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ال اذ ذذالمذ ذذا
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للجنة ،والمحال إلى الدولة الطرف ف  6تش ذ ذرين األول/

تاريخ اعتما اآلراء:
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الموضوع:

مقاض ذ ذذا ص ذ ذذاحب البالغ وإ انته وس ذ ذذجنه بتالمة االتجار

المسائل اإلجرائية:

المقبولي ذ ذذة  -ا ع ذ ذذاءار ذ ذذا؛ر البطالية المقبولي ذ ذذة -

 92من النظذ ذذام الذ ذذدا ل

أكتوبر ( 2016لم يصدر ف شكل وثيقة)

ااألشخاص

اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنفذذا سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذذل االنتص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاف المحليذذةة المقبوليذة -

اال تصاص الموضوع ة المقبولية  -المسألة نفسالاة

المسائل الموضوعية:

التوقيف/االحتجاز التعسف ة الحق ف الدفاع -إتاحة ما
يكف من الوق ذذا والتسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاليالرة التميي ة التميي على
أسذ ذ ذ ذ ذذاو الجنسذ ذ ذ ذ ذذية والحق ف محاكمة عا لةة الحق ف

الكرامة اإلنسانيةة قرينة البراء ة الحق ف االستئناف

__________
*
**

موا العالد:

 2و 7و 9و 10و 14و26

موا البروتوكول اال تياري:

 ،2و ،3و()2(5أ)(-ب)

اعتمدتالا اللجنة ف
شذذارف ف

ورتالا  12( 130تشرين األول/أكتوبر  6 -تشرين الثان /نوفمبر .)2020

ارسذذة ؛الا البالغ أعضذذاء اللجنة التالية أسذذما ؛م :عيا

بن عاشذذور ،وعارف بلقاي ،وأحمد أمين فتك ي ،وكريسذذتوف

؛ين  ،و نكاي الك مو؛وموزا ،و يفيد مور ،وفوتين اا ازرت يس ،و؛يرناي كي ا ا كابريرا ،وفاس ذ ذ ذ ذذيلكا س ذ ذ ذ ذذانس ذ ذ ذ ذذين ،و وس ذ ذ ذ ذذيه مانويل

سانتوو ااييس ،ويوفال شان  ،وإيلين تيغرو جا ،وأندرياو زيمرماي ،وجينتياي زبيري.
***

ير ف مرفق ؛اله اآلراء رأي فر ي لعضو اللجنة وسيه مانويل سانتوو ااييس (مخالف ج ئيال).
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ص ذذاحب البالغ يرم إليه ب "س ذذين" ،و؛و موالن ليتوان ولد ف عام  .1986ويدع أنه ض ذذحية

انتالذذاف الذدولذة الطرف لحقوقذه المكفولذة اموجذب الموا  2و 7و 9و 10و 14و 26من العالذذد ،إا احتج تذه

وأ انته وسذ ذ ذ ذ ذ ذذجنته بتالمة االتجار ااألشذ ذ ذ ذ ذ ذذخاص .وقد

ل البروتوكول اال تياري الملحق االعالد حي النفاا

االنسبة للدولة الطرف ف  22تشرين الثان /نوفمبر  .1979وال يمثل صاحب البالغ محامٍ.
الوقائع كما عرضاا صاحم البالغ
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ف عام  ، 2007انتقل صذ ذذاحب البالغ إلى آيسذ ذذلندا لمتااعة ارسذ ذذته ،وكانا والدته تعي

؛ناف.

وأثناء فتر التحضذذير المتحاي القبول ف الجامعة ،عمل صذذاحب البالغ لدك شذذركار مختلفة و فة ض ذريبة

ل سذذنوية إلى حكومة آيسذذلندا .وف عام  ،2009اسذذتعدع للد ارسذذة ف جامعة بيفرسذذا وكاي ينوي قبول
الدعو اعد تحسين مالاراته اللغوية.
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ويؤكد ص ذ ذذاحب البالغ أنه أقام عالقار ص ذ ذذداقة ف آيس ذ ذذلندا مة ليتوانيين آ رين بدوا له جديرين

ااالحترام .ويدع صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أنه لم يكن على علم اأي أعمال إجرامية قد ينسذ ذ ذ ذ ذذب إليالم ارتكابالا ولم

يأر ؛و نفسذذه أفعاالل غير مشذذروعة .ويؤكد صذذاحب البالغ أي أحد أصذذدقائه الليتوانيين عرهفه على صذذديقته
الم عومة" ،صذذا " ،ف  9تش ذرين األول/أكتوبر  .2009وكانا "صذذا " تبلم من العمر  19سذذنة وكانا ؛

أيضذ ذال موالنة ليتوانية .ويدع صذ ذذاحب البالغ أنه لم يكن يعرف شذ ذذيئ لا عن مالاسذ ذذار وصذ ذذول "صذ ذذا " إلى
آيس ذذلندا .وحين لر ر "ص ذذا " من ش ذذقتالا ،تلقى ص ذذاحب البالغ من أحد أص ذذدقائه للبال امس ذذاعدتالا .ويؤكد
صذذاحب البالغ أنه اسذذتأجر غرفة ف فند ل "صذذا " لليلة واحد  ،واشذذترك لالا اعط الطعام ،ونفحالا اعط
المال ،ثم نصحالا االتوجه إلى الشرلة.

وف  18تش ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2009شذ ذذا؛د صذ ذذاحب البالغ تقري الر إ باريال ف وسذ ذذائع اإلعالم
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ور فيه أي الشذذرلة تبحع عنه .فسذذلهم نفسذذه على الفور وعقبط عليه ف اليوم نفسذذه بتالمة اسذذتغالل "صذذا "

ف االتجار االبشر .وف اليوم نفسه ،مثل صاحب البالغ أمام محكمة ريكيانس المحلية الت أمرر اإيداعه
وم ِّد أمر الحبس االنف ار ي حتى  28تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين
الحبس االنف ار ي حتى  21تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2009ع
األول/أكتوبر  2009ثم عم ِّد مر أ رك حتى  4تش ذرين الثان /نوفمبر  .2009وتالرعا الش ذذرلة بوجو أ لة
قوية تش ذ ذذير إلى تورط ص ذ ذذاحب البالغ ف االتجار االبش ذ ذذر وبأي ص ذ ذذاحب البالغ قد يحاول محو األ لة أو

التأثير على شذ ذذركائه أو على الشذ ذذالو إاا ما أعللق سذ ذراحه .وف  3تشذ ذرين الثان /نوفمبر  ،2009رفضذ ذذا
المحكمذة العليذا الذدعوك الت أقذامالذا ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتئنذاف الذ القرار .وف  4تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثذان /

نوفمبر  ،2009قضذ ذ ذذا محكمة ريكيانس المحلية مر أ رك بتمديد أمر الحبس االنف ار ي حتى  11تشذ ذ ذرين
الثان /نوفمبر  .2009وف  6تش ذ ذ ذ ذرين الثان /نوفمبر  ، 2009رفضذ ذ ذ ذذا المحكمة العليا الدعوك الت أقامالا

ص ذذاحب البالغ الس ذذتئناف القرار .وف  11تشذ ذرين الثان /نوفمبر  ،2009قض ذذا محكمة ريكيانس المحلية

مر أ رك بتمديد أمر الحبس االنف ار ي حتى  2كانوي األول /يسذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  .2009وف  17تش ذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثان /

نوفمبر  ،2009قبلا المحكمة العليا ج ئي لا اسذ ذ ذذتئناف البالغ لالل القرار ،ورأر أي إعطاء اإلاي ااسذ ذ ذذتمرار
احتجاز صاحب البالغ ف الحبس االنف ار ي ال يستند إلى أساو قانون  .وبناء على ال  ،احتعج صاحب
البالغ ،ف  17تشذ ذ ذ ذ ذرين الثان /نوفمبر  ، 2009مة عامة ن الء الس ذ ذ ذ ذذجن .وبعد ال  ،قدم ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ
عاوك إضذ ذ ذ ذ ذ ذذافية للطعن ف أوامر تمديد االحتجاز الت أصذ ذ ذ ذ ذ ذذدرتالا محكمة ريكيانس المحلية .ورفض ذ ذ ذ ذ ذذا

المحكمة العليا تل الدعاوك ف  7و 31كانوي األول /يسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  2009وف  29كانوي الثان /يناير و26

شباط/فبراير و 10آاار/مارو و 9نيساي/أبريل .2010
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ويدع ص ذذاحب البالغ أنه كاي محتج ال ف

روف غير إنس ذذانية الل األس ذذبوعين األولين الت

قضذ ذذا؛ا ف الحبس االنف ار ي ف مرك شذ ذذرلة كيفالفي  ،حيع لم يكن ؛ناف مرحا

2

وال ماء ف زن انته.
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وحين نقذل إلى سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذجن ليتال ؛راوي (حيذع أو ع الحبس االنف ار ي فتر من ال من) ،عمنة عليذه التحذد
أحد سذ ذذوك محاميه ومو ف إنفاا القانوي .وأثناء الفتر الت قضذ ذذا؛ا صذ ذذاحب البالغ ف الحبس االنف ار ي،
إلى

عحرم أيض ذ ذال من الحق ف الحصذ ذذول على المسذ ذذاعد من أ صذ ذذائ ف علم النفس .و الل األشذ ذذالر الثالثة
األولى من احتجاز صاحب البالغ ،لم يعسمك له ااالتصال اأقاربه أو التواصل معالم ،امن ف ال أمه.
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وأثن اء جلسذ ذذار االسذ ذذتجواب الت

ضذ ذذة لالا صذ ذذاحب البالغ لدك الشذ ذذرلة ف  18و 27تش ذ ذرين

األول/أكتوبر و 3تشرين الثان /نوفمبر  ، 2009للب من الضباط المسؤولين عن االستجواب إلالعه على

نص التالمة الموجالة إليه رسذمي لا ،ولكنالم تجا؛لوا للبه .وأععلن اتالام صذاحب البالغ رسذمي لا ااالتجار االبشذر
ف  29كذذانوي األول /يسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  ،2009غير أي أو ار االتالذذام لم تعترجم إلى الليتوانيذذة ،و؛ لغتذذه األم،
وال إلى اإلنكلي ية ،الت يفالمالا جيدلا.
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وف  8آاار/مذذارو  ، 2010أ انذذا محكمذذة ريكيذذانس المحليذذة ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ وأربعذذة ليتوانيين

وحكم على المدعى عليالم الخمسة كافة االسجن لمد
آ رين بتالمة االتجار االبشر .ع

مس سنوار .وبموجب

القرار نفس ذ ذذه ،بعرِّى مدعى عليه آ ر ،و؛و موالن آيس ذ ذذلندي كاي قد بر الس ذ ذذكن ل "ص ذ ذذا " .ويؤكد ص ذ ذذاحب
البالغ أي إ انته صذ ذ ذذدرر االدرجة األولى من وسذ ذ ذذائع اإلعالم والمجتمة عمومال قبل أي تبدأ المحاكمة ،و؛

محاكمة تتعلق اأول قضذية اتجار االبشذر ف بلد آيسذلندا الصذغير .ولالل  ،فإي وسذائع اإلعالم أولا ا؛تماملا
كبي الر لالاله القضذية ،مما أثر اقو على الرأي العام .ويؤكد صذاحب البالغ أي وسذائع اإلعالم أبا ،منال اليوم
األول الحتجذازه وليلذة فتر اإلجراءار الجنذائيذة ،على نشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر أ بذار تتحذد

