
 

(A)    GE.09-46534    141209    151209 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  الدورة السابعة والتسعون

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠ إىل ١٢

  راءاآل    

  ٢٠٠٥/١٤٢٥البالغ رقم     
  ) حمامال ميثله(أنطون مارز       :املقدم من

  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية
  االحتاد الروسي      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥مارس / آذار١٤    :تاريخ تقدمي البالغ
القرار الذي اختذه املقرر اخلاص مبوجب املـادة              :الوثائق املرجعية

 تـشرين   ١٣، احملال إىل الدولة الطرف يف       ٩٧
  )مل يصدر يف شكل وثيقة (٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢١    :تاريخ اعتماد اآلراء
  .تطبيق القانون بأثر رجعي بتخفيف العقوبة      :املوضوع

  عدم املقبولية من حيث االختصاص املوضوعي     :املسائل اإلجرائية
احلق يف املساواة أمام احملـاكم؛ حـق كـل              : املسائل املوضوعية

 أمام حمكمة خمتصة؛ تطبيق     شخص يف حماكمة  
القانون بأثر رجعي بتخفيف العقوبة؛ التمييز      
  .القائم على أساس اجلنس واملركز االجتماعي

__________ 
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 CCPR/C/97/D/1425/2005  األمم املتحدة 

 
  Distr.: Restricted* 

23 November 2009 
Arabic 
Original: English 



CCPR/C/97/D/1425/2005 

GE.09-46534 2 

) د(٣ و ١؛ الفقرتان   ٩ من املادة    ٥ و ١الفقرتان        :مواد العهد
؛ ١٥مـن املـادة      ١؛ الفقـرة    ١٤من املـادة    

  .٢٦ املادة
  .٣املادة   :مادة الربوتوكول االختياري

، اعتمدت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان،        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢١يف    
 من الربوتوكول االختياري النص املرفق باعتبار أنه ميثل آراءها          ٥ من املادة    ٤مبوجب الفقرة   

  .٢٠٠٥/١٤٢٥بشأن البالغ رقم 
  ]مرفق[
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  املرفق

 ٥ من املـادة     ٤آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الفقرة            
من الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق         

  )الدورة السابعة والتسعون( املدنية والسياسية

  بشأن

  **٢٠٠٥/١٤٢٥البالغ رقم     
  )ال ميثله حمام(أنطون مارز       :املقدم من

  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية
  االحتاد الروسي      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥مارس / آذار١٤    :غتاريخ تقدمي البال
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨املنشأة مبوجب املادة    إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،        

  باحلقوق املدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢١ وقد اجتمعت يف  
جنة املعنيـة   ، الذي قدمه إىل الل    ٢٠٠٥/١٤٢٥ البالغ رقم    وقد فرغت من النظر يف      

حبقوق اإلنسان السيد أنطون مارز مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل             
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

مجيع املعلومات اخلطية اليت أتاحها هلا صـاحب الـبالغ          وقد وضعت يف اعتبارها       
  والدولة الطرف،
  :تعتمد ما يلي

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، السيد األزهري بوزيد،       : بالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم    شارك يف دراسة هذا ال      **  
السيدة كريستني شانيه، السيد أمحد أمني فتح اهللا، السيد يوغي إيواساوا، السيدة هـيلني كـيلري، الـسيد            

رافائيـل   ثريو، الـسيد     -راجسومر الاله، السيدة زونكي زانيلي ماجودينا، السيد خوسيه مويس سانشيز           
 ناجيل روديل، السيد فبيان عمـر سـالفيويل، الـسيد كريـستر تـيلني والـسيدة            ريفاس بوسادا، السري  

 .ودجوود روث
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   من الربوتوكول االختياري٥  من املادة٤آراء مبوجب الفقرة     
 ١٩٦٢صاحب البالغ هو أنطون مارز، وهو مواطن من االحتاد الروسي ُولد عـام           -١

ويدعي أنه ضـحية انتـهاك      . ويقضي حالياً عقوبة بالسجن مدى احلياة يف االحتاد الروسي        
؛ ١٤مـن املـادة     ) د(و) ب(٣ و ١؛ والفقرتني   ٩ من املادة    ٥ و ١االحتاد الروسي للفقرتني    

.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية        ٢٦؛ واملادة   ١٥ من املادة    ١والفقرة  
 .١٩٩٢يناير / كانون الثاين١وبدأ نفاذ الربوتوكول االختياري بالنسبة للدولة الطرف يف 

  بيان الوقائع    
، أدانت احملكمة اإلقليمية يف كراسنويارسـك       ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧يف    ٢-١

صاحب البالغ بارتكاب عدة جرائم اغتصاب، وقتل، وحماولة قتل، ومناولة وختزين األسلحة            
، أكـدت  ١٩٩٥أبريـل  / نيسان٥ويف . النارية بشكل غري قانوين، وحكمت عليه باإلعدام     

  .احملكمة العليا حكم احملكمة اإلقليمية
، ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢وبفضل مرسوم العفو الصادر عن رئيس االحتاد الروسي يف            ٢-٢

 مـن   ٥٩ من املـادة     ٣استبدلت عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن مدى احلياة، مبوجب الفقرة          
  .١٩٩٧يناير / كانون الثاين١القانون اجلنائي الصادر يف 

  الشكوى    
 صاحب البالغ أن استبدال عقوبة اإلعدام بالسجن مدى احلياة يشكل انتهاكاً         ييدع  ١-٣

 ١٩٩٢ودعماً لزعمه، يفيد بأن خـالل الفتـرة بـني           . لعهد من ا  ١٥ من املادة    ١للفقرة  
 اليت وقعت فيها األحداث املثبتة الرتكاب اجلرائم، مل يكن القـانون اجلنـائي يف               ١٩٩٣و

، ١٩٦٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧مجهورية روسيا االحتادية االشتراكية السوفياتية الصادر يف        
 من القانون ٢٤ويزعم أن املادة . دى احلياةوالذي كان سارياً وقتذاك يشمل عقوبة السجن م

 تـشرين   ٢٧اجلنائي يف مجهورية روسيا االحتاديـة االشـتراكية الـسوفياتية الـصادر يف              
 ١٥ تنص على أن تستبدل عقوبة اإلعدام يف حالة العفو بالسجن ملدة             ١٩٦٠أكتوبر  /األول
 مـن   ٣ة مبوجب الفقرة    وعليه، حياجي بأن استبدال عقوبة اإلعدام بالسجن مدى احليا        . سنة

