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  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠-١٢
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  ١٣٩٨/٢٠٠٥البالغ رقم     
  ) حمامٍال ميثله(مارك بوسيميريس       :املقدم من

  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية
  إسبانيا      :الدولة الطرف

تـاريخ   (٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٦    :تاريخ تقدمي البالغ
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 دعم اإلدعاءات بأدلة؛ اسـتنفاد      ع الضحية؛ وض     :املسائل اإلجرائية
   االنتصافلسب

العمل اإللزامي؛ حق كل شخص يقبض عليه يف          :املسائل املوضوعية
تقدميه إىل احملاكمة يف غضون فترة معقولة؛ حق         

األشـخاص  األشخاص املتهمني يف فصلهم عن      
املدانني؛ حرية التنقل؛ احلق يف حماكمة عادلة أمام        

ايدة؛ احلق يف عـدم اعتبـار       حمكمة مستقلة وحم  
الشخص مذنباً بأي جرمية جنائية بسبب فعل أو        
إغفال فعل مل يكن يشكل جرمية جنائية وقـت         

التعرض لتدخل تعسفي يف    ارتكابه؛ احلق يف عدم     
  خصوصيات الشخص أو أسرته

؛ ٩ من املـادة     ٣؛ والفقرة   ٨ من املادة    ٣لفقرة  ا        :مواد العهد
 ١؛ والفقرتان   ١٢؛ و ١٠من املادة   ) أ(٢والفقرة  

) ج(و) ب(و) أ(٣؛ والفقـرة    ١٤ من املادة    ٢و
 مـن   ١؛ والفقرة   ١٤من املادة   ) ز(و) و(و) د(و

  ١٧ من املادة ١؛ والفقرة ١٥املادة 
  ٥من املادة ) ب(٢ والفقرة ٢واملادة  ١املادة   :مواد الربوتوكول االختياري

نية حبقوق اإلنسان، مبوجب  اعتمدت اللجنة املع  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ٢٠يف    
 من الربوتوكول االختياري، النص املرفق باعتباره آراء اللجنـة بـشأن   ٥ من املادة   ٤الفقرة  
  .١٣٩٨/٢٠٠٥البالغ 

  ]مرفق[
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  رفقامل

 مـن   ٥ من املادة    ٤آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الفقرة            
باحلقوق املدنيـة   الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص       

  )الدورة السابعة والتسعون(والسياسية 
  بشأن 

  *١٣٩٨/٢٠٠٥البالغ رقم     
  )ال ميثله حمامٍ(مارك بوسيميريس       :املقدم من

  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية
  إسبانيا      :الدولة الطرف

تـاريخ   (٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٦    :تاريخ تقدمي البالغ
  الرسالة األوىل

  ٢٠٠٧مارس /آذار ٥   :قرار اللجنة بشأن املقبولية
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨، املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      

  باحلقوق املدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠ يف وقد اجتمعت  
ة من السيد مارك     املقدم إىل اللجن   ١٣٩٨/٢٠٠٥ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

  بوسيميريس مبوجب الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
مجيع املعلومات املكتوبة اليت أتاحها هلا صـاحب الـبالغ          أخذت يف االعتبار    وقد    

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد األزهري بوزيد،       : شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم          *  
والسيدة كريستني شانيه، والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلني كيلر، والسيد               

والسيدة يوليا أنطوانيال موتـوك، والـسيد مايكـل         راجسومر الاله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،       
 ثريو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسري ناجيـل روديل،          -أوفالهريت، والسيد خوسيه لويس سانشيز      

  .والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيد كريستر تيلني، والسيدة روث ودجوود



CCPR/C/97/D/1398/2005 

GE.09-46527 4 

   االختياريل من الربوتوكو٥ من املادة ٤آراء معتمدة مبوجب الفقرة     
، هـو الـسيد مـارك       ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦صاحب البالغ املؤرخ يف       ١-١

