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املسائل املوضوعية:
مواد االت امية:
مواد الربوتو،و االختياري:

حااق اللجااوء لىل احملكمااة اإلعامااة العقليااة والذةنيااة ممارسااة
األةلية القانوين  ،سلب احلرياة التميياي علاى أسااي اإلعاماة
والقيود امل روضة على احلقوق
املواد ()1(14 ،13 ،12 ،)1(5ب) )2(14 ،و 
15

 2
املادتان  1و 

 -1صاحب البالغ ةو مارلون جايمس نوبال ،وةاو ماوانن أسارتاي مان الساكان األصالي ،
ُولد  11شباط /فرباير  .1982وةو يعاين من لعامة عقلية وذةنية ويادعي أن الدولاة الطارف
انتهك ااو حقوم ااه املك ول ااة وج ااب املا اواد ()1(14 ،13 ،12 ،)1(5ب) )2(14 ،و 15م اان
االت اميا ا ااة .و،ا ا ااان الربوتو،ا ا ااو االختيا ا اااري ما ا ااد دخا ا اال حيا ا ااي الن ا ا اااذ بالنسا ا اابة ألس ا ا ارتاليا 19
أيلو /سبتمرب . 2009وميثّل صاحب البالغ احملامي فيليب فرنش .


الطلفان
 مو ز المعلومات والحجج التد قبمواألف 

الوالغ
الوقائع ما علضوا صاح
 1-2ا ُهتا صاااحب الاابالغ تشارين األو /أ،تااوبر  ،2001حا ،ااان يبلااغ ماان العماار 19
عاماً ،بتهميت ممارسة اجلنس ما ن ل دون الثالثة عشرة ،وبثالث هت تتعلق بالتصرف غر الالئق
مااا ن اال ي ارتاو عمااره ب ا  13و 16ساانة ،وذلااو عم االً باملااادت  320و 321ماان القااانون
اجلن ا ااائي لع ا ااام  1913لوالي ا ااة أسا ا ارتاليا الوربي ا ااة .ويُعام ا ااب عل ا ااى اجلرمي ا ااة األوىل بالس ا ااجن مل ا اادة
أمصاةا  20عاماً بينما تصل عقوبة اجلرمية الثانية لىل مدة أمصاةا  7أعوام .ومد أُومف صااحب
البالغ ووضا رةن احلجي االحتياني سجن ةا،يا ،وةو مر،ي لصالحي تديره لدارة اخلادماب
اإلصالحية والية أسرتاليا الوربية ،ورفض اإلفراج عنه بك الة.
 2-2و أوائال عاام  ،2002مثال صااحب الاابالغ أماام احملكماة اجلنائياة باارث .وأُودع
احلجي ريثما تقيّ لعامته الذةنياة .و  18متوز/يولياه  ،2002مثال أماام احملكماة احمللياة والياة
أسارتاليا الوربيااة لتوجيااه التهمتا املااذ،ورت لليااه .وعاارا االدعاااء العااام علااى احملكمااة تقريااراً مدمااه
أحد اخلرباء يشر لىل أن صاحب البالغ مد يكاون غار ملةال للمثاو أماام احملكماة بشانن الاته
املوجهة لليه .واعترب املدعي العام أن التقرير غر جازم .ومادم االدعااء العاام والادفاع نلبااً مشارت،اً
لىل ةيئااة احملكمااة إلج اراء تقيااي لصااحة ص اااحب الاابالغ العقليااة ،عم االً باملااادة  12ماان م ااانون
عاام  1996اخلاا باملادعى علاايه مان ذوي اإلعاماة العقلياة .وأعلا املادعي العاام احملكماة بننااه
ينبواي لجاراء التقيااي وجاب ةاذه املااادة يا يتساان لجارامه دون موافقاة صاااحب الابالغ .ومُباال
الطلااب وأُودع صاااحب الاابالغ يفاادداً احلجااي االحتياااني سااجن ةا،يااا ،بعااد انتهاااء جلسااة
االستماع.
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 3-2و جلسااة اسااتماع الحقااة ُعقاادب  2أيلو /ساابتمرب  2002أمااام احملكمااة احملليااة
واليااة أس ارتاليا الوربيااة ،أبلااغ املاادعي العااام احملكمااة باانن صاااحب الاابالغ مااد خضااا لتقيااي نبيااب
ن ساااين ،بيااد أنااه مل يسااتل سااويل تقرياار أوي .لااذلو ،نلااب االدعاااء تنجياال اجللسااة ،فك اان لااه
ذلااو .وأُودع ص اااحب الاابالغ يف اادداً احلجااي االحتي اااني سااجن ةا،ي ااا .مث مثاال ص اااحب
البالغ أمام احملكمة احمللية  25تشرين األو /أ،تاوبر  ،2002تقارر فيهاا عقاد جلساة اساتماع
، 24ااانون الثاين/يناااير  2003لتحديااد مااا لذا ،ااان صاااحب الاابالغ مااادراً علااى املثااو أمااام
احملكمااة .و ذلااو التاااريخُ ،عرضااو تقااارير لثالثااة أنباااء ن ساااني  ،خلااص اثنااان منهااا لىل أن
صاااحب الاابالغ غاار ملةاال للمثااو  ،بينمااا أوصااى التقرياار الثال ا ب ا جراء تقيااي لضااا  .وأشااار
التقرياار األخاار لىل أن صاااحب الاابالغ ي ه ا علااى مااا يباادو نبيعااة الااته املوجهااة لليااه ،وأنااه مااد
أعرب عن نيته الدفا ب نكار الذنب.و ااا أن االدعاااء والاادفاع مل يُق ارا راي ااً باانن صاااحب الاابالغ
غاار ملةاال للمثااو أمااام احملكمااة ،فكالأااا أبل ااغ احملكمااة باانن ةااذا االسااتنتاج ممكاان .وأرج اانب
احملكمااة اإلمليميااة لصاادار مرارةااا .و انتظااار القارار ،أُودع صاااحب الاابالغ احلجااي االحتياااني
سجن ةا،يا.
 4-2ومثا اال صا اااحب الا اابالغ يفا اادداً أما ااام احملكما ااة احملليا ااة واليا ااة أس ا ارتاليا الوربيا ااة7 ،
آذار/ماااري  .2003وةااو ياادفا باانن اليااا سااجالب احملكمااة املتعلقااة هبااذا املثااو مااد فقاادب أو
أتل ااو( .)1وخلص ااو ةيئ ااة احملكم ااة لىل أن ص اااحب ال اابالغ غ اار ملة اال للمث ااو أم ااام حمكم ااة
وأصاادرب قااه أماار احتجاااز عم االً باملااادت  16و 19ماان القااانون املتعلااق باملاادعى علاايه ماان
ذوي اإلعام ااة العقلي ااة .ول ااذلو ،ف ا ن ص اااحب ال اابالغ مل حي ا ب رص ااة ال اادفا بنن ااه غ اار م ااذنب،
ومل ختلااص احملكمااة لىل لثباااب لدانتااه .وأُسااندب مساالولية اإلش اراف علااى أماار احتجاااز صاااحب
البالغ لىل يفلس استعراا حاالب املدعى عليه مان ذوي اإلعاماة العقلياة ،الاذي مارر احتجااز
صاااحب الاابالغ حاابس غرينااوف اإلمليمااي( .)2وبقااي صاااحب الاابالغ ذلااو السااجن ماان
آذار/م اااري  2003لىل  ، 10ااانون الثاين/ين اااير  ،2012ح ا ا أُف اارج عن ااه وج ااب أم اار لف ا اراج
مشاروط .ولن أُخااذب االعتباار األشااهر الساابعة عشار الاايت مضاااةا احلجاي االحتياااني ،فا ن
ص اااحب ال اابالغ احتُج ااي م ااا احملتجا ايين امل اادان مل اادة  10س اانواب و 3أش ااهر .ورغا ا أن امل اادة
القصويل للسجن بسبب اجلرميت اللت اهت بارتكاهبما األساي ةي  20سانة للجرمياة األوىل
و 7ساانواب للجرميااة الثانيااة ،ياادفا صاااحب الاابالغ بننااه ،وفااق اإلج اراءاب العامااة ،ر ااا ،ااان مااد
حك عليه بالسجن ملدة ال تتجاوز سنت أو ثاالث سانواب( .)3وباإلضاافة لىل ذلاو ،فا ن املادة
االعتبار حلساب مدة سجنه.
اليت مضاةا احلجي مبل لصدار احلك ،انو ستلخذ
__________

()1
()2
()3
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 15آذار/ماري .2013

ي يد احملامي بنن مكتب مل احملكمة احمللية والية أسرتاليا الوربية أبلوه ا تقدم
مر،ي لصالحي تديره لدارة اخلدماب اإلصالحية والية أسرتاليا الوربية.
يشر صاحب الابالغ لىل تقريار صاادر عان مكتاب لحصااءاب خادماب احملكماة دائارة املادعي العاام والياة
أسرتاليا الوربية :سجالب احملكمة اخلاصاة بالباالو لعاام  ،2003الاذي أشاار لىل أن العقوباة الوساطية امل روضاة
عقب اإلدانة فئة اجلرمية اليت اهت هبا بلغ  24شهراً عام  ،2003بينما بلغ معد العقوبة  30شهراً.
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 5-2و عااام  ،2009ااال يفلااس االسااتعراا لص اااحب الاابالغ باملبيااو خااارج الس ااجن،
شاريطة اخلضااوع ملرامبااة ،املااة .و  3أيلو /ساابتمرب  ،2010عناادما ،ااان صاااحب الاابالغ عائااداً
من لحديل ةذه اإلجاازاب ،نلباو مناه سالطاب الساجون لجاراء فحاص للباو بوياة التحقاق مان
تعاااني ادراب .وبيّنااو الق اراءة األوىل لل حااص وجااود مااادة األم يتااام  .لكاان ال صاال اللااوين
بالواااز واختبااار مياااي الطيااف الكتلااي الااذين أُجريااا الحق ااً بيّنااا عاادم وجااود أي م اواد اادرة غاار
مش ا ااروعة .وعل ا ااى ال ا اارغ م ا اان ة ا ااذه النت ا ااائ املتنامض ا ااة ،أدي ا اان ص ا اااحب ال ا اابالغ  7تشا ا ارين
وعلق ااو لجازت ااه املنيلي ااة .وأُج ااري ققي ااق مس ااتقل
األو /أ،ت ااوبر  2010بتع اااني املخ اادرابُ ،
احلادث بطلب صادر باس رئايس وزراء والياة أسارتاليا الوربياة .ونتيجاة لاذلو ،اساتلنف الساما
لصاحب البالغ باإلجازة املنيلية ،ولكنه مل يتلق أي اعتذار أو تعويض(.)4
 6-2و  20حييران/يونيااه  ،2010أجااريل نبي ااب ن ساااين شاارعي تقييم ااً لضااافياً لق اادراب
لصاحب البالغ الذةنية .وخلص لىل أن صاحب البالغ مادر على املثو للمحا،ماة شاريطة أن
حيصل على املسااعدة املناسابة .ولاذلو ،الاتمس حماامي صااحب الابالغ أوامار مان احملكماة احمللياة
واليااة أسارتاليا الوربيااة ت يااد باانن صاااحب الاابالغ ملةاال للمثااو أمااام احملكمااة ،ونلااب أن يرفااا
االدعاااء غضااون  42يوم ااً ،الئحااة اهتااام باااجلرائ الاايت ُو ّجهااو الااته هبااا أص االً لىل صاااحب
.201
الاابالغ أو نلب ااً بوم ااف اإلج اراءاب .وجاارب جلس ااة االسااتماع  20أيلااو  /س اابتمرب  0
وأبلااغ ماادير النيابااة العامااة واليااة أس ارتاليا الوربيااة ةيئااة احملكمااة بننااه ال يعتاايم مواصاالة مالحقااة
صاحب البالغ مضاائياً لألساباب التالياة( :أ) ألن ال ارتة الطويلاة الايت مضااةا صااحب الابالغ
احلجي االحتياني تتجاوز بكثر أي عقوبة سجن معقولة ،ان سيعامب هبا لو أدين جبمياا الاته
املنسااوبة لليااه و(ب) ألن احتماااالب ضاامان اإلدانااة بااالته حماادودة جااداً نظ اراً لىل تاادين نوعيااة
األدلة املتاحة .وأسرع حمامي صاحب البالغ تقدمي نلبه بنن تصدر احملكمة أماراً تعلان فياه أن
ص اااحب ال اابالغ ملة اال للمث ااو أم ااام احملكم ااة .و  5تش ا ارين الث اااين/نوفمرب  ،2010رفض ااو
احملكمة الطلب لعدم اختصاصها .ونشرب احملكمة األسباب الراية للقرار ،لكن ُزع أن الوثاائق
املتعلقة هبذه األسباب فُقدب أو أتل و(.)5
 7-2و  22تشرين الثاين/نوفمرب  ،2011أرسل يفلس االستعراا توصية لىل املدعي العام
واليااة أس ارتاليا الوربيااة ب اااإلفراج عاان ص اااحب الاابالغ لفراج ااً مشااروناً وليداع ااه مر،ااي لي اواء