 يشكل عقوبة أشد من     ١٩٩٧يناير  / كانون الثاين  ١ من القانون اجلنائي الصادر يف       ٥٩املادة  
  .تلك املنصوص عليها يف القانون الذي كان سارياً وقت ارتكاب اجلرائم اجلنائية املدان هبا

  .ويدعي صاحب البالغ أنه استنفد سبل االنتصاف احمللية مجيعها  ٢-٣

  حظات املقدمة من األطرافاملال    
نظراً إىل تعدد املالحظات اليت وردت من الطرفني وتكررت فيها املعلومات حبكـم               ١-٤

  .الضرورة فقد مجعت احلجج املقدمة
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  تطبيق القانون بأثر رجعي بتخفيف العقوبة     
 ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢حياجي صاحب البالغ بأن مرسوم العفو الرئاسي الصادر يف            ٢-٤

، والذي يـنص   ١٩٩٩فرباير  / شباط ٢ الصادر يف    P٣  مرسوم احملكمة الدستورية رقم    خيالف
ويزعم أنه .  من الدستور٤٦و) ٢(٢٠ و١٩ري قانونية وتنتهك املواد غ على أن عقوبة اإلعدام  

وتعديل احلكم وفقـاً     اإلعداماحملكمة الدستورية هذا إلغاء عقوبة       مبوجب مرسوم كان ينبغي   
 ٥٤ من املادة    ٢ من القانون اجلنائي والفقرة      ١٠ من املادة    ١جب الفقرة   للتشريع الساري مبو  

 عنـدما   ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢وقد أصدر الرئيس الروسي مرسومه بالعفو يف        . من الدستور 
 ٢  الـصادر يف   3Pكانت عقوبة اإلعدام قد ألغيت بالفعل مبرسوم احملكمة الدستورية رقـم            

ن اجلنائي السابق يف مجهوريـة روسـيا االحتاديـة          ن القانو ويضيف أ . ١٩٩٩فرباير  /شباط
، يف حني أدخل القـانون      "اجلرائم اخلطرية "و" اجلرائم"االشتراكية السوفياتية كان ينص على      

اجلرائم " فئة جديدة من اجلرائم هي       ١٩٩٧يناير  / كانون الثاين  ١اجلنائي الروسي الصادر يف     
، بينما تنـدرج    "جرائم خطرية " دمي بارتكاب وقد أدين مبوجب القانون الق    ". البالغة اخلطورة 

اليت تفـرض   " اجلرائم البالغة اخلطورة  "اجلرائم اليت ارتكبها، مبوجب القانون اجلديد، يف فئة         
ما كان ينبغي أن ينطبق هـذا         من القانون اجلنائي،   ١٠ومبوجب املادة   . عليها عقوبات أشد  

  .القانون عليه
، تفيد الدولة الطرف بأن ال أساس من الصحة         ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣  ويف  ٣-٤

 قد أساء   ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢لزعم صاحب البالغ بأن مرسوم العفو الرئاسي الصادر يف          
 ١٠٢ فبموجب املادة . ت ارتكاب اجلرائم  إىل وضعه باملقارنة بالتشريع الذي كان سارياً وق       

ة الـسوفياتية، كانـت العقوبـة       من القانون اجلنائي يف مجهورية روسيا االحتادية االشتراكي       
 ٢٤ من املادة    ١ومبوجب الفقرة   . القصوى للجرائم اليت ارتكبها صاحب البالغ هي اإلعدام       

 ١٧النص الصادر يف    (من القانون اجلنائي يف مجهورية روسيا االحتادية االشتراكية السوفياتية          
كان جيوز استبدال   )  والذي كان سارياً وقت ارتكاب اجلرائم      ١٩٩٢ديسمرب  /كانون األول 

 كانون  ١١ويعلن مرسوم احملكمة الدستورية الصادر يف       . عقوبة اإلعدام بالسجن مدى احلياة    
أن العفو كفعل من أفعال الرمحة ال ميكن أن حيِمل املدان نتائج أشد من               "٢٠٠٢يناير  /الثاين

الدولة الطـرف   وحتاجي  ". تلك اليت حددها القانون اجلنائي وقررهتا احملكمة يف قضية بعينها         
بأنه ال ميكن اعتبار أن استبدال عقوبة اإلعدام بعقوبة أخف مبوجب القانون اجلنائي قد أساء               

 مـن   ١٠ومل حيدث أي انتهاك ال للحقوق الدستورية وال ألحكام املـادة            . إىل وضع املدان  
بالغ وتعترض الدولة الطرف على زعم صاحب ال     . القانون اجلنائي وال لقواعد القانون الدويل     

فربايـر  /شـباط  ٢(كد أن هذا املرسوم حيدد تـاريخ        بشأن مرسوم احملكمة الدستورية وتؤ    
ال جيوز بعده إصدار حكم باإلعدام ضد أي متهم بصرف النظر عمـا إذا نظـرت    ) ١٩٩٩

قضيته هيئة حملفني أو هيئة مشكلة من ثالثة قضاة حمترفني أو من قاض واحد حمترف ومـن                 
نـوفمرب  / تشرين الثـاين ١٧صدر احلكم على صاحب البالغ يف       وقد  . قاضيني مساعدين له  

  . ١٩٩٥أبريل / نيسان١١ وكان قابالً للتنفيذ يف ١٩٩٤
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  ادعاءات حبدوث خمالفات إجرائية فيما يتعلق مبرسوم العفو    
نظام النظر يف التماسـات     "، يفيد صاحب البالغ بأن      ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٧يف    ٤-٤

ديـسمرب  / كانون األول  ٢٨ الذي أقره املرسوم الرئاسي الصادر يف        "العفو يف االحتاد الروسي   
 يقضي بأن ُيقدم املدان طلب العفو يف شكل التماس خطي إىل رئيس االحتاد الروسي               ٢٠٠١

على أن الرئيس قد أصدر، يف قضيته، مرسوم العفو بـدون           . ببيان األسباب الدافعة إىل ذلك    
ويزعم أنه كان قد طلـب يف الطعـن         .  خطي موافقته ودون احلصول منه على أي التماس      