 ويدعي أنه وقع ضحية     ١٩٥٣سبتمرب  / أيلول ١٠بوسيميريس، وهو مواطن بلجيكي ولد يف       
وقـد بـدأ نفـاذ      .  من العهد  ١٧ و ١٥ و ١٤ و ١٢ و ١٠ و ٩ و ٨انتهاكات إسبانيا للمواد    

وصاحب البالغ غـري    . ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٢٥الطرف يف   الربوتوكول االختياري للدولة    
  .ممثل مبحامٍ

، قرر املقرر اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة والتـدابري         ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢ويف    ٢-١
  .املؤقتة النظر يف مقبولية البالغ مبعزل عن أسسه املوضوعية

  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ    
 مبوجب أمر مـن     ١٩٩٥نه تعرض للتفتيش يف عام      يدعي صاحب البالغ أن مسك      ١-٢

واسـتوىل رجـال    . فيما يتعلق بدعوى أقامتها شركة تـأمني      ملصادرة ختم مطاطي    احملكمة  
ويدعي . خاصة بشركة ميتلكها صاحب البالغالشرطة القائمون بتنفيذ هذا األمر على بيانات 

أنه مل  ويدعي  . حد القضاة بكفالة  القبض عليه وحبسه انفرادياً ملدة ثالثة أيام حىت أفرج عنه أ          
  .يعلن بأسباب القبض عليه

للمثول أمـام   طلب استدعاء   ، استجاب صاحب البالغ ل    ١٩٩٧أغسطس  /ويف آب   ٢-٢
ص له حمامٍ مل يستطع أن      ويدعي أنه ُخصِّ  . من مسكنه احملكمة يف صدد الوثائق اليت صودرت       

 وبناًء علـى طلـب      .ىل ترمجان  القاضي افترض أنه ال حيتاج إ      يتحدث معه قبل اجللسة وأن    
باجلرميـة  إعالمه  ويصر صاحب البالغ على عدم      . املدعي العام أمر القاضي حببسه احتياطياً     

  .اليت احتجز بسببها) باجلرائم(
 ١٥االحتجاز علـى ذمـة احملاكمـة حـىت          ويقول صاحب البالغ إنه ظل رهن         ٣-٢

ـ       ومل يتم إبالغه بأسباب احتجازه إال        ١٩٩٩سبتمرب  /أيلول . ةبعد سنة ونصف مـن الواقع
  .ويدعي إرغامه على العمل أثناء وجوده يف السجن وحبسه يف زنزانة مع اجملرمني املدانني

كانت احملكمة قـد    حمامٍ يفتقر إىل اخلربة     يقرر صاحب البالغ أن الدفاع عنه تواله        و  ٤-٢
ن االتصال باحملامي   وباإلضافة إىل ذلك كا   . بصورة فعالة عينته وأن هذا احملامي مل يدافع عنه        

واحدة أو  (مقيداً أثناء وجوده يف السجن نظراً للسماح له بعدد حمدود من املكاملات اهلاتفية              
احملـامي  يقول إن   و. ونظراً لعدم السماح بأي اتصال شخصي أثناء الزيارات       ) اثنتان أسبوعياً 

  .قام بزيارته مرةً واحدةً فقط
يا ملقاطعة مدريد املكلفة هبذه القضية ألغت أمر     ويقول صاحب البالغ إن احملكمة العل       ٥-٢

وقال إنه مل يعـرف بالتـهم       . قط بالتهم املوجهة إليه   فتح املداوالت الشفوية ومل يتم إعالمه       
  . حىت إبالغه باحلكم الصادر يف القضيةإليه املوجهة 
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، تلقى أثناء وجوده يف جزر الكناريا مكاملـة هاتفيـة           ٢٠٠١فرباير  / شباط ٢ويف    ٦-٢
ويف منتصف  . فرباير  / شباط ١٤أمام احملكمة حلضور املداوالت الشفوية يوم       إلبالغه باملثول   

العليا ملقاطعـة مدريـد      ألقي القبض عليه بناًء على أمر صادر عن احملكمة           ٢٠٠١مايو  /أيار
ونقل بعد ذلك إىل مدريد قبل بـدء     . واحتجز يف تنرييف يف جزر الكناريا ملدة شهر ونصف        

