ذذطلح المحاكمة الاا لة إلى اش ذذت ار ال وض ذذوب القانون الواجب التطبيق وامكانية التنبؤ
االنتائ القانونية لقانون ماين.
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ويدعي صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن الدولة الطرف انتهك

حقونه التي تك لها الما ()3(2أ) من الاهد،

حيذث لم تجر تح يقذال عذا الل وفاذاالل وكذامالل في ا عذاءاتذه المتالقذة اذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء الماذاملذة على أيذدي ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذااطي
الش ذ ذ ذذر ة .ولم تقدم الدولة الطرف لص ذ ذ ذذاحب البالغ تاوياذ ذ ذ ذال عن األضذ ذ ذ ذرار التي لحق اه نتيجة النتهاف
حقونه التي تك لها الما تان  7و 14من الاهد.

11-3

ويطلب ص ذ ذ ذذاحب البالغ إلى اللجنة أن تامر الدولة الطرف ااعا فتح اإلجراءال الجنائية ض ذ ذ ذذد

ضااطي الشر ة اللالين اعتديا عليه بدنيال وبان تقدم له تاوياال كاايال.
مالحظات التولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية

الدولة الطرف ،في مالكر ش ذ ذ ذ ذ ذ وية مؤر ة  12نيس ذ ذ ذ ذ ذذان/أبريل  ،2017مالحظاتها اش ذ ذ ذ ذ ذذان

1-4

ندم
ص

2-4

وتقول الدولة الطرف إنه عقب المداامة التي نام

مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية.

بها الشذ ذ ذذر ة لغر ،إلقاء ال ض على تاجر

مخدرال مزعوم ،والتي تار ،اللها ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ألذد بدني فيف ،شذ ذ ذ ذ ذ ذكل

لجنة تا يبية في 16

أيلول/سذ ذ ذذبتمبر  2005اامر من مدير مديرية منطقة كار جالي التاااة لورار الدا لية .وأثناء التحقيق ،أ لى

صاحب البالغ والشهو اشها تهم ،و لب

محاضر من ضااطي الشر ة المانيين .وأ رج

الدولة الطرف

في ر اا الشذ ذذها الطبية الشذ ذذرعية رنم  05/264المؤر ة  17أيلول/سذ ذذبتمبر  .2005ورأل اللجنة التا يبية
أنه رغم التشذااه بين صذاحب البالغ والشذخص المطلوب اسذبب شذراء المخدرال ،تصذرف الاذااطان بتهور

وتجاور ،وات اا نهجال غير صحيح من الناحية التكتيكية ،ولم يكونا مستادين للتاامل مع المقاومة المحتملة.
ولم يتاكدا من أن صذ ذذاحب البالغ يدرف أنهما من موظ ي إن اذ القانون ،واسذ ذذتخدما نو غير متناسذ ذ ة وغير

مالئمة للوض ذذع الالي نش ذذا ،حتى ولو كان ص ذذاحب البالغ ند ااجم الا ذذااطين ظنال منه أنهما ياتديان عليه
ألجل سذ ذرنته .ولم يتونف اسذ ذذتخدام القو حتى ااد السذ ذذيطر على صذ ذذاحب البالغ ،مما يشذ ذذكل رنال ألحكام

الما  84من مدونة أ الق ض ذ اش ورار الدا لية .ورأل اللجنة التا يبية أن أفاالهما أس ذ رل عن اإلض ذرار
اسذذماة ض ذ اش ورار الدا لية .وأمرل اللجنة ااإلجراءال التالية :مااق ة أحد الاذذااطين ااقوبة تا يبية لمد

سذنة ،اي توجيه اللوم له اسذبب سذلوكه ،ونقله إلى وظي ة أ رد()15ا ومااق ة الاذااف اآل ر ااقوبة تا يبية

لمد ستة أشهر ،اي توجيه اللوم له(.)16
3-4

وتالحظ الذدولذة الطرف أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أنذام في  10تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  2005عود

ناذ ذ ذ ذذائية (رنم  )05/1674أمام مكتب المدعي الاام الاسذ ذ ذ ذذكري لمنطقة بلوفديف .وأسذ ذ ذ ذ ر ذلظ عن رفض

اتخاذ أي إجراءال تمهيدية للمحاكمة واغالق ملف القاذ ذ ذ ذذية .وفي  9كانون األول /يسذ ذ ذ ذذمبر  ،2005ألغى
مكتب المدعي الاام الاسذكري االسذت نافي األمر ،بناء على اسذت ناف ندمه صذاحب البالغ .وفي  17كانون