بالنقض أمام احملكمة العليا بأن حتال قضيته لزيادة التحقيق فيها، وأنه مل يكن قـد قـدم أي                  
وُيـزعم أن   . ويتعلق األمر بوثيقتني قانونيتني خمتلفتني وبإجراءين مميزين      . التماس إىل الرئيس  

 مل ُينشر، ويدعي صاحب البالغ أن       ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢مرسوم العفو الرئاسي الصادر يف      
كما ُيزعم أنه خيالف املرسوم .  من دستور االحتاد الروسي١٥ من املادة ٣ذلك خيالف الفقرة   

بشأن نظام نشر وإنفاذ النصوص اليت       "١٩٩٦ مايو/ أيار ٢٣ الصادر يف    ٧٦٣الرئاسي رقم   
عياريـة للـهيئات    يصدرها رئيس االحتاد الروسي، وحكومة االحتاد الروسي والنـصوص امل         

ويضيف أنه مل يتسن له االطالع بنفسه على مرسوم العفو الرئاسي ألنه            ". التنفيذية يف االحتاد  
 من الدستور واملرسـوم     ٢٤ من املادة    ٢مل حيصل على نسخة منه، مما يشكل انتهاكاً للفقرة          

علقـة  بشأن نظام إصدار واعتماد الوثـائق املت       "١٩٨٣أغسطس  / آب ٤الرئاسي الصادر يف    
وعليه، ال يتضمن   ". حبقوق املواطنني من جانب الشركات واملنظمات وغريها من املؤسسات        

ويدعي أن ليست يف    . ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢ملف قضيته مرسوم العفو الرئاسي الصادر يف        
ملف قضيته سوى مقتطفات من مرسوم العفو وأهنا ال حتمل توقيع الرئيس وتكـون مـن مث    

املرسوم، ال النص الكامل، بدعوى االسـتئناف الـيت   " مقتطفات"من  وأرفق نسخة   ". الغية
 من القانون اجلنائي والفقرة     ٨٥وجيوز للرئيس، مبوجب املادة     . قدمها إىل مكتب املدعى العام    

 من الدستور، العفو عن األفراد، ولكن خـالل الفتـرة املمتـدة مـن               ٨٩من املادة   ) ب(
 مرسوماً بالعفو وعفا هبا عن أكثر       ١٢صدر الرئيس   ، أ ١٩٩٩يونيه  /فرباير إىل حزيران  /شباط

 مـن  ٣وُيزعم أن الفقـرة  . من ستمائة شخص، مما يعين أنه مل يعفو عن كل فرد على حدة            
بشأن  "١٩٩٦مايو  / أيار ٢٣ الصادر يف    ٧٦٣ من الدستور واملرسوم الرئاسي رقم       ١٥املادة  

مة االحتاد الروسي والنصوص    نشر وإنفاذ النصوص الصادرة عن رئيس االحتاد الروسي وحكو        
ال تنص على استثناءات أو قيود بشأن نشر أية مراسيم          " املعيارية للهيئات التنفيذية يف االحتاد    

  .ونصوص قانونية تتعلق حبقوق اإلنسان وحرية الصحافة
وتعترض الدولة الطرف على مزاعم صدور مرسوم العفو الرئاسي بدون طلبه وعلى              ٥-٤

ففي ملف قضية صاحب البالغ معلومات تفيد بأنه قدم التماساً . خة منهأنه مل حيصل على نس
وتصرح بأن ال أساس مـن الـصحة        ". إحالة قضيته لزيادة التحقيق فيها    "بالعفو وطلب فيه    

 كـانون   ٢٨الـصادر يف    " حكم النظر يف التماسات العفو يف االحتاد الروسي       "إلشارته إىل   
 ٢ أقر هذا احلكم بعد صدور مرسومه بالعفو يف           ألن الرئيس كان قد    ٢٠٠١ديسمرب  /األول
وحـصل  . ويتضمن ملف القضية مقتطفات من مرسوم العفو الرئاسي       . ١٩٩٩أبريل  /نيسان
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وأرفـق نـسخة منـه    . ١٩٩٩يونيه / حزيران٩صاحب البالغ على نسخة من املرسوم يف    
  .بالدعوى باالستئناف اليت قدمها إىل مكتب املدعى العام

  ن من احلرية بدون وجه حق ادعاءات احلرما    
تطبـق  " من دستور االحتاد الروسي تقضي بـأن  ٩٠يزعم صاحب البالغ أن املادة     ٦-٤

املراسيم والقرارات الرمسية وغري الرمسية الصادرة عن الرئيس من جانب احملاكم إذا كانـت              
ـ         . متتثل للدستور وقوانني االحتاد    ة يقـر   ويدعي أن ملف قضيته ال يتضمن قراراً من احملكم

ويدعي أنه يقضي عقوبة بالسجن مدى احلياة       . باستبدال حكم اإلعدام بالسجن مدى احلياة     
من املرسوم اليت ال حتمـل      " مقتطفات"بشكل غري قانوين ألن هذه العقوبة ال تستند إال إىل           

ويفيد بأن الوثيقة خمتومة خبـتم     . توقيع الرئيس ومل تقيد فيها أرقام تسجيل الدخول واخلروج        
ال تفي من مث بالشروط احملددة      " املقتطفات"د البساطة ال حيمل شعار الدولة، ويزعم أن         شدي

أن الرئيس " املقتطفات"ويتبني من شكل . ، وأهنا من مث الغيةp-6 30- 97يف معايري الدولة رقم 
 مـن قـانون     ٨ من الدستور واملادة     ١١٨أصدر العفو وحدد العقوبة، وهو ما خيالف املادة         

ت اجلنائية اليت تنص على أن من مزايا احملاكم دون سواها حتديد العقوبة الواجـب               اإلجراءا
 من قانون اإلجراءات اجلنائية بأن ليس من حق املوظـف       ٨ويفيد التعليق على املادة     . فرضها

وحياجي صاحب البالغ بأن عدم     ". أيا كان منصبه أو رتبته تعيني أو حتديد أو اختيار العقوبة          
حملكمة بسجنه مدى احلياة يعين أنه يقضي عقوبة بالسجن املؤبد بشكل غري   صدور حكم من ا   