ومل . ئقومل يتمكن من التحدث مع حماميه إال قبل افتتاح احملاكمة خبمس دقا           . منيحماكمته بيو 
ومل يتم  . قاطعة مدريد بالدفاع عن نفسه رغم أنه طلب ذلك كتابةً         تسمح له احملكمة العليا مل    

  . احملاكمةترمجان له أثناء توفري 
 شهراً  ٤٢دة  ، حكمت عليه احملكمة العليا بالسجن مل      ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٥ويف  ٧-٢

ومت تبليغ صـاحب الـبالغ      . )١(بتهمة الغش وتزييف وثيقة جتارية عمومية ذات طابع رمسي        
، يف ٢٠٠١يوليـه   / متـوز  ١٨ويدعي أنه قدم استئنافاً يف      . ٢٠٠١يوليه  / متوز ١٣بإدانته يف   

ويف . إدانته نافـذة  غضون املهلة القانونية، ولكن احملكمة مل تبت يف هذا االستئناف وظلت            
وطلـب نـسخة مـن      ). حتت املراقبة (، أُطلق سراحه بإفراج مشروط      ٢٠٠٢أبريل  /سانني

  .االستئناف من سلطات السجن ولكنها جتاهلت طلبه
 ١٩٩٦أُدين استناداً إىل الـصيغة املعدلـة يف عـام           على أنه   صاحب البالغ   ويصر    ٨-٢

  .رتكاهباارياً عند ارتكاب األفعال اليت اهتم بايكن سللقانون اجلنائي الذي مل 
أنه رغم اإلفراج املشروط عنه فإن الدولة الطرف مل تسمح          صاحب البالغ   ويؤكد    ٩-٢

  .له بزيارة أطفاله أو أمه
  الشكوى

أُرغم  من العهد نظراً ألنه      ٨ من املادة    ٣انتهاك للفقرة   يدعي صاحب البالغ وقوع       ١-٣
  .احملاكمةذمة على العمل أثناء احتجازه على 

نظراً لتمديـد    من العهد    ٩ من املادة    ٣الغ أيضاً انتهاك الفقرة     ويدعي صاحب الب    ٢-٣
أي سنة قابلة للتجديد    (احملاكمة بدون داع بعد احلد الزمين هلذا االحتجاز         ذمة  احتجازه على   

 مـن قـانون اإلجـراءات    ٥٠٤ و٥٠٣على النحو املنصوص عليه يف املادتني ) لسنة أخرى 
، ١٩٩٩يوليه  /متوزعليا رفضت اإلفراج عنه بكفالة يف       ويقول الكاتب إن احملكمة ال    . اجلنائية

مة احملاكمة،  ذوكان صاحب البالغ قد قضى حىت ذلك احلني قرابة سنتني يف االحتجاز على              
وذلك كي تربر متديد فترة احتجازه إىل احلد األقصى املسموح به، نظراً لعـدم وجـود أي                 

كان جيري  بينما  ملدة ثالثة أيام متتابعة     وحيتج أيضاً بأن حبسه االنفرادي      . سبب آخر لتمديده  
  ". وجيهبدون سبب " كان ١٩٩٥تفتيش بيته يف عام 

__________ 

ة ومعهد األمن االجتماعي الوطين ومعهد      يف نص احلكم أن اجلرائم ارتكبت ضد اخلزانة العام         جاء )١(
 .العمالة الوطين
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 مـن   ١٠من املادة   ) أ(٢ويذكر صاحب البالغ أيضاً أنه كان ضحية انتهاك الفقرة            ٣-٣
ومل ُيسمح له أيضاً    . مة احملاكمة سجناء مدانني أثناء احتجازه على ذ     العهد بسبب حبسه مع     

 مـن   ٢شكل انتـهاكاً للفقـرة      أو أمه رغم اإلفراج املشروط عنه، وهو ما ي        برؤية أطفاله   
  . من العهد١٢ املادة
  :١٤ويدعي صاحب البالغ أنه كان ضحية انتهاكات الفقرات التالية من املادة   ٤-٣