الثاني/يناير  ،2006وباد االنتهاء من تحقيق جديد ،أص ذ ذ ذ ذ ذ ذذدر مكتب المدعي الاام الاس ذ ذ ذ ذ ذ ذذكري أم الر جديدال
برفض اتخاذ إجراءال ما نبل تمهيدية للمحاكمة .وفي  6ش ذ ذ ذ ذ ذ اش/فبراير  ،2006ألغى مكتب المدعي الاام

الاسذكري االسذت نافي األمر مر أ رد ،عقب اسذت ناف ندمه صذاحب البالغ ،وصذدر أمر ااتخاذ اإلجراءال

الجنائية.

6

()15

تشير الدولة الطرف إلى أنه ،في  3كانون الثاني/يناير  ، 2012أنهي

()16

تشير الدولة الطرف إلى أنه في  21تشرين الثاني/نوفمبر  ، 2005أنهي

دمة الاااف في ورار الدا لية بناء على ل ه.
دمة الاااف في ورار الدا لية بناء على ل ه.
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وتش ذذير الدولة الطرف إلى أنه في  16شذ ذ اش/فبراير  ،2006بدأل اإلجراءال التمهيدية للمحاكمة

اشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان جريمذة اموجذب المذا  ،)1(131مقروء اذاالنتران مع المذا  )1(130والمذا  )2(20من القذانون
الجنائي .وحد ل مهلة ندراا  60يومال السذذتكمال التحقيق ،ومصرد ل ااد ذلظ مرتين .وفي ال تر من  27إلى
 29ذار/مارس  ،2006أجري عمليال مااينة لمس ذ ذ ذ ذ ذ ذذرب الحا ث ومنزل أحد الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذهو واتخالل إجراءال
تحقيق أ رد .وفي  26نيسان/أبريل  ،2006صدر تقرير بي شرعي عن اإلصااال التي لحق

البالغ .وجرد أثناء التحقيق استجواب شهو عيان على الحا ث.
5-4

اصاحب

وتوضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذح الذدولذة الطرف أنذه في  30أيذار/مذايو  2006و 20حزيران/يونيذذه  2006وجهذ

إلى

المتهمين االثنين تهم جن ذذائي ذذة ا ذذارتك ذذاب جريم ذذة اموج ذذب موا الق ذذانون الجن ذذائي الم ذذالكور أعال .،وانتهذ ذ
ْ
اإلجراءال الجنائية في  17كانون الثاني/يناير  2008ااصذ ذذدار محكمة االسذ ذذت ناف الاسذ ذذكرية الحكم رنم 3
بتاييد حكم البراء الصا ر من محكمة بلوفديف الاسكرية(.)17

6-4

وترد الدولة الطرف أنه ين غي إعالن عدم نبول البالغ ألن س ذذبل االنتص ذذاف المحلية لم تس ذذتن د.

7-4

وايمذا يتالق ا اذاليذة التحقيق ،تقول الذدولذة الطرف إن ال تر ال ذاصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذة بين الحذا ث ( 15أيلول/

وتؤكد أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ كان اامكانه ،وفقال للما  349من نانون اإلجراءال الجنائية ،أن يطلب نقض
الحكم أمام محكمة النقض الاليا.

المتهمين ( 17كانون الثاني/يناير  ،)2008التي تبلغ سذذنتين وأرباة أشذذهر ،ال تتجاور
سذذبتمبر  )2005وتبرئة
ْ
الحدو الزمنية الماقولة .وتاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيف أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يقدم أي شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكود أثناء اإلجراءال التمهيدية
للمحذاكمذة وأن األ طذاء التي لوحظذ في عمليذة جمع األ لة أثنذاء التحقيق لم تؤثر تاثي الر كبي الر على الق اررال
الص ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ر عن مكتب المدعي الاام أو األحكام القا ذ ذ ذ ذ ذ ذذائية التي تحد الطااع القانوني للجريمة( .)18وتؤكد
الدولة الطرف أن اإلجراءال الجنذائيذة التي ات اذ تسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتوفي الماذايير األوروبيذة للتحقيق ال اذال ،حيذث صلب
متطل ال حسن التوني والسرعة ،واالكتمال والشمولية ،والنزااة واالستقاللية وامكانية اإلشراف الاام.
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وتدفع الدولة الطرف اان صذذاحب البالغ سذمح له اممارسذذة حقونه كاذذحية لجريمة .وند اسذذتوفى