__________

()4
()5

4

مُ ّدمو نسخة من تقرير التحقيق امللرخ  7حييران/يونيه .2011
يا اادفا احملا ااامي بنن ا ااه أُبلا ااغ ا ااا تقا اادم م ا اان مبا اال مكت ا ااب مل ا ا احملكم ا ااة احملليا ااة والي ا ااة أس ا ارتاليا الوربي ا ااة  15آذار/
ماري .2012
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ودعا  .واعتمااد حااا ،واليااة أس ارتاليا الوربيااة توصااية اعلااس ،وأُفاارج عاان صاااحب الاابالغ
،انون الثاين/يناير  ،2012رةناً بعشرة شروط(.)6

10

 8-2ويل،ااد صاااحب الاابالغ أن بالغااه يتعلااق بومااائا بقيااو مسااتمرة بعااد دخااو الربوتو،ااو
االختياري حيي الن اذ بالنسبة للدولة الطرف .وذ،ر قديداً أنه ال يايا خاضاعاً الحتجااز مادين
وأن ا ااه احتُج ا ااي س ا ااجن غرين ا ااوف اإلمليم ا ااي م ا اان  19أيلو /س ا اابتمرب  2009لىل  ، 10ا ااانون
الثاين/يناير  2012وأنه خيضا منذ ، 10اانون الثاين/ينااير  ،2012الحتجااز مادين اعتماا
احمللااي .وةااو ال ي ايا أيض ااً حمروم ااً ماان فرصااة الاادفا ب نكااار الااذنب وفحااص األدلااة الاايت ماادمو
ضده ،وال ييا بالتاي يُعترب مذنباً.
 9-2ويدفا صاحب البالغ بننه استن د اليا وساائل االنتصااف احمللياة املتاحاة وال عالاة  .و
آذار/ماري  ،2003مررب احملكمة احمللية والية أسرتاليا الوربية أن صاحب الابالغ غار ملةال
للمثو أمام احملكمة بشنن الته املوجهة لليه .و آب/أغساطس  ،2010مادم صااحب الابالغ
نلباً لىل احملكمة لتقدمي دفا ب نكار الاذنب ،ولكان احملكماة مضاو بن اا ليساو ذاب اختصاا
لدراسة ةذا الطلب .و أيلو /سبتمرب  ،2010مرر مادير النياباة العاماة والياة أسارتاليا الوربياة
عاادم الشااروع أيااة مالحقااة لضااافية لصاااحب الاابالغ ،الااذي لاان يااتمكن بالتاااي ماان أن يرفااا
مضيته أمام أي حمكمة أخريل .و،ان يفلاس االساتعراا يساتعرا مضاية صااحب الابالغ بشاكل
دوري و،ان قدوره أن يوصي حاا ،والياة أسارتاليا الوربياة بااإلفراج عناه دون مياد أو شارط .وماد
امتنا عن ذلو ،على الرغ من األدلة اليت تُثباو أن صااحب الابالغ ماد تعارا لىل لسااءة ،بارة
تطبيااق أحكااام العدال ااة .وياادفا صاااحب ال اابالغ ب انن احملكمااة العلي ااا مضااو باانن التش اريعاب
األس ارتالية الاايت تاانص علااى االحتجاااز رةاان احملا،مااة وجااب القااانون املتعلااق باملاادعى علاايه ماان
ذوي اإلعامة العقلية سليمة دستورياً( .)7وال يفا بالتااي أن تانجل دعاويل أماام اييئااب القضاائية
الوننية بعدم دستورية القانون.

__________

()6

()7
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،انا ااو الشا ااروط ،ا اااآلك( :أ) املشا ااار،ة ب ا ارام وفق ا ااً لتوجيها اااب املوملا ااف املشا اارف و(ب) عا اادم حيا ااازة أو
اساتخدام أي مااادة غار مشااروعة ،اا ذلااو القنااب و(ج) عادم تعاااني الكحاو و(د) اخلضااوع الختباااراب
منتظمااة وعش اوائية لرصااد اليااا امل اواد غاار املش ااروعة والكحااو وفق ااً لتوجيهاااب املوملااف املشاارف و( ) عاادم
حصااو أي اتصااا مباشاار أو غاار مباشاار بالضااحايا امليعااوم و(و) عاادم حصااو أي اتصااا بااني فتاااة دون
سن  16عاماً ما مل يكن قو لشراف شخص بالغ حظي وافقة مسبقة من املوملف املشرف و(ز) ض ا ا ا ا ا اارورة
أن يوافااق يفل ااس اس ااتعراا ح اااالب املاادعى عل اايه ماان ذوي اإلعام ااة العقليااة عل ااى أي نلااب ملبي ااو ص اااحب
البالغ خارج مكان لمامته الرئيساية و( ) عادم تويار العناوان دون موافقاة مسابقة مان يفلاس اساتعراا حااالب
املدعى علايه مان ذوي اإلعاماة العقلياة و(ط) اخلضاوع الختباار الان س س نايوالً عناد نلاب الشارنة و(ي) عادم
دخو األما،ن املرخص يا ببيا الكحو .
يشر صاحب البالغ لىل القضية .Fardon v. Attorney General (Queensland) (2004) 210 ALR 50
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الشكوى
 1-3ياادعي صاااحب ال اابالغ أن الدولااة الطاارف انتهك ااو حقومااه وجااب امل اواد ،12 ،)1(5
()1(14 ،13ب) )2(14 ،و 15من االت امية.
 2-3ويشار صااحب الاابالغ لىل أن القاانون املتعلااق باملادعى علايه ماان ذوي اإلعاماة العقليااة
ةااو مااانون مااائ علااى أساااي متيياايي يشااكل انتها،ااً للمااادة  )1(5ماان االت اميااة .وي يااد بننااه ما
اعتُارب شاخص غار ملةال للمثااو أماام احملكماة ،ولن امتناا املوملااف القضاائي املسالو بانن املااته
لن يتنةال عقليااً ليخضاا للمحا،ماة غضاون ساتة أشاهر مان ةاذا االساتنتاج ،صاب أن يُصادر
القاضااي أمااراً لمااا ب لواااء االهتااام أو لسااقاط التهمااة دون البااو مااا لذا ،ااان املاادعى عليااه مااذنباً.
ويتساان للقاضااي عندئااذ اإلف اراج عاان املااته أو لصاادار أماار باااحلجي االحتياااني، ،مااا حالااة
صاااحب الاابالغ .ويُتخااذ م ارار لصاادار أماار باااحلجي االحتياااني بعااد التحقااق ماان العواماال التاليااة:
(أ) م ااوة األدل ااة ض ااد املا ادعى علي ااه و(ب) نبيع ااة اجلرمي ااة امليعوم ااة ومل ااروف ارتكاهب ااا امليعوم ااة
و(ج) شخصاية املاادعى عليااه وساوابقه وساانه وحالتاه الصااحية والعقليااة و(د) املصاالحة العامااة(.)8
وال توجد ميود على مدة أمر احلجي االحتياني( ،)9وال تُتا للمدعى عليه ،م اعتُرب غار ملةال
للمثو أمام احملكمة ،لمكانية ممارساة أةليتاه القانونياة أماام احملاا . ،وُميناا بالتااي مان الادفا بعادم
ال ااذنب وم اان أن تُ ح ااص األدل ااة املقدم ااة ض ااده .أم ااا األش ااخا ال ااذين ال يع ااانون م اان لعام اااب
لدرا،ية فمحميون من ةذه املعاملة.
 3-3ويدفا صاحب البالغ أنه ملل يُعترب "غر ملةل للمثو أمام احملكمة" ،انتهااك حلقاه
التمتا باألةلية القانونية على مدم املساواة ما اآلخارين .ويادعي أيضااً أناه ماا زا حمرومااً مان
الرتتيباااب التيس ارية املعقولااة الاايت حيتاجهااا ملمارسااة أةليتااه القانونيااة ،ولتقاادمي دفااا فعااا ب نكااار
الااذنب وألن تُ حااص األدلااة املقدمااة ضااده ،وذلااو انتهاااك للمااادت  )3(12و )1(13ماان
االت امية.
 4-3وياادفا ،ااذلو بننااه ُساالب حريتااه اسااتناداً لىل القااانون املتعلااق باملاادعى علاايه ماان ذوي
اإلعامااة العقليااة ،ح ا أنااه بااالنظر لىل حالااة األدلااة مضاايته، ،ااان ماان غاار احملتماال أن ياُادان
باجلرائ اليت اهت هبا .ولو ،ان ماد أُديان ،لكاان مان احملتمال أن يُ ارج عناه غضاون  3سانواب.
وباادالً ماان ذلااو ،فهااو ُسااجن أل،ثاار ماان  10ساانواب مااا يفاارم ماادان  ،وةااو مااا زا خاضااعاً
الحتجاز مدين تقييدي للواية اعتما احمللي .وخيلص صاحب البالغ لىل أنه مد ُسالب حريتاه
بسبب لعامته ،وأن ةذا الوضا يشكل انتها،اً للمادة ()1(14ب) من االت امية.
 5-3وياادعي صاااحب الاابالغ أن حريتااه ال تايا مساالوبة دون أن ياُادان بااني جاارم،
للمادة  )2(14من االت امية.

انتهاااك

__________

()8
()9

6

انظر ).Criminal Law (Mentally Impaired Defendants) Act 1996 (Western Australia), sect. 19 (5
املرجا ن سه ،املادة .19
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 6-3ويدعي أناه حا ،اان الساجن، ،اان يواجاه خطاراً ،باراً باالتعرا لاألذيل علاى أيادي
الساجناء اآلخارين ،وأناه ال يايا الياوم خاضاعاً لظاروف ت ارا مياوداً غار ماربرة علاى حريتاه ،وةاو
ما يشكل انتها،اً حلقومه املك ولة املادت  )2(14و 15من االت امية.

الموضوعية
مالحظات البولة الطلف بشأن مقوولية الوالغ وأسسه

 4نيسان/أبريل  ،2014مدمو الدولة الطرف مالحظاهتا بشنن مقبولية ةذا البالغ
1-4
وأسسه املوضوعية .وتريل الدولة الطرف أن الوالية اليمنية للجنة اليت تنص عليها املاادة (2و) مان
الربوتو،ا ا ااو االختيا ا اااري ،ال تنطبا ا ااق لال علا ا ااى األحا ا ااداث الا ا اايت ومعا ا ااو تا ا اااريخ  19أيلا ا ااو /
سبتمرب  ،2009عنادما دخال الربوتو،او االختيااري حياي الن ااذ بالنسابة ألسارتاليا( ،)10أو بعاده.
وتا ا ااريل بالتا ا اااي أن األحا ا ااداث الا ا اايت ومعا ا ااو مبا ا اال  19أيلو /سا ا اابتمرب  2009ال يشا ا ااار لليها ا ااا
لال ،معلوماب أساسية.
 2-4وتقباال الدولااة الطاارف الومااائا ،مااا ذ،رةااا صاااحب الاابالغ .لكنهااا تشاار لىل أن نسااخ
حماض ا اار لج ا ا اراءاب ع ا ااام  2003بقي ا ااو ل ا ااديل لدارة اخل ا اادماب اإلص ا ااالحية والي ا ااة أس ا ا ارتاليا
الوربية(.)11
 3-4وت يد الدولة الطرف بنن احملكمة احمللية والية أسرتاليا الوربياة أعلناو صااحب الابالغ
غاار ملةاال للمثااو أمااام احملكمااة  7آذار/ماااري  ،2003وذلااو عماالً باملااادة  9ماان القااانون
املتعلااق باملاادعى علاايه ماان ذوي اإلعامااة العقليااة .و  11آذار/ماااري  ،2003مااررب احملكمااة
لصادار أماار حجااي احتيااني وجااب املااادة  19ماان القاانون ،ممااا أسا ر عان نقاال صاااحب الاابالغ
لىل السجن ،قو لشراف يفلس االستعراا .ومل تُنشر أسباب خطية راية ياذين القارارين لكان
احملاضر تب أن أياً منهماا مل يُتخاذ باساتخ اف .وأشاار القاضاي لىل أن صااحب الابالغ اساتو
"عمليااً اليااا معاااير" املاادة  9ماان القااانون املتعلاق باملاادعى علاايه مان ذوي اإلعامااة العقليااة ،أي
أنااه غاار مااادر علااى فها مااا يلااي( :أ) نبيعااة التهمااة و(ب) ضاارورة املثااو أمااام احملكمااة لسااماع
االهتااام أو لتقاادمي رد و(ج) الواارا ماان احملا،مااة و(د) احلااق االعاارتاا علااى احملل ا  .وةااو
غاار مااادر أيضااً علااى متابعااة ساار احملا،مااة ،ولدراك األثاار امللمااوي لألدلااة الاايت ماادمها االدعاااء
احملا،مة ،أو على الدفاع عن ن سه من التهمة على حنو سلي .
 4-4ولذ توصلو احملكمة لىل ةذا االستنتاج، ،ان يتع عليها أن تلوي الئحة االهتام وتقارر
ما لذا ،اان ينبواي لصادار أمار بااحلجي االحتيااني .واساتمعو احملكماة احمللياة لىل احلجا امل صالة
ماان املاادعي العااام وماان حمااامي صاااحب الاابالغ .ورصااد القاضااي بعااض التنامضاااب تصاارحياب
امل اادع والش ااهود اآلخ ارين .وم ااا ذل ااو ،فق ااد خل ااص لىل أن ة ااذه التنامض اااب ليس ااو ن ااادرة
__________

( )10تشر الدولة الطرف لىل اجتهااداب اللجناة الابالغ رما  ،2011/6مااك ألبا ضاد اململكاة املتحادة لربيطانياا
العظمى وآيرلندا الشمالية ،اآلراء املعتمدة  28أيلو /سبتمرب  ،2012ال قرة .4-6
( )11مدمو الدولة الطرف نسخة من الوثائق لىل اللجنة ولىل حمامي صاحب البالغ.

