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؛ إساءة استخدام احلق يف تقـدمي شـكاوى         :املسائل اإلجرائية
مسألة مت النظر فيها مبوجب إجراء آخر مـن         

لتحقيق الدويل أو التسوية الدولية؛     إجراءات ا 
  تقدمي أدلة كافية إلثبات االدعاءعدم 

  احلق يف حماكمة عادلة  :املسائل املوضوعية
  )١(١٤  :مواد العهد

  ٥من املادة ) أ(٢، والفقرة ٣، و٢  :مواد الربوتوكول االختياري
  ]مرفق[
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  املرفق

الختيـاري  قرار اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الربوتوكـول ا            
  الـدورة  ( امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        

  )السابعة والتسعون
  بشأن

  *١٦١٨/٢٠٠٧البالغ رقم     
  )ال ميثله حمام (ك بريشتافرانتيس  :املقدم من
  صاحب البالغ  :ة ضحيه املدعى أنالشخص

  اجلمهورية التشيكية  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٦سبتمرب /ول أيل٢٠  :تاريخ تقدمي البالغ

 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨، املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      
  باحلقوق املدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧ يف وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن املقبولية    
 يف سـتيتاري،    ١٩٤٩، ولـد عـام      تافرانتيـسك بريـش   صاحب البالغ هـو       -١

وهـو  . ، يف اجلمهورية التـشيكية    بودييوفيتش مورافسكيقيم يف   ي و ،تشيكوسلوفاكيا سابقاً 

__________ 

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

أنطوانيال موتوك، والـسيد مايكـل       يوليا ، والسيدة ونكي زانيلي ماجودينا   والسيدة ز  راجسومر الاله، 
رافائيل ريفاس بوسادا، والـسري ناجيـل         والسيد  ثريو، - أوفالهريت، والسيد خوسيه لويس برييز سانشيز       

  .، والسيدة روث ودجوودكريستر تيلني، والسيد يويلالسيد فابيان عمر سالفروديل، و
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.  من العهـد   ١٤ من املادة    ١ألحكام الفقرة    )١(ةيدعي أنه ضحية انتهاك اجلمهورية التشيكي     
  .وال ميثله حمامٍ

  )٢(ةاخللفية الوقائعي    
مام حمكمة تريبك احمللية على صاحب عمله األسـبق،         رفع صاحب البالغ دعوى أ      ١-٢

لعدم دفع هذا األخري ألجره لقاء ستة أيام من إجازة اضطر إىل أخذها للتحضري المتحانات               
وادعى صاحب الـبالغ أن صـاحب    . جامعية، ضمن إطار الدراسات اخلارجية أثناء العمل      

يت استغرقت ستة أيـام، انتـهك       دفع أجره لقاء هذه اإلجازة ال     إذ امتنع عن    العمل األسبق،   
 من قـانون    ١٨٧ من املادة    ٢، والفقرة   ١٤٠/٦٨ من املرسوم    ١ من املادة    ٢أحكام الفقرة   

ورفضت حمكمـة   . )٣(راإلجازة الدراسية املدفوعة األج    أحكام اتفاقية    العمل، وانتهك أيضاً  
ام حمكمة  وتقدم صاحب البالغ بطعن أم    . ١٩٩١أغسطس  / آب ٢٢تريبك احمللية اإلدعاء يف     

 ١٩٩٢مارس  /ذارآ ١٨، اليت أصدرت حكمها يف      االستئنافبرنو اإلقليمية، بصفتها حمكمة     
مة ـزء الرئيسي من حكم احملكـوأيدت احملكمة اإلقليمية اجل). Co 452/91 ١٢امللف رقم (

ىل مرة أخرى إ) CSK 22سألة املطالبة بالتعويض مباملتصلة (املتبقية املسائل  وأعادت االبتدائية،
 تريبـك احملليـة    رفضت حمكمة    ١٩٩٢أكتوبر  /تشرين األول  ٢٢ويف  . تريبك احمللية حمكمة  
، رفع صاحب البالغ دعـوى لـدى        ١٩٩٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ويف  . املتبقيةاملسائل  