وإن ما بوسع الرئيس سوى إصدار مرسوم بالعفو وطلب فرض عقوبة أخرى، ولكن             . قانوين
احملكمة هي اليت تنفذ املرسوم وحتدد نوع العقوبة مبوجب القانون اجلنائي يف مجهورية روسيا              

ومل يـشر احلكـم     . ايتة الذي كان سارياً وقت ارتكاب اجلرائم      االحتادية االشتراكية السوفي  
 إىل تاريخ بدء نفاذ العقوبة بالسجن وال إىل نوع          ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧الصادر يف   

املؤسسة اليت سيقضي فيها هذه العقوبة والنظام الذي ينطبق عليها، وهو ما خيالف أحكـام               
 مـن   ٣٠٨من املادة   ) ١(٦راءات اجلنائية والفقرة    ون اإلج  من قان  ٣٠٢ من املادة    ٧الفقرة  

ومبا أن احملكمة مل تصدر أي قرار الستبدال عقوبة اإلعدام بالسجن مـدى             . القانون اجلنائي 
ولذلك يدعي أن احتجازه يف العنـرب       . احلياة، فلم تدخل تعديالت على احلكم الصادر ضده       

 من قانون اإلجراءات اجلنائية     ٤٧ب  ويزعم أنه حرم من حقه مبوجب البا      .  غري قانوين  ٦رقم  
 من قانون تطبيق العقوبات اجلنائية للتصدي للقضايا ذات الـصلة بإنفـاذ   ١٤٠-٧٨واملواد  

 ٩ من املادة ٥ و١ويزعم من مث أن حقوقه قد انتهكت مبوجب الفقرتني . احلكم الصدر ضده
  .من العهد

غ وتؤكد أن اسـتبدال     وتعترض الدولة الطرف بدورها على ادعاءات صاحب البال         ٧-٤
اإلعدام بالسجن مدى احلياة أمر قرره الرئيس ال كجزء من اإلجراءات اجلنائية الـيت               عقوبة

ومل يقتض األمر   . حتدد العقوبة، بل كممارسة للحق الدستوري املخول للرئيس إلصدار العفو         
  .إلقرار العفو من مث أن تصدر احملكمة حكماً آخر
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  ام حمكمة خمتصة منشأة مبوجب القانون حق كل فرد يف احملاكمة أم    
يزعم صاحب البالغ أن احلكم الذي أصدرته احملكمة اإلقليمية يف كراسنويارسك يف    ٨-٤

 من قانون اإلجراءات اجلنائية يف      ٥ من املادة    ٢وحياجي بأن الفقرة    . قضيته حكم غري قانوين   
ظر هيئة مؤلفة من ثالث قـضاة  مجهورية روسيا االحتادية االشتراكية السوفياتية تقضي بأن تن       

على أن هيئة مؤلفـة     . حمترفني أو هيئة حملفني القضايا اجلنائية اليت تفرض فيها عقوبة اإلعدام          
من قاض واحد حمترف ومن قاضيني مساعدين له هي اليت أصدرت حكم اإلعـدام علـى                

مجهوريـة   من قانون اإلجراءات اجلنائيـة يف  ١٥ من املادة ١صاحب البالغ مبوجب الفقرة     
 من قانون   ٣٨١ من املادة    ٢ويزعم أنه مبوجب الفقرة     . روسيا االحتادية االشتراكية السوفياتية   

اإلجراءات اجلنائية، فإن احلكم الصادر عن هيئة قضاة مشكلة بشكل غري قانوين ينتهك أيضاً              
ويدعي أنه أصر على أن حياكم أمام هيئة مشكلة مـن ثالثـة قـضاة               .  من العهد  ١٤املادة  
 غري  ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٥ويضيف أيضاً بأن احلكم الصادر عن احملكمة العليا يف          . حمترفني

ويدعي أنه مت التوقيع    . قانوين هو اآلخر حلدوث خمالفات جسيمة لقانون اإلجراءات اجلنائية        
 من املادة ٣-١٠ على القرار من جانب قاض مل يكن حىت رئيس اهليئة، وهو ما خيالف الفقرة

 تـشرين   ١٧احلكـم الـصادر يف      " يؤكد"وعليه، مل   . انون اإلجراءات اجلنائية   من ق  ٣٨١
 من القانون اجلنـائي     ٤٨وتقضي املادة   .  ومل يصبح من مث قابالً للتنفيذ      ١٩٩٤نوفمرب  /الثاين

يف مجهورية روسيا االحتادية االشتراكية السوفياتية بأن التقادم بالنسبة للمسؤولية اجلنائية عن            
 سـنة يف الـسجن،      ١٣ومبا أن صاحب البالغ قد قضى       .  سنوات ١٠ة هي   اجلرائم اخلطري 

ومبا أنه يعترب أن قرارات احملاكم الغية فإن مرسوم العفـو  . فيدعي أنه ينبغي اإلفراج عنه اآلن 
  . غري قانوين هو اآلخر١٩٩٩أبريل / نيسان٢الرئاسي الصادر يف 

 طلب نظر قضيته من جانب      وتعترف الدولة الطرف بدورها بأن صاحب البالغ قد         ٩-٤
 من قانون اإلجراءات اجلنائية الذي كـان سـارياً          ١٥ومبوجب املادة   . ثالثة قضاة حمترفني  

. وقتذاك، كان ميكن نظر القضايا اجلنائية من جانب هيئة قضاة أو من جانب قاض مبفـرده               
ونظر قضية من جانب هيئة قضاة معناه نظر قضية من جانب قـاض حمتـرف وقاضـيني                  

، ميكن نظر القضايا من جانب )املدينة(ويف مجيع احملاكم، باستثناء احملاكم احمللية . دين لهمساع
ويف هذه احلالة، يكون تـشكيل      . ثالثة قضاة حمترفني بقرار من احملكمة املعنية ومبوافقة املتهم        

وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البالغ مل يعترض علـى  . اهليئة من امتيازات احملكمة نفسها  
 ويف القضايا اليت تتجاوز فيها العقوبـة      . تشكيل احملكمة ومل يقدم أي التماس يف هذا الصدد        

 سنة أو تفرض فيها عقوبة بالسجن مدى احلياة أو عقوبة اإلعدام، جيب أن              ١٥بالسجن مدة   
تتشكل احملكمة من ثالثة قضاة حمترفني، ولكن هذه القاعـدة مل تؤسـس إال يف القـانون                 