GE.16-17471

7

CRPD/C/16/D/7/2012

حاااالب االعتااداء اجلنسااي علااى األن ااا  ،وأن األدلااة تكشااف عاان دعااويل ملاااةرة الوجاةااة(.)12
وأشااار القاضااي لىل أن اليااا اجل ارائ امليعومااة ت ارتبر بنن ااا صااوار وأ ااا ج ارائ خطاارة .واعتاارب
مضااية صاااحب الاابالغ مضااية مثاارة للقلااق ،نظاراً لىل أدلااة اخلارباء الن سااي الاايت تبا ّ أن صاااحب
الاابالغ ال ميتلااو القاادرة علااى الساايطرة علااى غرائاايه( .)13وأشااار القاضااي لىل أن لصاااحب الاابالغ
قول ااو ت اادرصياً لىل ج ارائ أ،ث اار خط ااورة(.)14
س ااجالً بالعدي ااد م اان اإلدان اااب اجلنائي ااة ج ارائ ّ
ووصف حالة صاحب البالغ بلدته "بال وضوية" ول و لىل أن احملاوالب الساابقة مان جاناب
الو،االب احلكومية لتقدمي اإلدارة والرعاية له مد باءب بال شل(.)15
 5-4و ةااذا السااياق ،أماار القاضااي بانن تقيااي املصاالحة العامااة مهمااة صااعبة ،ال ساايما وأنااه
نظراً لعادم وجاود "أماا،ن احتجااز معلناة"( )16وفاق ماا يانص علياه القاانون املتعلاق باملادعى علايه
ماان ذوي اإلعامااة العقليااة ،ال يتااوفر لال خياااري اإلف اراج عاان صاااحب الاابالغ أو سااجنه .واعتاارب
القاضاي أن املصالحة العاماة ينبواي أن ُقادد وفاق خطاورة اجلارائ امليعوماة وماديل خطار أن يتكارر
نااوع الساالوك امليعااوم( .)17وخلااص القاضااي لىل أنااه صااب وضااا السااالمة العامااة املقااام األو ،
على الرغ مان "ملقاه العمياق" مان أن الساجن لايس البيئاة املناسابة لصااحب الابالغ( .)18وأصادر
أمراً بااحلجي ،ألوياو علاى لثاره الئحاة االهتاام ،ماا يعان أن الاته املوجهاة لىل صااحب الابالغ ماد
أُسقطو.
 6-4وأُودع ص اااحب ال اابالغ بداي ااة احلج ااي االحتي اااني س ااجن ةا،ي ااا  18شا اباط/
فرباياار  .2003مث نقاال لىل سااجن غرينااوف اإلمليمااي  26أيار/مااايو " ،2003ليكااون علااى
مقرب ااة م اان الش اابكاب الداعم ااة ل ااه وهب اادف تعيي ااي عالمت ااه وروابط ااه الثقافي ااة م ااا يفتم ااا الس ااكان
املنطق ااة" .وبق ااي ةن اااك حا ا لن ااالق سا اراحه  ، 10ااانون الثاين/ين اااير ،2012
األص االي
باستثناء نقله ل رتت مصرت لىل سجن ،ازوارينا لتيسر مشار،ته برام السجون.
 7-4وتااذ،ر الدولااة الطاارف باانن صاااحب الاابالغ سااعى عااام  ،2010لىل احلص او علااى
أواماار ماان احملكمااة احملليااة ت يااد بننااه ملةاال للمثااو أمااام احملكمااة ،دون أن ياانجل ذلااو .وبعااد
__________

()12

()13
()14
()15
()16
()17
()18

8

انظار القضاية
.Court Judge Nisbet at the District Court of Western Australia, 7 March 2003, pp. 37-38
املرجا ن سه.38 ،
 32و.38
املرجا ن سه،
املرجا ن سه.39 ،
"مكان احتجاز معلن" ةو مرفق صص الحتجاز األشخا وجب القانون املتعلق باملادعى علايه مان ذوي
اإلعامة العقلية بطريقة تناسب احتياجاهت وملروفه .
انظر القضية .The Queen v. Marlon James Noble (1261 of 2002), pp. 39-40
املرجا ن سه.40 ،

The Queen v. Marlon James Noble (1261 of 2002), transcript of proceedings before District
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جلسة استماع متهيدية ُعقدب
تشرين الثاين/نوفمرب .2010

 20أيلو /سبتمرب ُ ،2010دري نلب صاحب البالغ

4

 8-4و،انااو األواماار الاايت التمسااها صاااحب ال اابالغ تتمحااور حااو ،ي يااة ت ساار ص ااالحياب
احملكمااة وجااب القااانون املتعلااق باملاادعى علاايه ماان ذوي اإلعامااة العقليااة ،بعااد لصاادار أماار حجااي
احتياااني اق املاادعى عليااه .ودعااو احلج ا املقدمااة احملكمااة لىل أن تسااتن أن صاااحب الاابالغ
ال ي ايا "خاضااعاً" لساالطة احملكمااة رغ ا للواااء الئحااة االهتااام( .)19و م ارار خطااي ماالرخ  5تش ارين
الثاااين/نوفمرب  ،2010خلااص القاضااي لىل أن احملكمااة ال متلااو الواليااة القضااائية إلصاادار األواماار
ألن صاحب البالغ غر خاضا لسلطة احملكمة هتمة ما.
 9-4وت يد الدولة الطرف بنن يفلس االستعراا مليم مانوناً بتقدمي تقرير لىل املدعي العاام
والي ااة أس ارتاليا الوربي ااة ع اان أي م ااته حمتج ااي وج ااب الق ااانون املتعل ااق بامل اادعى عل اايه م اان ذوي
اإلعامااة العقليااة خااال نانيااة أسااابيا ماان لصاادار أماار احلجااي .وعلااى اعلااس أن يقاادم ،ااذلو
تقريراً بناء على نلب خطي من املدعي العام ،وتقريراً سنوياً( )20اليا األحاوا  .وعنادما يقادم
يفل ااس االس ااتعراا تقري ااره لىل امل اادعي الع ااام ،علي ااه أن يوص ااي ا اا لذا  ،ااان ينبو ااي اإلفا اراج ع اان
املته (.)21
ورفعو تقارير مضية صاحب البالغ ناين مناساباب
 10-4وأُجريو
استع)راضاب مانونية ُ
(22
خال فرتة احتجازه  .وأجرياو استعراضااب مرحلياة تساتند لىل تقاارير مان خارباء نبيا بيّناو
اليعهااا أسااباباً قماال علااى التوصااية بعاادم اإلفاراج عاان صاااحب الاابالغ ،ااا فيهااا ضااع ه ،واخلطاار
على اعتما احمللي وعدم توفر خدماب الدع  .وأوصاو التقاارير بوضاا برناام لففاراج التادرصي
عن صاحب البالغ.
 11-4وت ياد التقااارير الطبياة باانن صاااحب الابالغ أمااام سااجن غريناوف اإلمليمااي دون ومااوع
ح ااادث يُااذ،ر وش ااارك يفموع ااة متنوع ااة م اان ب ا ارام التعل ااي والت اادريب .بي ااد أن العدي ااد م اان
األخصائي الن سي أعربوا تقاريرة السريرية عن استمرار القلق لزاء "حر صاحب البالغ
على أن يكون حمر لعجاب" ،وةو ما "يرت،ه" "عرضة الحتماا القسار وجاود تانثراب سالبية
__________

()19
()20
()21
()22
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يُصبل املته "خاضعاً" لسلطة احملكمة عقب جلساة اساتماع يقارر فيهاا مااا أن ةنااك أدلاة ،افياة لبادء حما،ماة
الشخص املعن.
انظر القانون ).Criminal Law (Mentally Impaired Defendants) Act 1996 (Western Australia), sect. 33 (2
يتخااذ القارار بااالنظر لىل العواماال املبينااة املااادة  )3(33ماان القااانون اجلنااائي (املاادعى علاايه ماان ذوي اإلعامااة
العقلية) لعام ( 1996والية أسرتاليا الوربية).
ما ا اادمو تقا ا ااارير عا ا اان حالا ا ااة صا ا اااحب الا ا اابالغ  22أيار/ما ا ااايو  20 ،2003آب/أغسا ا ااطس 19 ،2004
آب/أغسااطس ، 16 ،2005ااانون الثاين/يناااير  16 ،2007نيسااان/أبريل  15 ،2008آذار/ماااري ،2010
 12أيار/مايو  2011و،انون األو /ديسمرب .2011
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من األمران"( )23ولىل "التالعب واالستوال "( .)24وأثار ةاذا االساتنتاج القلاق با اخلارباء الطبيا
من أن تكون" لعامة صاحب البالغ الذةنية" تبلاغ حاداً صعلاه اجاة لىل رعاياة ودعا مساتمرين
على مدار الساعة أثناء وجوده اعتما احمللي"( .)25وأشارب التقاارير أيضااً لىل ملاق مان سالوك
صاحب البالغ "الورائيي واالنتهازي"( )26ومن "فوراته العدوانية اليت يصعب التنبل هبا"(.)27
 12-4وخلااص العديااد ماان اخلارباء الطبيا لىل أنااه حااا اإلفاراج عاان صاااحب الاابالغ ،فثمااة
خطاار ،باار ماان أن يرتكااب جرميااة( .)28واماارت يفلااس االسااتعراا أن "التمديااد التاادرصي لفجااازة
املنيلية لصاحب البالغ يعتارب أيضااً جانبااً أساساياً مان جواناب لعاادة تنةيلاه ألناه يسامل بت اادي
تعريضااه إلجهاااد ،باار"( .)29ومااا ذلااو ،رأيل اعلااس أنااه ال ميكاان لااه التوصااية باااإلفراج املشااروط
ال ااوري ع اان ص اااحب ال اابالغ بس اابب مل ااة املش اارف ومق اادمي الرعاي ااة امل اادرب املت ااوفرين لتق اادمي
الدع له(.)30
 13-4وأُفاارج عاان صاااحب الاابالغ ، 10ااانون الثاين/يناااير  ،2012رةنااً بالشااروط العشاارة.
واستُعرضو مضية صاحب البالغ ثالث ماراب مناذ تقادمي الابالغ الرااي متوز/يولياه .2012
و ، 11انون الثاين/يناير  ،2013أجريل يفلس االساتعراا استعراضااً مرحليااً .وأوصاى اعلاس
بتخ يااف الشااروط امل روضااة علااى صاااحب الاابالغ للسااما لااه بارتياااد املقاااةي واملطاااع  ،وةااو
اعلس التن يذي .ووافق أيضاً على مبيو صااحب الابالغ خاارج مكاان لمامتاه
ما مبله احملاف
الرئيس ااي .و  23نيس ااان/أبريل  ،2013أُج ااري االس ااتعراا الس اانوي اإلليام ااي حلال ااة ص اااحب
البالغ .وأوصى يفلس االستعراا ب لواء الشرط الذي ي را على صاحب البالغ حضور اليا
الاربام الاايت ياانمر هبااا املشاارف عليااه ،وبالسااما لااه ب مكانيااة املبيااو خااارج مكااان لمامتااه الرئيسااي
ساااعدة مساالو عاان الرعاي ااة ،دون احلاجااة لىل موافقااة مساابقة م اان يفلااس االسااتعراا .وواف ااق
احملااف علااى ةااذه التوصااياب متوز/يولياه  .2013و ، 14ااانون الثاين/يناااير  ،2014أُجااري
استعراا لليامي آخر من دون أي توير.
 14-4وفيم ااا يتعل ااق بادع اااءاب ص اااحب ال اابالغ وج ااب امل ااادة  )2(14م اان االت امي ااة ،تعت اارب
الدولااة الطاارف أن صاااحب الاابالغ مل يعااد حمتجاياً منااذ أن أُفاارج عنااه ليقااي داخاال يفتمعااه احمللااي.