جميع الشذروش األسذاسذية ،اما في ذلظ إمكانية إنامة عود مدنية للحصذول على تاويض .وشذارف صذاحب

البالغ في إجراءال المحكمة االبتدائية ومحكمة االس ذذت ناف ،ش ذذخص ذذيال ومن الل محام وصكله ،اما في ذلظ
عندما اس ذذتؤن جلس ذذة االس ذذتماع في القا ذذية ااد تاجيلها .ولاللظ ،ت يد الدولة الطرف اان ص ذذاحب البالغ
أتيح

له جميع س ذ ذذبل االنتص ذ ذذاف ال االة المطلوبة اموجب الما  )3(2من الاهد ،وتالحظ الدولة الطرف

أن اال ،الما ال تتامن أي شرش إلزامي اان تقدم الدولة الطرف تاوياال.

وتؤكد الدولة الطرف أن ا عاء صذ ذذاحب البالغ انتهاف الما  ،7مقروء ل ااالنتران مع الما ،)3(2
9-4
ال أسذذاس له من الصذذحة أياذال ،ألنه سذمح له اممارسذذة حقونه في إ ار اإلجراءال الجنائية .وتشذذير الدولة
الطرف إلى أن ناذ ذذية صذ ذذاحب البالغ نظرل وفقال لإلجراء الاام ،رغم اسذ ذذتي اء الشذ ذذروش التي يتاين النظر
فيها وفقال لإلجراء المنصذ ذ ذ ذذو عليه في ال صذ ذ ذ ذذل  28من نانون اإلجراءال الجنائية ،المانون اإلع اء من
المسذ ذذؤولية الجنائية ا ر ،عقوبة إ ارية  ،الالي يسذ ذذت اد شذ ذذخصذ ذذية المدعي الاام الخا

والمدعي المدني.

وتدفع الدولة الطرف اان ال جدال في أن الدعود المدنية التي رفاها ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ نظرل في جلسذ ذ ذ ذ ذ ذذة

اسذ ذ ذ ذذتماع عا لة وعلنية من نبل محكمة مختصذ ذ ذ ذذة ومسذ ذ ذ ذذتقلة ومحايد أنشذ ذ ذ ذ
المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو

اموجب القانون ،على النحو

عليذه في المذا  )1(14من الاهذد .وترد الدولة الطرف أن مونف صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ من أن

اسذ ذذتي اء شذ ذذرش االنتصذ ذذاف ال اال مشذ ذذروش بنتيجة محد يجال البالغ غير مقبول ،نظ الر ألن االا الت سذ ذذير

()17

لمزيد من الت اصيل اشان اإلجراءال الجنائية ،يرجى الرجوع إلى ال قرال من  5-2إلى  9-2أعال.،

()18

ال يقدم صاحب البالغ مزيدال من التوضيح لهال ،الحجة.
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يتاار ،مع الم ا ئ األسذ ذ ذذاسذ ذ ذذية المتمثلة في المسذ ذ ذذاوا بين الموا نين والمسذ ذ ذذاوا في الحقوق بين األ راف
و كشف الح يقة الموضوعية من الل اإلجراءال الجنائية .

10-4

وتخلص الذدولذة الطرف إلى أن ا عذاءال صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ المتالقذة اذانتهذاف المذا  7من الاهذد،

مقروء ل ااالنتران مع الما  )3(2منه ،وانتهاف الما  )1(14من الاهد ال أساس لها.

هعليقات صاحم البالغ على مالحظات التولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
1-5

أفا ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ،في تاليقاته المؤر ة  5حزيران/يونيه  ،2017اان بالغه ،الفال لما أكدته

الدولة الطرف ،ين غي نبوله ألن صذ ذ ذذاحب البالغ اسذ ذ ذذتن د جميع سذ ذ ذذبل االنتصذ ذ ذذاف المحلية المتاحة .ويدفع

ص ذ ذذاحب البالغ اان نرار محكمة االس ذ ذذت ناف كان نهائيال ،كما ور في نراراا .ويوض ذ ذذح أن الما  346من
نانون اإلجراءال الجنائية تحد من نطاق المراجاة في مرحلة النقض .ووفقال لتلظ الما  ،ال تخاذ ذ ذ ذذع أحكام
محاكم االست ناف المؤيد ألحكام المحاكم االبتدائية للنقض أمام محكمة النقض الاليا.

