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المرفق
رأي اللجن ةةة المعني ةةة بحق ةةوق اإلنس ةةان بمول ةةخ البروتوك ةةول ا تي ةةاري
الملح ة ة ةةق بالعه ة ة ةةد ال ة ة ةةدولي الخ ة ة ةةاص ب ة ة ةةالحقوق المدني ة ة ةةة والسياس ة ة ةةية
(الدور )112
شأن
البالغ رقم *2011/2105

املقدم من:

السسد س .س .ف .والسسد س .س .و .والسيسد
و .ج .س .و ( .ميييثلهم احملييامي خوسييسه لييويس
مازون كوستا)

األشخاص املدعى أهنم ضحسة:

أصحاب البالغ

الدولة الطرف:

سبانسا

تاريخ تقدمي البالغ:

 15آب/أغسطس ( 2011تاريخ الرسالة األوىل)

ن اللجنيية املعنسيية قييوج اإلنسييان ،املنشييأ ووجييا املييا  28ميين العهييد الييدو اخليياص
احلقوج املدنسة والسساسسة،

وقد اجتمعت

 28تشرين األو /أكتو ر ،2014

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية
 -1أص ي ييحاب ال ي ييبالغ و ي ييم س .س .ف .و ن ي يياه س .س .و .و و .ج .س .و .وو ي ييم
 2نسسييان/أ ريىل  1945و 23لزيران/يونسييه 1970
مواطنييون سييبانسون مولييو ون علييى التيوا
و 26تشي يرين الث ييا /نو مرب  .1974وي ييدعون أهن ييم ض ييحايا انته ييا س ييبانسا حلق ييوقهم املك ول يية
ووجا ال قر  5من املا  14من العهد .و دالً عن ذلك يدعي كىل من السيسد س .س .ف.

