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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  املعنية حبقوق اإلنسانة اللجن
   والتسعونالثامنةالدورة 

  ٢٠١٠مارس /آذار ٢٦-٨

  قرار    
  ١٥٧٢/٢٠٠٧البالغ رقم     

 الـسيد   ميثله احملامي (السيد بانتيليمون ماثيوداكيس        :املقدم من
  )ميتاكساكيالسيدة  واحملامية ياتاغانتزيديس

  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية
  اليونان    :الدولة الطرف
نـوفمرب  /تشرين الثاين  ١٢ويناير  /كانون الثاين  ١٢    :تاريخ البالغ

  )تنييتاريخ الرسالتني األول (٢٠٠٦
  ٢٠١٠مارس / آذار١٩   :تاريخ اعتماد القرار

 الشهادة اجلامعية لـصاحب الـبالغ حبجـة         إلغاء    :املوضوع
  والتزوير التزييف

توافق االدعاءات مع أحكام العهـد؛ عـدم        عدم      :املسائل اإلجرائية
  استنفاد سبل االنتصاف احمللية 

قرينة الرباءة؛ احلق يف مراجعة قضائية تقـوم هبـا              :املسائل املوضوعية
  حمكمة أعلى درجة وفقاً للقانون

  ١٤ من املادة ٥ و٢قرتان الف    : مواد العهد
  ٥من املادة ) ب(٢، والفقرة ٣املادة   :مواد الربوتوكول االختياري

  ]مرفق[
__________ 
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  رفقامل  

 امللحق  لربوتوكول االختياري  مبوجب ا  اإلنسانقرار اللجنة املعنية حبقوق         
  )الدورة الثامنة والتسعون(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  بشأن

  **١٥٧٢/٢٠٠٧ رقم البالغ    
ميثله احملامي الـسيد    (السيد بانتيليمون ماثيوداكيس        :املقدم من

  )ميتاكساكيالسيدة ياتاغانتزيديس واحملامية 
  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية

  اليونان    :الدولة الطرف
نـوفمرب  /تشرين الثاين  ١٢ويناير  /كانون الثاين  ١٢    :تاريخ البالغ

  )لتني األوليتنيتاريخ الرسا (٢٠٠٦
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨ املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      
  املدنية والسياسية، باحلقوق
  ،٢٠١٠مارس / آذار١٩ يف إذ اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن املقبولية    
، ٢٠٠٦وفمرب  ن/تشرين الثاين  ١٢ويناير  /كانون الثاين  ١٢صاحب البالغ، املؤرخ      -١

ويـدعي  . ١٩٦٨هو السيد بانتيليمون ماثيوداكيس، وهو مواطن يوناين من مواليـد عـام       
صاحب البالغ أن اليونان انتهكت حقه يف أن ُيعترب بريئاً ويف أن يطعن باالسـتئناف أمـام                 

وميثله احملـامي الـسيد     .  من العهد  ١٤ من املادة    ٥ و ٢حمكمة أعلى درجة مبوجب الفقرتني      
  .زيديس واحملامية السيدة إيليين ميتاكساكيتيس ياتاغانبانايوت

__________ 

يد، السيد عبد الفتاح عمر، والسيد األزهري بوز      :  أمساؤهم يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية      شارك    **  
والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والـسيد يـوغي إيواسـاوا،      والسيد حمجوب اهليبة،    والسيدة كريستني شانيه،    

والسيدة هيلني كيلر، والسيد راجسومر الاله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطـوانيال              
والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،    ،   ثريو -موتوك، والسيد مايكل أوفالهريت، والسيد خوسيه لويس سانشيز         

  .والسري ناجيل روديل، والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيد كريستر تيلني
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  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ    
 قرر جملس إدارة جامعة العلوم التقنية يف أثينا إلغاء الشهادة           ١٩٩٨مايو  /أيار ١٥يف    ١-٢
 يف ختـصص هندسـة الكهربـاء        ١٩٩٥ب البالغ عـام     حعية اليت حصل عليها صا    ماجلا