نتيجة و.  املتبقية اخلالفيةباملسائل  حمكمة برنو اإلقليمية، طلب مبوجبها سحب طلبه فيما يتعلق          
أغسطس / آب٢٩، املؤرخ Co 17/93 ١٢ اإلقليمية القرار رقم  برنوت حمكمةلذلك، اعتمد

 يف تريبك احملليـة نقض احلكم الصادر عن حمكمة ي، والدعوىيسمح بسحب  والذي   ١٩٩٤
  اإلقليميـة  قرار احملكمـة  وأصبح  . ، وأوقفت اإلجراءات  ١٩٩٢ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٢

   .١٩٩٤ديسمرب /كانون األول ١٦ يفلتنفيذ ا واجب
، )٤(١٩٩٥ أغـسطس / آب ٣٠مـؤرخ     التماسوتقدم صاحب البالغ، من خالل        ٢-٢

بطعن لدى احملكمة الدستورية، اليت دعته يف ما بعد إىل معاجلة العيوب اليت تشوب رسالته،               
مـارس  / آذار ٢٧وأعاد تقدمي طلبه باإلذن بـالطعن يف        . مبا يف ذلك التمثيل القانوين الالزم     

، على أساس تقدميه    ١٩٩٦أبريل  / نيسان ٢٥كمة الدستورية، يف    ، وهو ما رفضته احمل    ١٩٩٦
  . بعد فوات اآلجال احملددة

__________ 

، ١٩٩٣ينـاير   / كانون الثـاين   ١دخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية التشيكية يف           )١(
يف تشيكوسلوفاكيا، اليت صدقت على الربوتوكول االختيـاري  أهنا ختلف بنتيجة إبالغ اجلمهورية التشيكية   

 .تزاماهتا الدولية، يف ال١٩٩١مارس /آذار
  إىل  اسـتناداً   هذا القـسم   ةغاصيمت  ،  اليت تشوب رسالة صاحب البالغ     قائعيةووال ةزمنيالالثغرات   إىل   نظراً )٢(

 .الدولة الطرفرسالة  البالغ، والقرارات القانونية املعتمدة، ورسالة صاحب
 .)١٩٧٤(١٤٠اتفاقية اإلجازة الدراسية املدفوعة األجر رقم  )٣(
الفات بشأن تاريخ تقدمي الرسالة األوىل، يشار هنا إىل التاريخ املذكور يف قـرار احملكمـة     وبينما توجد اخت   )٤(

 .١٩٩٦أبريل / نيسان٢٥الدستورية املؤرخ 
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 ١٢ من أن تطعن يف احلكم رقم        ويدعي صاحب البالغ أن احملكمة الدستورية، بدالً        ٣-٢
Co. 452/92 الصادر عن حمكمة برنو اإلقليمية ، أصدرت احلكم رقم I. US 200/95  وهـو ،

ويزعم صاحب البالغ أنه . Co. 17/93 ١٢كمة برنو اإلقليمية رقم حكم صادر ضد حكم حم
 أن مثة صعوبة أخرى تتمثل يف أن القاضي ويدعي أيضاً. مل يتقدم قط بطعن ضد القرار األخري

هو قاض يف احملكمة ) Co. 452/91 ١٢امللف رقم (در حكم حمكمة برنو اإلقليمية ـالذي أص
ويزعم أنه واجه،   . ئيس للقضاة يف حمكمة برنو اإلقليمية      كر الدستورية كان يعمل آنذاك أيضاً    

، وهو ما أسفر بدوره عن تأخره يف تقدمي         )٥( يقبل متثيله   ذلك، صعوبات يف توكيل حمامٍ     جراء
إزاء لالنتـصاف    يدعي أنه ال يوجد أي سبيل متـاح          كما. الطعن لدى احملكمة الدستورية   