__________

( )23انظار

Mentally Impaired Defendants Review Board Western Australia, Report to the Attorney

.General: Marlon James Noble, December 2011, p. 9
( )24املرجا ن سه.10 ،
( )25املرجا ن سه ،أيار/مايو .2011
( )26املرجا ن سه.Sixth Statutory Report, 15 March 2010, p. 7 ،
(.Sixth Statutory Report, p. 6 (quoting a 2003 report) )27
( )28انظار Defendants Review Board Western Australia, First Statutory Report:
.Marlon James Noble, 22 May 2003, p. 2
 29انظر .Sixth Statutory Report, p. 6
( )30املرجا ن سه، ،انون األو /ديسمرب  23 ،2011املرجا ن سه ،أيار/مايو ،2011
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وب ا ااالنظر لىل أن ادع ا اااء ص ا اااحب ال ا اابالغ يتعل ا ااق بظروف ا ااه مب ا اال اإلف ا اراج عن ا ااه  ،ا ااانون الث ا اااين/
يناير  ،2012تدفا الدولة الطرف بنن االدعاء غر مقبو لعدم استن اد سبل االنتصاف احمللية.
واحتجاااز صاااحب الاابالغ جاااء باانمر ماان احملاااف
اعلااس التن يااذي الااذي أخااذ م اراره عم االً
بتوصااياب يفلااس االسااتعراا وعماالً بالقااانون املتعلااق باملاادعى علاايه ماان ذوي اإلعامااة العقليااة.
وم اراراب يفلااس االسااتعراا مابلااة للمراجعااة القضااائية بتقاادمي نلااب لىل احملكمااة العليااا واليااة
أسرتاليا الوربية .ومد سبق أن نُعن بقراراب صادرة عن ةيئاب مانونياة مماثلاة وجاب ماانون والياة
أس ارتاليا الوربيااة للتحقااق ماان أن ةااذه الق اراراب ُاختااذب وفق ااً للقااانون .ونظ اراً لىل أن الضااماناب
املرتبطا ااة باملا ااادة  )2(14تتعلا ااق حص ا اراً بقانونيا ااة االحتجا اااز ،مسا اانلة تا اادخل لنا ااار القا ااانون
الااداخلي، ،ااان ميكاان للمراجعااة القضااائية الحتجاااز صاااحب الاابالغ أن تشااكل ساابيل انتصاااف
فعااا  .ومااد نومشااو لمكانيااة تقاادمي نلااب إلج اراء مراجعااة مضااائية لق اراراب يفلااس االسااتعراا
اخلاصااة بصاااحب الاابالغ قديااداً خااال اإلجاراءاب القضااائية احملكمااة احملليااة عااام .2010
ورد املمثال القاانوين لصااحب الابالغ بنناه يُعا ّد نلبااً ملراجعاة مضاائية ،لكناه أشاار لىل أن صاااحب
ضل أن تبو حمكمة مسنلة أةليته للمثو أمام احملكمة .وال عل للدولة الطرف بانن
البالغ ي ّ
نلباً من ةذا القبيل مد أُودع ،ومل يستن د صاحب البالغ بالتاي سبل االنتصاف احمللياة املتاحاة.
وتدفا الدولاة الطارف بعادم وماوع انتهااك للماادة  )2(14ألناه ،اان حياق لصااحب الابالغ أي
ومو خال فرتة احتجازه أن يقدم نلب مراجعة مضائية بوية التحقق مان مانونياة احتجاازه علاى
أساي توصياب يفلس االستعراا.
 15-4وتريل الدولة الطرف أن ادعاءاب صااحب الابالغ بشانن اللجاوء لىل العدالاة غار مقبولاة
أل ا ت تقر لىل أدلة وال تستند لىل أساس موضاوعية .ولايس ةنااك مان لجاراءاب مدنياة أو جنائياة
تطااا صاااحب الاابالغ حالي ااً .وةااو غاار مااته بنيااة ج ارائ ألن الئحااة االهتااام املوجهااة ضااده مااد
ألويو "دون البو لدانة املته أو عدمها" .ومل يعد يُ رتا بالتاي أن صاحب البالغ ماذنب
وال يوج ااد ش ااهود يتعا ا االس ااتماع لل اايه أو أدل ااة يتعا ا التحق ااق منه ااا ،لذ مل تع ااد ةن اااك هتا ا
موجهة لليه.
 16-4وتريل الدولة الطرف أن ادعاءاب صاحب البالغ بشنن معاملته الساجن غار مقبولاة
أو أ ا ال تستند لىل أساي موضوعي ،ألن صااحب الابالغ يقادم لفاادة عاماة بنناه معارا خلطار
األذيل ،دون ادع ا ا ا اااءاب حم ا ا ا ااددة .وتبا ا ا ا ا ّ س ا ا ا ااجالب لدارة اخل ا ا ا اادماب اإلص ا ا ا ااالحية والي ا ا ا ااة
أس ارتاليا الوربي ااة وم ااوع مش اااجرت ن ي ت ا ب ا ص اااحب ال اابالغ وس ااجناء آخ ارين  7تش ارين
ض احلادثااان بوسااانة ناجحااة ومل يتعاارا
األو /أ،تاوبر  2005و 21أيلو /ساابتمرب  .2007وفُا ّ
خاليما صاحب البالغ لىل أي لصابة خطرة .ورأب سلطاب السجن أيضاً أن صاحب البالغ
حيتاااج دعم ااً ورصااداً لضااافي بساابب وضااعه ،م اوانن ماان السااكان األصاالي يعاااين ماان لعامااة
ذةنيااة .وخضااا صاااحب الاابالغ بالتاااي لىل لدارة نظااام الرصااد والاادع  ،وشااارك فريااق تقيااي
املخانر على السج  .وأُدخل صاحب البالغ ،بص ته مست يداً من اخلدماب املخصصاة لاذوي
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اإلعامااة ،نظااام اإلدارة الشاااملة ملارتك اجلارائ واساات اد ماان مشااورة فرديااة .واساات اد أيض ااً ماان
مش ااورة ثقافي ااة خاص ااة وأدّ دورة مس اااعدة لتنمي ااة امله اااراب اإلدرا،ي ااة وبرنايفا ااً صصا ااً لفعام ااة
الذةنية عامي  2003و.2004
 17-4وفيما يتعلق بادعاءاب صاحب البالغ وجب املادة  )2(14من االت امية ،ت يد الدولة
الطاارف باانن صاااحب الاابالغ لاايس "متهم ااً" وأن مساانلة فصااله عاان األشااخا املاادان ليس او
مائمااة .و املقاباال ،ت يااد الدولااة الطاارف بن ااا وفااو بااالتيام ال صاال بالقاادر املطلااوب ،بناااءً علااى
ق ظها على املادة  )2(10من العهد الدوي اخلا باحلقوق املدنية والسياساية ،الايت تانص علاى
أن مبدأ ال صل مقبو ،هدف ينبوي بلوغه تدرصياً.
 18-4وال تعاارتا الدولااة الطاارف علااى مقبوليااة ادعاااء صاااحب الاابالغ بشاانن لدانتااه اخلانئااة
بارتكاب جرمية السجن .وعنادما ا،تُشاف اخلطان ،أُعياد العمال فاوراً باإلجاازة املنيلياة لصااحب
األسبوع .و،ذلو،
البالغ ونُّولو مدهتا ي ُال له باملبيو ملدة  48ساعة منيله مرت
ألويو اإلدانة لدارياً .و أعقاب احلادث ،أجريل املستشار اخلا لارئيس الاوزراء ققيقااً مساتقالً
وأم ا ّار ب اانن لدان ااة ص اااحب ال اابالغ ،ان ااو خانئ ااة .وأج اارب لدارة اخل اادماب اإلص ااالحية والي ااة
أسرتاليا الوربية بدورةا استعراضاً داخلياً ومدمو سبا توصياب لتعديل لجراءاب االختبار اخلاصة
جب ا ارائ السا ااجون .وتُطبا ااق اآلن سا ااو ما اان ةا ااذه التوصا ااياب ،وما ااد أُع ا ا ّدب ب ا ارام تدريبيا ااة عا اان
املالحقااب القضااائية جارائ السااجون .وتقاار الدولااة الطاارف باانن اخلطاان تساابب ب حباااط و،اارب
واضح لصاحب البالغ ،لكنها تريل أن ذلو ال يرمى لىل درجة املعاملة والعقوبة املهينت .
 19-4وتااريل الدولااة الطاارف أن ادعاااءاب صاااحب الاابالغ باانن الشااروط امل روضااة لففاراج عنااه
ترمى لىل االحتجاز التعس ي أو املعاملة املهينة غار مقبولاة ،ألن صااحب الابالغ مل يعاد حمتجاياً،
وألن ااه مل يس ااتن د س اابل االنتص اااف احمللي ااة ال اايت ميك اان أن ت االدي لىل توي اار الش ااروط ال اايت يع اارتا
عليه ااا .و املقاب اال ،تعتا اارب أس ا ارتاليا أن ة ااذه االدعا اااءاب ال تس ااتند لىل أس ااس موضا ااوعية ،ألن
الشروط امل روضة على صاحب البالغ معقولة ومالئمة إلعادة لدماجه وصون ساالمة اعتماا
ٍ
آن معاً.
 20-4وبالنساابة الدعاااء صاااحب الاابالغ أن القااانون املتعلااق باملاادعى علاايه ماان ذوي اإلعامااة
العقلية ينتهو املادة  5من االت امية ،تدفا الدولة الطرف بنن القانون ال يتعامل ماا أي شاخص
تعااامالً تل ااً بساابب لعامتااه ،باال ياانص علااى معاملااة ت ضاايلية لألشااخا الااذين "اعتُااربوا غاار
مالةل للمثاو أماام احملكمااة" .وتقار الدولاة الطاارف بانن القاانون ماد يطااا بشاكل غار متناسااب
األشخا الذين يستوفون ةذه املعاير ألسباب مرتبطة باإلعاماة .غار أ اا تاريل أن ةاذه املعاملاة
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الت ضاايلية مشااروعة ،لذ اعتماادةا العديااد ماان ةيئاااب معاةااداب األما املتحاادة( ،)31وأن املااادة 5
من االت امية ينبوي أن ت ّسر وفقاً يذا النه .

 21-4وتدفا الدولة الطرف بنن القانون يهدف أيضاً لىل محاية اعتما احمللي( .)32والتشاريعاب
الايت تاانص علااى لجاراءاب خاصااة ،اا فيهااا أواماار حجااي ماان يتبا أ ا غاار ماالةل للمثااو أمااام
احملكمااة ،ةااو اااة معياريااة الوالياااب القضااائية األخااريل أس ارتاليا( )33و اخلااارج( .)34وم ا
ص اادر أم اار حج ااي ااق ش ااخص م ااا وفقا ااً ي ااذا الق ااانونُ ،ص ااري يفل ااس االس ااتعراا استعراض اااب
دوريااة( .)35ويُع ا ّد موملااف استشاااري ،باار تقااارير م صاالة تشاامل توصااية بشاانن مااا لذا ،ااان ينبوااي
اإلفراج عن الشخص(.)36
 22-4وياانص القااانون أيضااً علااى ضااماناب تك اال أن القاراراب تتخااذةا ةيئااة مضااائية مسااتقلة
ومس ااتنرة وأن احملكم ااة ولن م ااررب أن امل ااته غ اار ملة اال للمث ااو أمامه ااا ،فه ااي ق اات بس االطة
تقديريااة ألخااذ م ارار باااإلفراج عن ااه وأن الق اراراب املتخااذة وج ااب القااانون مابل ااة للطعاان .وي ااوفر
اإلن ااار بالت اااي وس اايلة معقول ااة ومتناس اابة لتحقي ااق أة ااداف الق ااانون تق ااوم عل ااى مع اااير معقول ااة
وموضوعية ال ترتبر باإلعامة.
__________

( )31تشر الدولة الطرف لىل اجتهاداب اللجنة املعنية قاوق اإلنساان فيماا يتعلاق باالبالغ رما  ،2000/983لاوف
وآخرون ضاد أسارتاليا ،اآلراء املعتمادة  25آذار/مااري  ،2003ال قارة  .2-8وتشار أيضااً لىل التعلياق العاام
رما ا  )2009(20للجن ااة املعني ااة ب اااحلقوق االمتص ااادية واالجتماعي ااة والثقافي ااة بش اانن ع اادم التميي ااي احلق ااوق
االمتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ،ال قاارة 13؛ واللجنااة املعنيااة بالقضاااء علااى التمييااي العنصااري ،التوصااية العامااة
رما ا  )2009(32بش اانن مع اان ونط اااق الت اادابر اخلاص ااة االت امي ااة ،ال ق اارة  ،8ورما ا  ،)1993(14بش اانن
امل ا ااادة  )1(1م ا اان االت امي ا ااة ،ال ق ا اارة  ،2ورما ا ا  )2005(30بش ا اانن التميي ا ااي ض ا ااد غ ا اار امل ا اوانن  ،ال ق ا اارة ،4
واملالحظا ا ا ا اااب اخلتاميا ا ا ا ااة للجنا ا ا ا ااة بشا ا ا ا اانن التقري ا ا ا ا ارين الا ا ا ا اادوري الثال ا ا ا ا ا عشا ا ا ا اار والرابا ا ا ا ااا عشا ا ا ا اار ألس ا ا ا ا ارتاليا
( ،)CERD/C/AUS/CO/14ال ق اارة  24وجلن ااة حق ااوق الط اال ،التعلي ااق الع ااام رم ا  )2003(5بش اانن الت اادابر
العامااة لتن يااذ االت امي ااة حق ااوق الط اال ،ال ق اارة  12واللجنااة املعنيااة بالقض اااء علااى التميي ااي ض ااد امل ارأة ،ال اابالغ
رما ا  ،2007/12غ .د .وي .ف .ض ااد فرنس ااا ،م ا ارار ع اادم املقبولي ااة املعتم ااد  4آب/أغس ااطس ،2009
ال قرة .15-12
( )32انظار Lord Bingham Chief Justice in R. v. Antoine (1999), p. 227. See also the speech of Lord
Bingham in R. v. H. and SSHD (2003) in Peter Bartlett and Ralph Sandland, Mental Health Law:

).Policy and Practice (Oxford, Oxford University Press, 2007
( )33انظار Unfitness to be Tried) Act 1997 (Victoria), sect. 26 (2),

Crimes (Mental Impairment and

Criminal Law Consolidation Act 1935 (South Australia), sect. 269O, and Criminal Code Act 1983

.(Northern Territory), sect. 43ZA
( )34تشار الدولاة الطارف لىل the Criminal Procedure (Insanity and Unfitness to Plead) Act 1991 of the
.United Kingdom, sect. 3 (2) and schedule 2
 4و.7
( )35املرجا ن سه،
( )36املرجا ن سه ،املادة  )3(33و(.)5
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معليقات صاح الوالغ على مالحظات البولة الطلف
 25حييران/يونيااه  ،2015ماادم صاااحب الاابالغ معلوماااب لضااافية .وي يااد صاااحب
1-5
البالغ بننه بقي االحتجاز املدين أل،ثر من  13عاماً وأنه ال ييا خيضا لقيود ولسلب احلرية.
 2-5ويارفض صاااحب الاابالغ توصايف الدولااة الطاارف للنطاااق الاايمن لواليااة اللجنااة .ويشاار لىل
اجتها اااداب اللجنا ااة املعنيا ااة قا ااوق اإلنسا ااان الا اايت ت يا ااد با اانن "اللجنا ااة  ...ال ميكنها ااا أن تنظا اار
انتها،اااب العهااد املاادعى وموعهااا مباال دخااو الربوتو،ااو االختياااري حيةااي الن اااذ بالنساابة لىل الدولااة
الطرف ،ما مل تكن االنتها،ااب موضاوع الشاكويل مساتمرة بعاد دخاو الربوتو،او االختيااري حياي
الن اذ .وي سر االنتهاك املستمر بننه تن،يد ،بعد دخو الربوتو،او االختيااري حياي الن ااذ ،بواساطة
فعل أو أثر واضل ،لالنتها،اب اليت ارتكبتها ساابقاً الدولاة الطارف"( .)37وياريل صااحب الابالغ أن
الت سر ن سه ينبوي أن يطبق حالته.
 3-5ويعتاارب صاااحب الاابالغ أن احتجااازه تعس ا ي ألنااه مااائ علااى أساااي لعامتااه ،وذلااو
انتهاك للمادة ()1(14ب) .ويريل أنه لو مل يكن يعاين من لعامة ،ملا ،اان مان املمكان احتجاازه
لىل أجل غر مسمى .ولو ثبتو براءته ،لكان أنلق سراحه على ال ور وبدون شروط.
 4-5ويل،د صاحب البالغ أن احتجازه تعس ي ألنه( :أ) خيضاا لسالطة احلكوماة التقديرياة،
بااالنظر لىل أن املااادت  24و 35ماان القااانون املتعلااق بامل ادعى علاايه ماان ذوي اإلعامااة العقليااة،
تنصان على أنه بعد صادور أمار لشاراف باالحتجاازُ ،حيتجاي الشاخص املعان لىل أن يانمر حاا،
واليااة أس ارتاليا الوربيااة باااإلفراج عنااه .وللحااا ،ساالطة تقديريااة وفق ااً لتوصااياب اعلااس التن يااذي،
ال ااذي يتص اارف ب اادوره وف ااق لرش اااداب وزي اار الص ااحة و(ب) غ اار ع اااد  ،نظ ااراً لىل أن ص اااحب
البالغ مل يدن باجلرائ الايت اهتا هباا ومل تاتل فرصاة ألن تُ حاص األدلاة الايت اساتندب لليهاا الاته
على النحو الواجب و(ج) غر متناسب ،نظاراً لىل أناه لاو ،اان أديان بارتكااب اجلارائ الايت اهتا
هبااا ،لكااان مااد حكا عليااه بالسااجن ملاادة تارتاو ب ا ساانت وثااالث ساانواب ،و،ااان سااي رج عنااه
بعدةا دون ميد أو شرط و(د) عقايب ،نظراً لىل أن صاحب البالغ ،ان وال ييا يتطلاب الادع
واملساااعدة االجتماااعي  .بيااد أن اسااتمرار حبس اه واحتجااازه املاادين ال يعكااس األساااليب "األماال
امتحاماً" و"األمل تقييدا" للتعامل ما احتياجاته.
 5-5ويدفا صاحب البالغ بنن ملروف احتجازه سجن غرينوف اإلمليماي ،اناو مطابقاة
متام ااً لظااروف احتجاااز السااجناء املاادان  ،ح ا أنااه ،ااان يُ اارتا أن حيتجااي اارده ألغ اراا
الع ا ااالج والرعاي ا ااة ولع ا ااادة التنةي ا اال .وي ا اانعكس ة ا ااذا املنظ ا ااور العق ا ااايب أيضا ا ااً ت ا اادخل يفل ا ااس
االسااتعراا ،الااذي أوصااى وزياار الصااحة باانن يسااتمر احتجاااز صاااحب الاابالغ ملاادة  9ساانواب
اعتباراً من تاريخ لصدار احملكمة قه أمر لشاراف باالحتجااز  11آذار/مااري  ،2003حا

__________

( )37تشاار الدولااة الطاارف لىل اللجنااة املعنيااة قااوق اإلنسااان ،الاابالغ رما ، ،1992/520ااوين و،ااوين ضااد ةنواريااا،
القرار بشنن عدم املقبولية املعتمد  7نيسان/أبريل  ،1994ال قرة .4-6
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تاريخ لصدار أمر اإلفراج املشروط ، 10انون الثاين/يناير  ،2012دون أن يلخذ
أن ضحايا اجلرائ امليعوم سحبوا علناً شكاواة األولية ضد صاحب البالغ.

احلسابان

 6-5ويشاار صاااحب الاابالغ لىل أن الدولااة الطاارف اعتااربب أن احتجااازه ملمااو ،انتظااار
توفر مكان له مرفق متخصص .ومل يتاوفر لاه مكاان ةاذه املرافاق و،اان احتجاازه املطاو ماا
األشااخا املاادان مااذالً ومهين ااً .ويشاار صاااحب الاابالغ لىل أن حكومااة واليااة أس ارتالية الوربيااة
علقو مرارةا لبناء مر،يين مما اّته "مرا،ي العدالاة لاذوي اإلعاماة" .وبناو عوضااً عان ذلاو مرفقااً
واحااداً ماان ةااذا النااوع يتسااا لسااجن  10أشااخا يتطلبااون مسااتويل عالي ااً ماان التاادابر األمنيااة.
وخيش ااى ص اااحب ال اابالغ أن يق ااوم يفل ااس االس ااتعراا ،ف ااور تش ااويل املرف ااق ،ب لو اااء أم اار اإلف اراج
املشروط عنه وأن ينمر باحتجازه ذلو املر،ي(.)38
 7-5وفيم ااا يتعل ااق ب ش ااارة الدول ااة الط اارف لىل ال اربام املتاح ااة ل اادع األف اراد ذوي اإلعام اااب
اإلدرا،يااة نظااام العدالااة اجلنائيااة ،ياادفا صاااحب الاابالغ بننااه مل يتسا سان لااه االساات ادة ماان ةااذه
الربام وأن ليس لوجودةا أأية بالنسبة النتها،اب حقوق اإلنسان اليت يدعيها
 8-5أماا صصاو ادعااءاب الدولاة الطارف املتعلقاة ب صاال القاانون ،يشار صااحب الابالغ
أن م ااانون ع ااام  1996املتعل ااق بامل اادعى عل اايه م اان ذوي اإلعام ااة العقلي ااة مل يُعا ا ّد من ااذ تق اادمي
بالغااه .ويكاارر صاااحب الاابالغ أن القااانون ياانص علااى معاملااة األشااخا ذوي اإلعامااة بطريقااة
ختتل ااف ع اان نريق ااة معامل ااة املتهم ا اآلخ ارين عل ااى أس اااي اإلعام ااة ،وأن معاملت ااه مل تك اان يوم ااً
معاملة ت ضيلية مشروعة ،بل ،انو الواما معاملة ضارة مشددة وغر مشروعة.
 9-5وياادفا صاااحب الاابالغ باانن مالحظاااب الدولااة الطاارف تسااتند لىل اف ارتاا أنااه ارتكااب
يتسن لثباب أنه ميثل خطراً مساتمراً علاى النااي ،لكناه
اجلرائ اليت اهت هبا ،وةو ما مل ي عله .ومل س
ُعومل على ةذا األساي وعاىن من الوص .

 10-5وفيمااا يتعلااق بادعاااء الدولااة الطاارف أن تشاريعاب مماثلااة للقااانون املتعلااق باملاادعى علاايه
م اان ذوي اإلعام ااة العقلي ااة موج ااودة والي اااب مض ااائية أخ ااريل ،ي ااريل ص اااحب ال اابالغ أن ذل ااو
ال يد ّ على أن ةذا القانون خيدم غرضاً مشروعاً .ال بل ةو أحاد أخطار أشاكا انتهااك حقاوق
األشخا ذوي اإلعامة وأ،ثرةا انتشاراً وينبوي لصالحه على وجه االستعجا .
 11-5وي يد صاحب البالغ بننه مدم نلباً ،بعد للواء الئحة االهتام املوجهة للياه ،لىل احملكماة
احمللية والية أسرتاليا الوربية لتبو أةليتاه العقلياة .وماد درساو احملكماة الطلاب جلساة اساتماع
ُعقا ا ا اادب  4تش ا ا ا ارين الثا ا ا اااين/نوفمرب ُ 2010ورفا ا ا ااض  5تش ا ا ا ارين الثا ا ا اااين/نوفمرب .)39(2010
أمااا صصااو ادعاااء الدولااة الطاارف بننااه ،ااان باسااتطاعة صاااحب الاابالغ أن يسااتننف م ارار احملكمااة
احملليااة لااديل حمكمااة االسااتئناف واليااة أس ارتاليا الوربيااة ،يااريل صاااحب الاابالغ أن ةااذا الطعاان