الكافية يف مثاٍن من املواد الدراسـية       التأهيلية  صوله على الدرجات     حبجة عدم ح   ،واحلاسوب
العالمات احملصلة يف تسع مواد أخرى، دون اإلشارة إىل ضلوع صـاحب            ) حتسني(وتزييف  

وقرر اجمللس كذلك فتح حتقيق إداري للنظر فيما يلزم اختاذه من           . البالغ يف التزوير والتزييف   
ب وظيفة، طلب صاحب البالغ إىل جامعة العلوم التقنية         ولغرض تقدمي طل  . إجراءات إضافية 

نـوفمرب  /تشرين الثاين  ١٤ويف  . أن تسلمه بياناً بالعالمات اليت حصل عليها خالل دراساته        
رار جملس إدارة اجلامعة حبجة أن اجمللس       ـ، ألغت حمكمة االستئناف اإلدارية يف أثينا ق       ٢٠٠٠

، وبعد االستماع إىل    ٢٠٠١يناير  /كانون الثاين  ٢٦ويف  . مل يستمع إىل أقوال صاحب البالغ     
. صاحب البالغ، قرر جملس إدارة اجلامعة إلغاء شهادته اجلامعية لنفس األسباب املذكورة آنفاً  

، رفضت حمكمة االستئناف اإلدارية يف أثينا االستئناف املقدم من          ٢٠٠٢فرباير  /شباط ١ويف  
 أساس حكم صدر عن القاضي املنفرد حملكمة        وينبين قرار احملكمة جزئياً على    . صاحب البالغ 

 شـهراً   ١٨ ويقضي بسجن صاحب البالغ ملـدة        ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول ١اجلنح يف أثينا يف     
 شهراً بتهمة احلصول على شهادة مزيفة عن طريق الغـش           ١٢بتهمة تزييف شهادات وملدة     

دولة مل يكن   ويدعي صاحب البالغ أن أي طعن بالنقض أمام جملس ال         ). ٢-٢انظر الفقرة   (
لى األخطاء القانونيـة    ـصر ع ـة تقت ـسيجدي نفعاً ألن املراجعة اليت يقوم هبا جملس الدول        

  . وال تشمل احلكم املتعلق باملسائل الوقائعية
، قضى القاضي املنفرد حملكمة     ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول ١ومثلما سبقت اإلشارة، ففي       ٢-٢

 شهراً الرتكابه جرمية تزييف شهادات، ١٨ملدة اجلنح يف أثينا مبعاقبة صاحب البالغ بالسجن 
وقد خلصت احملكمة إىل    .  عن طريق الغش   يفة شهراً أخرى حلصوله على شهادة مز      ١٢وملدة  

 املمنوحة من معهد التعليم التكنولوجي، وهو مـا         امعية البالغ زيف شهادته اجل    بأن صاح 
 يف ختصص هندسة الكهرباء   عيةجلاممسح له بااللتحاق باجلامعة، وإىل أنه حصل على شهادته ا         

 تابعة  ، أكدت هيئة استئناف   ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين  ١٤ويف  . واحلاسوب عن طريق الغش   
ومبا أن احملكمة مل تنظر من جديـد  . حملكمة اجلنح يف أثينا تتألف من ثالثة قضاة، قرار اإلدانة   

كمة العليا مـدعياً أن     يف وقائع القضية، استأنف صاحب البالغ احلكم الصادر حبقه أمام احمل          
 ،٢٠٠٣يوليـه   /متوز ١٦ويف  . القرار ال يقوم على أسس قانونية كافية وأن احلكم يفتقر إىل التعليل           

  .رفضت احملكمة العليا استئناف صاحب البالغ
، أعلنت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان أن        ٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين  ٥ويف    ٣-٢