__________

*

2

راسة وذا البالغ أعداء اللجنة التالسة أمساؤوم :السسد عساض ن عاشور ،والسسد لزويارو وزييد،
شار
والس ييسد كريس ييتني ش ييانسه ،والس ييسد أ ييد أم ييني ييت ا  ،والس ييسد ك ييورنسلسس لن م ييان ،والس ييسد ي ييوجي
واساوا ،والسسد ال كالني ،والسسد زونكي زانسلي ماجو ينا ،والسسد جريالد  .نومان ،والسري ناجيىل
رو  ،والسسد ستكيور مانوئسيىل رو ريسيسس  -ريسيسا ،والسيسد ا سيان عمير سيال سو  ،والسيسد ييروجال
ب .سستولسسنغ ،والسسد أنسا زايربيت  -ور ،والسسد يو ا شيا  ،والسيسد كونسيتونتني ر زيالشي سلي،
والسسد مارغو واتر ا  ،والسسد أندرو و زصتسسكو.
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والسسد و .ج .س .و .أن الدولة الطرف انتهكت أيداً لقوقهما املك ولة ووجا ال قرتني 1
و 7من املا  14من العهد .وميثىل أصحاب البالغ ٍ
حمام.
الوقائع كما قدمها أصحاب البالغ
 ،1994اش ى أصيحاب اليبالغ شيركة خيامونس ص أومربييا ذات املسياولسة احمليدو
1-2
(املشار لسها سما عد ي "الشركة") ،ووي شركة متخصصية سيحل حليم خيذ اخلنزيير املقيد  .و
عييام  ،1995واجهييت الشييركة مشيياكىل تتعلييق والءعييا ،ريييا جعلهييا غييري قيا ر علييى سييدا يوهنييا
املتعلقة  26ص قة جتارية .ونتسجة وذا اإلعسارُ ،ر عت شكاوى عديد ضيد أصيحاب اليبالغ
عييام  ،1995ريييا أ ى ىل ر ييحل ثييالى عيياوى جنائسيية ضييدوم .ويييدعي أصييحاب الييبالغ أن
ا تقار الشركة للسسولة لدى صور غري متوقعة سبا ر حل السلحل صور غري قانونسة من جانيا
شركة أخرى.
 2-2واعمي ييت ش ي ييركة وريمانسي ييا ذات املس ي يياولسة احمل ي ييدو وشي ييركة ريكونس ي ييسا ذات املس ي يياولسة
احملييدو كيالً ميين السييسدين س .س .ف والسييسد و .ج .س .و .ييالس و قياً للمييا تني 528
و( 529ال ق ي ي يير  )7م ي ي يين الق ي ي ييانون اجلن ي ي ييائي املع ي ي ييد لع ي ي ييام  .1973و  4ش ي ي ييباو /رباير و9
أيلو /سييبتمرب  ،2004أصييدرت حمكميية مقاطعيية مرسييسة لكم ياً تربئيية صييال الييبالغ ميين عميية
طييار مرا ع ييات امييت ع يين شييكاوى قييدمتها ك ييىل ميين ش ييركة وريمانسييا ذات املس يياولسة
الس ي
احملدو وشركة ريكونسيسا ذات املسياولسة احمليدو عليى التيوا  .ووجيدت حمكمية مقاطعية مرسيسة
أن الوقائحل الثا تة ص تشكىل غشاً ألنيه مل يثبيت أن تصير ات امليتهم الرئسسيي السيسد س .س .ف.
كانييت عييدف ىل خييداع الشييركتني وريمانسييا ذات املسيياولسة احملييدو و ريكونسييسا ذات املسيياولسة
احملييدو ميين خييال التظيياور يياملالء لكييي تتمكنييا ميين تزويييد الشييركة السييلحل وألن الصييعو ات
املالسيية الييج واجهتهييا الشييركة تعييو ىل ر ييحل سييلعها شييكىل غييري قييانو ميين جانييا شييركة أخييرى،
ولييسس ألصييحاب الييبالغ يييد ذلييك وألنييه تعييذر اخللييوص ىل أن اجلرمييية ارتكبييت علييى أسيياس
ولسد وو اخلسائر الج تكبدوا أصحاب البالغ .و دالً عن ذلك ،ونظراً لصسر سن السسد و.
ج .س .و .وكونييه ص ييزا طالبياً ي ن عملييه الشييركة مل يكيين ص شييكلساً ألنييه و ن كييان مييديراً
للشركة و قاً لسجالعا ،نيه كيان ص ييزور مبيل الشيركة ص ملامياً وكانيت زياراتيه تيتم ديور واليده
الذو أطلعه على الوثائق الج علسه أن يوقعها.
 3-2و الوقت ن سه ،ر عت شركتا كارنسكاس و سدا ذات املسياولسة احمليدو وغانيا يرا ييىل
سييسسورا ذات املسيياولسة احملييدو شييكوى ضييد أصييحاب الييبالغ وغييريوم صرتكييا م ج يرائم غ ي
وتزوير لوثسقة رمسسة ،ووجا املوا  248و 249و( 250ال قرتان  6و )7واملا  74من القانون
اجلنائي الصا ر عام  ،1995واملا تني  303و( 302ال قرات  1و 4و )9واملا  69مكرراً من
القييانون اجلنييائي املعييد لعييام  .1973و  30لزيران/يونسييه  ،2008أصييدرت حمكميية مقاطعيية
مرسييسة لكم ياً يقدييي ييأن الوقييائحل الثا تيية تشييكىل اصسييتمرار جرمييية غ ي مييحل ييروف مشييد
ولكمييت علييى أصييحاب الييبالغ السييجن ملييد ثييالى سيينوات وسييتة أشييهر ووجييا امليوا 248
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و 249و( 250ال قرتان ال رعستان  6و 7من ال قر  )1واملا  74من القانون اجلنيائي الصيا ر
عييام  .)1(1995و دييالً عيين ذلييك ،رأت حمكميية املقاطعيية أن لكمسهييا الصييا رين  4شييباو/
رباييير و 9أيلو /سييبتمرب  2004مل مينعاوييا ميين ج يراء حماكميية جديييد قييدر تعلقهييا ا عيياءات
قيدمها أشييخاص طبسعسيون واعتبيياريون خمتل يون مل يشيياركوا احملاكمية السييا قة ،ىل جانيا وقييائحل
خمتل ة.
انييتهم اصسييتاناف
 4-2و  30تشيرين األو /أكتييو ر  ،2008طعيين أصييحاب الييبالغ
أمام احملكمة العلسا .و  2كانون األو  /يسمرب  2008ا عى السسد و .ج .س .و .أن لقه
احلصو على سبسىل انتصياف قيانو عيا انتهيك وا عيى عيدم ثبيات وجيو العناصير املكونية
جلرمييية الس ي  .و  3كييانون األو  /يسييمرب  ،2008ذكيير كييىل ميين السييسد س .س .ف .والسييسد
س .س .و .أمييوراً منهييا أن حمكميية املقاطعيية يرأت السييسد س .س .ف .والسييسد و .ج .س.
و .ميين املسيياولسة اجلنائسيية سمييا يتعلييق األنشييطة التجارييية للشييركة لكمسهييا الصييا رين 4
شباو /رباير و 9أيلو /سبتمرب  2004وأن احلكم مل يشر وضوح و دقة ىل الوقائحل الثا تة الج
نظييرت سهييا احملكميية وأنييه مت ر ي عييرض ريييق الييد اع لتقييدمي أ ليية وثائقسيية إلثبييات قييدر شييركة
أصحاب البالغ على سدا يوهنا وأنه مل يتم عيم احلكيم الصيا ر يق أصيحاب اليبالغ أ لية
كا س يية وأن ييه تع ييذر ثب ييات وج ييو العناص يير املكون يية جلرمي يية السي ي  .و اإلض ييا ة ىل ذل ييك ،ا ع ييى
أص ي ييحاب ال ي ييبالغ أن العوام ي ييىل املش ي ييد  ،ووج ي ييا ال ق ي يير  1وال قرت ي ييان ال رعست ي ييان  6و 7م ي يين
املا  250من القيانون اجلنيائي ،طبقيت يدون ميربر وأن تصينسع العقو ية مل يكين مناسيباً ،ألن
ليياصت التييأخري الييج ص مييربر قييا سمييا يتعلييق ياإلجراءات القانونسيية تشييكىل عييامالً خم ياً وألن
حمكمة املقاطعة ارتكبت خطأ تقسسمها لأل لة.
 5-2و  16تشرين األو /أكتو ر  ،2009ر دت احملكمة العلسا ا عياءات السيسد و .ج.
س .و .وخلصت ىل أن الطعن النق الذو قدمه كيىل مين السيسد س .س .ف .والسيسد س.
س .و .مل يييدعم ص أ ليية جزئسيية ولكمييت لصييا .السييسد و .ج .س .و .وأيييدت احملكميية
العلسا اإل انة والعقو ة الصا رتني عن حمكمة املقاطعة ،ومل تر ص العامىل املشد ووجا ال قر
ال رعسة  7من ال قر  1من امليا ( 250عاميىل مشيد سيبا اسيتسال مصيداقسة الشيركة) وقيدم
أصحاب البالغ ىل اللجنة نسخة من احلكم ،الذو أشارت سه احملكمة العلسا ىل أمور منهيا أن
مبدأ القانونسة مل ينتهيك ،ألن احملياكمتني اللتيني أ تيا ىل صيدار احلكميني  4شيباو /رباير و9
أيلو /سبتمرب  2004كانتا خمتل تني ص من لسث ووية األطراف حسا ىل ومن لسث السرض
املت ييوخى منهم ييا أيد ياً .واإلج يراءات اجلنائس يية ال ييج أ ت ىل ص ييدور احلكم ييني ع ييام  2004مل
تتناو ص عقو اً ان را ية .ومحل ذلك ،كان السرض من احملاكمتني ،اللتني أصيدرت سهميا احملكمية