  .قرارات احملكمة الدستورية
 بطلـب لـدى      احملكمة الدستورية، تقدم صاحب البالغ أيضاً      وبعد صدور حكم    ٤-٢

       / كـانون األول   ٨أعلنت أنـه غـري مقبـول يف         اليت  بية حلقوق اإلنسان،    واحملكمة األور 
  . ١٩٩٧ديسمرب 

  الشكوى    
 على أساس القـرار     يدعي صاحب البالغ أن احملكمة الدستورية، بإصدارها حكماً         -٣

  .ن العهد م١٤ من املادة ١مة عادلة، تكفله الفقرة اخلاطئ، انتهكت حقه يف حماك

  مقبولية البالغ وأسسه املوضوعيةمالحظات الدولة الطرف بشأن     
، مالحظاهتا بشأن مقبولية الـبالغ      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩قدمت الدولة الطرف، يف       ١-٤

تقـدمي   يف   وفيما يتعلق باملقبولية، تزعم أن صاحب البالغ تأخر جـداً         . وأسسه املوضوعية 
وفقـاً  إلساءة استخدام حق تقدمي البالغات،      نظراً  بالغه، ومن مث ينبغي اعتباره غري مقبول        

تالحظ الدولة الطـرف أن القـرار       :  من الربوتوكول االختياري   ٣ املادة   للمعىن املقصود من  
بية حلقوق اإلنسان   و، وأن قرار احملكمة األور    ١٩٩٦أبريل  / نيسان ٢٥احمللي األخري اعتمد يف     

األوىل إىل اللجنة   ته  لب البالغ رسا  وقد قدم صاح  . ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ٨اختذ يف   
وبناء عليه، انقضت على اختاذ آخر قرار حملي أكثر من          . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠يف  

وهكذا ترى الدولة الطرف أن على اللجنة اعتبار هذا التـأخري           . عشر سنوات ونصف السنة   
  .)٦( ظل عدم وجود أي تربير معقول من جانب صاحب البالغإساءة استخدام، يف

__________ 

 . للتقدم بطعن أمام حمكمة دستورية قانونياًيعد التمثيل الرمسي من قبل حمام شرطاً )٥(
  عـدم املقبوليـة    قرار( ،سيي ضد فرنسا  فلّال،  ١٤٣٤/٢٠٠٥تشري الدولة الطرف إىل بالغات اللجنة رقم         )٦(

  عـدم املقبوليـة    قرار(،  موريشيوسغوبني ضد   ،  ٧٨٧/١٩٩٧رقم  ؛ و )٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٧املعتمد يف   
 عـدم   قـرار (،  اجلمهورية التشيكية تشيتيل ضد   ،  ١٤٥٢/٢٠٠؛ ورقم   )٢٠٠١يوليه  / متوز ١٦املعتمد يف   
،  اجلمهوريـة التـشيكية   ضدأوندراكا، ١٥٣٣/٢٠٠٦؛ ورقم   )٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٤  املعتمد يف  املقبولية

 ).٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣١آراء اعتمدت يف (
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كل بعوزه  يوفيما يتعلق باألسس املوضوعية للبالغ، تزعم الدولة الطرف أن البالغ             ٢-٤
     ١٤ من املـادة     ١وتالحظ أن الفقرة    .  من العهد  ١٤السليم مبوجب املادة    ساس  األ وضوح

. احمللية فيما يتصل مبنازعات القـانون اخلـاص       ال حتدد قواعد مفّصلة تتعلق بالنظم القضائية        
 بشأن كيفية تطبيـق   حرية التصرفلذلك، تعترب أنه ينبغي للدول األطراف التمتع هبامش من     