اعتبارهم صحيفته الـشرطية واجلنائيـة      ن القضاة أخذوا يف     أل،  ١الفقرة    )أ(  
  تربئته؛ رغم

ستمرار حرمانه من إمكانية اإلفراج بكفالة وقرار احملكمـة يف          ، ال ٢الفقرة    )ب(  
 بأن حرمانه من احلرية مل يكن مفرطاً وأن فترة السنتني هي الفترة القصوى              ١٩٩٩يوليه  /متوز

بالـسجن  جلرائم اليت ُيعاقب عليها يف حالة امة احملاكمة اليت حيددها القانون     ذلالحتجاز على   
   سنوات؛٦ملدة تقل عن 

وكانت املـرة األوىل الـيت      . ه بالتهم املوجهة إليه   ن، لعدم إعال  )أ(٣الفقرة    )ج(  
  يعرف فيها بالتهم املوجهة إليه عند إبالغه بإدانته؛

، من العهد، نظراً لعدم إبالغـه       ٩ من املادة    ٢، مقترنة بالفقرة    )أ(٣الفقرة    )د(  
  تفصيلياً بالتهم املوجهة إليه عند احتجازه؛

وقد مت تبليغـه    . ه مسبقاً بتاريخ حماكمته   نبسبب عدم إعال  ،  )ب(٣الفقرة    )ه(  
وُحبس يف  . ، أي قبل بدء احملاكمة بيومني اثنني      ٢٠٠١فرباير  /شباط ١٢بطلب االستدعاء يف    

 أسابيع مث ُنقل إىل مدريد قبـل احملاكمـة   ٦ ملدة  ٢٠٠١سجن تينرييف يف جزر الكناريا يف       
   قبل افتتاح احملاكمة خبمس دقائق؛بيومني؛ ومل يتمكن من التحدث مع حماميه إال

  ؛٢٠٠١ حىت عام ١٩٩٥، ألن حماكمته استمرت من عام )ج(٣الفقرة  )و(  
، ألن احملامي الذي عينته احملكمة زاره مرة واحـدة فقـط ومل      )د(٣الفقرة    )ز(  

 يورو للمحامني الذين تعينهم احملاكم ١٢ويدعي أن الدولة تدفع  . يدافع عنه بالطريقة السليمة   
 وتوزع القضايا على    ،احملامني بأي شكل من األشكال    ، وال تراقب    ن كل زيارة إىل السجن    ع

وهو يعترب باإلضافة إىل ذلك أن هذا احلكم من العهد تعرض لالنتهاك            . احملامني غري املتمرسني  
السماح له بذلك طلبه ن تسمح له بالدفاع عن نفسه رغم  رفضت احملكمة العليا أ   أيضاً عندما   

  مرات؛يف عدة 
، بسبب عدم تزويده مبساعدة ترمجان أثناء احملاكمة، رغم أنه          )و(٣الفقرة    )ح(  

تبليغه باإلدانة باللغة اإلسـبانية     وباإلضافة إىل ذلك كان     . ةكان قد طلب هذه املساعدة كتاب     
  وهو ما أدى إىل عرقلة خطرية لقدرته على االستئناف؛
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بذنبه مقابل الوعد باإلفراج عنه     ، بسبب الضغط عليه لإلقرار      )ز(٣الفقرة    )ط(  
واعترب باإلضافة . احملاكمة يف حالة عدم اعترافهبدء بعد ثالثة أشهر إذا اعترف وهتديده بتأخري   

إصـدار أمـر    إىل ذلك أن هذا احلكم كان موضع االنتهاك بسبب إلغاء رهن عقاري دون              
  حبضور الشركة اآليرلندية املستفيدة من الرهن؛ 

مل نه رغم تقدميه استئنافاً يف غضون مهلة اخلمسة أيام القانونية           أل،  ٥الفقرة    )ي(  
وباإلضافة إىل ذلـك حرمتـه      . واستمرت يف تنفيذ احلكم الصادر ضده     تتناول احملكمة طلبه    