__________

()1

4

يشري أصيحاب اليبالغ ىل أن ليدى القاضيسات أعر يت عين رأو خميالع ،سنيت سيه عيدم موا قتهيا عليى تطبسيق
املا ( 250ال قير ال رعسية  7مين ال قير  )1مين القيانون اجلنيائي (واقيحل اسيتسال مصيداقسة الشيركة) ،ألهنيا رأت
أنه مل يتم وذه القدسة ثبات وجو أوضاع أو عالقيات ختتليع عين خصيائمي جرميية السي األمير اليذو ييربر
اإل قاء على الظروف املشد .
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اإلقلسمسية احلكمييني عييام  ،2008وييو يدييد مييا ذا كييان ونييا متيا ٍ ارتكيياب جرمييية السي ،
و هنمييا تناولتييا عييد اً ميين الوقييائحل املتعلقيية النشيياو التجييارو الييذو ميارسييه أصييحاب الييبالغ اخييىل
الشركة ووي وقائحل تراجحل عند صدور لكم التربئة عام  .2004وأما لق الد اع لم ينتهك،
ألن الدلسىل الذو أعلنت حمكمة املقاطعة عدم مقبولستيه ،مل يقيدم ص عيد املوعيد احمليد  ،وألنيه مل
يتم تقدمي أو سحا معلومات شكىل غري متوقحل ريا جيعىل تقدمي أ لة جديد أمراً ضرورياً.
 6-2و سما يتعلق اص عاءات عدم ك اية األ لة و دوى شوائا تقسسمهيا ،قيد خلصيت
احملكمة العلسا ىل أهنا قا ر على تقسيسم يسيحل األ لية ،والنظير سميا ذا كانيت كا سية لقليا ا ي اض
ال يرباء ويديييد مييا ذا كانييت حمكميية املقاطعيية قييد قسمتييه علييى نييو منطقييي .ومييحل ذلييك ،مل تكيين
احملكمة ،ص ة عامة ،وضحل يسم قا تقسسم مصداقسة األ لة املوضوعسة مثيىل سانيات الشيهو
وتق ييارير الش ييرطة أو حماض يير اجللس ييات العام يية للمحكم يية اص تدائس يية ،ألن تقس ييسم ذل ييك يعتم ييد ىل
رجيية كبييري علييى التصييور املباشيير لتلييك احملكميية .ولييذلك ألاطييت احملكميية العلسييا علم ياً بسانييات
الشييهو وغريوييا ميين األ ليية املقدميية ،وخلصييت ىل أن أصييحاب الييبالغ مل يقييدموا أ ليية تسييم
يياخللوص ىل أن حمكميية املقاطعيية أخطييأت ت سييري الوقييائحل ،وقدييت ييأن اسييتمرار أصييحاب
البالغ ارتكاب جرمية الس أمر قامت علسه احلجة.
 7-2و  30تشرين الثا /نو مرب  ،2009قدم أصحاب البالغ طلباً ىل احملكمة الدستورية
إلن يياذ لقييوقهم الدسييتورية (أمبييارو) وا ع يوا لييدوى انتهييا للمييا تني ( 24ال قيير ( )1احلييق
سييبسىل انتصيياف عييا ) و( 25عييدم جيواز حماكميية الشييخمي ميرتني) ميين سييتور الدوليية الطييرف.
وأك ييد أص ييحاب ال ييبالغ أن حمكم يية املقاطع يية قسم ييت مس يياولستهم اجلنائس يية سم ييا يتعل ييق األنش ييطة
الت جارييية للشييركة ثييالى م يرات وأنييه كييان ينبسييي م ي احملاكمييات الييثالى الواقييحل حماكميية
والد و قاً لل قر  5من امليا  17مين قيانون اإلجيراءات اجلنائسية وأهنيم ُمنعيوا أثنياء اإلجيراءات
اجلنائسة ،من تقدمي ع األ لة املوثقة وأهنم أ ينوا على الرغم من عدم ك اية األ لة.
 8-2و لك ييم ص ييا ر  24ش ييباو /رباير  2010ق ييررت احملكم يية الدس ييتورية ع ييدم قب ييو
طل ييا ن يياذ احلق ييوج الدس ييتورية (أمب ييارو) لع ييدم و يياء أص ييحاب ال ييبالغ ش ييرو ثب ييات الص ييلة
الدستورية قدستهم ،على النحو اليذو تينمي علسيه ال قير  1مين امليا  49مين القيانون العديوو
رقم  2007/6شأن احملكمة الدستورية الصا ر  24أيار/مايو.
 9-2ويصر أصحاب البالغ على أهنم استن دوا يسحل سبىل اصنتصاف احمللسة و قاً مليا تقتديسه
ألكام ال قر (2ب) من املا  5من الربوتوكو اصختسارو.
الشكوى
 1-3يصر أصحاب اليبالغ أن لقيوقهم املك ولية ووجيا ال قير  5مين امليا  14مين العهيد
انتهكت ،ألنه مل يسم قيم تقيدمي طعين عيا ضيد انيتهم واحلكيم عليسهم مين جانيا حمكمية
مقاطعيية مرسييسة .وسييبسىل اصنتصيياف الولسييد الييذو كييان متالياً أمييامهم للطعيين احلكييم الصييا ر
GE.14-20553
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ع يين حمكم يية املقاطع يية و ييو الطع يين اصس ييتاناف أم ييام احملكم يية العلس ييا .وم ييحل ذل ييك ،ي ي ن مكانس يية
لصييوقم علييى لكييم ينص ي هم ميين قبييىل احملكميية العلسييا حمييدو ألن احملكميية ص متلييك صيياللسة
مراجعة جممىل اإلجراءات القانونسة الج أ ت ىل صدور احلكم عين حمكمية املقاطعية .و ديالً عين
ذلييك ،ذكييرت احملكميية العلسييا ن سييها أهنييا غييري قييا ر علييى النظيير األ ليية املقدميية ىل احملكميية
اص تدائسة ،مثىل أ لة الشهو .
 2-3ويدعي كىل من السسد س .س .ف .و و .ج .س .و .أن احلكم الصا ر عن حمكمة
مقاطعيية مرسييسة  30لزيران/يونسييه  2008ينتهييك ال قيير  7ميين املييا  14ميين العهييد .كمييا
يييدعسان أن احملكميية قسمييت ال عييىل مسيياولستهما اجلنائسيية سمييا يتعلييق األنشييطة التجارييية للشييركة وأهن يا
رأعما من جرمية الس ووجا احلكمني الصا رين  4شباو /رباير و 9أيلو /سبتمرب .2004
مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