وعالوة . ، مبا يف ذلك مسألة مراجعة القرارات القضائية يف منازعات القانون اخلاص١٤املادة 
هنـا  إ حيث   القانون احمللي وتطبيقها،  ام  أحكعلى ذلك، يقع على عاتق احملاكم احمللية تفسري         

إال باختصاص مراجعـة    لجنة  وال تتمتع ال  . ي، بتفسري أحكام النظام الداخل    األحرىب،  تتعلق
  .لعهد أدى إىل اإلخالل بأحكام ا قرار حمليعندما يكون هناكالقرارات احمللية 

  املزعـوم   والضرر وفيما يتعلق مبدى انطباق القرار الذي راجعته احملكمة الدستورية،          ٣-٤
الذي تكبده صاحب البالغ جراء ذلك، تدعي الدولة الطرف أنه إذا كانت هناك أي شكوك             

قدم رسـالته األوىل    إذ   ، وحده تكتنف انطباق القرار املراجع، فهي تعزى إىل صاحب البالغ        
، واتضح من صياغتها أنه يقصد هبـا أن         ١٩٩٥أغسطس  / آب ٣٠إىل احملكمة الدستورية يف     

أغسطس / آب ٢٩، املؤرخ   Co.17/93 ١٢م  ـة رق ـ يف قرار حمكمة برنو اإلقليمي     عناًتكون ط 
وذكر صاحب البالغ على وجه التحديد هذا القرار يف رسالته، ومل يشر إىل القرار              . ١٩٩٤

الـيت   ةالثانيرسالته  يف  و.  العديدة األدلة الداعمة  كجزء من مستندات     Co.452/91 ١٢م  ـرق
إىل نقض بوضوح   أشار أيضاً احملكمة الدستورية،إىل ١٩٩٦ يناير/ين كانون الثا٢٧يف قدمها 

كر إغفال الرسالة ذ ورسالة،من عنوان الوهي مسألة كانت جلية ، Co. 17/93 ١٢لقرار رقم ا
   ١٢قـرار رقـم     ال لغاء إل ومل يتقدم صاحب البالغ بالتماس    . Co.452/91 ١٢م  ـلقرار رق ا

Co.452/91     احملكمة  متسكتولذلك،  . ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٧املؤرخة   ةالثالثإال يف الرسالة 
طعـن    الذي قُدماإلقليميةبرنو حمكمة وعن صواب، مبدى االنطباق األويل لقرار      ،الدستورية
  .١٩٩٤أغسطس / آب٢٩ ، املؤرخCo.17/93 ١٢قرار رقم الوهو ، ضدهدستوري 

 ، نظـراً  كليةألسباب ش  أن الطعن الدستوري رفض      والحظت الدولة الطرف أيضاً     ٤-٤
، منذ أن أصـبح قـرار        يوماً ٦٠ ضمن احلد القانوين، وهو      لعدم تقدمي صاحب البالغ طعناً    

ديـسمرب  / كانون األول١٦ يف  بات هنائياً  Co.17/93 ١٢فالقرار رقم   . احملكمة اإلقليمية هنائياً  
مـارس  / آذار٢٧احملكمة الدسـتورية يف   صاحب البالغ بآخر رسالة له إىل قدمت، و ١٩٩٤
 بـأن   وحتيط الدولة الطـرف علمـاً     .  يوماً ٦٠، أي بعد احلد القانوين بكثري، وهو        ١٩٩٦

صاحب البالغ إذا مل يتمكن من احترام املدة احملددة فيما يتعلق بالقرار السابق، فإنه سيكون               
 ١٨ املؤرخ   Co.452/91 ١٢األحرى، املهلة القانونية اخلاصة بالقرار السابق رقم        بقد جتاوز،   

نتيجة طعنه لدى احملكمة الدستورية مماثلة يف أي حـال مـن        وستكون  ،  ١٩٩٢س  مار/آذار
  . ألسباب شكليةاألحوال، أي الرفض 