عن "جرائم القري" وت عم تورط

أعضذ ذ ذذاء المافيا الليتوانية ف االتجار االبشذ ذ ذذر واالبت از والحر العمد واالحتيال .ويدع صذ ذ ذذاحب البالغ أي

وس ذ ذ ذذائع اإلعالم أص ذ ذ ذذدرر بيانار تتس ذ ذ ذذم االمبالغة ،مما أ ك إلى بع الخوف ف نفوو الناو من أي تكوي

المافيا الليتوانية قد احتلا كامل أراض آيسلندا .ويؤكد صاحب البالغ أنه أع ين ع لمال.
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وف  5أيار/مايو  ، 2010اسذ ذ ذذتأنف صذ ذ ذذاحب البالغ قرار محكمة ريكيانس المحلية لدك المحكمة

العليذا .وقذدم صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ للبذار عذديذد للحصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول على معلومذار ،ومة الذ  ،فذإي محذاميذه لم يمذده

االمعلومار الالزمة عن االسذ ذ ذ ذ ذ ذذتئناف كما يجب .وزعم المحام أي محكمة ريكيانس المحلية لم ت يم تقييمال
صذذحيح لا عنصذذر القصذذد الجنائ المطلوب لتحقق الجريمة ،وأي صذذاحب البالغ لم يكن لديه النية المطلوب
توافر؛ا ألنه كاي مجر مساعد ف ارتكاب فعل إجرام .
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وف  16ح يراي/يونيه  ، 2010عدلا المحكمة العليا القرار الصذذا ر ضذذد صذذاحب البالغ وثالثة

أش ذذخاص من الليتوانيين األربعة اآل رين الالين أ ينوا ف الوقا نفس ذذه .وف القرار المعدل ،ففا المحكمة
العليا األحكام الصذ ذذا ر احق المدعى عليالم األربعة إلى السذ ذذجن لمد أربة سذ ذذنوار ،على اعتبار أي ور؛م

ف ارتكاب الجريمة كاي أ ف نس ذ ذذبي لا مقارنة االش ذ ذذخص الخامس المدعى عليه .وقدم ص ذ ذذاحب البالغ عد
للبار للحصول على نص قرار المحكمة العليا مترجمال إلى اللغة الليتوانية .وقدم له النص المترجم ف 10
آب/أغسطس .2010
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وقد أعللق س ذراص صذذاحب البالغ اعد أي قضذذى سذذنتين من مد عقوبته البالغة أربة سذذنوار .وف

تش ذرين األول/أكتوبر  ،2011أعاعد صذذاحب البالغ من آيسذذلندا إلى ليتوانيا .ولم يكن حاض ذ الر أثناء إجراءار

اإلاعا  ،وأعللة فقع على رس ذ ذ ذذالة تفيد اأنه ممنوع من العو إلى آيس ذ ذ ذذلندا لمد  30عام لا .ويدع ص ذ ذ ذذاحب

البالغ أي التجارب المؤلمة الت عاشذذالا ف السذذجن ف آيسذذلندا لفا لديه اكريار سذذيئة ومشذذاكل نفسذذية.
واض ذذطر إلى تغيير كنيته اس ذذبب تركي وس ذذائع اإلعالم على قض ذذيته الجنائية .وقد تطلب تحض ذذير الموار

المالية الالزمة لتقديم البالغ اشذ ذ ذذأي ؛اله القضذ ذ ذذية إلى اللجنة وقتال ألي صذ ذ ذذاحب البالغ واجه صذ ذ ذذعوبار ف

العثور على عمل .وقد رفة صذ ذ ذ ذذاحب البالغ للب لا اشذ ذ ذ ذذأي القضذ ذ ذ ذذية نفسذ ذ ذ ذذالا إلى المحكمة األوروبية لحقو
اإلنساي ،ورفضا الطلب ف  28آاار/مارو .2013
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الشكوى
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يدهع صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أي الدولة الطرف انتالكا حقوقه المكفولة اموجب الموا  7و 9و 10من

العالد اطر متعد  .فقد ض ذ ذ ذذة لالحتجاز المطول من وي مبرر .وباإلض ذ ذ ذذافة إلى ال  ،ل ف الحبس
االنف ار ي لمد  32يومال ف حين أي مالاسذار القضذية  -أي عدم وجو سذوابق عدلية ومسذارعته إلى تسذليم

نفسذ ذذه لوعال  -تقتضذ ذ فقع إيداعه الحبس العام .وقد تسذ ذذبب الحبس االنف ار ي لصذ ذذاحب البالغ ف معانا

نفسذ ذ ذذية وانتال كرامته اإلنسذ ذ ذذانية .وانتال أيضذ ذ ذ لا قانوي اإلجراءار الجنائية (القانوي رقم  ،)2008/88الالي
يجي إيذداع الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخص الحبس االنف ار ي لمذد ال تتجذاوز أربعذة أس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذابية (أي  28يومذال) ف الجرائم الت

تس ذ ذ ذ ذذتوجب عقوبة الس ذ ذ ذ ذذجن لمد تقل عن  10س ذ ذ ذ ذذنوار .وقد أكدر المحكمة العليا عدم مش ذ ذ ذ ذذروعية الحبس
االنف ار ي المطول الالي ضذ ذذة له صذ ذذاحب البالغ .وعالو على ال  ،مورو على صذ ذذاحب البالغ ضذ ذذغع

ومنة تحديدال،
نفسذ غير مشذذروع على نحو متواصذذل وال بالدف الحصذذول على أ لة ف صذذالك اال عاء .ع
من ر ية أف ار أسذرته وزيار أ صذذائ ف الصذذحة العقلية .وبسذذبب تعالر زيار أ صذذائ ف الصذذحة العقلية
كانا تنتااه مخاوف ال مبرر لالا ،وفقد الش ذ ذ ذ ذذعور ااألماي وعانى من اض ذ ذ ذ ذذطراب النوم وص ذ ذ ذ ذذعوبة التكيف.

وباإلضذافة إلى ال  ،نقل حراو السذجن ب الر كااا لا إلى صذاحب البالغ اشذأي صذحة والدته مفا ه أي حالتالا
الصحية ساءر كثي الر .وعالو على ال  ،قال له مو فو إنفاا القانوي أثناء احتجازه إنالم "سيحضروي األ لة
الص ذذحيحة" وأي كل ما عليه فعله ؛و التوقية عليالا لتأكيد؛ا .ومارو عليه الض ذذباط عنفال نفس ذذيال ح ي ي لا من
أجل تحطيم نفس ذ ذذيته .و الل األس ذ ذذبوعين األولين من مد الحبس االنف ار ي (أي قبل نقله من مرك ش ذ ذذرلة

كيفالفي إلى سذ ذذجن ليتال ؛راوي) ،احتج صذ ذذاحب البالغ ف

ف زن انته مرحا

روف غير إنسذ ذذانية ومالينة ،حيع لم يكن

وال ماء ولم يكن يعسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمك له اقضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء اعط الوقا ف الالواء الطلق .ولم تكن ؛ناف

ضذذرور تسذذتوجب إيداع صذذاحب البالغ الحبس االنف ار ية فقد كاي سذذلوكه مثاليال أثناء احتجازه ولم يكن من
المجرومين المعروفين ،كما زعما الشرلة.
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وانتالكا الدولة الطرف حقو ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ المكفولة اموجب الموا  2و 14و 26من العالد،

وحرم ص ذ ذذاحب البالغ من حقه
حيع عانى من التحي أثناء اإلجراءار الجنائية اس ذ ذذبب جنس ذ ذذيته الليتوانية .ع
ف افت ار البراء  ،وحق ذذه ف مح ذذاكم ذذة عذذا لذذة ،ومن حق ذذه ف التحرر من التميي العنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذري .وكذذانذذا

المحاكمة برمتالا مبنية على ش ذ ذذائعار عن وجو عص ذ ذذااار ليتوانية تمارو العنف ف آيس ذ ذذلندا وعلى الفكر

السذ ذذائد عن الليتوانيين ااعتبار؛م جميعال مجرمين .وتعر صذ ذذاحب البالغ أيض ذ ذ لا للتميي المباشذ ذذر االنظر
إلى أي الموالن اآليسذذلندي الالي ارتكب أفعاالل مماثلة (مسذذاعد "صذذا ") بعرِّى اموجب القرار القضذذائ نفسذذه
مة أنه كاي قد أع ين .وباإلضذذافة إلى ال  ،نعا مدير شذذرلة الوالية جمية المدعى عليالم ،ف تقرير لتقييم

المخالر اش ذذأي س ذذالمة ثالثة ش ذذالو ف القض ذذية (أعرفق املف قض ذية ص ذذاحب البالغ ف  4تش ذرين الثان /

نوفمبر  ،)2009اأنالم مجرموي عنيفوي اوو س ذ ذ ذ ذوابق عدلية .ويكرر ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أنه ليس له س ذ ذ ذ ذوابق
عدلية ولم يحد

قع أي حوكم أو شذذارف ف نشذذاط ف إلار جماعة من الجماعار اإلجرامية ف أي والية

قض ذ ذذائية .وقد أثر ؛الا التقرير ،الالي كاي مض ذ ذذلالل ،تأثي الر ش ذ ذذديدال على س ذ ذذير التح يقار الس ذ ذذااقة للمحاكمة،
وأعشير إليه ف قرار محكمة ريكيانس المحلية.
البراء

وقد أ ين صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ اسذ ذ ذ ذ ذذتنا ال إلى افت ارضذ ذ ذ ذ ذذار ،مما يشذ ذ ذ ذ ذذكل انتالاك لا لمبدأ افت ار
3-3
المنصذ ذ ذذوص عليه ف الما  14من العالد .ويقتض ذ ذ ذ تعريف االتجار االبشذ ذ ذذر ال يام افعل رغمال عن إ ار
الشذخص بواسذطة التالديد االقو أو اسذتعمالالا أو غير ال من أشذكال القسذر .و؛الا العنصذر غير متوافر ف

قضذذية صذذاحب البالغ ،ألنه لم يكن حتى يعلم اأي "صذذا " ؛ ضذذحية االتجار االبشذذر .وعالو على ال ،

تجا؛لا محكمة ريكيانس المحلية األ لة الت تثبا انعدام المصذ ذ ذ داقية واالتس ذ ذذا ف ش ذ ذذالا "ص ذ ذذا " ،الت

كانا تعان من عدم اس ذ ذ ذذتقرار حالتالا العقلية .فالناف تقرير لب ص ذ ذ ذذا ر ف  5كانوي الثان /يناير 2010
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يشذير إلى أي "صذا " ف حالة انفعالية مضذطربة ،وأي سذلوكالا مشذوه وأنالا تخضذة للعالق اعقاقير الال؛اي

والحبوب المنومة .ويؤكد صذذاحب البالغ أ ي الشذذالا الت أ لا بالا "صذذا " تضذذمنا العديد من التناقضذذار
الجو؛رية وأي محاض ذ ذذر اس ذ ذذتجوابالا لدك الش ذ ذذرلة تفيد اأنالا ش ذ ذذا؛د غير جدير االثقة وتعي

حيا انحالل

ومجوي ،وتبحع عن المغامر .ويدع صذاحب البالغ أنه من المرجك جدلا أي تكوي "صذا " قد قدما ضده
أ لة مضللة واتالمته اتالامار االلة من أجل تحقيق مكاسب مالية.

