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  املرفق

قرار اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الربوتوكـول االختيـاري              
 الـدورة  (اسية  امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسي        

  )الثامنة والتسعون
  بشأن

  **١٦١٦/٢٠٠٧البالغ رقم     
هرناندو مانزانو، وماريا كريستينا أوكـامبو       :املقدم من

ميثلهم (دي مانزانو، وبليساريو ديونغ مانزانو     
  ) مانزانوواحملامي كارلوس خولي

  أصحاب البالغ  :ضحايااألشخاص الذين يدعون أهنم 
  كولومبيا  :الدولة الطرف
ــسطس / آب٣  :تاريخ البالغ ــاريخ (٢٠٠٧أغـ              تـ

  )الرسالة األوىل
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨، املُنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      

  باحلقوق املدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠مارس / آذار١٩يف إذ اجتمعت   
  : ما يليتعتمد  

  قرار بشأن املقبولية    
 هم هرناندو مانزانو، وماريا كريستينا ٢٠٠٧يوليه / متوز١٨غ املؤرخ أصحاب البال  -١

أوكامبو دي مانزانو، وبليساريو ديونغ مانزانو، وهم مواطنـون كولومبيـون يزعمـون أن       
__________ 

السيد عبد الفتـاح عمـر، والـسيد        : شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف النظر يف هذا البالغ           **  
الـسيد  أمني فـتح اهللا، و األزهري بوزيد، والسيدة كريستني شانيه، والسيد حمجوب اهليبة، والسيد أمحد          

لر، والسيد راجسومر الاله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة         يساوا، والسيدة هيلني ك   يوغي إيوا 
 ثريو، والسري ناجيـل     - أنطوانيال موتوك، والسيد مايكل أوفالهريت، والسيد خوسيه لويس سانشيز           ايولي

         من النظام الداخلي للجنة،     ٩٠ للمادة   ووفقاً. يل، والسيد كريستر تيلني   ولفياروديل، والسيد فابيان عمر س    
 .مل يشارك عضو اللجنة السيد رافائيل ريفاس بوسادا يف اعتماد هذا القرار



CCPR/C/98/D/1616/2007 

GE.10-42288 4 

.  من العهد قد انُتهكت من ِقبل كولومبيـا        ١٤ من املادة    ١حقوقهم القائمة مبوجب الفقرة     
. ١٩٧٦مارس  / آذار ٢٣الدولة الطرف يف    بالنسبة إىل     الربوتوكول االختياري  بدأ نفاذ وقد  

  . مانزانوليووأصحاب البالغ ميثلهم احملامي كارلوس خو

  الوقائع كما قدمها أصحاب البالغ    
وكان . برانكيا مكتب حماماة يف     ١٩٨٤كان للسيد مانزانو والسيد ديونغ منذ عام          ١-٢

) Colpuertos(رتـوس   ييـة كولبو  شركة موانئ كولومبيـا احلكوم    موظفون يف   من زبائنهم   
. املسؤولة عن أنشطة مجيع املوانئ يف البلد وصاحبة مجيع األصول املستخَدمة يف هذه األنشطة       

 بيع أصول هذه الشركة ملشترين من القطـاع         (1991)01وقررت الدولة مبوجب القانون رقم      
جـب املرسـوم رقـم      ومبو. ديون الشركة املتبقية   امليزانية الوطنية    اخلاص، وبذلك ُحمِّلت  

أنشأت احلكومة صندوق املسؤولية االجتماعية لتـصفية مـوانئ كولومبيـا           ) ١٩٩٢(٣٦
. رتوس غري املُسدَّدة  يوأُنيطت به مسؤولية خدمة مجيع ديون شركة كولبو       ) رتوسيفونكولبو(

لموانئ الـيت   القطاع اخلاص ل  إمكانية أن تساعد شركات      (1991)01وقد توخى القانون رقم     
  . شراء أصول امليناء يف تسديد هذه الديون، لكن ذلك مل يتحقق قطأُنشئت ل