  .سلطات السجن من احلصول على نسخة من االستئناف
علـى  ته  من العهد بسبب إدان   ١٥ من املادة    ١ويدعي صاحب البالغ انتهاك الفقرة        ٥-٣

ويشري . حيز النفاذ بالوقائع اليت حدثت قبل دخول القانون       جنائي جديد يتعلق    أساس قانون   
 وتـنص   القانون السابق، املقررة يف   إىل أن القانون اجلنائي اجلديد ألغى إحدى مزايا السجون          

  .ف مدة العقوبة فقط قبل أن يكون مؤهالً لإلفراج املشروطعلى أن يقضي السجني نص
 من العهد على أساس أن ١٧ من املادة ١وأخرياً يدعي صاحب البالغ انتهاك الفقرة   ٦-٣

  .تفتيش بيته مل يكن قانونياً حيث مل يقتصر على األحكام احملددة يف أمر التفتيش

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية    
 ٢٠٠٥ أغسطس/  آب ٢قدمت الدولة الطرف يف مذكرتني شفويتني مؤرختني يف           ١-٤
وجتادل يف أن البالغ غـري      .  مالحظاهتا على مقبولية البالغ    ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين  ١٨و

 من الربوتوكول االختياري ألن صاحب البالغ مل يستنفذ سبل          ٣ و ٢مقبول مبوجب املادتني    
االنتصاف احمللية وألن البالغ يشكل إساءة استخدام حلق تقدمي البالغات وتـصر علـى أن               

وفقاً لإلجراء املوضح يف احلكم الـصادر   طعن بالنقض غ كان ينبغي عليه تقدميصاحب البال 
إىل تـدبري احلمايـة     اخلـاص بـذلك      وأنه كان يتعني عليه أيضاً تقـدمي الطلـب           ،ضده
  ). أمبارو( املؤقتة

مدريد ملقاطعة  وتضيف الدولة الطرف قائلة إن قرار اإلدانة الصادر عن احملكمة العليا              ٢-٤
من ال  ك واضحة مبا فيه الكفاية عن السلوك العام لصاحب البالغ، الذي وجه             يعطي صورة 
  .قدمي أي دليل ملموس أو وثائق تدعم شكواههلا بدون تمربر أو أساس ال االدعاءات 

  تعليقات صاحب البالغ    
 إىل أنه قدم فعـالً  ٢٠٠٦أغسطس /آب ٧يشري صاحب البالغ يف تعليقاته املؤرخة    ١-٥

الطعـن  ويضيف قـائالً إن     . حلكم ومل يتم إبالغه حىت اآلن بنتيجة االستئناف       استئنافاً ضد ا  
يـتعني يف إسـبانيا   ويقول إنه . ال ميكن تقدميه إال بعد صدور قرار بشأن االستئناف بالنقض  

إىل فاع عن الذات    استئجار حمامي ووكيل ادعاء معاً عند تقدمي الطعن وهو ما حيول احلق الد            
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 ذلك رفضت احملاكم اإلسبانية يف العديد من القضايا منح أي شكل            وباإلضافة إىل . أضحوكة
  . وليست هناك فرصة كبرية يف أن يتم السماح بتقدمي الطعنمن التعويض 

وفيما يتعلق باستنفاذ سبل االنتصاف احمللية حيـتج بالتـأخري املفـرط نظـراً ألن                 ٢-٥
د حبكم صادر عن احملكمة ويستشه. ٢٠٠١ وانتهت يف عام ١٩٩٥اإلجراءات بدأت يف عام 

. )٢(األوروبية حلقوق اإلنسان اعترفت فيه بأن التأخري ملدة مخس سنوات يعترب تأخرياً مفرطاً            
 ووكيـل    يورو حملام  ١٢ ٠٠٠ وهو ال يستطيع أن يدفع       ، سنة ١٢وقال إنه انتظر يف حالته      