وانتعالكا أيضذ ذ لا حقو ص ذذاحب البالغ المكفولة اموجب الما  )3(14من العالد ،االنظر إلى أنه
4-3
لم يعمنك ما يكف من الوقا والتس ذذاليالر إلعدا فاعه .ولم تعقدم له وثيقة بلغة يفالمالا ،تبين لبيعة وأص ذذل
التالم المنس ذ ذذوبة إليه ،ولم تتك له إمكانية االلالع على ملف القض ذ ذذية إال اعد ص ذ ذذدور قرار المحكمة العليا.

ولالل لم يتمكن ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ من الدفاع عن نفس ذ ذ ذ ذذه على نحو فعال لنف التالم المنس ذ ذ ذ ذذوبة إليه .ونظ ار

الفتقذاره إلى الموار المذاليذة الالزمة لتوكيذل محذام ،فقذد وكلذا والدته محذاميذ لا للذدفاع عنذه .غير أي صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب
البالغ غير محاميه عد مرار ،ألي جمية محاميه وقفوا موقف لا س ذ ذ ذذلبي لا وأيدوا المالحقة القض ذ ذ ذذائية .ولم يح

منالم بدفاع فعال .وكل ما فعلوه ؛و تشذ ذ ذ ذذجيعه على اإلقرار االالنب لك تكوي عقوبته أ ف مة أنه أصذ ذ ذ ذذر
على براءتذه .والمحذام الذالي أعذد عوك االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتئنذاف لم يقذدم أي تعليذل ف االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتئنذاف .ونتيجذة لذاللذ ،

اض ذذطرر والد ص ذذاحب البالغ إلى التماو المس ذذاعد القانونية ف ليتوانيا إلعدا ما يل م من اإليض ذذاحار

التكميلية لطلب االس ذ ذ ذ ذذتئناف .ولالل  ،لم يح ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ االفرص ذ ذ ذ ذذة إلعدا فاعه ،الالي لم يكفله له

محاميه أيضال .فوجد صاحب البالغ نفسه مجب الر على أي يقف موقف المتفرق على سير اإلجراءار الجنائية
أمام ؛يئة قض ائية مستسلمة لم تعلق اش ء على ضعف أساو االستئناف الالي قدمه محاميه.
وقد انتعال حق ص ذ ذ ذذاحب البالغ ف أال يكره على الش ذ ذ ذذالا ض ذ ذ ذذد نفس ذ ذ ذذه ،المنص ذ ذ ذذوص عليه ف
5-3
الما () 3(14ز) عندما ضذذة لالسذذتجواب األول ف مرك الشذذرلة ف  18تشذرين األول/أكتوبر .2009
ومنذال البذداية ،رفط صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ تقذديم األ لة إلى أي تتذاص له إمكذانيذة االلالع على الوثيقذة الت تبين

التالم الموجالة إليه وعلى الموا المدرجة ف ملفه .ولكنه ضذ ذ ذذة لضذ ذ ذذغوط قوية قبل جلسذ ذ ذذار االسذ ذ ذذتجواب

وأثناء؛ا من أجل فعه إلى الش ذ ذذالا ض ذ ذذد نفس ذ ذذه وض ذ ذذد غيره ف القض ذ ذذية .ويكش ذ ذذف محض ذ ذذر االس ذ ذذتجواب

المؤرخ  18تش ذرين األول/أكتوبر  2009أي ص ذذاحب البالغ رفط اإلجااة على األس ذذئلة ،وأي مو ف إنفاا

القانوي تجا؛لوا األمر وواص ذ ذ ذذلوا اس ذ ذ ذذتجوااه رغم إع ارض ذ ذ ذذه .وتنص الما ()3(14ز) من العالد على حماية
المتالم من التعر

ألي ضغع بدن أو عقل للشالا ضد نفسه.

وأقذدمذا الذدولذة الطرف أيض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لا ع لى انتالذاف حق ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ ف الطعن الفعذال اموجذب
6-3
الما  ) 5(14من العالد .واكتفا المحكمة العليا ااسذتنسذاخ الحجة الت فعا بالا محكمة ريكيانس المحلية
وقدما تعليالل الفال لقرار؛ا القاض ذ بتأييد إ انة صذذاحب البالغ .ولم تر المحكمة العليا على الحجت الت
فة بالا صاحب البالغة و؛الا يدل على تحي المحكمة ضده.

مالحظات التولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
1-4

تؤكد الدولة الطرف ف مالحظاتالا المؤر ة  7نيسذ ذذاي/أبريل  2017أي معظم ا عاءار صذ ذذاحب

البالغ المتعلقة االوقائة ال أس ذذاو لالا من الص ذذحة .فالمحكمة العليا حكما ،ف ق ارر؛ا المؤرخ  16ح يراي/

يونيه  ، 2010على ص ذذاحب البالغ وأربعة أش ذذخاص آ رين مدعى عليالم االس ذذجن لمد أربة س ذذنوار بتالمة
ارتكذذاب جريمذذة االتجذذار اذذالبشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر الت تنتالذ المذذا (227أ)( )1من قذذانوي العقوبذذار .و ع صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذمذذا مذذد

االحتجاز ،الت بدأر يوم إلقاء ال بط عليه ف  18تش ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2009من المد المحكوم بالا.

وللب من صذ ذذاحب البالغ أيضذ ذال فة تعويط للضذ ذذحية وتسذ ذذديد الرسذ ذذوم القانونية .وتر وقائة القضذ ذذية ف
قرار ْي محكمذذة ريكيذذانس المحليذذة والمحكمذذة العليذذا .وتوجذذه الذذدولذذة الطرف االنتبذذاه إلى أي شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرلذذة مطذذار
GE.21-03773
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كيفالفي الدول أعبلغا ،ف  9تشرين األول/أكتوبر  ، 2009اأي "صا " ،الت كانا على متن لائر قا مة

من وارسذ ذ ذ ذ ذذو ،كانا منفعلة كثي لار وتالد الركاب اآل رين .وعند وصذ ذ ذ ذ ذذول "صذ ذ ذ ذ ذذا " إلى أيسذ ذ ذ ذ ذذلندا ،نقلا إلى
المسذ ذ ذذتشذ ذ ذذفى .والح مو فو الجمارف ف المطار وجو ثالثة رجال ينتظروي "صذ ذ ذذا " وحين اسذ ذ ذذتعلموا عن
وصولالا أمرو؛م امخالبة الشرلة.
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وف  10تشذرين األول/أكتوبر  ، 2009اسذذتجوبا الشذذرلة "صذذا " فقالا إنالا على اسذذتعدا للبقاء

ف مرك الش ذ ذ ذ ذ ذذرلة ريثما تؤمن لالا الس ذ ذ ذ ذ ذذلطار رحلة جوية للعو إلى ليتوانيا .وبقيا ؛ناف ليلتين ،ولكنالا

نعقلا ف  12تش ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  2009إلى مس ذ ذ ذ ذ ذذكن توفره وائر الخدمار االجتماعية ف ريكيان بير.
وف  13تش ذرين األول/أكتوبر  ، 2009اكتشذذفا الشذذرلة أي "صذذا " غا رر مسذذكنالا .وقال أحد الشذذالو إي
"ص ذذا " لم تكن تعرف اس ذذم المكاي الالي كانا موجو فيه فطلبا منه المس ذذاعد  .وس ذذلما "ص ذذا " الش ذذا؛د

؛اتفال نقاالل ليتحد

إل ى رجل كاي على الخع وينعا له مكاي وجو "صذ ذ ذ ذ ذذا " .و عا الشذ ذ ذ ذ ذذا؛د "صذ ذ ذ ذ ذذا " إلى

االنتظار ف من له ،وف وقا الحق من مساء ال اليوم ،رافقالا إلى سيار جاءر لتقلالا.
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وف  15تش ذرين األول/أكتوبر  ، 2009أعلنا الشذذرلة ف وسذذائع اإلعالم أنالا اصذذد البحع عن

"ص ذذا " .وأعبلغا الش ذذرلة ا أي "ص ذذا " كانا ف فند برفقة رجل اس ذذتأجر غرفة ااس ذذم مس ذذتعار مطابق لالسذذم

األول لصذ ذذاحب البالغ .وبعد مرور يومين ،شذ ذذرعا الشذ ذذرلة ف عملية احع رسذ ذذمية عن مدعى عليه آ ر

وبض ذ ذذعة رجال آ رين الروا ف ص ذ ذذور كانا ف حوز الش ذ ذذرلة .وحض ذ ذذر المدعى عليه اآل ر وص ذ ذذاحب

وعرضذذا على صذذاحب البالغ صذذور له سذذجلتالا كامي ار المراقبة ف الفند  .وأكد
البالغ إلى مرك الشذذرلة .ع

أنه كاي موجو ال ف الفند  .وقال إنه توجه إلى ؛ناف لالسذتفسذار عن سذعر اإلقامة وغا ر من وي اسذتئجار
غرفة .ورفط صاحب البالغ اإلجااة على األسئلة المتعلقة ب "صا " ،الت

4-4

الرر معه ف الصور.

وف  18و 30تشذ ذرين األول/أكتوبر  ، 2009أ لا "صذ ذذا " اأقوالالا أمام الشذ ذذرلة .وقالا إي الرجال

الالين جاءوا الصذطحابالا ف ريكيانسذبير اقتا و؛ا إلى شذقة تقة ف ريكيافي  .ومكثا ف تل الشذقة لمد ثالثة

أيام ،و الل تل الفتر ،كاي صذذاحب البالغ ؛و من تتصذذل اه االدرجة األولى .وأوصذذلالا صذذاحب البالغ إلى
الفند حيع عثرر عليالا الشرلة .وقالا "صا " إنالا تعتقد أنالا استقدما إلى أيسلندا لالشتغال االجنس.
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وف  18تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2009أعلق ال بط على صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ .ومثل أمام قا ٍ

وأو ع الحبس االحتيال  .وف  29كانوي األول /يسذ ذ ذ ذ ذذمبر  ،2009اتعالم ااسذ ذ ذ ذ ذذتغالل "صذ ذ ذ ذ ذذا " ف االتجار
االبشذر ،الت ضذعا لركراه غير المشذروع و عسذلِّبا حريتالا من أشذخاص بينالم صذاحب البالغ ،الالي وافق
على استغالل "صا " جنسي لا ونقلالا ووفر لالا المأوك.

وأثناء محاكمة صذاحب البالغ أمام محكمة ريكيانس المحلية ،ا عى أنه لم ير "صذا " قع ونفى أي
6-4
يكوي قد أقلهالا أو نقلالا إلى أي مكاي .وقال إنه لم يكن قع ف الشذ ذ ذ ذ ذ ذذقة الت كانا ت يم فيالا "صذ ذ ذ ذ ذ ذذا " وأنكر
واقعذة وجو ه مة ام أر ف الفنذد  .وكمذا اكر صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ ،فقذد حكمذا عليذه محكمذة ريكيذانس المحليذة

ف  8آاار/مارو  2010االس ذ ذ ذ ذ ذذجن لمد

مس س ذ ذ ذ ذ ذذنوار ،و ففا المحكمة الع ليا الحكم إلى أربة س ذ ذ ذ ذ ذذنوار

اموجب قرار؛ا المؤرخ  16ح يراي/يونيه  .2010وف  5أيار/مايو  ،2010قدم صذذاحب البالغ إلى المحكمة
العليا رسالة موجالة إلى محاميه ،اكر فيالا العديد من العناصر المشار إليالا ف الفقر  2-2أعاله.