  .)١(بالغ غري مقبولةالشكوى املقدمة من صاحب ال

__________ 

 . من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان٣٥ و٣٤أعلنت احملكمة عدم قبول االلتماس مبوجب املادتني  )١(
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  الشكوى
 ٥ و٢يدعي صاحب البالغ أنه وقع وضحية انتهاك الدولة الطرف ألحكام الفقرتني       ١-٣

ويزعم أن القرارات الصادرة عن حمكمة االستئناف اإلداريـة قـد           .  من العهد  ١٤من املادة   
 الـبالغ،  انتهكت حقه يف أن ُيعترب بريئاً، وهو مبدأ ينظر فيه القضاة، حسب مزاعم صاحب            

حبكم منصبهم، ُمعترباً أن القرار استند كلياً إىل حكم القاضي املنفرد التابع حملكمة اجلُنح، يف               
ويزعم صاحب البالغ كـذلك أن      . حني مل ُينظر بعد يف طعنه املقدم إىل حمكمة االستئناف         

 من  ٢ة   انتهك أيضاً أحكام الفقر    ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٦احلكم الصادر عن احملكمة العليا يف       
أن ويزعم صاحب الـبالغ أيـضاً       .  باعتبار أن هذا احلكم ال ُيبيِّن أسباب الرفض        ١٤املادة  

 كلياً على نتائج حتقيق إداري ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١حمكمة اجلُنح أسست قرارها الصادر يف 
وأخرياً، يزعم صاحب البالغ أن تقييم احملاكم احمللية        . ومل تنظر يف اجلوانب املوضوعية لقضيته     

طرق إىل مسألة للوقائع واألدلة املتعلقة بقضيته كان تقييماً تعسفياً، معترباً أن هذه احملاكم مل تت          
  . علمه باحملتوى املزيف لبطاقة عالماته، معترباً أن ذلك يشكل إنكاراً للعدالة

، الذي يكون مبوجبه    ٢٩٤٤/٢٠٠١ويزعم صاحب البالغ كذلك أن القانون رقم          ٢-٣
القرار الصادر عن حمكمة االستئناف اإلدارية غري قابل لالستئناف، هو قانون يشكّل خرقـاً              

ويؤكد أن أي طعن بالنقض أمام جملس الدولة مل         .  من العهد  ١٤ من املادة    ٥ألحكام الفقرة   
ويدفع صاحب البالغ بأنه على     . )٢(يكن سُيجدي نفعاً باعتبار أن اجمللس ال ينظر يف الوقائع         

الرغم من الطابع اإلداري لإلجراءات املعروضة على حمكمة االستئناف اإلدارية، فـإن قـرار    
 قد أدى إىل هتميشه اجتماعياً وإعاقته مالياً، وينبغي بالتايل اعتبار هـذا             إلغاء شهادته اجلامعية  

ويؤكد صاحب البالغ أن عدم إمكانية الطعن يف قرار حمكمـة االسـتئناف             . )٣(القرار مبثابة العقوبة  
   . من العهد١٤ من املادة ٥اإلدارية يشكل خرقاً من جانب الدولة الطرف ألحكام الفقرة 

  راءات املعروضة على اللجنةاملسائل واإلج    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف أحد البالغات، جيب على اللجنـة املعنيـة حبقـوق                   ١-٤

 من نظامها الداخلي، أن ُتقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أو غـري              ٩٣اإلنسان، وفقاً للمادة    
  .املدنية والسياسيةمقبول مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 

__________ 

؛ ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٧دة يف   ، اآلراء املعتم  جيالزاوسكاس ضد ليتوانيا  ،  ٨٣٦/١٩٩٨انظر البالغ رقم     )٢(
؛ ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ٣٠، اآلراء املعتمدة يف     جوزيف سيمي ضد إسبانيا   ،  ٩٨٦/٢٠٠١والبالغ رقم   
 .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٥، اآلراء املعتمدة يف تريون ضد إسبانيا، ١٠٧٣/٢٠٠٢والبالغ رقم 