2-5

ويالحظ ص ذذاحب البالغ أن الدولة الطرف ال تاتر ،على أن ش ذذد و بياة الانف الالي تار،

لذه ينذدرجذان في نطذاق المذا  7من الاهذد وأن اذالا الانف ونع على أيذدي ممثلي الذدولذة الطرف ،أي على
يدي ض ذذااطي الش ذذر ة اللالين اس ذذتخدما القو البدنية و الل نجم

انتهاف للما  7من الاهد.
3-5

عنها عد إص ذذااال لص ذذاحب البالغ في

وايمذا يتالق اذاجراء التحقيق وتذاكيذد الذدولذة الطرف أن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ لم يقذدم أي لذب أثنذاء

المقدمين إلى مدير
اإلجراءال السذااقة للمحاكمة ،يشذير صذاحب البالغ إلى أن التحقيق أجري نتيجة لطلبيه
ْ
مذديريذة المنطقذذة التذذاااذذة لورار الذدا ليذذة في كذار جذالي والى مكتذذب المذذدعي الاذذام الاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكري اإلنليمي في

بلوفديف .واو يشذ ذذير إلى أن اإلجراءال السذ ذذااقة للمحاكمة ،وفقال لقانون اإلج ارءال الجنائية ،تجري حص ذ ذ الر
ام ا ر من اي ال التحقيق ،وأن الاذ ذ ذ ذ ذذحية في تلظ المرحلة من اإلجراءال الجنائية ال يتمتع إال االوضذ ذ ذ ذ ذذع

اإلجرائي للشذذااد .ووفقال للما  )1(75من القانون ،يحق للاذذحية أن يبلغ اسذذير التحقيق وأن يحصذذل على
الحماية التي تك ل سذ ذذالمته .وال يحق للاذ ذذحية س ذ ذود الطان في النتائ المترت ة على انتهاء اإلجراءال أو
إنهائها .ويالحظ صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن مكتب المدعي الاام َنربل ا عاءال صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ المتالقة االانف
ضذد ،،حيث ندم المكتب ،عقب التحقيق ،الئحة اتهام في المحكمة ضذد ضذااطي الشذر ة وأاقى على التهم

الموجهة إليهما في جميع إجراءال المحكمة .ونتيجة لاللظ ،ال يمكن الزعم اان صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم يمارس
حقونه التي يك لها له القانون أو أنه ساام في عدم فاالية التحقيق.

4-5

وياار ،ص ذذاحب البالغ رعم الدولة الطرف أن ا عاء ،أن التحقيق غير فاال او ا عاء ال أس ذذاس

له ،ألن اإلجراءال التا يبية التي اتخالل ضذ ذذد ضذ ذذااطي الشذ ذذر ة انته

ا ر ،عقوبال تا يبية .واو يؤكد

من جديد أن التحقيق في ا عاءاته المتالقة ااالنتهاكال التي تار ،لها على أيدي ضذ ذ ذ ذذااطي الشذ ذ ذ ذذر ة لم

يكن فااالل ،حيث لم تتح له إمكانية الوصذول إلى اإلجراءال األولية ولم يتمكن من المشذاركة في اإلجراءال

أمام محكمة النقض الاليا التي ألغ

الحكم الص ذذا ر عن محكمة االس ذذت ناف الاس ذذكرية .واو يش ذذير إلى أن

الذدولذة الطرف لم تاتر ،على تلذظ النقطذة وأن ذلذظ أ د عمليذال إلى حرمذانذه من التاويض عن األضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرار
المانوية الالي منحته محكمة االست ناف الاسكرية في نراراا النهائي.
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القضايا واإلاراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
نبل النظر في أي ا عاء رير في بالغ ما ،يجب على اللجنة أن تقرر ،وفقلا لما تقتا ذ ذذيه الما 97
1-6
من نظامها الدا لي ،ما إذا كان البالغ مقبوالل أم ال اموجب البروتوكول اال تياري.
ويج ذذب على اللجن ذذة أن تت ذذاك ذذد ،وفقذ ذال لم ذذا تقتاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذذه ال قر (2أ) من الم ذذا  5من البروتوكول
2-6
اال تياري ،مما إذا كان المسذ ذ ذذالة ن سذ ذ ذذها نيد ال حث في إ ار إجراء ر من إجراءال التحقيق الدولي أو
التسذ ذ ذذوية الدولية .وتالحظ اللجنة أنه في  10تمور/يوليه  ،2014لص ذ ذ ذ