__________

( )38يشر صاحب البالغ لىل الرسالة اليت وجهها لليه يفلس االساتعراا  22تشارين الثااين/نوفمرب  ،2011والايت
جاء فيها أن "اعلاس يعتارب أن لياداعك مكاان احتجااز معلان ةاو ترتياب أنساب لكا نظاراً لىل احتياجااتك
ومراعاة لعوامل اخلطر".
( )39انظر .The State of Western Australia v. Noble, No. 2 (2010), District Court of Western Australia.
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ما ،ان لينك بنتيجة لذ ،ان سيتع عليه أن يُثبو أن مرار احملكمة احمللية ،ان خانئاً ،حا
أنااه ،ااان سااليماً ماان الناحيااة القانونيااة وجااب القااانون املتعلااق باملاادعى علاايه ماان ذوي اإلعامااة
العقلية .أما بالنسبة لالحتما القابل للجد لطلب مراجعة مضائية، ،ان ذلو الطلب سيقتصر
على الطعان ممارساة يفلاس االساتعراا لسالطته التقديرياة بتقادمي توصاياب لىل وزيار الصاحة أو
حااا ،واليااة أس ارتاليا الوربيااة بشاانن اإلفاراج عنااه .و ااا أن املساالول غاار ملاايم بقبااو توصااياب
اعلس ،فل يكن من املمكان أن تالمن املراجعاة القضاائية لصااحب الابالغ سابيل انتصااف حملاي
مابل لفن اذ.
 12-5وي ااريل ص اااحب ال اابالغ أن الق ااانون املتعل ااق بامل اادعى عل اايه م اان ذوي اإلعام ااة العقلي ااة
ال ي را أي التيام على احملكمة بالنظر الرتتيباب التيسرية املعقولة اليت ميكان أن متكان متهمااً
من ذوي اإلعامة الذةنياة أو املارا العقلاي مان املثاو للمحا،ماة واحلصاو علاى حما،ماة عادلاة.
ويعترب صااحب الابالغ أناه نظاراً لعادم منحاه ضاماناب عادلاة فيماا خياص اجلارائ الايت اهتا هباا
تشرين األو /أ،توبر  ،2002فهو ال يايا يعامال ،ماا لاو أناه ارتكاب ةاذه اجلارائ دون أن ُميانل
لمكانية الطعن ةذا االفرتاا.
 13-5و موضااوع خطاار التعاارا لااألذيل السااجن ،ي ادفا صاااحب الاابالغ باانن االعتااداءاب
اليت واجهها ،انو خطرة .وةو تع ّارا ألعماا عناف ولسااءة متاواترة علاى أيادي ساجناء آخارين،
مل تسجلها سلطاب السجن على ما يبدو وأن لعامته منعته مان محاياة ن ساه وأن ةاذا الوضاا يعاد
معاملة ال لنسانية ومهينة.
 14-5ويااريل صاااحب الاابالغ أن لدانتااه اخلانئااة باسااتخدام ميعااوم للمخاادراب ،تساابب ب جباااره
علااى البقاااء السااجن وحرمااه ماان اإلجااازة ملاادة سااتة أشااهر .وأُع ااي الحقااً ماان ةااذه العقوبااة لكنااه
مل يتلااق أي اعتااذار أو جاارب آخاار ،وأُحياال عوض ااً عاان ذل او لىل اييئااة األس ارتالية الوننيااة لتسااجيل
مرتك اجلرائ ق األن ا  ،وةو ما اعتربه تدبراً مذالً ومهيناً للواية.
 15-5ويدفا صاحب البالغ بننه بقي احلجي اليا األوماب ،وأن شروط اإلفاراج املشاروط
عنااه ترمااى لىل ساالب للحريااة .وباإلضااافة لىل ذلااو ،تاانص املااادة  37ماان القااانون املتعلااق باملاادعى
علاايه ماان ذوي اإلعامااة العقليااة علااى لمكانيااة أن يصاادر يفلااس االسااتعراا أماراً جديااداً لفشاراف
باالحتجااز يكااون نافااذاً علااى ال ااور لن اعتاارب أن صاااحب الاابالغ مااد انتهااو أيااً ماان شااروط اإلفاراج
عنه ،متجاوزا اإلجراءاب القانونية املعتادة اليت تسري على األشخا غر املعوم .
مالحظات إضافية مقبمة مو البولة الطلف
 23شاباط/فرباير  ،2016مادمو الدولاة الطارف مالحظااب لضاافية علاى تعليقااب
1-6
ص اااحب ال اابالغ ،مك ااررة رأيه ااا ال ااذي أف ااادب في ااه ب اانن والي ااة اللجن ااة اليمني ااة تنطب ااق فق اار عل ااى
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األحااداث الاايت ومعاو تاااريخ  19أيلو /ساابتمرب  2009أو بعااده .وال تااريل الدولااة الطاارف أن
ومائا ةذا البالغ تشكل انتها،اً مستمراً(.)40
 2-6وتدفا الدولة الطرف بنن صاحب البالغ مل خيضا ألي احتجاز مدين منذ اإلفراج عناه
م اان احلج ااي  ، 10ااانون الثاين/ين اااير  ،2012وأن ااه يق ااي اعتم ااا احملل ااي من ااذ ذل ااو احل ا .
وخيضا ااا أما اار اإلف ا اراج املشا ااروط عا اان صا اااحب الا اابالغ السا ااتعراا منا ااتظ ما اان جانا ااب يفلا ااس
االساتعراا ،الاذي أعارب عان رضااه مان امتثااا صااحب الابالغ .وال تناوي الدولاة الطارف للواااء
أمر اإلفراج عن صاحب البالغ أو ليداعه احلجي.
 3-6وتشر الدولاة الطارف لىل أن والياة أسارتاليا الوربياة فتحاو عاام  ،2015مر،اي عدالاة
لذوي اإلعامة من أجل توفر خياراب احتجاز لضافية لألشخا ذوي اإلعامة الاذين ثباو أ ا
غاار ماالةل للمثااو أمااام احملكمااة .و  30تشارين الثاااين/نوفمرب  ،2015دخاال مااانون الصااحة
العقليا ااة لع ا ااام  2014حي ا ااي الن ا اااذ .وأدخ ا اال الق ا ااانون أش ا ااكاالً ما اان احلماي ا ااة تتعل ا ااق باس ا ااتخدام
صالحياب العالج غار الطاوعي ،وحقومااً جديادة لألسار ومقادمي الرعاياة، .ماا أزايب حكوماة
واليااة أس ارتاليا الوربيااة اسااتعراا القااانون املتعلااق باملاادعى علاايه ماان ذوي اإلعامااة العقليااة وتعتاايم
تقدمي التقرير النهائي والتوصياب عام .2016

باء -نظل اللجنة فد مقوولية الوالغ وأسسه الموضوعية
النظل فد مقوولية الوالغ
 1-7مب اال النظ اار أي ادع اااء ي اارد ب ااالغ م ااا ،يتعا ا عل ااى اللجن ااة ،وفقا ااً للم ااادة  2م اان
الربوتو،ا او االختي اااري وامل ااادة  65م اان نظامه ااا ال ااداخلي ،أن تق اارر م ااا لذا  ،ااان ال اابالغ مقب ااوالً
وجب أحكام الربوتو،و االختياري لالت امية.
 2-7ومد قققو اللجنة ،وفق ما تقتضيه ال قرة (ج) من املادة  2من الربوتو،و االختياري،
م اان أن املس اانلة مل يس اابق النظ اار فيه ااا وليس ااو مي ااد النظ اار وج ااب أي لجا اراء آخ اار للتحقي ااق أو
التسوية الدولي .
 3-7وتالح ا اللجن ااة أن الدول ااة الط اارف تق اادم أرب ااا يفموع اااب م اان احلج ا بش اانن مقبولي ااة
ادعاءاب صاحب البالغ وجب املادت  1و( ،) (2د) و(و) من الربوتو،و االختياري ،وأ ا
ستدرسها بشكل من صل.
 4-7أوالً ،تالح اللجنة أنه الدولة الطرف تاريل أناه ينبواي اعتباار ادعااءاب صااحب الابالغ
بش اانن األحا ااداث الا اايت ومع ااو مبا اال با اادء ن اااذ الربوتو،ا ااو االختيا اااري غ اار مقبولا ااة ما اان حي ا ا
االختصااا الاايمن .وتشاار اللجنااة أيضااا لىل حجااة صاااحب الاابالغ الاايت اعتاارب فيهااا أن بعااض

__________

( )40تشاار الدولااة الطاارف لىل اجتهاااداب اللجنااة املعنيااة قااوق اإلنسااان الاابالغ رما  ،2010/2021ل .ز .ضااد
،ازاخستان ،مرار عدم املقبولية املعتمد  1نيسان/أبريل  ،2015ال قرة .4-7
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األحداث اليت ومعو مبل دخو الربوتو،و االختياري حيي الن اذ تندرج ضامن لناار اختصاا
اللجنااة أل ااا تشااكل انتها ،ااً مسااتمراً .وتااذ ّ،ر اللجنااة بننااه عم االً بااال قرة (و) ماان املااادة  2ماان
الربتو،و االختياري ،تعترب اللجنة أن الابالغ غار مقباو "ما ،اناو الوماائا موضاوع الابالغ ماد
حدثو مبل بدء ن اذ ةذا الربوتو،و بالنسبة للدولة الطرف املعنية ،لال لذا استمرب تلو الومائا
بعد تاريخ الن اذ" .وي سر االنتهااك املساتمر بنناه تن،ياد ،بعاد دخاو الربوتو،او االختيااري حياي
الن اذ ،بواسطة فعل أو أثر واضل ،لالنتها،اب اليت ارتكبتها سابقاً الدولة الطرف(.)41
 5-7و ة اذه القضااية ،دخاال الربوتو،ااو االختياااري حيااي الن اااذ بالنساابة لىل الدولااة الطاارف
 19أيلو /س اابتمرب  .2009وتش اار اللجن ااة لىل أن ص اااحب ال اابالغ احتُج ااي للم اارة األوىل
تش ا ارين األو /أ،تا ااوبر  2001بتهما ااة االعتا ااداء اجلنسا ااي.وبقا ااي صا اااحب الا اابالغ اعتبا اااراً ما اان
ع ا ااام  2002احلج ا ااي االحتي ا اااني خ ا ااال تقي ا ااي لعامت ا ااه الذةني ا ااة ال ا ااذي اس ا ااتمر ح ا ا آذار/
ماااري  ،2003حا مااررب احملكمااة احملليااة واليااة أسارتاليا الوربيااة أناه غاار ملةاال للمثااو أمااام
احملكمااة وأصاادرب أماراً باحتجااازه. وملاال صاااحب الاابالغ حمتجااياً بعااد ذلااو التاااريخ وحا ،ااانون
الثاين/يناااير  .2012ويتضاال بالتاااي أن احتجاااز صاااحب الاابالغ اسااتمر بعااد دخااو الربوتو،ااو
االختياري حيي الن اذ بالنسبة لىل الدولة الطرف ،وبناءً على ذلو ،يدخل ادعاء صاحب البالغ
وجب املادة ()1(14ب) ضمن اختصا اللجنة اليمن.
 6-7وفيم ااا خي ااص اختص ااا اللجن ااة ال اايمن للنظ اار ادع اااءاب ص اااحب ال اابالغ وج ااب
املااادت  12و 13بشاانن تااداعياب لعااالن عاادم أةليااة صاااحب الاابالغ للمثااو أمااام احملكم ااة،
تالح ا اللجنااة أن احملكمااة احملليااة واليااة أس ارتاليا الوربيااة اعتماادب ذلااو الق ارار املاارة األوىل
آذار/ماااري  .2003وتشاار اللجنااة أيض ااً لىل أن ساالطاب الدول اة الطاارف جااددب الق ارار ك ا
الوام ااا  ،ااا ذل ااو م اان خ ااال م ارار احملكم ااة احمللي ااة والي ااة أس ارتاليا الوربي ااة امل االرخ  5تش ارين
الثاااين/نوفمرب  2010وملااا رفضااو احملكمااة نلااب املمثاال القااانوين لصاااحب الاابالغ لصاادار أماار
يل،اد أةليااة صاااحب الاابالغ للمثااو أمااام احملكمااة ،لعاادم االختصااا ولاايس اسااتناداً لىل األسااس
املوضوعية ،فهي مل ترتك لصاحب البالغ أي خيار ملمارسة أةليته القانونية أمام احملا ،ولاذلو،
ف ن صاحب البالغ بقي حمروماً بعاد بادء ن ااذ الربوتو،او االختيااري بالنسابة للدولاة الطارف مان
فرصااة الاادفا بعاادم الااذنب وفرصااة أن تُ حااص األدلااة املقدمااة ضااده .وبناااءً علااى مااا تقاادم ،تااريل
ةذا اجليء من البالغ.
اللجنة أ ا تتمتا باالختصا اليمن للنظر
 7-7ثانياً ،قير اللجناة علمااً بااحلج الايت مادمتها الدولاة الطارف بشانن عادم اساتن اد سابل
االنتصاااف احملليااة  .و ةااذا الصاادد ،تالح ا اللجنااة أن الدولااة الطاارف تعتاارب أنااه ينبوااي اعتبااار
ادعاااءاب صاااحب الاابالغ بشاانن عاادم متكنااه ماان ممارسااة أةليتااه القانونيااة (املااادة  )2(12و())3
ومن اللجوء لىل العدالة (املادة  ))1(13غر مقبولة ألنه ،ان ب مكان صااحب الابالغ الطعان
ما ارار احملكم ااة احمللي ااة امل االرخ  5تشا ارين الث اااين/نوفمرب  2010ل ااديل حمكم ااة االس ااتئناف والي ااة

__________

( )41انظر مضية ،ل .وأ .ك .ضد ةنواريا ،ال قرة .4-6
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أسرتاليا الوربية لكنه مل ي عل .وقير اللجنة علماً أيضاً جة صاحب البالغ بنن الطعن ما ،ان
لياانجل لال لذا متكاان ماان أن يثبااو أن م ارار احملكمااة احملليااة ،ااان خانئ ااً ،ح ا أنااه اعتُمااد
الواما وفقاً القانون املتعلق باملدعى عليه من ذوي اإلعامة العقلية .وتذ،ر اللجناة بنناه ال حاجاة
لىل اس ا ااتن اد س ا اابل االنتص ا اااف احمللي ا ااة لذا ،ان ا ااو احتم ا اااالب زاحه ا ااا منعدم ا ااة م ا اان الناحي ا ااة
املوضااوعية( .)42ولذ تنخااذ اللجنااة االعتبااار املنطااوق الواضاال للم اواد ذاب الصاالة ماان القااانون،
فهااي ختلااص لىل أن صاااحب ال ابالغ مل تااتل لااه ساابل انتصاااف حمليااة فعالااة لضااافية وأن ادعاءاتااه
وجب املادت  )3()2(12و )1(13مقبولة وجب املادة (2د) من الربوتو،و االختياري.
 8-7مث أش ا ااارب اللجن ا ااة لىل حج ا ااة الدول ا ااة الط ا اارف ب ا اانن ادع ا اااء ص ا اااحب ال ا اابالغ وج ا ااب
املادة  )2(14بشنن ملروف احتجازه ينبوي أن يعترب غر مقبو ألنه مل يستن د سبل االنتصااف
احمللية اليت ،اان ميكان أن تالدي لىل تويار الشاروط الايت يعارتا عليهاا .وتالحا اللجناة أيضااً أن
صاااحب الاابالغ مل يعاارتا علااى ةااذا البيااان وأن املعلوماااب املقدمااة ال تبا ّ أنااه ماادم أي شااكويل
لىل اييئاااب القضااائية الوننيااة املختصااة ةاذا الصاادد .وختلااص اللجنااة بالتاااي لىل أن ةااذا اجلاايء
من البالغ غر مقبو وجب املادة (2و) من الربوتو،و االختياري .
 9-7ثالثاً ،تالح اللجنة ماو الدولاة الطارف لن جايءاً مان ادعااءاب صااحب الابالغ ينبواي
أن يعتارب غار مقباو وجااب املاادة  1مان الربوتو،او االختياااري .و ةاذا الصادد ،قاير اللجنااة
علمااً جااة الدولااة الطاارف بننااه ينبوااي اعتبااار ادعااء صاااحب الاابالغ الااذي أفاااد فيااه باانن القااانون
املتعلااق باملاادعى علاايه ماان ذوي اإلعامااة العقليااة ينتهااو املااادة  5ماان االت اميااة غاار مقبااو ألنااه
يتعلق باإلنار القانوين العام ،وينبواي بالتااي أن تتناولاه اللجناة تعلياق عاام أو خاال نظرةاا
تقااارير الاادو األن اراف .وتااذ،ر اللجنااة بنن ااه ال ميكاان االع ارتاا ش ااكويل فرديااة علااى م ااانون
أو ممارسة بعباراب نظرية بدعويل احلسبة( .)43لكن اللجنة تريل ةذه احلالة أن صاحب البالغ
ماادم أدلااة ،افيااة إلثباااب أن القااانون ياالثر مباشاارة علااى التمتااا قومااه وتعتاارب بالتاااي أن ادعاااءه
وجب املادة  5من االت امية مقبو .
 10-7رابعاً ،تشر اللجنة لىل مو الدولة الطرف لن بعض ادعاءاب صاحب البالغ ينبواي أن
تعترب غر مقبولة لعدم  ،اية األدلة ولعدم استنادةا لىل أسس موضوعية وجب املادة (2ةاا) مان
الربوتو ،ااو االختي اااري .و ة ااذا الص اادد ،ق ااير اللجن ااة علما ااً ج ااة الدول ااة الط اارف أن ادع اااء
صاحب البالغ املتعلق باالنتها،اب امليعومة حلقومه وجب املاادة  15مان االت امياة غار مادعوم
بندلااة .وتشاار اللجنااة أيض ااً لىل لفااادة صاااحب الاابالغ بننااه ،ااان يواجااه أثناااء وجااوده السااجن
خطراً ،براً بالتعرا لاألذيل علاى أيادي ساجناء آخارين أخضاعوه ألعماا عناف ولسااءة متاواترة،
__________