 14كانون األو  /يسمرب  ،2011قدمت الدولة الطرف ماللظاعا شيأن املقبولسية
1-4
وطلبييت ميين اللجنيية اإلعييالن عيين عييدم مقبولسيية الييبالغ ووجييا امليوا  2و 3و( 5ال قيير (2ب))
ميين الربوتوكييو اصختسييارو نظ يراً لعييدم ك اييية األ ليية والشييكو التجريدييية الييج أُثييريت سمييا يتعلييق
نظامها القانو وعدم استن ا سبىل اصنتصاف احمللسة ،على التوا .
 2-4وأشارت الدولة الطرف ىل أن سبىل اصنتصاف احمللسية مل تُسيتن د ،ذليك أن طليا ن ياذ
احلقييوج الدسييتورية (أمبييارو) املقييدم ىل احملكميية الدسييتورية قييد ُر ي خلطييأ جرائييي سييه ص ميكيين
تصحسحه ووو قصور جرائي يُعزى ىل أصحاب البالغ ،ألهنم مل يبسنوا عواوم ملاذا يكتسيي
الطلييا الييذو قييدموه أتسيية سييتورية خاصيية .و ديالً عيين ذلييك ،ي ن أصييحاب الييبالغ مل يقييدموا
ميزاعمهم شييأن ال قيير  5ميين املييا  14ميين العهييد أمييام احمليياكم احمللسيية ص طلييبهم اصسييتاناف
وص طلييبهم املتعلييق ن يياذ احلقييوج الدسييتورية (أمبييارو) .و ال عييىل ،اعي ف أصييحاب الييبالغ
رسالتهم أن وذه اص عاءات مل تكن موضوع الطلا الذو قدموه ىل احملكمية الدسيتورية إلن ياذ
لقوقهم الدستورية (أمبارو).
 3-4وأما اص عياءات املتعلقية يدوى انتهيا لل قيرتني  5و 7مين امليا  14مين العهيد هنيا
مل تش ي حل أ ليية كا سيية .و سمييا يتعلييق اص عيياءات ووجييا ال قيير  5ميين املييا  ،14تاكييد الدوليية
الطييرف أن احملكميية العلسييا نظييرت ،مرلليية اليينق  ،الوقييائحل واأل ليية و تطبسييق القييانون سمييا
يتعلق احملاكمة اليج أجرعيا احملكمية اإل تدائسية ملقاطعية مرسيسة .ميا ذا كيان أصيحاب اليبالغ غيري
مقتنعييني ،اإل انيية واحلكييم الصييا رين عيين احملكميية العلسييا ،ي ن ذلييك ص يشييكىل ،لييد ذاتييه،
انتهاكي ياً للعه ييد .و دي يالً ع يين ذل ييك ،ي ي ن مي يزاعم أص ييحاب ال ييبالغ سم ييا يتعل ييق ييال قر  5م يين
املا  ،14وي مزاعم عامة نطاقها وص تشري يديداً ىل احلج اليوار طليبهم اصسيتاناف
الج مل تنظر سها احملكمة العلسيا .وتُديسع أن اللجنية سيبق أن أعلنيت عين عيدم مقبولسية الغيات
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تتعلق انتهاكات ال قر  5من املا  14من العهد نظراً ىل عيدم ك ايية األ لية( .)2وأخيرياً ،تشيري
الدوليية الطييرف ىل أن جيراءات الطعيين أمييام حمكميية اصسييتاناف كس ييت ميين النالسيية العملسيية علييى
نو ميكن الو اء اصلتزامات املنصوص علسها العهد.
 4-4ومل ينتهييك احلكييم الصييا ر عيين حمكميية املقاطعيية 30 ،لزيران/يونسييه  ،2008لقييوج
كىل من السسد س .س .ف .و و .ج .س .و .املك ولة ووجا ال قر  7من املا  ،14نظيراً
ألن ييه مل يص ييدر لك ييم ش ييأن وق ييائحل وموض ييوع اإلجي يراءات اجلنائس يية ال ييج أ ت ىل ص ييدار ذل ييك
احلكي ييم .ي يياإلجراءات اجلنائسي يية الي ييج أ ت ىل صي ييدار احلكمي ييني  4شي ييباو /رباير و 9أيلي ييو /
سبتمرب  ،2004مل تتعلق ص التما ليدوى غي يتعليق عقيو ان را يية .وليذلك ي ن السيرض
ميين ويياتني احمليياكمتني متثييىل النظيير لقييائق ملموسيية ص ختييمي ص عالقيية حمييد مييحل مييور ين
حمييد ين .وميين جهيية أخييرى ي ن احملاكميية الييج أ ت ىل احلكييم الصييا ر عيين حمكميية املقاطعيية
عييام  2008نظييرت التمييا اسييتمرار اق ي اف ُجييرم سمييا يتعلييق وشيياركة أصييحاب الييبالغ
أنشييطة الشييركة التجارييية .وتشييري الدوليية الطييرف ىل أن احملكميية العلسييا قييررت ن سييها ،قراروييا
الصييا ر عييام  ،2008أنييه يتعييذر علسهييا صييدار لكييم شييأن أمييور صييىل سهييا مشييري ىل أن:
"من الواض أن الوقائحل الج أ ت ىل التربئة سا قاً مل تعد قا لة لل صىل سها وص ميكن أن تقدي
نزا عقو ة جنائسة املتهمني على الرغم من أن من غري املستبعد قامة عوى مدنسة .ومحل ذلك،
ميكن ال صىل أية وقيائحل رياثلية يىل ولي تليك اليج كيان ميكين النظير سهيا وقيت واليد ألهنيا
ميين عناصيير التمييا و اجلييرم ولكنهييا اسييتبعدت وقييت احملاكميية [ ]...ون املسيياس وبييدأ عييدم
جواز احلكم على الشخمي مرتني".
تعليقات أصحاب البالغ على ردود الدولة الطرف بشأن المقبولية
 1-5أ دى أصحاب البالغ تعلسقاعم على ماللظات الدولة الطيرف شيأن مقبولسية اليبالغ،
 13شباو /رباير .2012
 2-5يدعي أصحاب اليبالغ أهنيم اسيتن دوا يسيحل سيبىل اصنتصياف احمللسية .وييدعون أن تقيدمي
طلييا إلن يياذ احلقييوج الدسييتورية (أمبييارو) ص يشييكىل سييبسىل انتصيياف جيييا اسييتن ا ه ،ألنييه جيراء
اس ييتثنائي ول ييسس م يين س ييبىل اصنتص يياف ال عال يية .و ل يياصت رياثل يية( )3رأت اللجن يية أن م يين غ ييري
املسييتبعد النظ يير الغييات مل يق ييدم سهييا ص ييالا الييبالغ طلب ياً ىل احملكميية الدس ييتورية إلن يياذ