ـ .  سنة أخرى  ١٢سنوات أو   ادعاء أن ال شيء سوى أن تستمر قضيته ملدة عشر            ال إن  وق
  . جتعل من املستحيل استنفاد سبل االنتصاف ووكيل ادعاء ارتفاع تكلفة استئجار حمام

  قرار اللجنة بشأن املقبولية    
. ٢٠٠٧مارس  /آذارفحصت اللجنة مقبولية البالغ يف دورهتا التاسعة والثمانني املعقودة يف             ١-٦

  تعتـرب اللجنـة أن     ١٥ من املادة    ١قرة   والف ١٤ من املادة    ١وفيما يتعلق بالشكاوى املتصلة بالفقرة      
 شخصياً أو الضرر    صاحب البالغ مل يفسر كيف أثرت األحداث اليت تشري إليها الشكوى عليه           

 ظل هذه الظروف ووفقاً لسوابقها       ال ميكن، يف   وبالتايل قررت اللجنة أن   . احملدد الناتج عنها  
 من الربوتوكول   ١يف إطار املادة    نفسه ضحية   أن يعترب صاحب البالغ     ،  )٣(القانونية املستقرة 

ولذلك توصلت إىل أن هذا اجلـزء مـن         . االختياري فيما يتعلق بالشكاوى املذكورة أعاله     
  . من الربوتوكول االختياري١البالغ غري مقبول مبوجب املادة 

 ١٤ من املـادة     ٢ والفقرة   ١٢ و ١٠ و ٩ و ٨وفيما يتعلق بالشكاوى املتصلة باملواد        ٢-٦
 من العهد الحظت اللجنة أن      ١٧ واملادة   ١٤من املادة   ) ز(و) و(و) د(و) ب(و) أ(٣والفقرة  

صاحب البالغ مل يقدم أي دليل لدعم ادعاءاته وتعترب أنه مل يدعم ادعاءاته باألدلة الكافيـة                
 مـن   ٢هذا اجلزء من البالغ غري مقبول مبوجب املادة         اخلالصة أن   و. ألغراض قبول البالغ  
  .الربوتوكول االختياري

وفيما يتعلق بشكوى صاحب البالغ من التأخري املفرط يف الدعوى اجلنائيـة الـيت                ٣-٦
، ١٤من املـادة    ) ج(٣ انتهاكاً للفقرة    ٢٠٠١ حىت عام    ١٩٩٥يدعي أهنا استمرت من عام      

 .عدم استنفاذ سبل االنتصاف احملليـة     بشأن  تأخذ اللجنة علماً باحلجة العامة للدولة الطرف        
 أن صاحب البالغ مل يقدم أي معلومات عن االستئنافات اليت ادعـى             والحظت اللجنة أيضاً  

ولذلك تعترب اللجنة أن هذا اجلزء      . أنه حاول تقدميها إىل احملاكم احمللية فيما يتعلق هبذا االدعاء         
  . من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) ب(٢من البالغ غري مقبول مبوجب الفقرة 

__________ 

 .٦٦٩٩٠/٠١سوتو سانشيز ضد إسبانيا، الطلب رقم  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، )٢(

 ٢٥،  برييز مونويرا وهرينانديز ماتيو ضد إسبانيا     ،  ١٣٣٠/٢٠٠٤ و ١٣٢٩/٢٠٠٤انظر البالغني رقم     )٣(
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٥يوليه /متوز
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، أخذت اللجنة علمـاً أيـضاً       ١٤ من املادة    ٥ملتصل بالفقرة   وفيما يتعلق باالدعاء ا     ٤-٦
حبجة الدولة الطرف بأن صاحب البالغ مل يستنفذ سبل االنتصاف احمللية وكان ينبغـي لـه              

ومـع  .  احلكم الصادر عن احملكمة العليا      وهو اإلجراء السليم الستئناف    طعن بالنقض، تقدمي  
 صاحب البالغ بأنه قدم استئنافاً،       تنف ادعاء  ذلك الحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف مل       