( )42انظاار اللجنااة املعنيااة قااوق اإلنسااان ،الاابالغ رم ا  ،941/2000يسنااغ ضااد أسارتاليا ،اآلراء املعتماادة
أغسطس  ،2003ال قرة .4-9
( )43انظاار علااى ساابيل املثااا  ،اللجنااة املعنيااة قااوق اإلنسااان ،الاابالغ رم ا  ،2008/1746غوييااه ضااد فرنسااا ،م ارار
املقبولية املعتمد  30تشرين األو /أ،توبر  ،2008ال قرة .3-6
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وأن االعتااداءاب الاايت واجهه ااا ،انااو خط اارة ،وأن تواترةااا أض ااع ه وأن لعامتااه منعت ااه ماان محاي ااة
ن سه .وتالح اللجناة ،اذلو أن صااحب الابالغ أفااد بانن ةاذه اجلارائ تعاد معاملاة ال لنساانية
ومهينااة ،وأن ساالطاب السااجن مل تسااجلها علااى مااا يباادو .و ضااوء مااا تقاادم ،ومراعاااة لظااروف
ةااذه القضااية احملااددة ،تااريل اللجنااة أن صاااحب الاابالغ ماادم أدلااة ،افيااة لاادع ادعاءاتااه وجااب
امل ا ااادة  15ألغ ا اراا املقبولي ا ااة وختل ا ااص لىل أ ا ااا مقبول ا اة وج ا ااب امل ا ااادة  ) (2م ا اان الربوتو ،ا ااو
االختياري.
 11-7وبن اااء عل ااى ذل ااو ،و مل اال ع اادم وج ااود عقب اااب أخ ااريل ق ااو دون مقبولي ااة ال اابالغ،
تعل ا اان اللجن ا ااة أن ال ا اابالغ مقب ا ااو صص ا ااو ادع ا اااءاب ص ا اااحب ال ا اابالغ وج ا ااب امل ا اواد )1(5
و( )2(12 ،)2و(()1(14 ،)1(13 ،)3ب) و .15وبن اااء علي ااه ،تنتق اال اللجن ااة لىل النظ اار
تلو االدعاءاب من حي األسس املوضوعية.

الموضوعية
النظل فد األسس
 1-8نظاارب اللجن ااة املعني ااة ق ااوق األش ااخا ذوي اإلعام ااة ة ااذا ال اابالغ ض ااوء الي ااا
املعلوماااب الاايت تلقتهااا ،عم االً باملااادة  5ماان الربوتو،ااو االختياااري وال قاارة  1ماان املااادة  73ماان
نظامها الداخلي .
 2-8وفيما خيص شكويل صاحب البالغ وجاب املاادة  5مان االت امياة ،قاير اللجناة علمااً
بقااو صاااحب الاابالغ لن القااانون املتعلااق باملاادعى علاايه ماان ذوي اإلعامااة العقليااة مااانون متيياايي
ألنه ال ينطبق لال على األشخا ذوي اإلعامة اإلدرا،ية ،وينص علاى احتجاازة لىل أجال غار
مسمى دون لثباب اإلدانة ح يُتهمون جبارائ جنائياة ،حا أن األشاخا الاذين ال يعاانون
من لعاماب لدرا،ية حمميون من ةذه املعاملة بتطبيق مواعد اإلجراءاب القانونية الواجبة واحملا،ماة
العادلة .وتشر اللجنة أيضاً لىل أن الدولة الطرف تل،د أن القانون غر متيييي ،بل لنه ينص على
معاملااة ت ضاايلية مشااروعة لاابعض األشااخا ذوي اإلعامااة ،رة ان ضااماناب تك اال التناسااب مااا
أةدافه.
 3-8وتذ،ر اللجنة بننه صب على الدو األنراف وجب املاادة  )1(5و( )2مان االت امياة،
أن قاار علااى أن يكااون اليااا األشااخا متساااوين أمااام القااانون و قتضاااه ويا احلااق دون أي
متييااي وعلااى ماادم املساااواة احلمايااة وال ائاادة اللت ا يوفرأااا القااانون ،وأن عليهااا أن تتخااذ اليااا

التمييي.
اخلطواب املناسبة لك الة توفر ترتيباب تيسرية معقولة سعياً لتعييي املساواة والقضاء على
وتااذ،ر اللجنااة أيضااً باانن التمييااي مااد ياانج عاان األثاار التميياايي لقاعاادة أو تاادبر ال يُقصااد منهمااا
التميياي ،ولكنااه ياالثر بشاكل غاار متناسااب علااى األشاخا ذوي اإلعامااة( .)44و ةااذه القضااية،
تالح ا اللجنااة أن القااانون املتعلااق باملاادعى علاايه ماان ذوي اإلعامااة العقليااة يهاادف لىل معاجلااة
__________

( )44انظ ا اار ال ا اابالغ رما ا ا  ،10/2013ي .ك .ض ا ااد الربازي ا اال ،ما ا ارار ع ا اادم املقبولي ا ااة املعتم ا ااد
أ،توبر  ،2014ال قرة .4-6
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وض اا األش ااخا ذوي اإلعام اااب الن س ااية  -االجتماعي ااة والذةني ااة ح ا يعت ااربون غ اار م االةل
للمثااو أمااام احملكمااة علااى أساااي لعااامته الذةنيااة .ولااذلو ،فا ن املساانلة املعروضااة علااى اللجنااة
ةااي أن تقااي مااا لذا ،انااو املعاملااة الت ضاايلية الاايت ياانص عليهااا القااانون معاملااة معقولااة أو مااا لذا
ذوي اإلعامة.
،انو تلدي لىل معاملة متيييية ضد األشخا
 4-8وتالح ا اللجن ااة أن الق ااانون ي اانص عل ااى أن اه ميك اان احتج اااز ش ااخص ل اارتة زمني ااة غ اار
حماادودة لذا تب ا ّ أنااه غاار ملةاال للمثااو أمااام احملكمااة .وي اارتا أن الشااخص يبقااى غاار ملةاال
ذةنياً للمثو للمحا،مة لىل أن يثباو خاالف ذلاو .ولىل ذلاو احلا  ،ال تتاا للشاخص املعان
لمكانيا ااة ممارسا ااة أةليتا ااه القانونيا ااة أما ااام احملا ااا . ،و ةا ااذه القضا ااية ،اهت ا ا صا اااحب الا اابالغ
عااام  2001جب ارائ جنسااية مل يتسا سان لثباهت ااا ماار .و آذار/ماااري  ،2003أُعلاان أن ص اااحب
البالغ غر ملةل للمثاو أماام احملكماة .وصادر قاه أمار احتجااز مث أحتُجاي ساجن غريناوف
اإلمليمي ح ، 10انون الثاين/يناير  ،2012حا أودع مر،اي لياواء ودعا  .وتالحا اللجناة
أن يفماال اإلج اراء القضااائي ترّ،ااي ،ن اوا فاارتة وجااود صاااحب الاابالغ السااجن ،علااى مدراتااه
العقليااة للمثااو أمااام احملكمااة دون منحااه أي لمكانيااة للاادفا ب نكااار الااذنب وفحااص األدلااة الاايت
م اادمو ض ااده .وتالحا ا اللجن ااة أيضا ااً أن الدول ااة الط اارف مل تق اادم لص اااحب ال اابالغ ال اادع أو
الرتتيب اااب التيسا ارية ال اايت حيتاجها اا ملمارس ااة أةليت ااه القانوني ااة ،ومل ُقلّ اال الت اادابر ال اايت  ،ااان ميك اان
اعتمادةاا للقياام باذلو .ونتيجاة لتطبياق القاانونُ ،علّاق عوضااً عان ذلاو حاق صااحب الاابالغ
حما،مة عادلة بشكل ،امل ،وةو ما حرمه من احلماية واالست ادة من القانون على مادم املسااواة
ما اآلخرين .لذا ،تريل اللجنة أن القاانون أديل لىل معاملاة مضاية صااحب الابالغ معاملاة متيييياة،
انتهاك للمادة  )1(5و( )2من االت امية.
 5-8وفيمااا خيااص ادعاااءاب صاااحب الاابالغ وجااب املااادت  )2(12و( )3و )1(13ماان
االت اميااة ،قااير اللجنااة علمااً ب فااادة صاااحب الاابالغ باانن القارار الااذي اعتااربه غاار ملةاال للمثااو
أمام احملكمة حرمه من لمكانية ممارسة أةليته القانونية بالدفا ب نكار الذنب وفحص األدلة ،وأناه
بلااغ بالتاااي حااد انتهاااك املااادة  )2(12و( )3ماان االت اميااة .وتااذ ّ،ر اللجنااة أن الاادو األن اراف
مليمااة وجااب املااادة  )2(12باانن تقاار بتمتااا األشااخا ذوي اإلعامااة بنةليااة مانونيااة علااى ماادم
املساواة ما اآلخرين اليا مناحي احلياة .وتنص ال قرة ( )3من املاادة  ،12علاى التايام الادو
األناراف بتااوفر لمكانياة حصااو األشااخا ذوي اإلعامااة علااى الاادع الااذي مااد حيتاجونااه أثناااء
ممارسااة أةليااته القانونيااة .وتشاار اللجنااة أيضااً لىل أنااه وجااب ال قاارة ( )1ماان املااادة  ،13صااب
على الدو األنراف أن تك ل سبالً فعالة لألشخا ذوي اإلعامة للجوء لىل القضاء على مادم
املس اااواة م ااا اآلخا ارين ،ااا ذل ااو م اان خ ااال ت ااوفر التيسا اراب اإلجرائي ااة ال اايت تتناس ااب م ااا
أعمارة .
 6-8و ة ااذه القض ااية ،أديل الق ارار ال ااذي اعت اارب ص اااحب ال اابالغ غ اار ملة اال للمث ااو أم ااام
احملكمااة بساابب حالااة اإلعامااة الذةنيااة والعقليااة لىل حرمانااه ماان حقااه ممارسااة أةليتااه القانونيااة
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والادفا ب نكااار الااذنب وفحااص األدلااة الاايت ماادمو ضااده .باإلضااافة لىل ذلااو ،مل تقاادم ساالطاب
الدولااة الطاارف أي شااكل ماان أشااكا الاادع الااالزم لتمك ا صاااحب الاابالغ ماان املثااو أمااام
احملكمة والدفا ب نكار الاذنب ،علاى الارغ مان نيتاه الواضاحة القياام باذلو  .وةاو بالتااي مل حيا س
أب ااداً ب رص ااة أن تُاادري ال ااته اجلنائي ااة املوجه ااة للي ااه وأن يُلو ااى وض ااعه ،مش ااتبه بارتكاب ااه جا ارائ
جنسية .وتريل اللجناة أناه علاى الارغ مان أن الادو األناراف متلاو ةاامش تقادير معينااً لتحدياد
الرتتيبا اااب اإلجرائيا ااة الا اايت متكا اان األشا ااخا ذوي اإلعاما ااة ممارسا ااة أةليا ااته القانونيا ااة ،فما اان
الضروري أن قرتم حقوق األشخا املعني ذاب الصلة( .)45وةذا مل حيدث مضاية صااحب
يتلق الدع أو الرتتيباب التيسرية الالزمة ملمارسة حقومه
البالغ ،لذ مل تُتل له أي لمكانية ومل س
اللجااوء لىل العدالااة واحلصااو علااى حما،مااة عادلااة .و ضااوء ذلااو ،تااريل اللجنااة أن احلالااة ميااد
االستعراا تشكل انتها،اً حلقوق صاحب البالغ وجب املاادت  )2(12و( )3و )1(13مان
االت امية.
 7-8وفيم ااا خي ااص ادع اااءاب ص اااحب ال اابالغ بش اانن احتج ااازه ،تل ،ااد اللجن ااة يف اادداً أن حري ااة
الشخص وأمنه من أنن احلقاوق الايت حياق لكال فارد التمتاا هباا .وعلاى وجاه اخلصاو  ،حياق جلمياا
األشاخا ذوي اإلعاماة ،ال سايما األشااخا ذوي اإلعامااب الذةنياة أو الن ساية  -االجتماعيااة،
التمتا باحلرية عمالً باملادة  14من االت امية( .)46و ةذه القضية ،تالح اللجنة أنه عقاب القارار
الاذي اختذتااه احملكمااة احملليااة واليااة أسارتاليا الوربيااة آذار/ماااري  2003والااذي اعتااربب فيااه أن
صاحب البالغ غار ملةال للمثاو أماام احملكماة ،احتجاي الساجن دون أن يكاون ماد أديان باني
جرمية ،وبعد أن أُساقطو الياا الاته املوجهاة للياه تطبيقااً للقاانون املتعلاق باملادعى علايه مان ذوي
اإلعامااة العقليااة .وقااير اللجنااة علم ااً أيض ااً بقااو الدولااة الطاارف لن الساالطاب املختصااة اعتماادب
ذلو القرار بسبب انعادام البادائل املتاحاة وخادماب الادع  ،رغا أ اا رأب أن الساجن "لايس" بيئاة
مالئماة لصاااحب الاابالغ (انظاار ال قارة  5-4أعاااله) .وبالتااايُ ،اختااذ مارار احتجاااز صاااحب الاابالغ
على أساي تقياي سالطاب الدولاة الطارف للتاداعياب احملتملاة لفعاماة الذةنياة ،غيااب أي لداناة
فحولااو لعامتااه لىل الساابب الرئيسااي الحتجااازه .وعليااه ،تااريل اللجنااة أن احتجاااز صاااحب
جنائيااةّ ،
البالغ يشكل انتها،ااً للماادة ()1(14ب) مان االت امياة الايت تانص علاى "أال يكاون وجاود اإلعاماة
مربراً بني حا من األحوا ألي حرمان من احلرية" .
 8-8وتالح ا اللجنااة أن صاااحب الاابالغ أُنلااق س اراحه ماان السااجن وأُرساال لىل مر،ااي لي اواء
ودع ا ، 10ااانون الثاين/يناااير  2012رةن ااً بعشاارة شااروط .ودون الاادخو قلياال م صاال
يذه الشروط ،تريل اللجنة أناه نظاراً ألن ةاذه الشاروط تقاررب ،نتيجاة مباشارة الحتجااز صااحب
البالغ ،الذي ثبو أنه يشكل انتها،اً االت امية ،فهي تشكل أيضاً انتها،اً للمادة ()1(14ب).
__________