 بعد صدور احلكم ضـد      ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ٢١ الصادر يف    ١٦٠االحتادي رقم   
  .صاحب البالغ
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وحتقق أحد قضاة   . وتزعم الدولة الطرف أن مجيع القضاة قد وقعوا على قرار النقض            ١٠-٤
ورفضت احملكمة العليا طلب صـاحب      . احملكمة العليا من نسخة القرار على النحو الواجب       

كد نائب رئـيس احملكمـة   وأ. ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١١يف  البالغ إلجراء استعراض إشرايف     
  .القرار العليا هذا

  ادعاءات بانتهاك مبدأ املساواة أمام احملاكم    
عدم نظر قضيته من جانب هيئة حملفـني أمـر خيـالف             يدعي صاحب البالغ أن     ١١-٤
وعندما .  من دستور االحتاد الروسي    ١٢٣ من املادة    ٤ و ٣ والفقرتني   ٢٠ من املادة    ٢ رةالفق

صدر احلكم ضده، مل تكن هيئة احمللفني قد أنشئت بعد يف منطقة كراسنويارسك؛ وعليـه،               
  . من العهد١٤ من املادة ١يزعم أن مبدأ املساواة قد انتهك، وأن ذلك يتعارض مع الفقرة 

ف أن ال أساس لصحة زعم صاحب البالغ بأنه حرم من حقـه             وتؤكد الدولة الطر    ١٢-٤
فقد نـصت   . يف هيئة حملفني وأن ذلك خيالف القوانني اليت كانت سارية وقت نظر القضية            

االحتاد الواردة يف دستور    "  واالنتقالية باألحكام اخلتامية " املتعلق   ٢ من الباب    ٦ الفقرة الفرعية 
بق لنظر هذه الفئة من القضايا من جانب احملـاكم إىل           الروسي على اإلبقاء على اإلجراء السا     

وتنص األحكـام  . حني اعتماد قانون احتادي حيدد إجراء نظر القضايا من جانب هيئة حملفني    
حتادية االشـتراكية    من قانون اإلجراءات اجلنائية يف مجهورية روسيا اال        ١٠الواردة يف الباب    

 الواجب قراءهتا جنبـاً     ٤٢١، وبالذات املادة    "كيمإجراءات احملاكم هبيئة حت   "ن  السوفياتية بشأ 
، على أن تنظر هيئات حملفني يف احملاكم اإلقليمية واحملـاكم احملليـة             ٣٦إىل جنب مع املادة     

ويف . وحماكم املدن اجلرائم اليت تفرض فيها عقوبة اإلعدام على أساس التماس يقدمه املتـهم             
راءات اجلنائية يف مجهورية روسـيا االحتاديـة         من قانون اإلج   ٤٢٠الوقت ذاته، تنص املادة     

االشتراكية السوفياتية على أن احملكمة العليا هي اليت حتدد املناطق اليت تنشأ فيها حماكم هبيئـة      
 من قانون اإلجراءات اجلنائية بشأن تأسيس       ٣٠ من املادة    ٢-٢ومل يبدأ نفاذ الفقرة     . حملفني

 مبوجـب   ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١إال يف    سكحمكمة هبيئة حملفني يف منطقة كراسنويار     
بدء نفاذ قانون اإلجراءات اجلنائية يف االحتـاد  " من قانون االحتاد بشأن      ٨ من املادة    ٢الفقرة  
  .٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٨ الصادر يف ١٧٧رقم " الروسي

  ادعاءات التمييز على أساس اجلنس واملركز االجتماعي    
واجلنس، مما  " املركز االجتماعي "غ أنه ضحية التمييز على أساس       يزعم صاحب البال    ١٣-٤

 مـن القـانون     ٥٩ و ٥٧ من العهد ألنه ال جيوز مبوجب املادتني         ٢٦يشكل انتهاكاً للمادة    
وحياجي بأن الدولة   . اجلنائي إصدار عقوبة اإلعدام أو عقوبة بالسجن مدى احلياة على النساء          

االستثناء يف القانون كتمييز ألنه ينتـهك الدسـتور        الطرف مل تشرح سبب عدم اعتبار هذا        
ويدعي أيضاً أنه حرم من احلق يف       . الذي يكفل مساواة الرجال والنساء يف احلقوق واحلريات       

إعادة النظر يف احلكم الصادر عليه يف ضوء الظروف اجلديدة اليت طرأت، أال وهي صـدور                
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.  بسبب مركـزه االجتمـاعي  ١٩٩٩ فرباير/ شباط٢ يف 3Pمرسوم احملكمة الدستورية رقم     
  .وُرفض استئنافه أمام احملكمة العليا بشأن هذه املسألة التسامه بطابع التكرار

 عامـاً مـن     ٦٥وتفيد الدولة الطرف بأن إعفاء النساء والقصر والرجال فوق سن             ١٤-٤
ره مبثابة   من القانون اجلنائي أمر ال ميكن اعتبا       ٢٣ من املادة    ٢عقوبة اإلعدام مبوجب الفقرة     

  .متييز على أي أساس

  زعم خمالفة اإلجراءات اجلنائية    
يزعم صاحب البالغ أن خمالفة اإلجراءات اليت حدثت أثناء التحقيق قبل احملاكمـة               ١٥-٤

وأثناء القضية واجللسة املعقودة يف حمكمة النقض كان جيب أن تؤدي إىل إلغاء احلكم الصادر               
ويدعي أن إجراءات التحقيـق قـد       .  من العهد  ١٤ادة   من امل  ١ضده ألهنا انتهكت الفقرة     

نفذت يف معظمها بدون حمام؛ وأنه أحيط علماً مرة أخرى مبواد القضية يف غياب حماميه؛ وقد     
نظرت قضيته هيئة قضاة مشكلة بشكل غري قانوين؛ ومل حيصل على حمضر احملاكمة ومل يوقع               

 هو وال حماميه يف اجللسة اليت عقدت أمام         عليه ومل يستطع من مث التعليق عليه؛ ومل يشترك ال         
ويؤكد على أن مشاركة حمام إلزامية      . احملكمة العليا؛ ومل ير الطعن بالنقض الذي أعده حماميه        

ويدعي أن  . يف القضايا اليت تفرض فيها عقوبة اإلعدام حىت إذا رفض املتهم املساعدة القانونية            
 تنظر قضيته على النحو الكامل ومل تعترف بأن حمكمة النقض مل تصحح هذه األخطاء ألهنا مل