 وبلـغ   ١٩٩٣يناير  / كانون الثاين  ١رتوس عملياته يف    يوقد باشر صندوق فونكولبو     ٢-٢
 زبون يتلقون مجيعاً معاشاً تقاعدياً مـن        ١٠٠عدد زبائن مكتب حماماة أصحاب البالغ حنو        

بسبب التأخريات اليت بـدأت     املذكور  حملاماة   وقد اتصل هؤالء مبكتب ا     ،رتوسيشركة كولبو 
 مسؤولية اخلدمة   ،رتوسيوبعد أن آلت إىل صندوق فونكولبو     . تقع يف دفع معاشاهتم التقاعدية    

        رتوس ازداد التأخري يف دفع املعاشـات التقاعديـة         يالكاملة للديون اليت خلَّفتها شركة كولبو     
 بلغ عدد   ،١٩٩٨ويف بداية عام    . دة من احملامني  مما اضطر آالف املتقاعدين إىل طلب املساع      
حبريتهم وبـصورة   إليه   آالف زبون جلأوا     ٥ ٠٠٠زبائن مكتب السيد مانزانو للمحاماة حنو       

عفوية ومنحوه صالحية متثيلهم أمام احملاكم العمالية للحصول علـى معاشـاهتم التقاعديـة          
رتوس ي صندوق فونكولبو  ويف ذلك الوقت صار تسديد ديون     . مستحقة هلم عن شهور خلت    

 مما أدى إىل    ،ُيحمَّل بكامله للميزانية الوطنية دون أن تساهم شركات املوانئ بشيء من ذلك           
واستمعت حماكم وجمالس العمل ذات الصلة للمطالبات القانونية        . نشوء مشكلة مالية كبرية   

بـوزارة  فتوصلت إىل تسويات ودية حبسب االقتضاء ومن خالل مفتشيات العمل املُلحقـة             
  .الضمان االجتماعي

 محلة اضطهاد عشوائية ضد مجيع      شنتوُيحاجج أصحاب البالغ بالقول إن الدولة         ٣-٢
أولئك الذين ُيدافعون عن املتقاعدين بطريقة أو أخرى، وذلك بسبب ما واجهها من عجز يف               

سـل  ، أر ١٩٩٩ويف مطلع عـام     . امليزانية جراء ذلك وبغية جتّنب دفع املعاشات التقاعدية       
ده إىل حماكم العمـل يف      السناتور خاميي فارغس، وهو مناهض سياسي لعائلة مانزانو، مساع        

ويف أعقاب هذه الزيارة، باشر مكتب      .  لدراسة الدعاوى املقدَّمة من السيد مانزانو      بارانكويا
ويف . النيابة العامة بدون أي سبب إجراء حتقيـق أويل يف معـامالت أصـحاب الـبالغ               
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 تال السناتور فارغس يف أثناء جلسة رمسية للربملان قائمة بأمساء أفـراد   ،١٩٩٩أغسطس  /آب
رتوس، وضـمت هـذه     ييطالبون بدفع تعويضاهتم الشهرية املستحقة من صندوق فونكولبو       

قضاة وكُتاب حماكم ومفتشني من مكتب العمل ومـديرين مـن الـصندوق             أمساء  القائمة  
وقد ورد اسم هرناندو مـانزانو يف       . هذا األمر وحمامني، وطلب إىل النائب العام أن حيقق يف         

إليه النيابة العامة وطلب ، استدعاه مكتب ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٣ويف . تلك القائمة
أبريل / نيسان١٤ضده يف كانت قد رفعت توضيح املخالفات املزعومة يف سياق الدعوى اليت     

ويف . اهتامات جنائيـة  العامة إليه   النيابة، وجَّه مكتب    قدمهاورغم التوضيحات اليت    . ١٩٩٩
 مطالبة بدفع العادية تقدمت جمموعة من زبائنه بشكاوى ضده يف احملكمة اجلنائية           ،الوقت ذاته 

وقد سـوِّيت   . تلك اليت اُتفق عليها يف عقود اخلدمات اليت أُبرمت معه         اليت زادت عن    بالغ  امل
  .هذه الشكاوى لصاحل صاحب البالغ