( )45انظر البالغ  ،2011/5يوزل ضد السويد ،اآلراء املعتمدة  2تشرين األو /أ،توبر  ،2014ال قرة .5-10
( )46انظاار املباااد التوجيهيااة للجنااة املتعلقااة باملااادة  14ماان االت اميااة بشاانن حااق األشااخا ذوي اإلعامااة احلريااة
واألمن اليت اعتمدهتا دورهتا الرابعة عشرة ( ،)2015ال قرة .3
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 9-8وفيمااا خيااص ادعاااءاب صاااحب الاابالغ وجااب املااادة  15ماان االت اميااة ،تُااذ ّ،ر اللجنااة
بانن صااحب الاابالغ ،اان حمتجاياً ومااو وماوع األحااداث الايت أفضاو لىل تقاادمي ةاذا الاابالغ .و
حالااة ،هااذه ،تشاادد اللجنااة علااى أن الاادو األن اراف تكااون وضااا خااا ميكنهااا ماان صااون
حقوق األشخا مسلويب احلرية وذلو بالنظر لىل مديل السيطرة اليت متارسها عليه ( ،)47اا
ذل ااو ملن ااا أي ش ااكل م اان أش ااكا املعامل ااة تتن ااا م ااا امل ااادة  15م اان االت امي ااة ومحاي ااة احلق ااوق
املك ولااة وجااب االت اميااة .و ةااذا السااياق ،صااب علااى ساالطاب الدولااة الطاارف ليااالء اةتمااام
خااا الحتياجاااب الشااخص املعاان اخلاصااة واحتمااا ضااع ه ،ااا ذلااو بساابب لعامتااه .و
ةذه القضية ،تشر اللجنة لىل ادعاءاب صاحب البالغ بننه تعرا مراراً ألعما عنف ولساءة،
وأن لعامتااه منعتااه ماان محايااة ن سااه ماان ةااذه األفعااا  ،وأن ساالطاب الدولااة الطاارف مل تتخااذ أي
تاادابر ملعامبااة اجلن اااة أو ردعه ا أو حلماي ااة صاااحب ال اابالغ ماانه  .وباإلض ااافة لىل ذلااو ،تش اار
اللجنااة لىل أن صاااحب الاابالغ احتُجااي أل،ثاار ماان  13عامااً ماان دون أن تتااوفر لااه أيااة معلوماااب
احتجازه .واعترب احتجازه غر حمدد األجل ألنه ،وعمالً باملاادة  10مان القاانون املتعلاق

عن مدة
باملدعى عليه من ذوي اإلعامة العقلية ،فا ن "املاته الاذي يُعتارب وجاب ةاذا اجلايء مان القاانون
غاار ملةاال للمثااو أمااام احملكمااة ،ي اارتا أن يبقااى غاار ملةاال ذةني ااً أن لىل أن يثبااو خااالف
ذل ااو".ولذ تنخ ااذ اللجن ااة االعتب ااار أن االحتج اااز لىل أج اال غ اار مس اامى يع اارا الش ااخص
احملتجي لىل آثار ن سية ال ميكن معاجلتها ،فقد خلصو لىل أن ةذا الضرب من االحتجاز الذي
تعرا له صاحب البالغ يشكل معاملاة ال لنساانية ومهيناة( .)48ولاذلو ،تاريل اللجناة أن الطاابا
غ اار احمل اادد األج اال الحتج اااز ص اااحب ال اابالغ وأعم ااا العن ااف املتك ااررة ال اايت تع اارا ي ااا خ ااال
احتجازه تعترب انتها،اً للمادة  15من االت امية من جانب الدولة الطرف .
 10-8و ض ااوء م ااا تق اادم ،ختل ااص اللجن ااة لىل أن الدول ااة الط اارف مل ت ااف بالتياماهت ااا وج ااب
املواد  )1(5و( )2و )2(12و( )1(13 ،)3و()1(14ب) و 15من االت امية.


والتوصيات
يم -االستنتا ات
 -9لن اللجن ااة املعني ااة ق ااوق األش ااخا ذوي اإلعام ااة ،لذ تتص اارف وج ااب امل ااادة  5م اان
الربوتو ،ااو االختي اااري ،ت ااريل أن الدول ااة الط اارف مل ت ااف بالتياماهت ااا وج ااب امل ا اواد  )1(5و()2
و )2(12و( )3و )1(13و()1(14ب) و 15من االت امية .وبناء على ذلو ،تقدم اللجنة لىل
الدولة الطرف التوصياب التالية :
__________

( )47انظر ات امية مناةضة التعذيب ،البالغ رم  ،2011/456غريارو الرياي ضاد الهورياة فنايويال البولي ارياة ،القارار
املعتم ا ا ااد  15أيار/م ا ا ااايو  ،2015ال ق ا ا اارة  4-6واللجن ا ا ااة املعني ا ا ااة ا ا اااالب االخت ا ا اااء القس ا ا ااري ،ال ا ا اابالغ
رم  ،2013/1يروستا ضد األرجنت  ،اآلراء املعتمدة  11آذار/ماري  ،2016ال قرة .5-10
( )48انظار detention”, International Review of the Redindefiniteandrights“HumanZayas,deAlfred
.Cross, vol. 87, No. 857 (March 2005), pp. 19-20

GE.16-17471

23

CRPD/C/16/D/7/2012

(أ)

فيما يتعلق بصاحب البالغ ،تلتيم الدولة الطرف ا يلي:

''1

رد أي تكااليف مانونياة تكبادةا،
أن توفر لاه سابيل انتصااف فعااالً ،اا يشامل ّ
لىل جانب دفا تعويض لليه

''2

أن تُلوي علاى ال اور الشاروط العشارة الاواردة
عنها جبميا التدابر الالزمة لديفه اعتما

أمار اإلفاراج عناه وأن تساتعيض

''3

وتعممها على نطاق واساا
أن تنشر ةذه اآلراء ّ
فئاب السكان عليها

شاكل يساهل اناالع الياا

(ب) وبوجه عام ،يقا على الدولة الطرف التيام باختاذ تدابر ملنا حدوث انتها،اب
مماثلااة املسااتقبل .و ةااذا الصاادد ،تشاار اللجنااة لىل التوصااياب الاواردة مالحظاهتااا اخلتاميااة
(الوثيقة  ،CRPD/C/AUS/CO/1ال قرة  )32وتطلب لىل الدولة الطرف ما يلي :
''1

أن تعتمااد اليااا التعااديالب الالزمااة علااى القااانون املتعلااق باملاادعى علاايه ماان
ذوي اإلعام ااة العقلي ااة (والي ااة أس ارتاليا الوربي ااة) والي ااا التش اريعاب االقادي ااة أو
الوننيااة املشاااهبة لااه أو املرتبطااة بااه ،بتشاااور وثيااق مااا األشااخا ذوي اإلعامااة
واملنظماب اليت متثله  ،ا يك ل امتثا ةذا القاانون ملبااد االت امياة واملبااد
التوجيهية للجنة بشنن املادة  14من االت امية

''2

أن تضمن لتاحة دع وتدابر تيسرية مالئمة لألشخا ذوي اإلعامة العقلية
والذةنية لتمكينه من ممارسة أةليته القانونية أمام احملا ،عند االمتضاء

''3

أن تك اال تااوفر التاادريب املالئ ا واملنااتظ بشاانن نطاااق االت اميااة والربوتو،ااو
االختياااري امللحااق هبااا ،ااا ذلااو بشاانن ممارسااة األشااخا ذوي اإلعامااب
الذةنية والعقلية ألةليته القانونية ،ل ائدة أعضاء يفلس االستعراا ،وأعضاء
جلناة لصاال القاوان والربملاان واملساالول واملاومل القضااائي املعنيا بتيساار
عمل القضاء.

 -10ووفقاً للمادة  5من الربوتو،و االختياري واملادة  75من النظام الداخلي للجناة ،ينبواي
للدول ااة الط اارف أن تق اادم لىل اللجن ااة ،مل اارف س ااتة أش ااهر ،رداً خطي ااً يتض اامن معلوم اااب ع اان
اإلجراءاب املتخذة ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا 
ةذه.
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الملفق
رأي فل ي مقبم مو عضو اللجنة اميان ماميتش (رأي مخالف زئيا)
أت ا ااق م ا ااا اللجن ا ااة عل ا ااى أن ادع ا اااءاب ص ا اااحب ال ا اابالغ بش ا اانن املا ا اواد  )1(5و()2
-1
و()1(14ب) و 15من االت امية مقبولاة وجاب الربوتو،او االختيااري .وأت اق معهاا أيضااً فيماا
خلص ااو للي ااه ب انن الدول ااة الط اارف مل ت ااف بالتياماهت ااا وج ااب امل اواد  )1(5و( )2و()1(14ب)
و 15ماان االت اميااة .وأوافااق ،ااذلو علااى اسااتنتاجاب اللجنااة وتوصااياهتا لىل الدولااة الطاارف بشاانن
واجباهتا املرتبطة بالتن يذ الكامل يذه املواد.
 -2لك اان املقاب اال غ اار مقتن ااا متاما ااً بكي ي ااة تن اااو اللجن ااة ملقبولي ااة االدع اااءاب املرتبط ااة
باملادت  12و 13من حي االختصا الايمن .ولنان أريل أن احملكماة احمللياة والياة أسارتاليا
الوربي ااة مل تنظ اار  5تش ا ارين الث اااين/نوفمرب  2010ادع اااءاب ص اااحب ال اابالغ م اان حي ا ا
أسس ااها املوض ااوعية ،وأن الي ااا الق اراراب املتعلق ااة بنةلي ااة ص اااحب ال اابالغ لل اادفا ب نك ااار ال ااذنب
ُاختذب مبل دخو الربوتو،و االختياري حيي الن اذ بالنسبة للدولاة الطارف .ولنان أعتارب أن مارار
احملكمة احمللية مل يعيز بني حا من األحوا مراراب احملكمة الساابقة الايت ُاختاذب مبال بادء ن ااذ
الربوتو،و االختياري بالنسبة للدولة الطرف .لذا ،ف نن أريل أن ادعاءاب صاحب البالغ بشانن
املادت  12و 13من االت امية غر مقبولة من حي االختصا اليمن.
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