 من قانون اإلجـراءات     ٣٣٢حقه يف احلصول على مساعدة قانونية قد انتهك مبوجب املادة           
 مـن   ١ومن مث، يدعي أن الفقرة      . اجلنائية يف مجهورية روسيا االحتادية االشتراكية السوفياتية      

تـثري أيـضاً    ذه االدعاءات ميكن أن     وتالحظ اللجنة أن ه   .  من العهد قد انتهكت    ١٤املادة  
  . من العهد١٤من املادة ) د( و)ب(٣قضايا مبوجب الفقرة 

وتفيد الدولة الطرف بدورها بأن املعلومات الواردة يف ملف القضية ختالف ادعـاء               ١٦-٤
وتؤكد أن احملكمة مل تعتمد . صاحب البالغ أن معظم التحقيقات قد أجريت يف غياب حماميه

كمـا جـرى    . الشهادات اليت مت اإلدالء هبا حبضور حماميـه        مها إال على  لدى إصدار حك  
واالستجوابات الثالثة األويل الـيت     . استجواب صاحب البالغ كشخص متهم حبضور حماميه      

 معه بعد ذلـك     يأجريت مع صاحب البالغ كشخص مشتبه فيه واالستجواب الذي أجر         
ن صاحب البالغ رفض بنفـسه      كشخص متهم هي الوحيدة اليت متت بدون حضور حمام أل         

 مـن قـانون   ٥٠وتـنص املـادة   . خدمات حمام مصرحاً بأنه ال حيتاج إىل مساعدة قانونية 
اإلجراءات اجلنائية يف مجهورية روسيا االحتادية االشتراكية السوفياتية، الذي كان سارياً وقت  

لـة مـن    إجراء هذه االستجوابات، على أن من حق املتهم رفض خدمات حمام يف أي مرح             
علـى  وترفض الدولة الطرف كذلك حجة صاحب البالغ بأنه أجـرب           . مراحل اإلجراءات 

وتؤكد أن صاحب البالغ أراد اإلطـالع علـى         . االطالع على مواد امللف يف غياب حماميه      
وال . وقد أذن لـه بـذلك     . انفراد على ملف قضيته مبعزل عن حماميه، وفقاً للقواعد املنطبقة         

وتؤكد الدولة الطرف   . انه من حمام لدى اإلطالع على ملف القضية       أساس من مث لزعم حرم    
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 نسخة من الطعن ١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٦أن احملكمة قد أرسلت إىل صاحب البالغ يف 
 من املادة   ٢وتنص الفقرة   . بالنقض الذي قدمه حمامي صاحب البالغ الذي مثله أمام احملكمة         

 مجهورية روسيا االحتادية االشتراكية السوفياتية على أن  من قانون اإلجراءات اجلنائية يف٣٣٥
وللمحكمة املعنيـة أن    . احملامني هم الذين حيق هلم دون سواهم حضور املرافعات يف احملكمة          

ويف هذه القضية، مل يكن حضور صاحب البالغ يف اجللـسة          . تقرر حضور املتهم يف القضية    
  .جانب صاحب البالغ وال من جانب حماميهاليت عقدت أمام حمكمة النقض مطلوباً ال من 

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، ينبغي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وفقـاً                  ١-٥

مبوجـب   من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان هذا االدعـاء مقبـوالً أم ال       ٩٣للمادة  
  .الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد

وقد حتققت اللجنة من أن املسألة نفسها ليست قيد البحث يف إطار أي إجراء آخر                 ٢-٥
 مـن   ٥من املـادة    ) أ(٢لية، وفقاً ملا تقضي به الفقرة       من إجراءات التحقيق أو التسوية الدو     

استنفد سبل الطعن الداخليـة،     وتالحظ أيضاً أن صاحب البالغ قد       . الربوتوكول االختياري 
  .كما أقرت بذلك الدولة الطرف

وحتيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البالغ بشأن حرمانه من حريته بشكل غـري               ٣-٥
 ٩ من املادة    ٥ و ١قانوين بدعوى حدوث عدة خمالفات إجرائية، مما يشكل انتهاكاً للفقرتني           

كم الصادر ضده ال يشري إىل تاريخ بدء        وحتيط علماً بزعم صاحب البالغ أن احل      . من العهد 
التنفيذ وال إىل نوع املؤسسة اليت سيقضي فيها هذه العقوبة والنظام الذي ينطبق عليها، وهو               

وتالحظ اللجنة أن احلكم الصادر ضد صاحب       . ما يشكل انتهاكاً لقانون اإلجراءات اجلنائية     
 قانوين وأن شروط التـشريع احمللـي   البالغ يستند إىل قرار احملكمة، أي أنه قائم على أساس         

ولذلك تعترب اللجنـة أن     . بشأن املعلومات اليت جيب أن ترد يف احلكم خترج عن نطاق العهد           
هذا اجلزء من الشكوى ال يتمشى من حيث االختصاص املوضوعي مع أحكام العهد وأنه غري 

  . من الربوتوكول االختياري٣مقبول من مث مبوجب املادة 
 من العهد بشأن التمييـز  ٢٦ بصدد املادة   لجنة علماً بادعاء صاحب البالغ    وحتيط ال   ٤-٥

املمارس يف تطبيق عقوبة اإلعدام والسجن مدى احلياة على أسـاس املركـز االجتمـاعي               
وفيما يتعلق باالدعاء اخلاص باملركز االجتماعي، فلم يقدم صاحب البالغ ما يكفي            . واجلنس

  . املقبوليةمن اإلثباتات لدعم شكواه ألغراض 
وفيما يتعلق بادعاء التمييز على أساس اجلنس يف مسألة تطبيق عقوبة السجن مـدى            ٥-٥

احلياة، فال ميكن فصل هذا االدعاء عن ذلك املتعلق بعقوبة اإلعدام ألن العقوبة بالسجن مدى      
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أما فيما يتعلق حبجة عدم تطبيـق       . احلياة قد نتجت عن استبدال حكم اإلعدام الصادر ضده        
قوبة اإلعدام على النساء وأن ذلك يشكل من مث متييزاً ضد الرجال، فتشري اللجنة املعنيـة                ع