وفيما خيص مسألة إصدار قاض من احملكمة الدستورية حلكم حمكمة برنو اإلقليميـة               ٥-٤
، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البالغ مل يتكبد أي ضـرر            )Co.452/91 ١٢امللف رقم   (
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 إىل أن القاضي املعين مل يشارك يف إجراءات احملكمة الدستورية اليت بـدأها صـاحب                اًنظر
فض ألسباب شكلية، فإن     إىل أن طعن صاحب البالغ رُ      وباإلضافة إىل ذلك، ونظراً   . البالغ

التقدير الذايت لقاض من القضاة ما كان ليكون له، على أية حال، أي تأثري على مثل هـذا                  
 ١٤وتزعم الدولة الطرف أنه على ضوء هذه الوقائع، مل يكن هناك أي انتهاك للمادة   . احلكم

  . من العهد

  تعليقات صاحب البالغ بشأن مالحظات الدولة الطرف    
 البالغ، يف املالحظات اليت أوردها، على أنه يتعني على اللجنة إعـالن             يصر صاحب   ١-٥

 وخبصوص مسألة التأخري، يذكر أنه مل يلجأ إىل اللجنة إال عندما تلقى قـراراً             . مقبولية البالغ 
 كانون  ٨بية السابقة حلقوق اإلنسان، اليت أعلنت عدم مقبولية بالغه يف           و من اللجنة األور   سلبياً
 ١٩٩٩أكتـوبر   /ويدعي أنه جلأ أول مرة إىل اللجنة يف تشرين األول         . ١٩٩٧ ديسمرب/األول

وحاول صاحب البالغ يف وقت الحق التقدم بطلب طعن لدى احملكمـة            . لكنه مل يتلق أي رد    
. ٢٠٠٤أكتوبر  /األول تشرين   ٢٢بية حلقوق اإلنسان، وهي حماولة رفضتها احملكمة يف         واألور

  .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠سبتمرب و/ أيلول٢٠وجلأ بعد ذلك إىل اللجنة يف 
وفيما يتعلق مبسألة رفض احملكمة الدستورية للطعن ألسباب شكلية، يشري صاحب              ٢-٥

 موجهة من احملكمـة الدسـتورية، أدت إىل      ١٩٩٦مارس  / آذار ٨البالغ إىل رسالة مؤرخة     
فـإن  ،  على هذا النحو  و .١٩٩٦مارس  / آذار ٣١حىت  أوجه اخللل   متديد املهلة احملددة إلزالة     

ومن مث، كان مـن  .  قد قُدمت ضمن املهلة املمنوحة١٩٩٦مارس / آذار ٢٧رسالته املؤرخة   
، وكان من املفترض أن تكون احملكمة الدستورية قد أصـدرت           املفترض أن يقبل طعنه رمسياً    

ن وهكذا فهي أخلت هبذا الـشأ . Co.452/91 ١٢ ضد قرار حمكمة برنو اإلقليمية رقم     حكماً
  .  من العهد لعدم قيامها بذلك١٤ من املادة ١بأحكام الفقرة 

  املسائل واإلجراءات املعروضة أمام اللجنة    

  النظر يف مقبولية البالغ    
 من نظامها الـداخلي، أن      ٩٣جيب على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وفقاً للمادة           ١-٦

وتوكول االختياري امللحق بالعهد قبـل       أم ال مبوجب الرب    تبت يف ما إذا كان البالغ مقبوالً      
  .ظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ماالن
بية حلقوق اإلنسان سبق وأن نظـرت يف هـذه          ووتالحظ اللجنة أن احملكمة األور      ٢-٦

يت ذهبـت   ال )٧(ر بأحكامها السابقة  إال أهنا تذكّ  . ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ٨املسألة يف   
 مـن  ٥مـن املـادة   ) أ(٢ية للنظر يف بالغ مبوجب الفقرة بأي صالحفيها إىل أهنا ال تتمتع      