التشريع الذي حيـدد    ثانية يف هذه القضية أو عن       حماكمة  ي  أتقدم معلومات عن وجود     ومل  
وأشـارت اللجنـة إىل     . يف حالة صاحب البالغ بشأن هذه النقطـة       األساس لإلجراء املتبع    

االستئناف أمام  عن  يس بديالً    ل ضقراراهتا اليت خلصت فيها إىل أن االستعراض يف حمكمة النق         
قد يشمل يف بعض احلاالت احملددة إعادة الطعن بالنقض ، رغم أن )٤(حمكمة من الدرجة الثانية

ولذلك . قضية، وهو ما يكفي للوفاء مبقتضيات العهد      للالنظر يف قرارات احملكمة اليت نظرت       
  .املوضوعيةجتد اللجنة هذا البالغ مقبوالً وينبغي فحصه استناداً إىل أسسه 

   األسس املوضوعيةمالحظات الدولة الطرف بشأن    
 قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا على األسس       ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول  ١٧يف    ١-٧

وكررت تأكيدها بـأن صـاحب      . املوضوعية وأعلنت أن العهد مل يكن موضع أي انتهاك        
وهو اإلجراء املوضح   طعناً بالنقض   البالغ مل يستنفذ سبل االنتصاف احمللية نظراً ألنه مل يقدم           

يعرض حكم احملكمة العليا    و. ، أو طلب تطبيق تدبري احلماية املؤقتة      )٥(يف احلكم الصادر ضده   
مؤشرات ذات مغزى لطابع السلوك العام لصاحب البالغ الذي أدىل بسلسلة من االدعاءات             

للتصدي لالنتـهاكات  دون أساس ودون تقدمي دليل قوي وموثق يتعلق باإلجراء الذي اختذه       
  املّدعاة حلقوقه 

وال يقدم صاحب البالغ إىل الدولة الطرف أي دليل على أنه قدم أي استئناف ضد                 ٢-٧
الدولة الطرف يف مالحظاهتا بشأن األسس املوضوعية     قول  و. احلكم الصادر عن احملكمة العليا    
ال يعـين أن  تم اللجوء إليها مل يالستنفاذ سبل االنتصاف احمللية     بأن الطرق الصحيحة املتوفرة     

وال يدعم صاحب البالغ هذه الشكوى بأدلـة        . صاحب البالغ قدم استئنافات غري مقبولة     
كافية ومل يقدم أي دليل يدعم ادعاءاته ومل يقدم أي معلومات عن وسائل االنتصاف الـيت                

  .يزعم أنه التمسها يف احملاكم احمللية

__________ 

، اآلراء   ضد إسـبانيا   سيساريو غوميس فاسكويس  ،  ٧٠١/١٩٩٦ اللجنة يف البالغات رقم      انظر قرارات  )٤(
 ٣٠ اآلراء املعتمـدة يف      ، سيميي ضد إسـبانيا    ،٩٨٦/٢٠٠١، ورقم   ٢٠٠٠يوليه  / متوز ٢٠املعتمدة يف   

أغـسطس  / آب ٧، اآلراء املعتمـدة يف      سنريو ضد إسـبانيا   ،  ١٠٠٧/٢٠٠١؛ ورقم   ٢٠٠٣يوليه  /متوز
؛ ورقم  ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١، اآلراء املعتمدة يف     ألبا ضد إسبانيا  ،  ١١٠١/٢٠٠٢؛ ورقم   ٢٠٠٣
 .٢٠٠٥مارس / آذار٢٩، اآلراء املعتمدة يف إسبانيافرنانديس ضد  مارتنيز، ١١٠٤/٢٠٠٢

 نسخة يف امللفات أن اإلجراء املالئم لالستئناف ضد احلكـم هـو             يالحظ قرار اإلدانة الذي حفظت منه      )٥(
 . بالنقدطعن تقدمي 
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إن من الواضح أن نظام البالغات الفردية قد أسيئ         وفقاً ملا تقوله الدولة الطرف، ف     و  ٣-٧
طبيعتها أثراً ورقياً، دون تقـدمي أدىن       استخدامه لالدعاء بوقوع انتهاكات، وهي اليت تترك ب       