__________

()2
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تش ييري الدول يية الط ييرف ىل السي يوا ق القد ييائسة للجن يية البالغ ييات رق ييم  ،2004/1305سالم ييون نت ييورا ض ييد
س ي ييبانسا ،قي ي يرار ش ي ييأن املقبولس ي يية اعتُم ي ييد  31تش ي يرين األو /أكت ي ييو ر  2006و ،2006/1489رو ريس ي ييسس
رو ريسييسس ضييد سييبانسا ،ق يرار شييأن املقبولسيية اعتمييد  30تش يرين األو /أكتييو ر  2008و،2006/1490
سن ي ي ييدا وا مي ي ي ييارتسنسز ض ي ي ييد سي ي ي ييبانسا ،ق ي ي ي يرار شي ي ي ييأن املقبولسي ي ي يية اعتمي ي ي ييد  30تش ي ي ي يرين األو /أكتي ي ي ييو ر ،2008
و . ،2007/1617ج .م .ضد سبانسا ،قرار شأن املقبولسة اعتمد  26متوز/يولسه .2011
يشري أصحاب البالغ ىل السا قة القدائسة للجنة سما يتعلق البالغات رقيم  ،2002/1101ألباكا رييا ا ضيد
سييبانسا ،آراء اعتُمييدت  1تش يرين الثييا /نو مرب  ،2004ال قيير  5-6و ،2004/1325كونييدو كونييدو
ضد سبانسا ،آراء اعتُمدت  31تشرين األو /أكتو ر  ،2006ال قر .3-6
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احلقييوج الدسييتورية (أمبييارو) ،ألن احملكميية كانييت وص ت يزا لييديها اجتهييا ات متسييقة سمييا يتعلييق
التأكسد على أن الطعن مرللة النق ي ي شروو العهد سميا صيمي احليق عيرض القديسة
علييى وسايية ميين الدرجيية الثانسيية الييدعاوى اجلنائسيية .و د يالً عيين ذلييك ،ي ن الطعيين اصسييتاناف
أمييام احملكميية العلسييا مل يُشيير يديييداً ىل عييدم عييرض القدييسة علييى وسايية جنائسيية ميين الدرجيية الثانسيية
ألن وييذا اص عيياء ص يسييتند ىل أو أسيياس ميين األسييس الييج ميكيين اصسييتنا لسهييا لتقييدمي طلييا
الطعن اصستاناف ،ووي أسس منصوص علسها صرالة قانون اإلجراءات اجلنائسة.
 3-5وياكييد أصييحاب الييبالغ ميين جديييد ا عيياءاعم ييدوى انتهييا لل قيير  5ميين املييا 14
ويشييريون ىل أن احملكميية العلسييا ن سييها أشييارت ىل أنييه يتعييذر علسهييا مراجعيية تقسييسم أ ليية الشييهو
املقدمة ىل حمكمة الدرجة األوىل(.)4
 4-5ويُعييد احلكييم الصييا ر عيين حمكميية مقاطعيية مرسييسة الصييا ر  30لزيران/يونسييه 2008
انتهاكياً حلقييوج كييىل ميين السييسد س .س .ف .و و .ج .س .و .املك وليية ووجييا ال قيير  7ميين
امل ييا  14م يين العه ييد ألن املي يدانني ن ييس ال ييدعوى أعس ييدت حماكمتهم ييا عل ييى ن ييس اجلرمي يية
و اصس ييتنا ىل ن ييس الوق ييائحل ،وص س ييسما ع ييدم م ييالء الش ييركة ،ع ييد أن رأعم ييا احملكم يية ذاع ييا.
وتقدييي املييا  17ميين قييانون اإلجيراءات اجلنائسيية ،وجييوب ال صييىل اجليرائم امل ا طيية ،طييار
حماكم يية وال ييد  .ول ييو أن الدول يية الط ييرف ص ييلت يس ييحل اجلي يرائم احملاكم يية األوىل ،صس ييت ا
أصحاب البالغ من تقسسم احملكمة لأل لية آنيذا  .و عبيار أخيرى ،ي ن شيىل السيلطات القديائسة
للدوليية الطييرف عييدم مي احمليياكمتني حماكميية والييد  ،لتقسييسم املسيياولسة اجلنائسيية ألصييحاب
البالغ سما يتعلق الوقائحل ذات الصلة ،يشكىل انتهاكاً لل قر  1من املا .14
 5-5ويطليا أصيحاب اليبالغ مين اللجنية أن توصييي الدولية الطيرف يأن تك يىل قيم احلصييو
علييى اجلييرب الكامييىل سمييا يتعلييق قييوقهم وييا ذلييك( :أ) جيراء مراجعيية شيياملة للمحاكميية الييج
أ ت ىل اإل انيية (ب) لسيياء اإل انيية (ج) ييحل تعييوي يتناسييا مييحل مييا حلييق ييم ميين معانييا
وأذى ميا يني ومعنيويني ،وييا ذليك تكييالسع احملاكميات أمييام احملياكم احمللسيية وتقيدمي الغهييم ىل
اللجنة.
مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس الموضوعية
 12نسسي ي ييان/أ ريىل  ،2012قي ي ييدمت الدولي ي يية الطي ي ييرف ماللظاعي ي ييا شي ي ييأن األسي ي ييس
1-6
املوضييوعسة للييبالغ وأعييا ت التأكسييد علييى لججهييا سمييا يتعلييق عييدم اسييتن ا سييبىل اصنتصيياف
احمللسة.
__________