7-4

وترك الدولة الطرف أي البالغ غير مقبول ألنه لم يقدم ف غضذ ذ ذ ذذوي مس سذ ذ ذ ذذنوار من التاريخ

الالي اس ذذتنفد فيه ص ذذاحب البالغ س ذذبل االنتص ذذاف المحلية .وتقول إي البالغ غير مقبول أيض ذ لا ألنه يتنافى
مة أحكام العالد .وال يالكر ص ذذاحب البالغ جو؛ر ش ذذكواه بوض ذذوص ،بل يكتف ااإلش ذذار ،اعبارار عامة ،إلى

الموا  2و 7و 9و 10و 14و 26من العالد ،من وي أي يبين وجه انطبا ؛اله الموا على قضيته.
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اأنه تعر

وفيما يتعلق ااألسذ ذذس الموضذ ذذوعية ،تطعن الدولة الطرف ف ا عاءار صذ ذذاحب البالغ الت تفيد
للتميي اسذذبب جنسذذيته الليتوانية وأي الدولة الطرف انتالكا حقوقه المكفولة اموجب الما تين 2

و 26من العالد .وتقول إي معظم حقو اإلنسذ ذذاي األسذ ذذاسذ ذذية محمية اموجب سذ ذذتور آيسذ ذذلندا لعام .1944
وف عام  ،1995أع رق العديد من الحقو اإلضذ ذذافية ف ااب حقو اإلنسذ ذذاي ف الدسذ ذذتور اموجب القانوي

رقم  . 1995/97ومن بين المقاصذذد المتو ا من ؛اله الخطو ضذذماي مواءمة الدسذذتور مة الت امار آيسذذلندا

الدولية ف مجال حقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذذاي ،اما ف ال االلت امار المنصذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليالا ف العالد .ويعالكر من بين
األحكام الجديد الت أض ذذيفا إلى الدس ذذتور الما  ،65و؛ حكم مؤثر وكثي الر ما يعس ذذتش ذذالد اه وينص على

المساوا بين الناو أمام القانوي والتمتة احقو اإلنساي على قدم المساوا .
9-4

ولم تس ذذتند المحاكم ف قض ذذية ص ذذاحب البالغ ،إلى ش ذذائعار عن عنف العص ذذااار الليتوانية ،بل

إنالا بينا االتفصذيل سذلوف صذاحب البالغ وصذلته ااالتجار االبشذر .وكانا أقوال صذاحب البالغ متضذاربة

وقد غير شذ ذذالا ته أثناء التحقيق وأثناء الجلسذ ذذة الرئيسذ ذذية الت عقدتالا المحكمة للنظر ف القضذ ذذية .فأكد ف

البداية أنه ال يعرف "صذا " ثم عا وأقر اأنه يعرفالا .و الر صذاحب البالغ ف صذور ثابتة التقطتالا كامي ار

المراقبة اصذ ذذحبة "صذ ذذا " ف إحدك الفنا

وأشذ ذذارر الشذ ذذالا الت أ لا بالا "صذ ذذا " وأشذ ذذخاص آ روي إلى

ضذلوعه على نحو مباشذر ف أحدا القضذية .ولو أي شذخصذال آيسذلندي لا اتُّالم ااالتجار االبشذر لعومل بنفس
الطريقة .وتنطبق الما  65من الدس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتور على أي كاي ف آيس ذ ذ ذ ذ ذ ذذلندا ،امن ف ال األجانب ،و؛و حكم
يتعين على المحاكم والسلطار والشرلة التقيد اه.
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وال تمثل تبرئة الموالن اآليسذ ذ ذذلندي الوحيد المتالم ف القضذ ذ ذذية ليالل على حدو تميي مباشذ ذ ذذر.

و ور ص ذ ذ ذذاحب البالغ ف األحدا اار الص ذ ذ ذذلة مختلف تمام لا عن الدور الالي اض ذ ذ ذذطلة اه المدعى عليه
اآليس ذ ذ ذ ذ ذذلندي .وكما ور ف قرار محكمة ريكيانس المحلية ،فإي "ص ذ ذ ذ ذ ذذا " اكرر م ار الر وتك ار الر أنالا لم تر قع

المدعى عليه اآليسذ ذ ذ ذ ذ ذذلندي ،وال توجد أ لة أ رك تدينه (أي التسذ ذ ذ ذ ذ ذذجيالر الالاتفية أو األقوال الت أ لى بالا

س ذ ذ ذذائر المدعى عليالم) .ومن جالة أ رك ،رأر محكمة ريكيانس المحلية أي ش ذ ذ ذذالا ص ذ ذ ذذاحب البالغ تفتقر

تمام لا إلى المصذ ذ ذذداقية ،وتبدو أحيان لا غير معقولة .وباإلضذ ذ ذذافة إلى أقواله المتالبالاة ،؛ناف العديد من األ لة
األ رك الت تدينه (أقوال "ص ذ ذ ذ ذ ذذا " ،وأق وال س ذ ذ ذ ذ ذذائر المدعى عليالم ،والتس ذ ذ ذ ذ ذذجيالر الالاتفية ،واللقطار الت

سذجلتالا كامي ار المراقبة ف الفند ) .وقد اسذتندر المحاكم المحلية ف ق ارراتالا إلى ؛اله العناصذر ،وليس إلى

جنسية صاحب البالغ.
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واكر ص ذذاحب البالغ م ار الر وتك ار الر التغطية اإلعالمية لالاله القض ذذية الجنائية ،ولكن تجدر اإلش ذذار

إلى أي وس ذذائع اإلعالم ف آيس ذذلندا مس ذذتقلة وليس من ص ذذالحية الدولة الطرف مراقبتالا .وعالو على ال ،

لم تعنشذذر سذذجالر من المحاكم أو سذذجالر من الشذذرلة أثناء فتر التحقيق .ولم يعنشذذر أي قرار من الق اررار
الت صذدرر عن المحاكم اشذأي إيداع صذاحب البالغ الحبس االحتيال إال اعد مرور شذالور على صذدور

وبناء على ال  ،فإي الدولة الطرف لم تنتال حقو صذ ذ ذذاحب البالغ المكفولة اموجب
قرار المحكمة العليا .ل
الما تين  2و 26من العالد.
12-4

وبناء على ال  ،فإي الدولة الطرف لم تنتال حقو صاحب البالغ المكفولة اموجب الموا  7أو 9
ل

أو  10من العالد .وتستشالد الدولة الطرف افقرار من ستور آيسلندا ،المعدل اموجب القانوي رقم ،1995/97
صيغا على منوال الما تين  7و 9من العالد واألحكام اار الصلة من اتفاقية حماية حقو اإلنساي والحريار
األس ذ ذ ذ ذ ذذاس ذ ذ ذ ذ ذذية (االتفاقية األوروبية لحقو اإلنس ذ ذ ذ ذ ذذاي) .وال يجوز ،اموجب الما  )1(95من قانوي اإلجراءار
الجنائية ،إيداع المدعى عليه الحبس االحتيال إال إاا كانا ؛ناف أس ذ ذ ذ ذ ذذباب معقولة تدعو إلى االش ذ ذ ذ ذ ذذتباه ف

ارتكااه جريمة تس ذ ذ ذ ذ ذذتوجب عقوبة الس ذ ذ ذ ذ ذذجن ،وإاا توافرر إحدك الش ذ ذ ذ ذ ذذروط التالية على األقل( :أ) إاا كاي من

المحتم ذذل أي يعيق الم ذذدعى علي ذذه التحقيق عن لريق محو األ ل ذذة أو الت ذذأثير على غيره من الم ذذدعى عليالم
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أو الشالو ة (ب) إاا كاي من الممكن أي يغا ر المتالم البلدة (ق) إاا كاي من المرجك أي يستمر المدعى عليه

ف سذلوكه اإلجرام ة أو ( ) إاا اقتضذا الضذرور اللجوء إلى الحبس االحتيال لحماية اآل رين من المدعى

عليه أو حماية الم ش ذ ذ ذ ذذتبه فيه من التعر

لالعتداء أو التأثير من الغير .وباإلض ذ ذ ذ ذذافة إلى ال  ،إاا لم تتوافر

الشذذروط المنصذوص عليالا ف الما  )1(95من قانوي اإلجراءار الجنائية ،يجوز إيداع المدعى عليه الحبس

االحتيال اموجب الما  ) 2(95إاا كاي ؛ناف اش ذ ذذتباه قوي ف أي المدعى عليه قد ارتكب جريمة تس ذ ذذتوجب

عقوبة السذ ذذجن لمد  10سذ ذذنوار .وللقاض ذ ذ أي يقض ذ ذ اجواز إيداع المدعى عليه الحبس االنف ار ي إاا توافر
أحد الشرلين (أ) أو ( ) من الما .)1(95

 13-4وقد أو ع ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ الحبس االحتيال للض ذ ذ ذ ذ ذذرور ،وفقلا للش ذ ذ ذ ذ ذذروط المنص ذ ذ ذ ذ ذذوص عليالا ف
الما  )1(95من قانوي اإلجراءار الجنائية .واشذ ذذتعبه ف ارتكااه صذ ذذاحب البالغ جريمة االتجار االبشذ ذذر ،و؛

جريمة كانا تسذ ذ ذ ذذتوجب ف ال الوقا ،عقوبة السذ ذ ذ ذذجن لمد ثمان سذ ذ ذ ذذنوار .واتسذ ذ ذ ذذما األقوال الت أ لى بالا

صاحب البالغ االتالبالب ،وكاي من الواضك أنه على اتصال وثيق االمدعى عليالم اآل رين .وتدل ؛اله العوامل

على أنه من المحتمل أي يقدم صاحب البالغ على محو األ لة أو التداول مة المدعى عليالم اآل رين.

 14-4وتبين من ؛اله العوامل أيضذ ذ ذ ذ ذ لا أي الضذ ذ ذ ذ ذذرور تسذ ذ ذ ذ ذذتدع إيداع صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ الحبس االنف ار ي
لمد  30يوم لا ،حتى  17تشذ ذ ذرين الثان /نوفمبر  . 2019ومبا ر ص ذ ذذاحب البالغ إلى تسذ ذ ذليم نفس ذ ذذه للش ذ ذذرلة
اعدما علم من وسائع اإلعالم أنه ف عدا المطلوبين ال تدل على أنه كاي سيبدي تعاونال تنتف معه ضرور
إيداعه الحبس االحتيال  .و الر من سذ ذ ذ ذ ذذلوكه أثناء اسذ ذ ذ ذ ذذتجواب الشذ ذ ذ ذ ذذرلة أنه ال ينوي التعاوي .وتقر الدولة
الطرف اذذأي المذذا  )2(98من قذذانوي اإلجراءار الجنذذائيذذة تجي إيذذداع المذذدعى عليذذه الحبس االنف ار ي لمذد

أربعة أسذ ذ ذ ذذابية متوالية فقع ،ما لم يكن متالما اارتكاب انتالاف قد يفض ذ ذ ذ ذ إلى السذ ذ ذ ذذجن لمد ال تقل عن 10

س ذذنوار .ولكن الجريمة موض ذذوع التحقيق ،ف قض ذذية ص ذذاحب البالغ ،؛ جريمة طير جدا (يععاقب عليالا

حالي لا االس ذذجن لمد  12س ذذنة ،رغ م أنالا كانا تس ذذتوجب عقوبة الس ذذجن لمد ثمان س ذذنوار أثناء فتر احتجاز
صاحب البالغ) .وال يشكل إيداع صاحب البالغ الحبس االنف ار ي انتالاكال للما  7أو  9أو  10من العالد.
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وترفط الدولة الطرف ا عاء صذ ذذاحب البالغ الالي يفيد اأي روف احتجازه كانا غير مالئمة.