ائر للمحكمة األوروبية لحقوق

اإلنسذذان مؤل ة من نا ،واحد إلى عدم نبول شذذكود صذذاحب البالغ ،المقدمة ضذذد الدولة الطرف والمتالقة
بن الونائع التي يتناولها االا البالغ .ونظ الر ألن الش ذذكود لم تاد نيد النظر من رنبل تلظ المحكمة ،ال تجد

اللجنة ما يمناها من النظر في البالغ وفقال لل قر (2أ) من الما  5من البروتوكول اال تياري(.)19

وتحيف اللجنة علمال احجة الدولة الطرف أنه ين غي اعت ار البالغ غير مقبول ألن صاحب البالغ
3-6
لم يسذ ذذتن د جميع سذ ذذبل االنتصذ ذذاف المحلية المتاحة ،حيث كان اامكانه أن يطلب أمام محكمة النقض الاليا
نقض الحكم رنم  3الصذ ذذا ر في  17كانون الثاني/يناير  2008عن محكمة االسذ ذذت ناف الاسذ ذذكرية .وتحيف

اللجنة علملا أيالا اا عاء صاحب البالغ أنه لم يتمكن من الطان في نرار محكمة االست ناف الاسكرية ،على
النحو المبين في القرار ن س ذ ذ ذذه .وتحيف اللجنة علمال كاللظ احجة ص ذ ذ ذذاحب البالغ أن الما  346من نانون
اإلجراءال الجنائية في بلغاريا تحد من نطاق المراجاة في مرحلة النقض وأن أحكام محاكم االست ناف المؤيد

لق اررال المحاكم االبتدائية ال تخا ذ ذ ذ ذ ذذع للطان أمام محكمة النقض الاليا .وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف

لم توضذح كيف أن لب الطان االنقض كان سذيشذكل سذبيل انتصذاف فااالل من االنتهاكال المطروحة أمام

وبناء على ذلظ ،ترد اللجنة أن شروش الما ()2(5ب) من البروتوكول اال تياري ند استوفي .
اللجنة.
ل

وتحيف اللجنة علمال اا عاءال ص ذذاحب البالغ المقدمة اموجب الما  )1(14من الاهد ،واي أن
4-6
الدولة الطرف لم تحترم حقه في الوص ذذول الكامل إلى محكمة وفي مبدأ تكافؤ وس ذذائل الدفاع ،حيث لم يس ذذتدع
للمشذ ذ ذ ذذاركة في اإلجراءال أمام المحكمة الاليا التي ألغ

نرار محكمة االسذ ذ ذ ذذت ناف الاسذ ذ ذ ذذكرية الالي منحته

المحكمة تاوياذ ذ ذ ذال اموج ه .ومع ذلظ ،تحيف اللجنة علمال أياذ ذ ذ ذال احجة الدولة الطرف أن صذ ذ ذ ذذاحب البالغ
سذمح له اممارسذة حقونه كاذحية جريمة ،وبالمشذاركة في إجراءال المحكمة االبتدائية ومحكمة االسذت ناف،

س ذواء شذذخصذذيال أم عن ريق محام وكله ،اما في ذلظ عند نظر القاذذية ااد اسذذت ناف النظر فيها .وعالو
على ذلظ ،نظرل الدعود المدنية في جلسذ ذ ذذة عا لة وعلنية أمام محكمة مختصذ ذ ذذة مسذ ذ ذذتقلة ومحايد  .ونظ الر
لخلو ملف القا ذذية من أي مالومال إض ذذااية ذال ص ذذلة ،وفي ض ذذوء التوض ذذيح المقدم من الدولة الطرف،

وبناء على
ترد اللجنة أن ص ذذاحب البالغ لم يثب تلظ اال عاءال اما يك ي من األ لة ألغرا ،المقبولية.
ل
ذلظ ،تالن عدم مقبولية االا الجزء من البالغ اموجب الما  2من البروتوكول اال تياري.
5-6

وترد اللجنذة أن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ نذد أثبذ

اذا لذة كذاايذة ،ألغرا ،المقبوليذة ،ا عذاءاتذه المتالقذة

اذذانتهذذاكذذال الحقوق التي تك لهذذا المذذا  7من الاهذذد ،مقروء على حذذد وبذذاالنتران مع المذذا  ،)3(2واي