()4
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سبانسا ،آراء اعتُمدت  19تشرين األو /أكتو ر  ،2009و ،1996/701غيومسس اسيكسس ضيد سيبانسا،
آراء اعتُمدت  20متوز/يولسه .2000
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 2-6و سم ييا يتعل ييق ييال قر  5م يين امل ييا  ،14تص يير الدول يية الط ييرف عل ييى أن احملكم يية العلس ييا
راجع ييت احلك ييم الص ييا ر ع يين حمكم يية املقاطع يية  30لزيران/يونس ييه  2008ش ييكىل مس ييها
وشامىل .ونظراً لعيدم وجيو حمكمية اسيتاناف رمسسية تُعيل وراجعية اليدعاوى اجلنائسية ،رأت احملكمية
العلسا ن سها طار اجتها اعا القدائسة( )5أن من اختصاصاعا مراجعية يسيحل األ لية اليج ينظير
سهييا احلكييم املطعييون سييه مرلليية اصسييتاناف ،مييحل اصلتيزام ييبع القسييو سمييا يتعلييق األ ليية
الشخصييسة ألن تلييك األ ليية مل تقييدم لسهييا لييني مثييىل وييذه األ ليية يعتمييد ىل لييد كبييري ىل أن
تقس يسم تلييك األ ليية يتوقييع ىل لييد كبييري علييى مييا ت يراه احملكميية الييج تُعييرض علسهييا .ولييذلك رأت
احملكميية العلسييا أهنييا ،لاليية أصييحاب الييبالغ غييري قييا ر علييى عييا تقسييسم األ ليية الشخصييسة
املعروضة أمام حمكمة الدرجة األوىل ىل أنه يتعني علسها ،ووو ما قامت ه ،البت سميا ذا كانيت
األ ل يية املقدم يية ىل حمكم يية الدرج يية األوىل عل ييى ارتك يياب امل ييدعى عل ييسهم أ ع يياصً ومش يياركتهم
ارتك يياب تل ييك األ ع ييا كا س يية أوصً ويتع ييني علسه ييا أيدي ياً التأك ييد م يين الي ي ام احلق ييوج واحلري ييات
األساسييسة احلصييو علييى األ ليية ومراعييا مب يا ئ الش ي وية ووصييو اجلمهييور وال ورييية وقاعييد
اصستماع للجانا اآلخر يحل األ لة أثناء اإلجراءات الش وية ومت عم اإل انة أ لة كا سة.
 3-6وتاكد الدولة الطرف جمد اً ماللظاعا شأن ا عاءات أصحاب البالغ يدوى انتهيا
لل ق يير  7م يين امل ييا  14وتش ييري ىل أن اإلجي يراءات اجلنائس يية ال ييج أ ت ىل ص ييدار احلكم ييني
عييام  2004ميين جهيية ،ولكييم اإل انيية الصييا ر  30لزيران/يونسييه  ،2008ميين جهيية أخييرى،
مل تكن الواقحل ن س اإلجيراءات ،ألن الوقيائحل اليج اسيتُند لسهيا إلصيدار األلكيام كيىل منهيا
وي وقائحل خمتل ة.
 4-6وتي يير الدولي يية الطي ييرف ا عي يياءات أصي ييحاب الي ييبالغ ي ييدوى انتهي ييا لل قي يير  1مي يين
حماكميية والييد  .ووييذا اص عيياء مل ييير
املييا  14ألن احملاكمييات اجلنائسيية الييثالى مل تييدم
الرسييالة األوىل املقدميية ىل اللجنيية ولييذلك جيييا اإلعييالن عيين عييدم مقبولسته يا .وأي ياً كييان احلييا ،
لسس ونا ما يدعو لدم اإلجراءات املعل الدسق للكلمة ،ألهنا تتعلق وقائحل خمتل ة.
تعليقات أصحاب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس الموضوعية
 11لزيران/يونس ييه  ،2012ق ييدم أصي ييحاب ال ييبالغ تعلسق يياعم علي ييى رس ييائىل الدولي يية
1-7
الطرف شأن األسس املوضوعسة للبالغ .وأعا أصحاب البالغ التأكسد عليى ا عياءاعم ووجيا
ال قرتني  5و 7من املا  .14ومل تشكك الدولية الطيرف السيوا ق القديائسة للجنية اليج تشيري
ىل أن سييبسىل اصنتصيياف املتمثييىل تقييدمي طلييا إلن يياذ احلقييوج الدسييتورية (أمبييارو) وييو سييبسىل
انتصيياف غ ييري ُْجم ييد سمييا يتعل ييق ا ع يياءات لييدوى انته ييا لل ق يير  5ميين امل ييا  ،14كم ييا أهن ييا
مل تعلق ومل تشكك السيا قة القديائسة للجنية اليج خلصيت سهيا ىل أن مراجعية احملكمية العلسيا
طور اصستاناف كم انة ص تشكىل مراجعة املعل املقصو من وذه املا من العهد.