وف عذام  ،2009كذاي يتعين أحيذذانذ لا إاقذذاء المذذدعى عليالم جنذذائيذذا محتج ين ف زن انذار مراك الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرلذة
لفترار قص ذ ذ ذذير .وربما لم يكن ؛الا الترتيب مناس ذ ذ ذذبال  ،غير أنه ال ينطوي على انتالاف ألي حكم من األحكام
القانونية أو حق من حقو اإلنسذاي األسذاسذية .ومة أي زن انة صذاحب البالغ لم يكن فيالا ربما مرحا

أو

ماء ،فإنه لم يحرم من ؛اله االحتياجار األسذذاسذذية .وقد بعن سذذجن جديد وتوقف احتجاز المدعى عليالم ف
زنازين مراك الشرلة.
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و ضذ ذ ذ ذ ذذة صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لبعط القيو أثناء احتجازه ،وفقا للما  )1(99من قانوي اإلجراءار

الجنائية ،الت تتفق مة العالد .فعلى س ذ ذ ذ ذ ذذبيل ا لمثال ،لم يكن امقدور ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ اس ذ ذ ذ ذ ذذت بال ال وار أو

اسذذتخدام الالاتف أو وسذذائل االتصذذال األ رك .وأصذذدر أحد القضذذا ق ار لار يقض ذ اضذذرور فر

ف حالة صاحب البالغ.
17-4

؛اله القيو

وترفط الدولة الطرف ا عاءار صذذاحب البالغ الت تفيد اأي ضذذباط الشذذرلة أصذذروا عليه ليقر

االالنب وتصرفوا اطريقة غير الئقة .وال يوجد ليل على ؛الا السلوف.

 18-4ولم تنتالذ الذدولذة الطرف حق ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ ف اعتبذاره بريئذ لا اموجذب المذا  14من العالذد.
وينص س ذ ذ ذذتور آيس ذ ذ ذذلندا والموا  53و 109و 111و 145من قانوي اإلجراءار الجنائية على حماية الحق

ف محاكمة عا لة وافت ار البراء  ،وفق لا للما  14من العالد .ويدفة صاحب البالغ اأي إ انته قاما على
افت ار  ،غير أي األشذخاص المحتج ين يمثلوي وما أمام قا  ،وعلى القاضذ أي يصذدر ق ار الر معلالل ف
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غضذ ذ ذ ذ ذ ذذوي  24سذ ذ ذ ذ ذ ذذاعة لتبرير قرار الحبس االحتيال  .وقد كانا ق اررار كل من محكمة ريكيانس المحلية

والمحكمة العليا ق اررار مفصذ ذ ذ ذذلة ومحكمة الصذ ذ ذ ذذياغة .ومن الواضذ ذ ذ ذذك أي المحكمتين قيمتا جمية األ لة ولم

تستندا إلى افت ار
19-4

إل انة صاحب البالغ.

وصذالحية اللجنة ف مراجعة تقييم السذلطار المحلية ؛ صذالحية محدو  .ويقضذ مبدأ الوالية

االحتيالية اأي السذ ذ ذ ذ ذ ذذلطار المحلية أقدر من المحاكم الدولية على تقييم الوقائة واأل لة الثابتة .ويع ك ال

ج ئيذذا إلى اعذذد اللجنذذة زمني ذ لا ومكذذاني ذال عن األحذذدا
االحتيالية ف ؛اله القضية.
20-4

ف قضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة اعينالذذا .وال بذذد من تطبيق مبذذدأ الواليذذة

وقد حص ذ ذ ذ ذذل ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ على فاع فعال االمعنى المقص ذ ذ ذ ذذو ف الما  14من العالد( .)1أما

األقوال الت أ لى بالذا بالذالا الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأي فال أقوال كذاااذة وغير مذدعمذة اذاأل لة .و؛و يذدع أنذه لم يكن يفالم اللغة

الت اعتمدر ف التحقيق والمحاكمة ،ولكنه كاي مصذذحوبال امترجم شذذفوي منال اللحظة األولى الت

ضذذة فيالا

االستجواب لدك الشرلة .وقد تولى المترجم الشفوي الترجمة من اللغة اآليسلندية إلى اللغة الليتوانية ومن اللغة

الليتوانية إلى اللغة اآليس ذ ذ ذ ذ ذ ذذلندية .وقدما له ؛اله الخدمار وفقال للما  12من قانوي اإلجراءار الجنائية ،الت

تقضذ ذ ذ ذ ذ بتعيين مترجم شذ ذ ذ ذ ذذفوي للمدعى عليه الالي ال يفالم اللغة اآليسذ ذ ذ ذ ذذلندية .وعمالل االما  )1(28من ؛الا
القانوي ،أبلغا الش ذذرلة ص ذذاحب البالغ على الفور اأنه قيد التحقيق ف الجريمة الت اتالم اارتكابالا ف نالاية

المطاف .وعليه ،فإي ص ذ ذ ذذاحب البالغ كاي على علم اأس ذ ذ ذذباب اعتقاله منال بداية إجراءار الش ذ ذ ذذرلة .وقد غيهر
صذ ذذاحب البالغ محاميه عد مرار أثناء اإلجراءار الجنائية ،ولكن ال توجد أ لة على عدم فعالية الدفاع الالي

حص ذ ذ ذ ذ ذ ذذل عليه .و؛و يدع أي المحاكم المحلية لم تعين له محاميال آ ر للدفاع عنه .غير أي الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذجالر ال
تتضذ ذذمن ما يفيد اأي صذ ذذاحب البالغ تظلم من الدفاع .بل إنه على العكس من ال  ،تلقى فاعال سذ ذذليم لا الل
جمية مراحل القضذية .ويدفة صذاح ب البالغ اأي محام الدفاع قدم للب اسذتئناف رسذم لم يعلل فيه أسباب
الطلب ،ولكن ؛الا اإلجراء ؛و إجراء معتا ف آيسذ ذذلندا عند تقديم اسذ ذذتئناف .وف مراحل االسذ ذذتئناف الالحقة،

يقدم محام الدفاع مالحظار طية إلى المحكمة .ويقدم محام الدفاع أيض ذ ذ ذال مرافعار ش ذ ذ ذذفوية ف جلس ذ ذ ذذة

اسذ ذتماع تعقد أمام المحكمة العليا .ولم يكره ص ذذاحب البالغ على اإلقرار بالنبه .وربما يكوي قد س ذذئل م ار لار عن
سلوكه ،ولكن ؛الا ال يعن أي الشرلة أجبرته على اإلقرار االالنب.
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وفيما يتعلق االمطالبة المتعلقة االما  ) 5(14من العالد ،تؤكد الدولة الطرف أي ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ

أتيك له تقديم اسذ ذ ذ ذذتئناف فعال .وكاي اإمكاي صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أي يقدم شذ ذ ذ ذذالو ال وأي يدل اإفا شذ ذ ذ ذذفوية أمام
المحكمذة العليذا ،الت كذاي يمكن أي تبطذل قرار محكمذة ريكيذانس المحليذة وتذأمر اذإرجذاع القضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة إلعذا

المحاكمة .بيد أي األ لة والحجت الت قدمالا صاحب البالغ لم تغير شيئال ف تقييم محكمة ريكيانس المحلية.
هعليقات صاحم البالغ على مالحظات التولة الطرف بشأن المقبولية واألسس الموضوعية
1-5

يؤكد صاحب البالغ ف تعليقاته المؤر ة  30أيار/مايو  2017أي الدولة الطرف لم تعتر

على

روايتذه للوقذائة فيمذا يتعلق اذاإلجراءار الجنذائيذة الت اتخذالر احقذه .ويرك أي موقف الذدولذة الطرف اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنذد

أسذاسذ لا إلى وجو قوانين محلية ي عم أنالا تكفل حقو صذاحب البالغ ااعتباره شذخصذ لا مدعى عليه ف قضذية
جنائية ،ولكن الدولة الطرف تجا؛لا تمام لا أي ؛اله الضمانار قد انتالكا ف قضية صاحب البالغ.
2-5

وقذد فسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرر الذدولذة الطرف على نحو ذال الن ظذام الذدا ل للجنذة فيمذا يتعلق اذاألجذل المحذد

لتقديم البالغار .وقدم ص ذ ذذاحب البالغ بالغه ف غض ذ ذذوي ثال س ذ ذذنوار من تاريخ ص ذ ذذدور قرار المحكمة

األوروبية لحقو اإلنساي اشأي المسألة ااتالا.
__________
()1
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اكرر محكمة ريكيانس المحلية ف قرار؛ا أي صذذاحب البالغ أبلم االشذذكوك ف وثيقة المحكمة رقم  1فاعتر

شفوي ليتوان الترجمة الشفوية لصاحب البالغ أثناء مثوله أمام المحكمة ف المر األولى.
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3-5

ولم تطبق القوانين المحلية المتعلقة اعدم التميي ف قض ذ ذ ذذية ص ذ ذ ذذاحب البالغ .وعالو على ال ،

تؤكد الدولة الطرف أي ص ذذاحب البالغ غيهر ش ذذالا ته اش ذذأي معرفته ب "ص ذذا " ،ولكن تناقط ش ذذالا ته ،مالما
بلغا رجته ،ما كاي ليعط السذذلطار المحلية الحق ف ممارسذذة التميي ضذذده .ويقر صذذاحب البالغ اأي

شذ ذذالا ته قد اعترا؛ا الكثير من التناقضذ ذذار ف بداية اإلجراءار ا لجنائية .ولكن امتناع السذ ذذلطار عن إبالغ
ص ذذاحب البالغ االتالم الموجالة إليه بلغة يفالمالا والعنف النفسذ ذ الالي مارس ذذته ض ذذده اإجباره على الش ذذالا

ضد نفسه ؛و ما أفقده الثقة ف ؛اله السلطار و فعه إلى اإل الء بتل األقوال المتناقضة.
4-5

وقد أكدر الدولة الطرف أي ور ص ذ ذذاحب الب الغ ف ارتكاب الجريمة الم عومة يختلف عن ور

المدعى عليه الالي يحمل الجنسذية اآليسذلندية ،غير أي ؛الا القول ليس صذحيحال .فالمحكمة العليا اكرر ف

قرار؛ا أي المدعى عليه اآليسذلندي اتصذل االشذرلة ،ووفر السذكن ل "صذا " ،واتصذل اصذاحب البالغ ليطلب

منه إ راق "صا " .وكل ال إنما يدل على أي تورط المدعى عليه اآليسلندي ف ارتكاب الجريمة الم عومة
أكبر من تورط صذ ذذاحب البالغ .فكل ما فعله صذ ذذاحب البالغ ؛و اصذ ذذطحاب "صذ ذذا " إلى الفند بناء على

للب المدعى عليه اآليسذ ذ ذذلندي .ومعاملة المدعى عليالما معاملة مختلفة يدل على تعر

صذ ذ ذذاحب البالغ

للتميي  .وعال و على ال  ،أقرر الدولة الطرف اأي وسائع اإلعالم ف آيسلندا ال تخضة للرقااة.
5-5

ويكرر صذ ذذاحب البالغ الحجت الت سذ ذذاقالا اموجب الموا  7و 9و 10من العالد ويؤكد أي الدولة

الطرف لم تنكر ا عاءاته بل اكتفا االقول إي إلقاء ال بط على صذ ذ ذذاحب البالغ اقتضذ ذ ذذته الضذ ذ ذذرور .ولم

تحد الدولة الطرف العوامل الت أفضا إلى ؛الا االفت ار

.