اال عاءال المتالقة ااس ذذاء المااملة على أيدي ض ذذااطي الش ذذر ة ،وعدم إجراء الدولة الطرف تح يقال فااالل
وبناء على ذلظ ،تالن
في تلظ اال عاءال أو عدم تاويض ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ عن الا ذ ذ ذ ذ ذذرر الالي لحق اه.
ل
اللجنة نبول اال ،األجزاء من البالغ وتنتقل إلى النظر في األس

()19
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لم

تبد الدولة الطرف أي تح ظ الس ذ ذذت اا االعتراف اا تص ذ ذذا

ن سها ند سبق احثها اموجب إج راء

الموضوعية.

اللجنة في النظر في أي بالغ ير من أي فر إذا كان

ر من إجراءال التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

المس ذ ذذالة
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النظر في األس

الموضوعية

نظرل اللجنة في االا البالغ في ضوء جميع المالومال التي أتاحها لها الطرفان ،وفقال للما )1(5
1-7
من البروتوكول اال تياري.
وتحيف اللجنة علمال احج ص ذذاحب البالغ أنه تار ،في  15أيلول/س ذذبتمبر  2005العتداء من
2-7
نبل ضذ ذذااطي شذ ذذر ة ظنال منهما أنه تاجر مخدرال ،وأن ضذ ذذااطي الشذ ذذر ة لم صر
يارفا ،اشذ ذذخصذ ذذيتهما إال في
مرحلة الحقة ،ااد أن نيدا يديه ووضاا ،في سيارتهما ،وأن شها

بية شرعية أشارل إلى إصااة صاحب

البالغ بر َّ
ض ذين تهتصكيين في أرسذذه ،فا ذالل عن كدمال واضذذحة اسذذبب رضذذو ،جلدية على الجانب األيمن
من اطنه ،وأنه أماى أرباة أيام في المستش ى لاال اإلصااال التي لحق اه نتيجة الارب.

وتحيف اللجنة علمال بتوضذ ذذيح الدولة الطرف أن صذ ذذاحب البالغ تار ،ألذد بدني فيف نتيجة
3-7
مذداامذة نذامذ بهذا الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر ذة بهذدف إلقذاء ال ض على تذاجر مخذدرال مزعوم .وتحيف اللجنذة علمذال أياذ ذ ذ ذ ذ ذ ذال
االمالومال التي ندمتها الدولة الطرف والتي تشذ ذذير إلى تشذ ذذكيل لجنة تا يبية في  16أيلول/سذ ذذبتمبر 2005
اموجذب أمر أصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدر ،مذدير مذديريذة مقذا اذة كذار جذالي التذاااذة لورار الذدا ليذة .وأنرل اللجنذة التذا يبيذة اذان

ضذااطي الشذر ة اسذتخدما القو البدنية غير المتناسذ ة وغير الاذرورية ضذد صذاحب البالغ .وتحيف اللجنة

علمال كاللظ االمالومال المقدمة التي ت يد اا ال ش ذ ذ ذذها ال ص ذ ذ ذذاحب البالغ والش ذ ذ ذذهو أثناء التحقيق ،وبطلب
محاض ذ ذ ذذر من ض ذ ذ ذذااطي الش ذ ذ ذذر ة المانيين ،وب حص ش ذ ذ ذذها الطب الش ذ ذ ذذرعي .وأثبت اللجنة التا يبية أن
ضذااطي الشذر ة لم يتاكدا من أن صذاحب البالغ أ رف أنهما من مسذؤولي إن اذ القانون وأنهما اسذتخدما نو
غير متناس ة مع الوضع الالي نشا ،وأنهما عوق ا ااقوبال تا يبية نتيجة لاللظ.