مل حياكموا يف حماكم عادية؛     " قائمة فارغس "ردت أمساؤهم يف    واألشخاص الذين و    ٤-٢
 هيئة قضائية   ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٤ املؤرخ   ١٧٩٩فقد أنشأ اجمللس العايل للقضاء بالقرار رقم        

رتوس يخاصة يقتصر عملها على الدعاوى اجلنائية املتعلقة بأفعال تتصل بتصفية شركة كولبو           
ك اهليئة من حمكمتني من حماكم الـدائرة اجلنائيـة         وقد تألفت تل  . رتوسيوصندوق فونكولبو 

وجاء يف نص ذلك القرار أنه صدر مبوجب . وحمكمة عالية حملية واحدة تقع مجيعها يف بوغوتا
بشأن تنظيم إدارة العدل، وهي املادة اليت تتنـاول         ) ١٩٩٦(٢٧٠ من القانون رقم     ٦٣املادة  

وكان من املفترض   .  النظام القضائي  يفراكمة  التدابري اليت ترمي إىل ختفيف عبء القضايا املت       
األحداث املزعومة ألن أصحاب البالغ إىل حمكمة جنائية يف بارانكويا، ضد  دعوى  الأن ُتقدَّم   

غري أن الدعوى ُعرضت علـى أول       . يقيمون يف تلك املدينة   فيها  املتهمني  ألن  وقعت فيها و  
 ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤غ يف   حمكمة من احملاكم آنفة الذكر اليت أدانت أصحاب البال        

بارتكاب ذنب املشاركة يف فعل احتيال مشدَّد وأدانتهم باعتبارهم املرتكبني الرئيسيني ألفعال            
سار العدالة، وتقدمي معلومات    يف تضليل م  اختالس عن طريق االستيالء ملنفعة طرف ثالث، و       

،  شـهراً  ١٥٠ن ملدة   وقد ُحكم عليهم بالسج   .  عام وتزوير وثيقة عامة باسم مسؤول    كاذبة  
وقـد اسـتأنف    . غرامـة ودفع   ، سنوات ١٠من حقوقهم وواجباهتم العامة ملدة      واحلرمان  

االستئناف الغرفة اجلنائية لتـصفية قـضايا       دعوى   ونظرت يف    ،أصحاب البالغ ذلك احلكم   
 ٣١رتوس التابعة للمحكمة العالية يف مقاطعة بوغوتا القضائية وذلـك يف            يصندوق فونكولبو 

وأما فيما  .  مشدَّد احتيالوردت هذه احملكمة حكم اإلدانة بارتكاب فعل        . ٢٠٠٥ايو  م/أيار
يتعلق بُتهم ارتكاب أفعال االختالس باالستيالء على أموال ملنفعة طرف ثالث واملسؤولية عن             

وتزوير وثيقة رمسية باسم مـسؤول      كاذبة،  ذلك، وتضليل مسار القضاء، وتقدمي معلومات       
مثاين سنوات وشهر واحد مع احلرمان      ملدة  السجن  بعقوبة  كمة احلكم   فقد خفَّضت احمل  عام،  

  .من احلقوق والواجبات ملدة تعادل مدة العقوبة الرئيسية، وفرضت غرامة
  وقدم أصحاب البالغ دعوى بالنقض لدى احملكمة العليا اليت اختذت قراراً بـشأهنا              ٥-٢

املتعلقة باالحتيال، وتـضليل مـسار       معتربةً اإلجراءات اجلنائية     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧يف  
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، وتزوير وثيقة عامة باسم مسؤول عام إجراءات سـقطت          كاذبةالقضاء، وتقدمي معلومات    
. غري أن احملكمة العليا مل تعترب اإلجراء املتعلق باالختالس ساقطاً بفعل التقـادم            . بفعل التقادم 