وأقرر الدولة الطرف اأنه ال يجوز إعطاء اإلاي بتطبيق الحبس االنف ار ي لمد أقصذذا؛ا  28يوملا
6-5
إال إاا كانا العقوبة القصذوك للجريمة ؛ السذجن لمد  10سذنوار .وأبدر الدولة الطرف اسذتخفافال احقو
صذ ذ ذ ذذاحب البالغ إا فع ا اأي مد عقوبة االتجار االبشذ ذ ذ ذذر قد رفعا إلى  12سذ ذ ذ ذذنة (بينما كانا ؛اله المد

محد ف ثمان سذنوار حين حوكم صذاحب البالغ) .ويعد مبدأ عدم رجعية القوانين من الحقو األسذاسذية

المنصذ ذ ذ ذذوص عليالا ف العالد .ورفة عقوبة االتجار االبشذ ذ ذ ذذر اعد تاريخ إلقاء ال بط على صذ ذ ذ ذذاحب البالغ

اء قانونيال.
ال يجعل إيداعه الحبس االنف ار ي إجر ل
7-5

وقد أقام صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ الدليل على ا عاءاته الت تسذ ذ ذ ذ ذذتند إلى الما  14من العالد ولم تطعن

الدولة الطرف ف ا عائه اشذ ذ ذذأي نشذ ذ ذذر أ بار تشذ ذ ذذالر اه ف وسذ ذ ذذائع اإلعالم .وأشذ ذ ذذارر الدولة الطرف إلى

قوانين محلية تضذ ذ ذ ذ ذ ذذمن الحق ف محاكمة عا لة ،غير أنالا لم تقدم ما يثبا تطبيق ؛اله الضذ ذ ذ ذ ذ ذذمانار على
صذاحب البالغ .ويفند صذاحب البالغ قول الدولة الطرف إي وسذائع اإلعالم لم تقدم على نشذر أي مقاالر

عنه إال اعد صذ ذ ذ ذذدور قرار المحكمة العليا .وح يقة األمر أي صذ ذ ذ ذذاحب البالغ علم من وسذ ذ ذ ذذائع اإلعالم أي

الشرلة تبحع عنه .وانطلقا ف  16تشرين األول/أكتوبر  2009حملة إعالمية تنعا صاحب البالغ اأنه
ومتهجر ااألشذ ذذخاص وشذ ذري ف جماعار الجريمة المنظمة الليتوانية .وقد انتالكا اال عاءار
مجرم عنيف ع
المنشذذور ف وسذذائع اإلعالم حق صذذاحب البالغ ف افت ار البراء  .ويؤكد صذذاحب البالغ أنه كاي ؛ناف

جم ش ذذفوي أ بره ،االلغة الليتوانية ،أنه متالم ااالتجار االبش ذذر ،ولكنه لم يتلق إش ذذعا الر رس ذذميال يبين
االفعل ،متر ع
االتفصيل االتالامار ويوضك له حقوقه كمتالم.
ومنك الحق ف الكالم ،فإي
8-5
ومة أنه كاي امقدور ص ذذاحب البالغ اس ذذتئناف القرار الص ذذا ر ض ذذده ع
الدولة الطرف لم تثبا أي االسذذتئناف ؛و من إجراءار المراجعة الفعالة .ولم تحلل المحكمة العليا اسذذتئناف
صذ ذ ذ ذذاحب البالغ والحجت الت

فة بالا ،وقد كانا متحي ضذ ذ ذ ذذد صذ ذ ذ ذذاحب البالغ واكتفا اإعا صذ ذ ذ ذذياغة

التعليل الالي قدمته المحكمة االبتدائية.
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القضايا واإلاراءات المعروضة على اللجنة

النظر ف المقبولية
قب ذذل النظر ف أي ا ع ذذاء ير ف بالغ م ذذا ،يج ذذب على اللجن ذذة أي تقرر ،وفق ذال للم ذذا  97من
1-6
ال أم ال اموجب البروتوكول اال تياري.
نظامالا الدا ل  ،ما إاا كاي البالغ مقبو ل
2-6

وتش ذ ذ ذ ذ ذ ذذير اللجنة إلى أنه اموجب الما ()2(5أ) من البروتوكول اال تياري وتحف الدولة الطرف

على نص ؛الا الحكم ،ال يمكنالا أي تنظر ف مس ذ ذ ذ ذ ذذألة تخض ذ ذ ذ ذ ذذة للد ارس ذ ذ ذ ذ ذذة من قبل ؛يئة أ رك من ؛يئار
التحقيق الدول أو التسوية الدولية .وف  28آاار/مارو  ،2013أعلنا المحكمة األوروبية لحقو اإلنساي

()2
أي للب ص ذذاحب البالغ غير مقبول  .غير أي اللجنة تالح أي المحكمة ال تقدم ف قرار؛ا س ذذببال محد ال
يبرر عدم المقبولية .ولالل  ،فإنه من غير الواضذ ذ ذ ذ ذذك ما إاا كاي ؛الا القرار يسذ ذ ذ ذ ذذتند إلى أسذ ذ ذ ذ ذذس إجرائية أو

وبناء عليه ،ال يسذذة اللجنة أي تسذذتنتت أي المحكمة قد نظرر ف المسذذألة نفسذذالا( .)3ومن ؛نا،
موضذذوعية.
ل
ترك اللجنة أي الما ()2(5أ) من البروتوكول اال تياري ال تمنعالا من النظر ف ؛الا البالغ.
3-6

وتالح اللجنة أي الدولة الطرف لم تطعن ف الحجة الت

فة بالا صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ فيما يخص

اسذتنفا جمية سذبل االنتصذاف المحلية المتاحة .وتالح أيضذ لا أي صذاحب البالغ أثار ف سذيا اسذتئناف
حكم إ انتذه أمذام المحكمذة العليذا ،مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائذل متعذد تتعلق اذالحيذا ف محذاكمتذه ولول مذد احتجذازه وإيذداعه

الحبس االنف ار ي .وتالح اللجنة أي الموا المعروضذ ذ ذ ذذة عليالا ال تبين ،مة ال  ،أي صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أثار

ف للبار االس ذ ذ ذذتئناف المقدمة جو؛ر ا عاءاته اموجب الما تين  7أو  10من العالد ،فيما عدا اال عاءار
المبنية على واقعة إيداعه الحبس االنف ار ية وا عاءاته اموجب الما  26اشذ ذ ذ ذذأي نشذ ذ ذ ذذر مقاالر متحي ف

وبناء على ال  ،ترك اللجنة أي الما ()2(5ب) من البروتوكول اال تياري ال تمنعالا من
وسذ ذذائل اإلعالم .ل
النظر ف تلذ ذ اال ع ذذاءار .وترك اللجن ذذة أي الم ذذا ()2(5ب) من البروتوكول اال تي ذذاري ال تمنعال ذذا من
النظر فيما تبقى من ا عاءار صاحب البالغ اموجب الموا  2و 7و 9و 10و 14و 26من العالد.

4-6

وتالح اللجنة رأي الدولة الطرف القائل إي البالغ غير مقبول ألنه لم يقدم ف غضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوي مس

سذنوار من التاريخ الالي اسذتنفد فيه صذاحب البالغ سذبل االنتصذاف المحلية .وتشذير اللجنة إلى أنه ال توجد
ماللذذة زمنيذذة محذذد لتقذذديم البالغذذار اموجذذب البروتوكول اال تيذذاري( ،)4غير أي المذذا (99ق) من النظذذام
الدا ل للجنة تنص على أي تقديم بالغ قد يمثل إسذ ذ ذ ذ ذ ذذاء السذ ذ ذ ذ ذ ذذتخدام الحق ف تقديم البالغار إاا عقدم اعد

مرور مس سذذنوار على اسذذتنفا صذذاحب البالغ لسذذبل االنتصذذاف المحلية أو ،حسذذب مقتضذذى الحال ،اعد
مرور ثال س ذ ذ ذ ذ ذ ذذنوار على إتمام إجراء آ ر من إجراءار التحقيق الدول أو التس ذ ذ ذ ذ ذ ذذوية الدولية ،ما لم توجد

أس ذ ذذباب تبرر ؛الا التأ ر ،مة مراعا جمية مالاس ذ ذذار البالغ .وف قض ذ ذذية ص ذ ذذاحب البالغ ،قدم البالغ اعد

مرور أقل من ثال

سذنوار على صذدور قرار عدم المقبولية عن المحكمة األوروبية لحقو اإلنسذاي ف 28

آاار/مارو  .2013وعليه ،فإي اللجنة ترك أي البالغ ال يمثل إساء الستعمال الحق ف تقديم البالغار.
__________
()2

يقدم ص ذ ذذاحب البالغ رس ذ ذذالة من المحكمة األوروبية لحقو اإلنس ذ ذاي مؤر ة  4نيس ذ ذذاي/أبريل  2013اش ذ ذذأي الطلب (رقم )11/376
الالي قدمه ض ذذد آيس ذذلندا .وف الرس ذذالة ،اكرر المحكمة أنالا أص ذذدرر ،باليئتالا المش ذذكلة من قا

منفر  ،قرار؛ا اإعالي عدم قبول

الطلب ،ف  28آاار/مارو  .2013وعالو على ال  ،اكرر المحكمة أي ؛يئة المحكمة رأر ،ف ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء جمية الموا الت ف

حوزتالا وف حدو ا تص ذ ذذاص ذ ذذالا االمس ذ ذذائل موض ذ ذذوع الش ذ ذذكوك ،أي معايير المقبولية المنص ذ ذذوص عليالا ف الما تين  34و 35من

االتفاقية لم تعستوف.

()3

انظر سين .ضد النرويت ( ،)CCPR/C/115/D/2474/2014الفقر .2-6

()4

قضية غرات ينغر وغرات ينغر ضد الجمالورية التشيكية ( ،)CCPR/C/91/D/1463/2006الفقر .3-6
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5-6

وتحيع اللجنة علمال اا عاءار صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ اموجب الما  2من العالد .وتشذ ذ ذ ذ ذذير اللجنة إلى

اجتالا ؛ا القضذ ذ ذ ذ ذذائ الالي رأر فيه أنه ال يجوز أي يتالرع األف ار االما  2إال ااالقتراي مة موا أ رك من

وبناء على
العالد وأي ؛اله الما ال تشذ ذذكل ،ف حد ااتالا ،أسذ ذذاسذ ذال للتظلم اموجب البروتوكول اال تياري(.)5
ل
الذ  ،تعلن اللجنذة أي ا عذاء ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ اموجذب المذا  2من العالذد ؛و ا عذاء غير مقبول اموجذب

الما  3من البروتوكول اال تياري.
6-6

وتشذ ذ ذ ذ ذذير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف الت تفيد اأي البالغ يعتبر غير مقبول ألي الحجت الت

ساقالا صاحب البالغ ؛ حجت عمومية .وتحيع اللجنة علما اا عاءار صاحب البالغ اموجب الما تين 7

و 10من العالد اش ذذأي مالاس ذذار إيداعه الحبس االنف ار ي ،وتالح أيض ذال ا عاءار ص ذذاحب البالغ اموجب

الما  )1(14و( ،)2مقروء ااالقتراي مة الما  26من العالد ،الت تفيد اأنه أع ين اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنا لا إلى مقاالر
إعالمية متحي وتقرير تقييم المخالر المتحامل الالي أعدته الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرلة ،مما ينم عن مواقف تميي ية تجا؛ه
اس ذ ذذبب جنس ذ ذذيته الليتوانية .وتالح اللجنة كالل ا عاءار ص ذ ذذاحب البالغ اموجب الما ()3(14أ) و(ب)

و(ز) والمذا  )5(14من العالذد ،الت تفيذد اذأنذه لم يعمنك التسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاليالر الكذافيذة إلعذدا فذاعذه ،ولم يعتك لذه
االلالع على موا  ،لم تحذذد لبيعتالذذا ،ور ر ف ملف القضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة أثنذذاء المحذذاكمذذة الجنذذائيذذة ،وأجبر على

الشذ ذ ذ ذ ذ ذذالا ضذ ذ ذ ذ ذ ذذد نفسذ ذ ذ ذ ذ ذذه ولم يكن اإمكانه اللجوء إلى إجراء اسذ ذ ذ ذ ذ ذذتئناف فعال .غير أي اللجنة تحيع علمال
ا المعلومار المفصذذلة الت قدمتالا الدولة الطرف ومفا ؛ا أي إ انة صذذاحب البالغ لم تسذذتند إلى جنسذذيته بل
إلى أ لة ض ذ ذ ذ ذ ذذعا لتقييم شذ ذ ذ ذ ذ ذذامل من محكمة ريكيانس المحلية والمحكمة العليا .وعالو على ال  ،تحيع

اللجنة علم لا االتوضذذيحار المقدمة من الدولة الطرف اشذذأي التسذذاليالر الت أعتيحا لصذذاحب البالغ وكسذذبه
ج ءال من عوك االسذذتئناف .وف ضذذوء ؛اله التوضذذيحار ،وعدم ورو تفاصذذيل أ رك من صذذاحب البالغ،
ترك اللجنذة أنذه لم يقذدم مذا يكف من األ لذة إلثبذار ؛ذاله اال عذاءار لغر
مقبولة اموجب الما  2من البروتوكول اال تياري.