4-7
وانته

وتحيف اللجنة علما اان اإلجراءال الجنائية اتخالل في ون

الحق ض ذ ذ ذ ذذد الا ذ ذ ذ ذذااطين المانيين،

اصذ ذ ذ ذذدور نرار من محكمة االسذ ذ ذ ذذت ناف الاسذ ذ ذ ذذكرية بتاييد نرار محكمة بلوفديف الاسذ ذ ذ ذذكرية الالي ب أر

ض ذ ذ ذذااطي الش ذ ذ ذذر ة .وتحيف اللجنة علما أيا ذ ذ ذال احجة الدولة الطرف أن الوفاء اش ذ ذ ذذرش االنتص ذ ذ ذذاف ال اال
اموجب الاهد ال ين غي أن يكون مشذرو ا بنتيجة محد  .ومع ذلظ ،ترد اللجنة أن تبرئة ضذااطي الشذر ة
المتور ين من التهم الجنائية ال تاني االاذرور أن األذد الالي تار ،لها صذاحب البالغ فاال على أيدي

الشذ ذ ذ ذ ذذر ة – والالي لم تاارضذ ذ ذ ذ ذذه الدولة الطرف واعترف

بها اللجنة التا يبية الماينة اامر من مدير مديرية

مقا اة كار جالي التاااة لورار الدا لية – ال يصل إلى مستود المااملة المنااية للما  7من الاهد.

وتال صركر اللجنة اان اس ذذتامال القو من جانب الش ذذر ة ،واو األمر الالي ند يكون مبر الر في ظروف
5-7
()20
ماينة ،ند ياتبر مخال ال للما  7في الظروف التي تاتبر فيها القو المسذ ذ ذتخدمة م ر ة  .وتش ذ ذذير اللجنة
إلى ال قر  4من الم ا ئ األس ذ ذذاس ذ ذذية اش ذ ذذان اس ذ ذذتخدام القو واألس ذ ذذلحة النارية من جانب الموظ ين المكل ين

اان اذ القوانين ،التي ت رلزم الموظ ين المكل ين اان اذ القوانين ،في سذذياق أ اء واجبهم ،اان يسذذتخدموا إلى أااد

حد ممكن وسائل غير عني ة نبل اللجوء إلى استخدام القو .

وتالكر اللجنة أياذ ذ ذ ذ ذال اان الهدف من أحكام الما  7من الاهد او حماية كرامة ال ر وس ذ ذ ذ ذذالمته
6-7
()21
البدنية والاقلية من الا ذذرر المقص ذذو وغير المقص ذذو على حد سذ ذواء  .وفي االا الص ذذد  ،تالحظ اللجنة
أن ا عاءال ص ذذاحب البالغ اش ذذان اإلس ذذاء التي تار ،لها على أيدي الش ذذر ة م ص ذذلة جدال ومؤيد اا لة
بية ،وأن الدولة الطرف أنرل الونائع ،وأن بياة اإلصذ ذ ذ ذذااال التي لحق اه ،وال سذ ذ ذ ذذيما تلظ التي لحق
ب أرسذ ذ ذذه ،اسذ ذ ذذتلزم
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إ ال صذ ذ ذذاحب البالغ المسذ ذ ذذتشذ ذ ذ ى لمد أرباة أيام ،وأن لجنة تا يبية لصذ ذ ذ

إلى أن

()20

ناية تشيرنف ضد االتحا الروسي ( ،)CCPR/C/125/D/2322/2013ال قر .2-12

()21

اللجنة المانية احقوق اإلنسان ،التاليق الاام رنم  ،20ال قر 2ا وناية أ .ه .غ .ضد كندا (،)CCPR/C/113/D/2091/2011
ال قر .4-10
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CCPR/C/130/D/2820/2016

ضذذااطي الشذذر ة لم صر
يارفا صذذاحب البالغ اشذذخصذذيتهما على النحو الواجب واسذذتخدما القو غير المتناس ذ ة
ا ل ورار ا لية الدولة الطرف لم تنف
وغير الاذرورية ضذد .)22(،واذ تشذير اللجنة إلى أن لجنة تا يبية أنشذ

أن الاذذرر الالي تار ،له صذذاحب البالغ على أيدي الشذذر ة يرنى إلى مسذذتود المااملة المخال ة للما  7من
الاهد ،ترد اللجنة أنه يجب إيالء االعت ار الواجب ال عاءال صذ ذ ذذاحب البالغ .وبناء على ذلظ ،تقرر اللجنة أن

الونائع الماروضة عليها تصل إلى مستود انتهاف حقوق صاحب البالغ التي تك لها الما  7من الاهد.