قض، مبا يف ذلك حجتهم     ونظرت احملكمة يف احلجج املقدمة من أصحاب البالغ كأساس للن         
ـ  القائلة إن قرار اهليئة القضائية باطل ألنه ليس لتلك اهليئة اختصاص             شكل انتـهاكاً   ألهنا ت

أبريل / نيسان ٩ ورفضت احملكمة االستئناف يف قرارها املؤرخ        ،مزعوماً ملبدأ القاضي الطبيعي   
ص، فقد ذكرت   وفيما يتعلق بزعم أصحاب البالغ أنه ليس للهيئة القضائية اختصا         . ٢٠٠٧

 يف املمارسـة    ،احملكمة العليا مجلة أمور منها أن املستأنفني مل يبينوا الطريقة اليت قيدت هبـا             
هبا قواعد حماكمتهم   عدلت   ضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة هلم أو الطريقة اليت          ،العملية

 قبل الغرفة اإلدارية    حبيث تلحق ضرراً حبقوقهم، وأكدت أن إنشاء اهليئات القضائية املعنية من          
                 مـن القـانون     ٦٣ و ٢٥أسـاس قـانوين يف املـادتني        يقوم على   للمجلس العايل للقضاء    

  ).١٩٩٦(٢٧٠رقم 
 فيـه اعتبـار     يلتمسونوقدم أصحاب البالغ أيضاً طلب إعادة نظر يف ذلك القرار             ٦-٢

احملكمة العليا ذلك الطلب يف     ورفضت  . اإلجراء اجلنائي بشأن االختالس ساقطاً بفعل التقادم      
  .٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٠قرارها املؤرخ 

ويؤكد أصحاب البالغ أهنم تلقوا هتديدات من مجاعات مسلحة بسبب احملاكمة، مما              ٧-٢
ويف تنفيذ احلكم الصادر يف حقهم جرى االستيالء علـى مجيـع            . اضطرهم للفرار من البلد   

  .األصول اليت ميلكوهنا

  الشكوى    
 أصحاب البالغ أهنم ضحايا انتهاك للحق يف اإلجراءات القانونيـة الواجبـة             يزعم  -٣

  : من العهد، وذلك لألسباب التالية١٤ من املادة ١مبقتضى الفقرة 
حملاكمة مرتكيب  خصيصاً   ٢٠٠٣ُنظرت دعواهم يف حمكمة أنشئت يف عام          )١(  

اة الذين عينـوا هلـا قبلـوا         ألن القض  حتيزاألفعال اليت اهتموا بارتكاهبا، وهذا ُيظهر وجود        
 ٦هذا انتهاك للمـادة  يف و. االهتامات املوجهة من النيابة العامة واليت ال تقوم على أي أساس       

            من قانون اإلجراءات اجلنائية، هذه املادة اليت تنص على عدم جواز حماكمـة أي شـخص               
اهليئـات  أما  . فعل املزعوم وقت ارتكاب ال  يف  إال من قبل قاض خمتص أو حمكمة قائمة أصالً          

اليت نظرت يف قضيتهم فقد أنشئت على أساس مؤقت لفترة أربعة أشهر، ومع ذلك              القضائية  
          ولكـن   ،ويذكر أصحاب البالغ أهنم قدموا شكوى جنائية يف هذا الـصدد          . ال تزال قائمة  

  .مل ُينظر يف هذه الشكوى قط
فالقـانون  . هبا ال تشكل فعل اخـتالس     األفعال املزعومة اليت أدينوا بارتكا      )٢(  

موظف عام يستويل ملنفعته هو أو ملنفعة       "اجلنائي الكولوميب يعرف االختالس بأنه فعل يرتكبه        
على طرف ثالث على أصول متلكها الدولة أو مشاريع أو مؤسسات للدولة مصلحة فيها، أو               
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بإدارهتا أو الوصاية   العام  ول  أصول شبه مالية أو أموال، أو أصول تعود ألفراد ُعهد إىل املسؤ           
ذلك الفعـل   أركان  أساسيني من   ركنني  ووفقاً ألصحاب البالغ، فإن     ". عليها حبكم منصبه  