7-6

المقبوليذة ،ولذاللذ  ،تعتبر؛ذا غير

وترك اللجنة أي ص ذ ذذاحب البالغ قدم أ لة كافية لدعم ا عاءاته الت تندرق ف إلار الما  9من

العالد ألغ ار

المقبولية .ولالل  ،تعتبر؛ا مقبولة وتشرع ف النظر ف أسسالا الموضوعية.

النظر ف األسس الموضوعية
نظرر اللجنذذة ف ؛ذذالا البالغ ف ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء جمية المعلومذذار الت أتذذاحالذذا لالذذا الطرفذذاي ،وفقذال لمذا
1-7
تقتضيه الما  )1(5من البروتوكول اال تياري.
2-7

وتالح اللجنة ا عاء صذاحب البالغ أي الدولة الطرف انتالكا حقوقه المكفولة اموجب الما 9

من العال ذذد حين أو عت ذذه الحبس االنف ار ي المطول لم ذذد  32يوم ذذا أثن ذذاء فتر الحبس االحتي ذذال  .وتالح

اللجنة أي الما  ) 1(9من العالد تحظر أشكال سلب الحرية التعسف وغير القانون  .وتالكر اللجنة بتعليقالا
العام رقم  ،) 2014(35الالي ينص على أي سذ ذ ذ ذذلب الحرية يشذ ذ ذ ذذمل الحبس االنف ار ي( .)6وتالح اللجنة أي
صذاحب البالغ أو ع الحبس االنف ار ي لمد  30يومال ،من  18تشذرين األول/أكتوبر إلى  17تشذرين الثان /

نوفمبر  .2009وتالح اللجنذذة أي القذذانوي المحل الذذالي كذذاي مطبقذال ف الذ الوقذذا ينص ،كمذذا اعترفذا
المحكمذة العليذا ف قرار؛ذا المؤرخ  17تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثذان /نوفمبر  ،2009على حظر تطبيق الحبس االنف ار ي

لمد تتجاوز أربعة أس ذ ذ ذ ذ ذذابية (أي  28يومال ) ف الجرائم الت تس ذ ذ ذ ذ ذذتوجب عقوبة الس ذ ذ ذ ذ ذذجن لمد تقل عن 10

س ذذنوار ،اما ف ال االتجار االبش ذذر .وتش ذذير اللجنة أيضذ ذال إلى قس ذذو الحبس االنف ار ي كش ذذكل من أش ذذكال
__________
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العقوبذة ،وتحيع علمذال اذأي الذدولذة الطرف لم تقذدم معلومذار مفصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذة ومحذد تعبين وجذه الضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرور الت
اسذتدعا إيداع صذاحب البالغ الحبس االنف ار ي ،فيما ال اإلشذار إلى القانوي المحل  .ولالل  ،ترك اللجنة
أي صذ ذ ذ ذذاحب البالغ قد احتج اصذ ذ ذ ذذور غير قانونية ف الحبس االنف ار ي يوم  16و 17تشذ ذ ذ ذرين الثان /

نوفمبر  ، 2009مما يشكل انتالاكا لحقوقه المكفولة اموجب الما  )1(9من العالد.

وتالح اللجنة أيض ذ ذ لا أي محكمة ريكيانس المحلية أصذ ذذدرر ق اررين ف  18و 21تش ذ ذرين األول/
3-7
أكتوبر  2009يقض ذذياي اإيداع ص ذذاحب البالغ الحبس االنف ار ي أثناء فتر الحبس االحتيال الفتر من 18
إلى  28تش ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  .2009وتالح اللجنة أي محكمة ريكيانس المحلية لم تعضذ ذ ذ ِّذمن الق اررين أي
معلومار عن الشذكوك المرفوعة ضذد صذاحب البالغ أو األ لة الت جمعا ضذده .واكتفا اأي أشذارر ،ف

التعليذذل الذذالي قذذدمتذذه ،إلى المذذا ()1(99ب) من قذذانوي اإلجراءار الجنذذائيذذة ،من وي أي تبين كيف يبرر
؛الا الحكم اسذ ذ ذ ذذتمرار احتجاز صذ ذ ذ ذذاحب البالغ .وتالح اللجنة أي الما ()1(99ب) من قانوي اإلجراءار

الجنائية تنص على عدم جواز الحبس االنف ار ي إال بناء على أمر من القاضذ ة وال يوفر أسذاسذ لا يعسذتند إليه
لتحديد متى يع ُّ
عد ؛الا اإلجراء مناسذ ذ ذ ذذبال .ولالل  ،ترك اللجنة أي مضذ ذ ذ ذذموي الق اررين الصذ ذ ذ ذذا رين ف  18و21

تش ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  2009والتوض ذ ذ ذذيحار األ رك المقدمة من الدولة الطرف ال يس ذ ذ ذذمك بتبيُّن األس ذ ذ ذذباب

المحذد الت عذا إلى احتجذاز ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ لمذد  30يومذ لا ف الحبس االنف ار ي ،كمذا تؤكذد الذدولذة
الطرف .وتالكر اللجنة اأي الحبس االنف ار ي ،ااعتباره قيدلا إض ذذافي لا يفر على الش ذذخص المحتج االفعل،

يمكن أي يعد أيضذ ذ لا امثااة انتالاف للما  ،)7(9وال سذ ذذيما عندما ال تكوي ؛ناف صذ ذذلة بين معاملة الشذ ذذخص
المحتج والغر الم عوم من احتجذازه( .)8وبنذاء على الذ  ،وبذالنظر إلى أي الذدولذة الطرف لم تقذدم تبري لار
مخص ذص ذال إليداع ص ذذاحب البالغ الحبس االنف ار ي ،تخلص اللجنة إلى أي إيداع ص ذذاحب الحبس االنف ار ي

اء تعسذفي لا ،مما يشذكل
ف الفتر من  18تشذرين األول/أكتوبر إلى  17تشذرين الثان /نوفمبر  2009كاي إجر ل
انتالاكال لحقوقه المكفولة اموجب الما  )1(9من العالد.
-8

وال ترك اللجنة ،ف ضذوء النتائت الت توصذلا إليالا ،أي ثمة ضذرور للنظر ف اال عاء المنفصذل

-9

واللجنة ،إا تتصذذرف اموجب الما  )4(5من البروتوكول اال تياري ،ترك أي الوقائة المعروضذذة

-10

وعمالل اذذأحكذذام المذذا () 3(2أ) من العالذذد ،يقة على عذذاتق الذذدولذذة الطرف الت ام بتوفير سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيذذل

الالي قدمه صاحب البالغ اموجب الما  9من العالد اشأي المد اإلجمالية إليداعه الحبس االحتيال .

عليالا تكشف حدو انتالاف لحقو صاحب البالغ المكفولة اموجب الما  )1(9من العالد.

انتصذذاف فعال لصذذاحب البالغ .ويقتض ذ منالا ال جبر ضذذرر من انتعالكا حقوقه المكفولة اموجب العالد

جب الر تذذامذال .وبنذذاء على الذ  ،تكوي الذذدولذذة الطرف مل مذذة ،ف جملذذة أمور أ رك ،امنك ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ
تعويضذ ذ ذ لا كافي لا عن االنتالاف الالي تعر
انتالاكار مماثلة ف المستقبل.

-11

له .و؛ مل مة أيضذ ذ ذ لا ااتخاا جمية التدابير الالزمة لمنة حدو

واللجنة ،إا تض ذ ذ ذ ذ ذ ذذة ف اعتبار؛ا أي الدولة الطرف ،اانض ذ ذ ذ ذ ذ ذذمامالا إلى البروتوكول اال تياري ،قد

ال االما 2
اعترفا اا تصذاص اللجنة ف تحديد ما إاا كاي قد وقة انتالاف للعالد أم ال ،وأنالا تعالدر ،عم ل

من العالد ،اأي تضذمن لجمية األف ار الموجو ين ف إقليمالا أو الخاضذعين لواليتالا الحقو المعترف بالا ف
ال عندما يثبا وقوع انتالاف ،فإنالا تو أي تتلقى من الدولة الطرف ف
العالد ،وأي توفر س ذذبيل انتص ذذاف فعا ل

غض ذذوي  180يومال معلومار اش ذذأي التدابير المتخال لوض ذذة آراء اللجنة موض ذذة التنفيال .ويعطلب إلى الدولة
الطرف أيض لا نشر ؛اله اآلراء وتعميمالا على نطا واسة االلغار الرسمية للدولة الطرف.

__________
()7

المرجة نفسه ،الفقر .5
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المرجة نفسه ،الفقر .14
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المرفق
رأ ،فر  ،لصوسيه مانويل سانتو باييس (رأ ،مصالف ازئياً)
-1

أتفق مة االسذ ذ ذذتنتاق الوار ف آراء اللجنة ومفا ه أي الدولة الطرف الفا القانوي اإيداع ص ذ ذذاحب

البالغ الحبس االنف ار ي ف  16و 17تشرين الثان /نوفمبر  ،2009ألنالا تجاوزر بيومين األجل المحد ف

القانوي المحل لالالا الغر ( 28يوم لا) ،مما يشذ ذ ذذكل انتالاك لا لحقو صذ ذ ذذاحب البالغ المكفولة اموجب الما
 )1(9من العالد (الفقر  .)1()2-7غير أي المحكمة العليا ف الدولة الطرف تنبالا إلى ال وأمرر فو الر ،ف

قرار؛ا المؤرخ  17تشرين الثان /نوفمبر  ، 2009بوقف الحبس االنف ار ي وإاقاء صاحب البالغ قيد االحتجاز.