__________ 

، ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٢٤، القرار املعتمـد يف      بلغاريا ضد   نيكولوف. م .ن،  ٨٢٤/١٩٩٨انظر البالغ رقم     ) ٧(
 .٢٠٠٥يوليه /ز متو٢٥، قرار عدم املقبولية املعتمد يف هولندا ضد تيون ساندرز، ١١٩٣/٢٠٠٣والبالغ رقم 
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املسألة ذاهتا مبوجب أي إجراء آخر مـن         يف   جيري النظر إذا كان   الربوتوكول االختياري إال    
 ال متنـع    ٥من املادة   ) أ(٢وهكذا، فإن الفقرة    . إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية     

  .اللجنة من النظر يف هذا البالغ
 حبجة الدولة الطرف القائلة بأن تقدمي البالغ يصل إىل إساءة           حاطت اللجنة علماً  وأ  ٣-٦

 إىل أن  من الربوتوكول االختياري، نظـراً ٣استخدام احلق يف تقدمي الشكاوى مبوجب املادة    
صاحب البالغ انتظر، قبل أن يرفع شكواه لدى اللجنة، انقضاء قرابة تسع سـنوات علـى                

بية حلقوق اإلنسان وأكثر من عشر سنوات ونصف        وذته اللجنة األور  القرار األخري الذي اخت   
وتعيد اللجنة التأكيد على أن الربوتوكول      . السنة على القرار احمللي األخري املتخذ هبذا الشأن       

املنقضية قبـل القيـام     الفترة الزمنية   لتقدمي البالغات وأن    زمنية   أي مهلة    حيدداالختياري ال   
هتا إساءة الستخدام احلق يف تقـدمي البالغـات إالّ يف حـاالت             بذلك ال تشكل يف حد ذا     

 بعـد أن اعتـربت      ١٩٩٩ويرى صاحب البالغ أنه جلأ أول مرة إىل اللجنة عام           . استثنائية
وعقـب  . بية السابقة أن الشكوى اليت رفعها غري مقبولة، لكنه مل يتلق أي رد            واللجنة األور 

 ١٩٩٧ديـسمرب   / كانون األول  ٨مقبولية البالغ يف     بشأن عدم    اختاذ اللجنة األوروبية قراراً   
التقدم بطعن آخر لدى احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، لكن أحيط          حاول صاحب البالغ    

. للطعـن  قابلبأن قرار عدم املقبولية هنائي وغري        ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢يف   علماً
 تعترب أن التأخر ملدة تسع سنوات       يف احلسبان هذه الظروف اخلاصة، ال     إذ تضع   وإن اللجنة،   

بعد اختاذ اللجنة األوروبية السابقة حلقوق اإلنسان لقرار عدم املقبولية، يـصل إىل إسـاءة               
  .)٨(استخدام حق تقدمي الشكاوى

 من  ١وفيما يتعلق بادعاء صاحب البالغ بانتهاك حقه يف حماكمة عادلة، تكفله الفقرة               ٤-٦
  جنة ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب البالغ هـو مـصدر            من العهد، الحظت الل    ١٤املادة  

اخللط يف مدى تطابق القرار الذي كان من املفترض أن تراجعه احملكمة الدستورية، وهو مـا مل       
 حبجة الدولة الطرف بأن صاحب البالغ مل يقدم          أيضاً علماًوأحاطت  . يعارضه صاحب البالغ  

انونية احملددة، وبادعائها بأن احملكمة الدسـتورية       طعنه لدى احملكمة الدستورية ضمن املهلة الق      
كانت سترفض طعن صاحب البالغ لألسباب الشكلية نفسها لو كان القرار املطعون فيه هـو               

  .١٩٩٢مارس / آذار١٨ املؤرخ Co. 452/91 ١٢قرار حمكمة برنو اإلقليمية امللف رقم 
ـ    ١وتود اللجنة التذكري بأنه يف حني أن الفقرة           ٥-٦ تكفـل املـساواة     ١٤ادة   مـن امل