فأصحاب البالغ مل يكونوا    . والكسبوضع املوظف العام    : ليسا موجودين يف حالتهم ومها    
أمـا  . د الدولة موظفني عامني بل جمرد حمامني ميارسون احملاماة وقاموا فعالً بتقدمي دعوى ض           

ديون مستحقة جملموعة من املتقاعدين تتصل      بتسديد  على املطالبة   فاقتصرت   القضائية   مهنهم
، سلمت النيابة العامـة     "الكسب"بركن  وفيما يتعلق   . بعملهم ومل تسدد هلم من قبل الدولة      

متاماً والقضاة طوال فترة احملاكمة بأن الرسوم اليت تقاضاها صاحب البالغ هي رسوم قانونية              
  .)١(تهمة الكسبل، ولذلك ال يوجد أي أساس هومبوافقة موكلي

تأخريات  سببه   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٢انتهاء مهلة اإلجراءات اجلنائية يف        )٣(  
 ومـع   .تعزى إىل املوظفني القانونيني املسؤولني عن الدعوى      ال مربر هلا يف إجراءات احملكمة       

 ٢٠بـالنقض يف قرارهـا املـؤرخ       االسـتئناف    ذلك، فإن احملكمة العليا يف رفضها دعوى      
بالنسبة إىل جزء من دعوى االسـتئناف دون        املهلة   مل تذكر إال انتهاء      ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

  .تناول فترة التقادم املتعلقة بفعل االختالس
وعلى سبيل التحديد، اهتمت النيابـة      . وقوع أخطاء عديدة يف تقييم األدلة       )٤(  

وكليهم الذين ُيزعم أهنـم مل      مللدولة  على ا لقي مبالغ مالية مستحقة     العامة أصحاب البالغ بت   
ويؤكد أصحاب البالغ أن لديهم نـسخاً مـن         . مينحوا أصحاب البالغ صالحية فعل ذلك     

 وذلك ألن النيابة العامة كانت قـد        ،توكيالت رمسية من بعض موكليهم وليس منهم مجيعاً       
وبغيـة  .  احملاماة العائد إىل أصحاب البالغ     تلك التوكيالت يف أثناء تفتيشها مكتب     صادرت  

، طلب أصحاب البالغ إجراء تدقيق قـضائي يف سـجالت مـوكليهم يف              توكيلهمإثبات  
غري أنه بسبب اإلمهال يف جانب قضاة التحقيق استعيض عن تلك           . رتوسيفونكولبو صندوق

أما . وكيالتلتقدمي شهادة بوجود تلك الت     رتوسيفونكولبواألدلة بتوجيه طلب إىل صندوق      
ومل يطلـب القـضاة      ،رتوسيفونكولبوفلم تقدم قط من صندوق      املطلوبة  شهادات اإلثبات   

ونظراً إىل غياب تلك األدلة، استند احلكـم إىل افتـراض      . األدلة اليت طلبها أصحاب البالغ    
أما املوكلون القالئل   . موجودة مما أدى إىل حرمان من العدالة      ليست  خاطئ بأن التوكيالت    

ين وافق القضاة على استجواهبم بإصرار من أصحاب البالغ فقد أكدوا أهنم كـانوا قـد         الذ
  .قدموا فعالً توكيالت رمسية إىل أصحاب البالغ

__________ 

        / نيـسان  ٩فحكم النقض املؤرخ    . قدم أصحاب البالغ إىل اللجنة نسخاً من األحكام الصادرة بإدانتهم          )١(
ومل . تعريف جرميـة االخـتالس    موافقة ل  الوقائع   إىل مسألة ما إذا كانت    ) ١٤٢ص  ( يشري   ٢٠٠٧أبريل  

توافق احملكمة العليا على حجة أصحاب البالغ بأن الفرد الذي ال يكون مسؤوالً عاماً ال جيـوز معاقبتـه        
 من القانون اجلنائي بشأن املشاركة يف جرمية        ٣٠وقضت احملكمة بأن املادة     . على ارتكاب فعل االختالس   