وتحيف اللجنة علمال اا عاءال ص ذ ذ ذذاحب البالغ أنه لم يحص ذ ذ ذذل على س ذ ذ ذذبيل انتص ذ ذ ذذاف فاال من
7-7
الاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرر الذالي تار ،لذه على أيذدي الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر ذة ،واو مذا ينتهذظ المذا  7من الاهذد ،مقروء ل اذاالنتران مع

الما  )3(2منه ،نظ الر ألنه لم يحصذذل نف على أي تاويض عن الاذذرر الالي لحق اه .وتالكر اللجنة اان
الدعود المدنية للمطال ة االتاويض عن األضرار المانوية التي لحق

اصاحب البالغ في سياق اإلجراءال

الجنائية ،التي أنامها ض ذذد ض ذذااطي الش ذذر ة ،رفا ذذتها محكمة االس ذذت ناف الاس ذذكرية عندما برأل ض ذذااطي
وجو سذذبل نانونية بديلة تمكن صذذاحب

الشذذر ة المتهمين .وتالحظ اللجنة أياذال أن الدولة الطرف لم تثب
البالغ من الحص ذ ذ ذذول على االنتص ذ ذ ذذاف ال اال امجر إلغاء اإل انال الجنائية وحرمان ص ذ ذ ذذاحب البالغ من

التاويض عن األض ذ ذ ذرار المانوية الالي س ذ ذ ذذبق أن حكم له اه ،واو ما ال يتماش ذ ذ ذذى مع التزام الدولة الطرف
بتوفير اإلنص ذ ذ ذ ذذاف الكافي لص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ( .)23ولاللظ ترد اللجنة أن حقوق ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ التي تك لها

الما  7من الاهد ،مقروء ااالنتران مع الما  )3(2منه ،ند انتهك .
-8

واللجنة ،إذ تتصذذرف اموجب الما  )4(5من البروتوكول اال تياري ،ترد أن الونائع الماروضذذة

عليها تكشف عن حدوث انتهاف من جانب الدولة الطرف للما  7من الاهد ،مقروء من ر وباالنتران مع

الما  )3(2منه.

والدولة الطرف ملزم ٌة ،اموجب ال قر (3أ) من الما  2من الاهد ،بتوفير س ذ ذذبيل انتص ذ ذذاف فاال
-9
لصذذاحب البالغ .ويقتاذذي ذلظ منها أن تجبر جب الر كامالل الاذذرر الالي لحق ااألف ار الالين انتهك حقونهم
التي يك لها الاهد .وفي اال ،القاية ،يقع على عاتق الدولة الطرف التزام اجملة أمور منها توفير التاويض
الكافي وتدابير الترض ذ ذ ذ ذ ذ ذذية المناس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ة ،اما فيها س ذ ذ ذ ذ ذ ذذدا أي أتااب نانونية وتكاليف بية ،وكاللظ تاويض

الخس ذ ذ ذ ذذائر غير المالية ،التي تكبداا ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ .ويقع على الدولة الطرف التزام أيا ذ ذ ذ ذال ااتخاذ جميع
التدابير الالرمة لمنع حدوث انتهاكال مماثلة في المستقبل.
-10

ند اعترف

واذ تاذع اللجنة في اعت اراا أن الدولة الطرف ،عندما أصذ ح
اا تصذ ذ ذ ذذا

رفال في البروتوكول اال تياري،

اللجنة في تحديد ما إذا كان ند حدث انتهاف ألحكام الاهد أم ال وأنها ند تاهدل،

عمالل االما  2من الاهد ،اان تا ذ ذ ذ ذ ذذمن تمتع جميع األف ار الموجو ين في إنليمها أو الخاض ذ ذ ذ ذ ذذاين لواليتها
االحقوق الماترف بها في الاهد وأن توفر سذ ذ ذذبيل انتصذ ذ ذذاف فااالل ونابالل لإلن اذ في حالة التثب من حدوث
انتهاف ،تارب اللجنة عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف ،في غاذ ذ ذ ذ ذذون  180يومال ،مالومال عن
التدابير المتخال لتن يال رائها .والدولة الطرف مدعو أياذ ذ ذال إلى نشذ ذ ذذر اال ،اآلراء على نطاق واسذ ذ ذذع بلغاتها

الرسمية وباللغال الرئيسية األ رد للدولة الطرف.

()22

ناية أبرومشيظ ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/122/D/2228/2012ال قر .2-10

()23

نا ذ ذذية اورفاث ض ذ ذذد أس ذ ذذتراليا ( ،)CCPR/C/110/D/1885/2009ال قر 7-8ا واللجنة المانية احقوق اإلنس ذ ذذان ،التاليق الاام
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رنم  ) 2004(31اشان بياة االلتزام القانوني الاام الم رو ،على الدول األ راف في الاهد ،ال قرتان  15و.16
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