-2

غير أن ال أتفق مة اللجنة ف اسذ ذ ذ ذذتنتاجالا الالي ا؛با فيه إلى أي عدم ورو تبرير مخص ذ ذ ذذص

اء تعسذ ذذفي لا على
من الدولة الطرف اشذ ذذأي إيداع صذ ذذاحب البالغ الحبس االنف ار ي يجعل من ؛الا الحبس إجر ل
وجذه اإلجمذال ،ويشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذل بذاللذ  ،انتالذاكذ لا لحقو صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ المكفولذة اموجذب المذا  )1(9من العالد
(الفقر  .)3-7فالالا االستنتاق ال يتطابق ،من وجالة نظري ،مة الوقائة ف ؛اله القضية.

-3

و؛اله قض ذ ذذية تتعلق اجريمة االتجار االبش ذ ذذر ا ُّع فيالا على مس ذ ذذة أش ذ ذذخاص ليسذ ذ ذوا من رعايا

الدولة الطرف ويشذ ذذتبه ف انتمائالم إلى منظمة إجرامية (كانا ؛ناف أيضذ ذ لا شذ ذذبالار ااالبت از والحر العمد

واالحتيال ،الفقر  .)6-2وانتالى التحقيق الجنائ والمحاكمة الت تلته ف غض ذ ذذوي فتر ال تكا تص ذ ذذل إلى
مس ذذة أش ذذالر ،من  18تش ذرين األول/أكتوبر إلى  29كانوي األول /يس ذذمبر  ،2009على الرغم من تش ذذاا

القضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذية ،والحاجة إلى التعاوي الدول  ،وموقف صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ الالي لم يبد تعاون لا وا عى أنه لم يقابل
الض ذ ذ ذ ذ ذذحية قع .وف  29كانوي األول /يس ذ ذ ذ ذ ذذمبر  ، 2009وجالا التالم إلى ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ (الفقر )5-4

وف  8آاار/مارو  2010حكم عليه االسجن لمد

مس سنوار (الفقر  .)6-2وف وقا الحق ،فضا

المحكمة العليا مد العقوبة إلى أربة سنوار سجن (الفقر  ،)8-2قضى منالا صاحب البالغ سنتين فقع ثم
أاعد عن إقليم الدولة الطرف ونقل إلى بلده األصذ ذ ذذل ف تشذ ذ ذرين األول/أكتوبر ( 2011الفقر  .)9-2و؛الا

األمر جذدير أي ينظر إليذه ،ف أي واليذة قض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائيذة جنذائيذة ،كمثذال على بذالل العنذايذة الواجبذة من محكمذة

جنائية وإنجاز ؛ام ف حد ااته ف قضية االتجار االبشر.
-4

وقد ضذ ذ ذ ذذة قرار احتجاز صذ ذ ذ ذذاحب البالغ للمراجعة القضذ ذ ذ ذذائية ااسذ ذ ذ ذذتمرار ،وأصذ ذ ذ ذذدرر المحاكم

المحلية  17ق ار لار ف ؛الا الصذذد  ،بينالا ثمانية صذذا ر عن المحكمة العليا ،الت
ف غضذ ذ ذ ذذوي فتر تتراوص بين يومين و مسذ ذ ذ ذذة أيام فقع ال غير .ووفقا للقاعد الت
اس ذ ذ ذذتع ار

الوقائة واأل لة أو تطبيق التش ذ ذ ذريعار المحلية ف

أبا على إصذذدار ق ارراتالا
أبا عليالا اللجنة ،فإي

عوك اعينالا ،يعو عموم لا إلى محاكم الدولة

الطرف ،ما لم يتضذك أي تقييم ؛اله المحاكم للتشذريعار أو تطبيقالا اائن التعسذف أو يشذكل طأ واضذحال أو
إنكا لار للعدالة ،أو أي المحكمة قد انتالكا اصذور أ رك الت امالا ااالسذتقالل والحيا ية .وأنا أعتقد أي القضذية
المعروضة على اللجنة ال تنطبق عليالا أي من ؛اله الظروف.

-5

فقذذد ألق ال بط على ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ ،و؛و من الجنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة الليتوانيذذة ،ف  18تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/

أكتوبر  2009وأبلم على الفور اأنه يشتبه ف ضلوعه ف االتجار االبشر .وف اليوم نفسه ،معثل صاحب البالغ
أمام محكمة ريكيانس المحلية ،الت أمرر اإيداعه الحبس االنف ار ي حتى  21تشذ ذرين األول/أكتوبر  ،2009وف
؛الا التاريخ عمد أمر الحبس االنف ار ي الصا ر ف حقه حتى  28تشرين األول/أكتوبر .2009

__________
()1
14

تشير أرقام الفقرار الوار بين قوسين إلى آراء اللجنة ما لم عيالكر الف ال .
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وقد اتسذ ذذما الق اررار القضذ ذذائية بنمع واحد .إا أبلم صذ ذذاحب البالغ االشذ ذذكوك ،احضذ ذذور محام

الدفاع ومترجم شذ ذذفوي ،و؛و نفسذ ذذه يعترف ف الصذ ذذفحة  17من بالغه ااشذ ذذتباه السذ ذذلطار ف ضذ ذذلوعه ف

االتجار االبش ذ ذ ذ ذ ذذر ،وبالل تص ذ ذ ذ ذ ذذبك ا عاءاته اش ذ ذ ذ ذ ذذأي انتالاف الما  )3(14من العالد ا عاءار االلة تمامال

(الفقر )20-4ة وتولا النيااة العامة أو الش ذذرلة عر

األس ذذباب الت

عا إلى احتجازهة وتد ل محام

الدفاع فيما اعدة ثم أصذ ذذدرر المحكمة قرار؛ا الالي يقضذ ذ اإيداع صذ ذذاحب البالغ الحبس االنف ار ي أو ،ف

وقا الحق ،اإاقائه ف الحبس.
-7

وقضا المحكمة ،ف قرار؛ا األول المؤرخ  18تشرين األول/أكتوبر  ،2009اإيداع المتالم الحبس

االنف ار ي ،عمالل اذ ذذالمذ ذذا ()1(99ب) من قذ ذذانوي اإلجراءار الجنذ ذذائيذ ذذة والقيو المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليالذ ذذا ف
الما ()1(99أ)( -و) .وأعلن المتالم أنه ار

-8

بالالا القرار.

وعليه ،فإي القاض بين بوضوص األسباب الت تبرر قرار الحبس االنف ار ي ،ااالستنا إلى األحكام

المحلية اار الصذ ذ ذ ذذلة .ويقر صذ ذ ذ ذذاحب البالغ ،ف الصذ ذ ذ ذذفحة  6من بالغه ،اأنه فالم ؛اله األسذ ذ ذ ذذباب ،أي أي
الجريمة المرتكبة تسذتوجب عقوبة السذجن لمد ثمان سذنوار ،وترجيك إمكانية التأثير الشذالو وإتالف األ لة.

وف ؛الا الصذد  ،تشذير الدولة الطرف وكالل صذاحب البالغ ،إلى سذببين ؛ما احتمال أي يقدم المدعى عليه

على عرقلة س ذذير التحقيق عن لريق محو األ لة أو التأثير على س ذذائر المدعى عليالم أو على الش ذذالو ة وقد

اقتضذا الضذرور اللجوء إلى الحبس االحتيال لحماية اآل رين من المدعى عليه أو لحماية المشذتبه اه من

التعر

لالعتذداء أو من تذأثير اآل رين عليذه (الفقر  .)12-4ويمكن للقذاضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ أي يقضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ اجواز إيذداع

المدعى عليه الحبس االنف ار ي إاا توفر أحد ؛الين الشذ ذذرلين .و؛الا ما حد

االضذ ذذبع .وتؤكد الدولة الطرف

أيضذ لا أي صذاحب البالغ كاي متقلبا ف أقواله وأنه من الواضذك أنه على عالقة وثيقة اسذائر المدعى عليالم،
مما يجعله قا الر على إزالة األ لة أو التشاور مة المدعى عليالم اآل رين (الفقر .)13-4
ولذاللذ  ،فذأنذا ال أرك أي ثمذة تعليالل آ ر كذاي يعنتظر من المحكمذة المحليذة أي تقذدمذه لك تذدعم اذه
-9
قرار؛ذا ،ف بذدايذة ؛ذالا التحقيق الجنذائ المعقذد حيذع لم يكن قذد جرك اعذد كشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذف معظم الوقذائة وتخمينالذا

وتقييمالا ،غير اإلشذ ذ ذ ذ ذذار إلى وج و سذ ذ ذ ذ ذذببين محتملين للجوء إلى الحبس االنف ار ي نصذ ذ ذ ذ ذذا عليالما األحكام
المحلية اار الصذ ذ ذذلة .ويصذ ذ ذذد القول نفسذ ذ ذذه على قرار المحكمة الثان  ،الصذ ذ ذذا ر ف  21تش ذ ذ ذرين األول/

أكتوبر  ، 2009الالي يقضذ ااسذذتمرار الحبس االنف ار ي .أما قرار المحكمة الثالع اشذذأي الحبس االنف ار ي،

الالي ص ذ ذ ذ ذذدر ف  28تش ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  ،2009اعد مرور  10أيام على إلقاء ال بط على ص ذ ذ ذ ذذاحب

البالغ ،فقد تضمن تقييم لا أكثر موضوعية للوقائة ،وأعن بالل التقرير المفصل الصا ر عن رئيس الشرلة
ف سورنس ،الالي ور ر فيه االستنتاجار التالية:

إي التحقيق ف تجار الرقيق الم عومة معقد للغاية وتعتقد الشذ ذذرلة أي المتالم قد يعطل

التحقيق ف القضذية ويؤثر على المتوالئين أو الشذالو  ،أو حتى يقدم على إزالة األ لة ،إاا تركا

له حرية التنقل .وقد احتعج اآلي س ذذبعة أش ذذخاص ف إلار ؛اله القض ذذية ،و؛ناف تناقض ذذار كبير
تعتري الشالا ار الت أ لوا بالا للشرلة.
-10

وف

ل ؛اله الظروف ،ونظ ار لتشذ ذ ذ ذذاا القضذ ذ ذ ذذية ،وعدم تعاوي صذ ذ ذ ذذاحب البالغ ،واحتمال وجو

منظمة إجرامية طير تعمل ف أ ارضذ ذ الدولة الطرف ،وض ذذرور الفص ذذل بين األش ذذخاص المدعى عليالم،

وتو

ضذماي إجراء تحقيق فعال وشذامل اعيدال عن أي تد ل غير مشذروع من األشذخاص المدعى عليالم،

ال  .و؛و االسذ ذ ذ ذ ذ ذذتنتاق الالي توصذ ذ ذ ذ ذ ذذلا إليه
يبدو قرار إاقاء صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ف الحبس االنف ار ي ق ار لار معقو ل
المحكمة العليا أيضذال ،ااسذتثناء قرار؛ا المؤرخ  17تشذرين الثان /نوفمبر  ،2009عندما تجاوزر مد الحبس
االنف ار ي االفعل المد القصوك المحد ف  28يوم لا.

GE.21-03773

15

CCPR/C/130/D/2818/2016

-11

وبناء على ما تقدم ،ال أرك كيف يمكن القول إي ق اررار المحاكم المحلية اائنة التعسذ ذ ذ ذ ذذف أو إنالا

تشذ ذذكل طأ واضذ ذذح لا أو إنكا لار للعدالة ،ولالل  ،فأنا ما كنا ألقول ف اسذ ذذتنتاج إي الدولة الطرف انتالكا
حقو ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ المكفولذة اموجذب المذا  ) 1(9من العالذد اذإقذدامالذا على إيذداعذه الحبس االنف ار ي
لمد  28يوم لا أو إاقائه ر؛ن االحتجاز االحتيال حتى تاريخ محاكمته ف آاار/مارو .2010
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