تنطبق عليهم  الذين ال   املشاركنيرت أنه وفقاً للفقرة األخرية من تلك املادة فإن           وذك ،تنطبق يف هذه احلالة   
 .معايري جرمية حمددة خيفف احلكم الصادر حبقهم بنسبة الربع



CCPR/C/98/D/1616/2007 

GE.10-42288 8 

  مالحظات الدولة الطرف على املقبولية واألسس املوضوعية    
، قدمت الدولة الطرف مذكرة شفوية تتـضمن        ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٦يف    ١-٤

  .عدم قبول البالغمطالبة ب ،لى مقبولية البالغمالحظاهتا ع
إىل أن البالغ قد قُدم من قبل كارلوس خوليو مـانزانو باسـم     الطرفتشري الدولة     ٢-٤

أخيه بناًء على التفويض املمنوح له يف التوكيل الرمسي املقدم إليه من أخيه هذا، ونيابةً عـن                 
غري أنه مل يربز أي .  بليساريو ديونغ مانزانو ماريا كريستينا أوكمبو مانزانوا وابن عمه   ،والدته

توكيل رمسي من والدته وابن عمه املذكورين بسبب عدم معرفة أماكن إقامتهما علـى مـا                
 ١وحتاجج الدولة الطرف بالقول إنه ينبغي اعتبار البالغ غري مقبول مبوجب املـادة              . يفترض

   الً بتمثيل ذينك الشخصني    موكَّ من الربوتوكول االختياري ألن كارلوس خوليو مانزانو ليس       
  .بنفسيهماوال يقدم أي دليل على عدم متكن الضحيتني املزعومتني من تقدمي شكوى 

وحتاجج الدولة الطرف بأن سبب إنشاء اهليئات هو التخفيف من عـبء القـضايا                ٣-٤
ات مؤقتة  وهذه اهليئ . العدالة بسرعة وفعالية وكفاءة   ، وغايتها ضمان سري     املتأخرة يف احملاكم  

سـري  كفـاءة   ألهنا تنشأ حلل مشكلة تراكم القضايا يف اإلجراءات القضائية وبالتايل ضمان            
 من  ٦٣واألساس القانوين الذي تستند إليه حماكم معاجلة القضايا املتراكمة هو املادة            . لعدالةا

ليت متنح الغرفة اإلدارية مبجلس القضاء العايل صـالحية         ا) ١٩٩٦(قانون تنظيم إدارة العدل     
وإضـافة إىل   . تعيني قضاة إثبات أو قضاة حماكمة أو قضاة صلح خاصني على أساس مؤقت            

 من الدستور تنص على صالحية جملس القـضاء         ٢٥٧ من املادة    ٢ذلك، فإن الفقرة الفرعية     
  .داخل نظام القضاءالعايل يف إنشاء أو إلغاء أو دمج أو نقل املسؤوليات 

ويف احلالة الراهنة، فإن حماكم القضايا املتراكمة آنفة الذكر قد أنشئت ملعاجلة الشلل               ٤-٤
الذي أصاب اإلجراءات املعروضة على احملاكم اجلنائية يف دوائرها القضائية يف مجيـع أحنـاء           

ية القـضية الـيت     ، وبالنظر أيضاً إىل أمه    رتوسيفونكولبوالبالد جراء أفعال ارتكبها صندوق      
تشمل املاليني من أموال الدولة، وهذا ما أدى إىل نشوء التحقيقات وضرورة ضمان تنفيـذ               

 اختذتـه   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٠ويف قرار مؤرخ    . العدالة على حنو مناسب وعلى وجه السرعة      
نشأت إلغاء أحكام الغرفة اإلدارية اليت أ     التماس  الغرفة األوىل يف جملس الدولة لدى نظرها يف         

 وجدت الغرفة األوىل أن تلك احملاكم قد أنـشئت بـسبب          ،حماكم معاجلة القضايا املتراكمة   
رتاخينا، وسانتا  ااحلاجة إىل ختفيف عبء القضايا املتراكمة يف حماكم العمل يف بارانكويا، وك           