 تـشرين   ٢٣ن، احلكـم الـصادر يف       ، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسا    إجنيل وآخرون ضد بولندا   انظر   )٣(
، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، احلكم الـصادر يف        ضد بلجيكا  تألبري وليكون ؛  ١٩٧٦نوفمرب  /الثاين
، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، احلكـم  غاريفالو آييب ضد اليونان   ؛  ١٩٨٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤

، اآلراء  فان دوزين ضد كندا   . غوردون د ،  ٥٠/١٩٧٩م  ؛ البالغ رق  ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ٢٤الصادر يف   
 .٢-١٠، الفقرة ١٩٨٢أبريل / نيسان٧املعتمدة يف 
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تشري اللجنة إىل ادعاءات صاحب البالغ اليت مفادها أن قرار حمكمـة االسـتئناف                ٢-٤
اإلدارية انبىن على احلكم االبتدائي يف حني مل ُينظر بعد يف طعنه باالستئناف، وأن القاضـي                

كمة العليا  املنفرد حملكمة اجلُنح أسَّس حكمه على حتقيق إداري أجرته اجلامعة، وأن حكم احمل            
 وإىل قراراهتا السابقة، واليت     ٣٢وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم       . يفتقر إىل التعليل الكايف   

 من العهد تنطبـق علـى       ١٤ من املادة    ٢مفادها أن قرينة الرباءة املنصوص عليها يف الفقرة         
صوص اإلجراءات لذلك، تعترب اللجنة أن ادعاء صاحب البالغ خب       . )٤(اإلجراءات اجلنائية فقط  

اإلدارية ال يتوافق مع أحكام العهد، وبناًء على ذلك ُتعلن أن اجلزء من هذا البالغ غري مقبول           
  .  من الربوتوكول االختياري٣مبوجب املادة 

ة بانتهاك الدولة الطـرف ألحكـام       ـوفيما خيص ادعاءات صاحب البالغ املتعلق       ٣-٤
لجنة أن صاحب البالغ مل ُيقدم األدلة الكافيـة          من العهد، تالحظ ال    ١٤ من املادة    ٢الفقرة  

ول مبوجـب   ـإلثبات هذا االدعاء، وبناًء على ذلك ُتعلن أن هذا اجلزء من البالغ غري مقب             
  . من الربوتوكول االختياري٢املادة 

  ادعاء صاحب البالغ الذي مفاده أن قرار إلغاء شـهاداته اجلامعيـة،            إىل اللجنة   أشارتو  ٤-٤
الطابع اإلداري لإلجراءات أمام حمكمة االستئناف اإلدارية، ينبغي أن ُينظـر           وعلى الرغم من    
والحظت أيضاً أن قضية صاحب البالغ قد نظر فيها كل مـن احملكمـة              . إليه مبثابة العقوبة  

 ٥، فإهنا تالحظ أن الفقرة      ٣٢وإذ ُتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم       . اإلدارية واحملكمة اجلنائية  
وبنـاًء  . )٥( ال تنطبق على أي إجراء آخر ال يشكل جزءاً من إجراءات جنائية            ١٤من املادة   

 ال يتوافق مـع أحكـام       ١٤ من املادة    ٥عليه، تعترب اللجنة أن ادعاء صاحب البالغ مبوجب الفقرة          
  .  من الربوتوكول االختياري٣العهد، وُتعلن أن هذا اجلزء من البالغ غري مقبول مبوجب املادة 

  :عليه، ُتقرر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ما يليوبناًء   -٥
   من الربوتوكول االختياري؛٣ و٢عدم قبول البالغ مبوجب املادتني   )أ(  
  .إحالة هذا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحب البالغ  )ب(  

. اعُتمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو الـنص األصـلي            [
سيصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي املقـدَّم إىل              و

  .]اجلمعية العامة

        
  

__________ 

 .٣، الفقرة CCPR/C/GC/32انظر الوثيقة  )٤(
 .٤٦، الفقرة CCPR/C/GC/32انظر الوثيقة  )٥(