__________
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 2-7ولسرض تطبسق مبدأ عدم جواز احلكم على الشخمي مرتني املنصوص علسه ال قير 7
م يين امل ييا  ،14ك ييان يتع ييني عل ييى حم يياكم الدول يية الط ييرف أن جتم ييحل ال ييتهم اجلنائس يية املوجه يية ىل
أصحاب البالغ وتنظر يسحل الوقائحل الوثسقة الصلة وقت والد و حماكمة والد .
المسائل واإللراءات المعروضة على اللجنة

النظر املقبولسة
 1-8قبىل النظر أو ا عاءات تر أو يالغ ،يتعيني عليى اللجنية املعنسية قيوج اإلنسيان
أن تق ييرر ،و قي ياً للم ييا  93م يين نظامه ييا ال ييداخلي ،م ييا ذا ك ييان ال ييبالغ مقب ييوصً أو ص ووج ييا
الربوتوكو اصختسارو امللحق العهد.
 2-8وقد تأكدت اللجنية ،وقتديى ال قير (2أ) مين امليا  5مين الربوتوكيو اصختسيارو ،مين
أن املسألة ن سيها لسسيت حميىل نظير طيار أو جيراء مين جيراءات التحقسيق اليدو أو التسيوية
الدولسة.
 3-8وتأخييذ اللجنيية علمياً يياحلج الييج قييدمتها الدوليية الطييرف عييدم مقبولسيية الييبالغ ووجييا
ال قر (2ب) من امليا  5مين الربوتوكيو اصختسيارو ،نظيراً ىل أن أصيحاب اليبالغ مل يسيتن دوا
سيبىل اصنتصيياف احمللسيية ،ذليك أن احملكميية الدسييتورية أعلنيت عييدم مقبولسيية طليبهم إلن يياذ احلقييوج
الدستورية (أمبارو) خلطأ جرائي سه ص ميكن تصحسحه ،وألهنم مل يبسنوا عيواوم ملياذ يكتسيي
الطليا اليذو قييدموه أتسية سيتورية خاصيية .وتيدعي الدولية الطييرف أيدياً أن أصيحاب الييبالغ مل
يدعوا لدوى انتها للحق اصسيتماع جلسية ثانسية ص عيواوم أميام حمكمية اصسيتاناف
وص طلبهم اخلاص ن اذ احلقوج الدستورية (أمبارو)ِّ .
وتذكر اللجنة اجتها وا القيانو اليذو
مل يتسري والذو ي سد درور استن ا ُسبىل اصنتصاف الج قا التما معقو النجياح ص غيري.
والطلا الذو قدمه أصحاب البالغ إلن اذ احلقوج الدستورية (أمبيارو) ليسس ليه التميا معقيو
النجاح سما يتعلق اص عاء دوى انتهيا لل قير  5مين امليا  14نظيراً لالجتهيا القديائي
للمحكميية الدسييتورية( .)6و د يالً عيين ذلييك ،تالل ي اللجنيية أن أصييحاب الييبالغ اع ض يوا علييى
احلكم الصا ر عن حمكمة مقاطعة مرسسة عن طريق عوى اصستاناف أمام حمكمية الينق  ،اليج
ر دييتها احملكميية العلسييا النهاييية  16تشيرين األو /أكتييو ر  ،2009وأهنييم قيدموا ،سمييا عييد
طلباً إلن ياذ احلقيوج الدسيتورية (أمبيارو) ر ديته احملكمية الدسيتورية  24شيباو /رباير .2010
ولذلك ترى اللجنة أنه ص يوجد عائق و قاً لل قر (2ب) من امليا  5مين الربوتوكيو اصختسيارو
حيو ون النظر البالغ احلا .
 4-8ويسط اللجنة علماً ا عاءات أصحاب البالغ أهنم لرموا من احليق مراجعية اإل انية
والعقو يية الصييا رتني قهييم عيين حمكميية أعلييى ،لسييث نييه مل يكيين أمييامهم سييوى مكانسيية الطعيين
__________