، وتوماكو، والدوائر القضائية يف بوغوتا، وغرفـة العمـل يف منطقـة             إفنتورامارتا، وبوينا   
              مـن قـانون    ٦٣املادة  ( درجة   علىاألالقانون  ورأت الغرفة األوىل أن     . رانكويا القضائية با

لتعـديل قواعـد    القـانوين   األساس  هو الذي شكل    وليس األحكام املعترض    ) ١٩٦٦عام  
وقـد قُـدمت تلـك      . االختصاص ألغراض التقليل من عبء القضايا املتراكمة يف احملاكم        

  .١٩٩٦ لعام C-037دستوريتها واعتربت سليمة يف القرار األحكام للنظر يف 
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 من ٢وحتاجج الدولة الطرف أيضاً بأنه ينبغي اعتبار البالغ غري مقبول مبوجب املادة          ٥-٤
 كمحكمـة مـن     أن تعمل الربوتوكول االختياري ألن أصحاب البالغ يريدون من اللجنة         

 وذلـك   ،ق أن نظرت فيها احملاكم احمللية     تستعرض الوقائع واألدلة اليت سب     أنالدرجة الرابعة و  
  .بغية احلؤول دون تنفيذ اإلدانة اجلنائية ودفع الغرامة عن طريق بيع ممتلكات أصحاب البالغ

         وفيما يتعلق باألسس املوضوعية، فقد أشارت الدولة الطـرف أيـضاً يف رسـالة                ٦-٤
ووفقاً للدولة  . لقة بتحيز القضاة   إىل مزاعم أصحاب البالغ املتع     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٠مؤرخة  

قط  ومل يثريوا هذه املسألة      ،الطرف، فإن أصحاب البالغ ال يقدمون أي دليل يؤيد مزاعمهم         
 بـل أدت إىل     ،وكانت اإلجراءات مطابقة بالكامل للضمانات القضائية      .أمام احملاكم احمللية  
وتضليل مسار العدالـة، وتقـدمي      د،  التهم اجلنائية املتعلقة باالحتيال املشدَّ    االعتراف بسقوط   

  . وذلك حبكم التقادم ، وثيقة عامة باسم مسؤول عامر، وتزويكاذبةمعلومات 
 بسبب تأخريات ال مـربر هلـا يف         ١٤ووفقاً ألصحاب البالغ، وقع انتهاك للمادة         ٧-٤

اإلجراءات القانونية أدت إىل سقوط األفعال حبكم التقادم، ولكن احملكمة العليـا مل تأخـذ               
.  مسار القضاء تاركة هتمة االختالس قائمة      تضليلالتقادم إال فيما يتعلق بتهمة التزوير وهتمة        ب

 بضمانة جتسدها   لتكَمُتْس ١٤وحتاجج الدولة الطرف بالقول إن الضمانة اليت جتسدها املادة          
. تعلق حبق احملتجز إما يف احملاكمة يف غضون فترة معقولة أو إطـالق سـراحه              ت اليت ٩املادة  

ان مـن وجـه العدالـة        بل مها فارّ   ،وذكرت أن السيد مانزانو والسيد ديونغ مل حيتجزا قط        
أهنما تضررا من تأخري ال موجب له يف صدور احلكم          بالزعم  ولذلك ال ميكنهما     ،الكولومبية

اجلنائي، خاصةً وأن التهم اجلنائية املتعلقة باالحتيال املشدد، وتضليل مسار القضاء، وتقـدمي             
يف وثيقة عامة باسم مسؤول عام قد اعتربت هتمـاً سـاقطة حبكـم         ي، وتز كاذبة معلومات
من تلك   وجعلهم يف ِحلٍّ  احلالة القانونية للمتهمني    كي توضح الدولة الطرف      وذلك   ،التقادم
ويف اخلتام، تؤكد الدولة الطرف أن حجج أصحاب البالغ ال تقـوم علـى أسـس                . التهم

  . يقع أي انتهاك للعهدوملموضوعية 

  تعليقات أصحاب البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
 يؤكـدون   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢١قدم أصحاب البالغ تعليقات مؤرخة        ١-٥