أشكال االختالف يف    حبقوق اإلنسان إىل سوابقها القضائية لإلفادة بأنه ال جيوز اعتبار مجيع          
 من العهد تقضي بأن مجيـع تـدابري   ٦وملا كانت املادة  . )١(٢٦املعاملة متييزية مبوجب املادة     

، فترى اللجنـة    )٢(لغاء عقوبة اإلعدام جيب أن تعترب تقدماً فيما يتعلق بالتمتع باحلق يف احلياة            إ
وعليه، . ٢٦أن هذا اإلعفاء من عقوبة اإلعدام ال ميكن أن يشكل معاملة متييزية منافية للمادة              

  .فإن هذا االدعاء مل يدعم مبا فيه الكفاية ألغراض املقبولية
 ١ب الفقرتني    االدعاءات األخرى اليت قدمها صاحب البالغ مبوج       وتعترب اللجنة أن    ٦-٥
 من العهد قد دعمت مبا فيـه الكفايـة         ٥ من املادة    ١، والفقرة   ١٤من املادة   ) د(و) ب(٣و

  .مقبولة ألغراض املقبولية وتعلن أهنا

  النظر يف األسس املوضوعية    
ضوء مجيع املعلومـات الـيت      نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا البالغ يف            ١-٦

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١أتاحها هلا الطرفان وفقاً ملا تنص عليه الفقرة 
وحتيط اللجنة علماً مبا زعم به صاحب البالغ من أن هيئة قضاة مشكلة بشكل غري                 ٢-٦

 جانـب   قانوين هي اليت أصدرت احلكم ضده؛ وأنه مل يتم التوقيع على احلكم بالنقض مـن              
مجيع القضاة؛ وأن صاحب البالغ مل حيصل على حمضر اجللسة ومل يوقع عليه، ممـا يـشكل       

وحتيط اللجنة علماً مبالحظة الدولة الطرف الـيت        .  من العهد  ١٤ من املادة    ١انتهاكاً للفقرة   
 ١٥تفيد بأن اختيار تشكيل هيئة احملكمة من امتيازات احملكمة نفسها وفقاً ملا تقضي به املادة                

وأن االلتزام  . من قانون اإلجراءات اجلنائية يف مجهورية روسيا االحتادية االشتراكية السوفياتية         
 سنة أو عقوبة بالسجن مدى      ١٥ بنظر القضايا اليت تفرض فيها عقوبة بالسجن ملدة تتجاوز        

احلياة أو عقوبة اإلعدام من جانب هيئة مشكلة من ثالثة قضاة حمترفني منصوص عليه فقط يف 
 الذي بدأ نفـاذه     ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ٢١ الصادر يف    ١٦٠القانون االحتادي رقم    

وحتيط اللجنـة   . ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧بعد صدور احلكم على صاحب البالغ يف        
علماً مبا أفادت به الدولة الطرف بأن مجيع قضاة احملكمة اجلنائية قد وقعـوا علـى احلكـم                  

كمة وأن نسخة احلكم هي اليت جرى التحقق منها فقط من جانـب             األصلي الصادر عن احمل   
وحتاجي الدولة الطرف بأن صاحب البالغ مل يطلـب         . قاض واحد مبوجب القواعد املنطبقة    

وتالحظ اللجنـة أن صـاحب الـبالغ مل      . نسخة من حمضر اجللسة اليت عقدت يف احملكمة       
 ذات صلة، تستنتج اللجنـة أن       وما مل تكن هناك أية معلومات أخرى      . يدحض هذه املزاعم  

  . من العهد٤ من املادة ١وقائع القضية ال تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 
__________ 

أبريـل  / نيسان ٩، اعتمدت اآلراء يف     زوان دي فريس ضد هولندا    ،  ١٩٨٤/١٨٢انظر البالغ رقم     )١(
 .١٣، الفقرة ١٩٨٧

 .٦، الفقرة ٣٠/٠٤/٨٢): ٦املادة (احلق يف احلياة : ٦التعليق العام رقم  )٢(
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وحتيط اللجنة علماً حبجة صاحب البالغ اليت تؤكد أن مرسوم العفو الرئاسي يتناىف               ٣-٦
وينص املرسوم األخري علـى     . ١٩٩٩فرباير  / شباط ٢ومرسوم احملكمة الدستورية الصادر يف      

 من دسـتور االحتـاد      ٤٦و) ٢(٢٠ و ١٩عقوبة اإلعدام غري قانونية وأهنا تنتهك املواد        أن  
ويزعم . الروسي إذ ال تتاح لكل مواطن فرصة نظر قضيته من جانب حمكمة هبا هيئة حملفني              

 بعدما كانـت    ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢صاحب البالغ أن الرئيس أصدر مرسومه بالعفو يف         
وعندما صدر احلكم على . 3Pفعل مبرسوم احملكمة الدستورية رقم عقوبة اإلعدام قد ألغيت بال

، مل تكن قد أنشئت بعد حمكمة هبيئـة حملفـني يف منطقـة              ١٩٩٤صاحب البالغ يف عام     
وحتـيط  . كراسنويارسك، ويدعي صاحب البالغ أن ذلك ينتهك مبدأ املساواة أمام احملاكم          

 حيـدد  3Pرسوم احملكمة الدستورية رقـم  اللجنة علماً مبا أفادت به الدولة الطرف وهو أن م      
، وهو تاريخ ال جيوز بعده إصدار حكم باإلعـدام علـى أي             ١٩٩٩فرباير  / شباط ٢تاريخ  
 الذي يتناول   ٢من الباب    ٦وحتيط علماً أيضاً حبجة الدولة الطرف ومفادها أن الفقرة          . متهم

جراء السابق الذي يقـضي     من الدستور تنص على استبقاء اإل     " األحكام اخلتامية واالنتقالية  "
بأن تنظر احملاكم هذه الفئة من القضايا إىل أن ُيعتمد القانون االحتادي الذي حيدد إجراء نظر                

وتشري اللجنة إىل أحكام قضائها لإلفادة بأن العهد        . القضايا من جانب حمكمة هبا هيئة حملفني      
ائية أمام حمكمة هبا هيئـة      ال يتضمن أي حكم يقضي حبق الفرد يف أن حياكم يف القضايا اجلن            