()6
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اصسييتاناف أمييام احملكمية العلسييا الييج لييرمتهم ال عييىل ميين الطعيين احلكييم الصييا ر عيين حمكميية
مقاطعيية مرسييسة .ويييسط اللجنيية علمياً أيد ياً جي الدوليية الطييرف الييج ت سييد ييأن الطعيين طييور
اصسييتاناف يسييم للمحكميية العلسييا وراجعيية األ ليية الييج نظييرت سهييا الكامييىل حمكميية ميين رجيية
أ ىن ،ألن استطاعتها مراجعة األلكام الصا ر سما يتعلق الوقائحل واأل لة والنقاو القانونسة.
 5-8وتاللي ي اللجن يية أن احملكم يية العلس ييا نظ ييرت ،ط ييار احلك ييم الص ييا ر  16تش ي يرين
األو /أكتو ر  ،2009يسحل األسس املتعلقة اصستاناف الج قدمها أصحاب اليبالغ ،ويا
ذلك ال ام مبدأ عدم جيواز حماكمية الشيخمي ميرتني عليى ن يس اجليرم ،ور ي قبيو أ لية موثقية
مقدميية ميين أصييحاب الييبالغ و رجيية العقو يية املوقعيية علييسهم .ومل تتقسييد احملكميية العلسييا ،نظروييا
اجلوانييا الشييكلسة للحكييم الصييا ر عيين حمكميية مقاطعيية مرسييسة ،ووجييدت أن ونييا أ ليية كا سيية
للتأكسييد علييى تقسييسم الوقييائحل ميين جانييا احملكميية اص تدائسيية ،ألن أصييحاب الييبالغ مل يقييدموا أ ليية
تبييني اخلطييأ الييذو لييدى ت سييري الوقييائحل ميين جانييا احملكميية اص تدائسيية ،وألنييه مل تكيين ونييا ،
رغم ذلك ،أ لة كا سة إلثبات وجو روف مشد ووجا ال قر ال رعسية السيا عة مين ال قير 1
ميين املييا  250ميين القييانون اجلنييائي .ولييذلك أكييدت احملكميية علييى احلكييم الصييا ر عيين حمكميية
مقاطعي يية مرسي ييسة اسي ييتثناء اجلاني ييا مي يين املتعلي ييق ي يالظروف املشي ييد  .و التي ييا  ،تي ييرى اللجني يية أن
اص عيياءات ووجييا ال قيير  5ميين املييا  14ميين العهييد مل تييدعم أ ليية كا سيية ألغ يراض املقبولسيية
وختلمي ىل عدم مقبولستها ووجا املا  2من الربوتوكو اصختسارو.
 6-8ويسط اللجنة علمياً ا عياءات كيىل مين السيسد س .س .ف .والسيسد و .ج .س .و.
أن حمكمة مقاطعة مرسسة لكمت علسهما مرتني تهمة الس سما يتعلق وشاركتهما أنشيطة
الش ييركة التجاري يية ،وأهنم ييا يُ ييرءا مب ييدئساً م يين و ييذه اجلرمي يية احلكم ييني النه ييائسني الص ييا رين 4
شييباو /رباير و 9أيلو /سييبتمرب  .2004ومييحل ذلييك ،تالل ي اللجنيية أن حمكميية مقاطعيية مرسييسة
مل تنظر ،وذين احلكمني ،ص املساولسة اجلنائسة لكىل من السسد س .س .ف .والسسد و.
ج .س .و .عن مشاركتهما املبا رات التجارية ني الشركة ومقدمي الشكوى ،شيركة وسمنسيا
ذات املس يياولسة احمل ييدو وش ييركة ريكونس ييسا ذات املس يياولسة احمل ييدو عل ييى التي يوا  .وم ييحل ذل ييك،
ي ي ي ن املرا ع ي ييات اجلنائس ي يية ال ي ييج أ ت ىل ص ي ييدور اإل ان ي يية ع ي يين حمكم ي يية مقاطع ي يية مرس ي ييسة 30
لزيران/يونسه  2008وي نتسجة عوى قيدمتها شيركتا كارنسكياس رو سيدا ذات املسياولسة احمليدو
وغانييا يرا يييىل سييسسويرا ذات املسيياولسة احملييدو وأقييرت املسيياولسة اجلنائسيية لصييال الييبالغ عيين
التمييا و ارتكيياب جرمييية اصخييتالس سمييا يتعلييق وشيياركتهما أنشييطة الشييركة التجارييية وجييه
عام و سما يتعلق أشخاص طبسعسني وقانونسني آخرين .ولذلك ترى اللجنة أن اص عاءات املقدمية
ووجا ال قر  7من املا  14من العهد مل تُدعم أ لة كا سة ألغيراض املقبولسية وختليمي ىل أهنيا
غري مقبولة ووجا املا  2من الربوتوكو اصختسارو.
 7-8ويسط اللجنة علماً ا عاءات أصحاب البالغ سما يتعلق ال قر  1من امليا  14مين
العهييد أنييه كييان يتعييني علييى السييلطات القدييائسة للدوليية الطييرف أن تقييوم تمييحل الييتهم اجلنائسيية
GE.14-20553
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ضييدوم وتنظيير سهييا حماكميية والييد  ،ألهنييا تسييتند ىل وقييائحل م ا طيية .وتييرى اللجنيية أن وييذه
اإل عاءات مل تُدعم أ لة كا سة ألغراض املقبولسة وختلمي ىل عدم مقبولستها ووجا املا  2من
الربوتوكو اصختسارو.
-9
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ولذلك تقرر اللجنة:
(أ)

عدم مقبولسة البالغ ووجا املا  2من الربوتوكو اصختسارو

(ب)

لالة وذا القرار ىل الدولة الطرف وأصحاب البالغ.
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