 ادعاءات تتعلق بوقـائع أو وثـائق أو         ضدليل، وبذلك يضع على الدولة الطرف عبء نق       
على أساس تكهنات باحملتوى    ءاهتا  إجراتقيم  وال تستطيع الدولة الطرف أن      . ومهيةإجراءات  

إلعادة نظر يف حكم مبوجب استئناف ال يوجد دليل على تقدميه، وكان سـريفض              املمكن  
كما أهنا ال ميكن أن تفعل ذلك اسـتناداً إىل          . بالضرورة يف حالة تقدميه باعتباره غري مقبول      

ه يعترف بأنه مل إذا كان صاحب البالغ نفسيف حالة النقض افتراضات عن نطاق االستعراض    
  .يلتمس هذا السبيل لالنتصاف

  تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية    
 أبلغ صاحب البالغ اللجنة أنه ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ٢٣ويوليه /متوز ١٤يف   -٨

 نسخة من وروطلب من املديرية العامة للسجون ووزارة العدل ووزارة الداخلية وسجن فالدمي      
وعنـد  . ، ولكنه مل حيصل علـى أي رد       طلب االستئناف الذي أرسله من سجن فالدميورو      

مهاتفة املديرية العامة أُبلغ باقتضاب بأن التعليمات مل تصدر بإعطائه أي معلومـات أو أي               
ويضيف قائالً إنه كان سيكون من السهل جداً على الدولة أن تراجع سجالت سجن              . نسخ

  .لتتأكد أنه قد أرسل فعالً طلب استئناففالدميورو 

  النظر يف األسس املوضوعية    
نظرت اللجنة يف األسس املوضوعية هلذا البالغ يف ضوء مجيع املعلومات اليت أتاحها               ١-٩

  .هلا الطرفان
.  من العهـد   ١٤ من املادة    ٥ويدعي صاحب البالغ أنه كان ضحية انتهاك الفقرة           ٢-٩

القضية فإن  إلدانة الصادرة من احملكمة اليت نظرت       م استئنافاً ضد ا   وهو يدعي أنه رغم أنه قد     
وتؤكـد  . احملكمة مل تتابع هذا االستئناف ولكنها استمرت بدالً من ذلك يف تطبيق احلكـم             

الدولة الطرف يف مالحظاهتا بشأن مسألة املقبولية أن صاحب البالغ مل يقـدم أي طلـب                
ويف مالحظاهتـا   . ها ال تذكر وجود أي استئناف حمتمل      أو لتدبري احلماية املؤقتة ولكن    للنقض  

املتعلقة باألسس املوضوعية للقضية جتادل الدولة الطرف بأن صاحب البالغ مل يقدم طلبـاً              
ومل يقـدم صـاحب الـبالغ أي    .  وتصر على عدم وجود دليل على أنه قام بذلك    ،للنقض

وادعـاء  . ى أنه قدمه فعـالً    أو أي دليل عل    سهتفصيالت عن االنتصاف الذي يدعي أنه التم      
صاحب البالغ بأن سلطات السجن مل تستجب لطلبه لتزويده بنسخة من طلـب اسـتئنافه              

ولذلك . املكتوب ال يعفيه من االلتزام الواقع عليه بتزويد اللجنة بوسائل دعم ادعائه بالوثائق            
لعهـد كانـت     من ا  ١٤ من املادة    ٥مل يكن لدي اللجنة أدلة كافية للتوصل إىل أن الفقرة           

  . موضع انتهاك
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 ٤عنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصرف مبوجب الفقرة        املوبناء على ما سبق، فإن اللجنة         -١٠
 من الربوتوكول االختياري امللحق للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              ٥من املادة   

 ١٤املادة   من   ٥والسياسية، ترى أن الوقائع املعروضة عليها ال تكشف عن أي انتهاك للفقرة             
  . من العهد

. اعتمدت باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلسباين هو الـنص األصـلي            [
وستصدر الحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي إىل              

  .]اجلمعية العامة

        