تضمن عدم حدوث خطأ    أهنا  ال ميكن تفسريها على     إنه   ف ، اإلجراءات صواإلنصاف فيما خي  

__________ 

، آراء اعتمدت يف    اجلمهورية التشيكية غراتزينغري ضد   ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦رقم  انظر، على سبيل املثال، البالغ       )٨(
اجلمهوريـة   ضـد  بريسان، ١٤٧٩/٢٠٠٦؛ والبالغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥

 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٩مارس / آذار٢٤  يف، آراء اعتمدتالتشيكية
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حمـاكم   على أنه يقع على عـاتق        تعيد اللجنة التأكيد أيضاً    و .)٩(من جانب احملكمة املختصة   
 يف  حملليـة، ا الوقائع واألدلة، أو تطبيق التشريعات       ةراجع، م ، عموماً الدول األطراف يف العهد   

التقييم أو التطبيق يشوبه تعسف واضح أو يشكل خطأ بيِّناً           قضية بعينها، ما مل يثبت أن هذا      
. )١٠(آخر، بالتزامها االستقالل واحلياد    أو إنكاراً للعدالة، أو أن احملكمة أخلّت، على أي حنو         

تها عيوب من هـذا     على اللجنة أن العملية القضائية املعنية شاب      املعروضة  وال تبني املستندات    
أن صاحب البالغ مل يتمكن، ألغراض املقبولية، من عرض حجج كافية تثبت أن              وأالقبيل،  

وعلى .  من العهد  ١٤ من املادة    ١ الفقرة   وفقاً للمعىن املقصود من   حماكمته كانت غري عادلة     
  . ختياري من الربوتوكول اال٢هذا النحو، فإن هذا اجلزء من البالغ غري مقبول مبوجب املادة 

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البالغ بأن قضيته باتت معقدة ألن حكم حمكمة برنـو                ٦-٦
أصدره قاض من احملكمة الدسـتورية للجمهوريـة    )Co. 452/91 ١٢امللف رقم (اإلقليمية 

 أن وجود هذا القاضـي      أدلة تثبت ، ألغراض املقبولية،    قدمي التشيكية، الحظت اللجنة أنه مل    
 من  ١كمة الدستورية انتهك حقوقه املكفولة مبوجب العهد، مبا يف ذلك الفقرة            أمام هيئة احمل  

 من  ٢ مبوجب املادة    وعلى هذا النحو، فإن هذا اجلزء من البالغ غري مقبول أيضاً          . ١٤املادة  
  . الربوتوكول االختياري

  : عليه، قررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ما يليوبناًء  ٧-٦
  من الربوتوكول االختياري؛ ٢ري مقبول مبوجب املادة أن البالغ غ  )أ(  
  .أن يبلَّغ هذا القرار إىل الدولة الطرف وصاحب البالغ  )ب(  

. اعُتمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو الـنص األصـلي            [
ي املقـدم إىل   وسيصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنو           

  .]اجلمعية العامة

        

__________ 

، والـبالغ رقـم     ٢٦، الفقـرة    ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٢٤، املعتمد يف    ]٩٠[٣٢رقم  ليق العام   انظر التع  )٩(
مارتينيز مريكادر وآخرون   ،  ١٠٩٧/٢٠٠٢؛ ورقم   ٣-٦، الفقرة   ضد هولندا . يب. دي. يب،  ٢٧٣/١٩٨٨

 .٣-٦، الفقرة ضد إسبانيا
، يكـا ايمس ضد جام  إيرول س ،  ٥٤١/١٩٩٣، والبالغ رقم    ٢٦، الفقرة   ]٩٠[٣٢انظر التعليق العام رقم      )١٠(

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣قرار عدم املقبولية املعتمد يف 