حملفني، وأن التشريع احمللي إذا كان خيول هذا احلق ومينحه لبعض األفراد املتهمني بارتكـاب       
وأيـة  . جرائم، فيجب أن ُيمنح هذا احلق آلخرين ممن هم يف وضع مماثل على أساس املساواة  

ـ              وتالحـظ  . ةحالة متييز يف هذا الصدد جيب أن تكون قائمة على أسس موضوعية ومعقول
هو الذي حيسم املـسألة      )٣(اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على أن القانون االحتادي         

املتعلقة مبعرفة ما إذا كان ميكن حماكمة املتهم من جانب حمكمة هبا هيئة حملفني، ولكـن مل                 
 وكون دولة طرف دولة هلا هيكل فيدرايل جييز      . يكن هناك قانون احتادي بشأن هذا املوضوع      

الفوارق بني الوحدات الفيدرالية فيما يتعلق باحملاكمة هبيئة حملفني أمر ال يشكل يف حد ذاتـه   
  . من العهد١٤ من املادة ١انتهاكاً للفقرة 

وحتيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البالغ أن معظم إجراءات التحقيـق قـد مت يف                 ٤-٦
يف غياب حمام ومل حيضر ال هـو        غياب حمام؛ وأنه اطلع بنفسه على ملف القضية مرة أخرى           

وال حماميه اجللسة اليت عقدت يف حمكمة النقض بالرغم من أن حضور حمام أمر إلزامـي يف                  
. القضايا اليت تفرض فيها عقوبة اإلعدام وذلك حىت إذا رفض املتـهم املـساعدة القانونيـة               

ضور حمام،  وتدحض الدولة الطرف هذه االدعاءات مصرحة بأن مجيع اإلجراءات قد متت حب           
ما عدا االستجوابات الثالثة األوىل اليت أجريت مع صاحب البالغ بصفته شخصاً مشتبهاً فيه              

ولـدى  . ومرة بصفته متهماً ألنه رفض بنفسه خدمات حمام يف هذه املرحلة من اإلجراءات            
االطالع على ملف القضية، أراد صاحب البالغ دراسته مبعزل عن حماميه، ومل يطلب ال هو               

ومل يدحض صاحب البالغ حجـج الدولـة        . حماميه حضور اجللسة يف حمكمة النقض     وال  

__________ 

 .٧-٤ و٧-٢، الفقرتان شيبان وآخرون ضد االحتاد الروسي، ٢٦ بصدد املادة ١٩٩٧/٧٩٠انظر البالغ رقم  ) ٣(
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وما مل تكن هناك أية معلومات أخرى ذات صلة، تستنتج اللجنة أنه مل حيدث              . الطرف هذه 
  .  من العهد١٤من املادة ) د(و) ب(٣انتهاك للفقرة 

 مـن   ١٥من املـادة     ١وفيما يتعلق باالدعاء املقدم من صاحب البالغ وفقاً للفقرة            ٥-٦
العهد ومفاده أن استبدال حكم اإلعدام بالسجن مدى احلياة يشكل عقوبة أشد من تلك اليت               
نص عليها القانون الذي كان ينطبق وقت ارتكاب اجلرائم، حتيط اللجنة علماً حبجة صاحب              

غي من البالغ ومفادها أن القانون مل يكن يشمل العقوبة بالسجن مدى احلياة وأنه ما كان ينب           
علـى أهنـا    . سنة فقط١٥مث استبدال حكم اإلعدام بالسجن مدى احلياة، بل بالسجن ملدة      

 من القـانون اجلنـائي يف       ٢٤ من املادة    ١تشري إىل أن الدولة الطرف قد أفادت بأن الفقرة          
مجهورية روسيا االحتادية االشتراكية السوفياتية، الذي كان سارياً وقت إدانة صاحب البالغ،    

  .  تقضي باستبدال عقوبة اإلعدام بالسجن مدى احلياةكانت
وحتيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحب البالغ قدم أيضاً حججاً إضافية، أال وهي أن                ٦-٦

مرسوم العفو قد صدر بدون موافقته ودون أن يقدم طلباً خطياً؛ وأنه مل ينشر يف الـصحافة؛      
بة بالسجن مدى احلياة بشكل غري      ومل يصدر لكل شخص مدان على حدة؛ وأنه يقضي عقو         

من املرسوم اليت ال حتمل توقيع الرئيس وال رقم التسجيل وال           " مقتطفات"قانوين على أساس    
شعار الدولة الرمسي يف اخلتم؛ وأنه مل يطلع بالكامل على مرسوم العفو الرئاسي ألنه مل حيصل           

م هي الوحيدة اليت حيق هلـا  على نسخة من املرسوم؛ وأن الرئيس أصدر املرسوم ولكن احملاك       
" اجلـرائم البالغـة اخلطـورة     "حتديد العقوبة؛ وأخرياً أن اجلرائم اليت ارتكبها تندرج يف فئة           

املنصوص عليها يف القانون اجلنائي اجلديد واليت تترتب عليها عقوبات أشد وأن هذا القانون              
 تنص على أن طابع العقوبة      ١٥ من املادة    ١وتالحظ اللجنة أن الفقرة     . ال ينطبق عليه من مث    

والغرض منها ووصفها يف القانون الوطين واإلجراءات املرتبطة بتحديد العقوبـة وتطبيقهـا             
وتفيد اللجنة بأن العفو إجراء يتسم يف جوهره بطـابع          . تشكل جزءاً من اإلجراءات اجلنائية    

وتعتـرب  . قضائيإنساين أو تقديري أو تدفعه اعتبارات العدالة وال يكون معناه حدوث خطأ             
اللجنة أنه حىت مع تعديل احلكم الصادر على صاحب البالغ كجزء من اإلجراءات اجلنائية،              
فإنه يندرج بالفعل ضمن احلدود املنصوص عليها يف القانون اجلنائي القدمي والقانون اجلنـائي       

  . من العهد مل تنتهك١٥ من املادة ١وتستنتج من مث أن الفقرة . اجلديد على السواء
 مـن   ٥ مـن املـادة      ٤واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -٧

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسة، تـرى أن             
الوقائع املعروضة عليها ال تكشف عن حدوث انتهاك ألي حكم من أحكام العهد اليت تذرع             

  .هبا صاحب البالغ
. مدت باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو النص األصـلي           اعت[

تقريـر اللجنـة الـسنوي إىل       وستصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجـزء مـن          
  .]العامة اجلمعية

        