وفيما يتعلق مبسألة افتقار احملامي لصالحية متثيـل ماريـا          . فيها وجوب اعتبار البالغ مقبوالً    
 قدم احملامي وثائق إىل اللجنة موقعة من        كريستينا أوكامبو مانزانو وبيليساريو ديونغ مانزانو،     

  .  اليت اختذهاكليهما خيوالنه فيها متثيلهم أمام اللجنة ويعربان عن موافقتهما على اخلطوات
وفيما يتعلق بقانونية اهليئات القضائية املنشأة ملعاجلة القـضايا املتـصلة بـصندوق               ٢-٥

 تنظيم إدارة العدل الذي أنـشئت       ، حياجج أصحاب البالغ بالقول إن قانون      رتوسيفونكولبو
 من  ١٤ ويعترب لذلك خمالفاً للمادة      ،تلك اهليئات مبوجبه يشكل انتهاكاً ملبدأ القاضي املختص       

 من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص يف إنشائها مبـدأ        ١١وإضافةً إىل ذلك، فإن املادة      . العهد
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 قبل قاضٍ خمتص أو حمكمـٍة       ال جيوز حماكمة أي شخص إال من      "القاضي الطبيعي على أنه،     
 ،ويالحظ أصحاب البالغ أيضاً أن الـصحافة      ". قائمٍة أصالً يف وقت ارتكاب الفعل املزعوم      

فقد اعتربت وسائط   .  مل تستبعد عن مجيع اإلجراءات     ،اليت أحلقت ضرراً كبرياً مبصاحل القضاء     
ون بالتهم املوجهة من     ولذلك ُبذلت جهود إلجياد قضاة يقبل      ،اإلعالم املتهمني مذنبني مسبقاً   

ونظراً إىل تعذر وجود هذا النوع من القضاة، أنشئت حمكمة خاصة تستجيب            . النيابة العامة 
  . للدعوة إىل إصدار أحكام باإلدانة اليت أطلقتها بعض الدوائر السياسية وبعض الصحف

ـ   مكان   وهي   لبالغ يقيمون يف مدينة بارانكويا    كان أصحاب ا    ٣-٥ . قالوقائع قيد التحقي
 يف الـدائرة القـضائية   بتدائيـة الكمة ا احملولذلك فإنه من الطبيعي أن تنظر يف هذه الدعوى          

ورغم ذلك، استمعت للدعوى هيئات قضائية      .  واحملكمة العالية يف حالة االستئناف     لبارانكويا
 ٨٥ويف ذلك انتهاك للمواد من      . امن برانكوي كيلومتر   ١ ٠٠٠تقع يف بوغوتا على بعد حنو       

 من قانون اإلجراءات اجلنائية اليت تضع القواعد اليت تتعلق بـأي تغـيري يف مكـان                 ٨٨إىل  
  . اإلجراءات اجلنائية

 ال تسمح للغرفة اإلداريـة      ٢٧٠ من القانون رقم     ٦٣، فإن املادة    البالغألصحاب  ووفقاً    ٤-٥
ختـصاص  أن تنقل اإلجراءات من مدينة إىل أخـرى يف جتاهـل ملبـدأ اال   جملس القضاء العايل  يف  

 قيـد   ن قضاة وأن تنشئ حماكم بعد وقـوع الفعـل         وال تسمح هذه املادة للغرفة بأن تعيّ      . اإلقليمي
 ينشئ حماكم إال على أساس مؤقت ويف منطقة         وال جيوز للمجلس إال أن يعني قضاة ال أن        . التحقيق

 القـانون   مشروعمن  دف  اهلوحياجج أصحاب البالغ بالقول إن      . الوالية القضائية للقاضي الطبيعي   
الذي قدم يف جملـس     ،  )٢٠٠٦(٢٣مشروع القانون   الذي قدم يف جملس النواب، و     ) ٢٠٠٧(٢٨٦

بشأن تنظيم إدارة العـدل هـو       اللذين يعّدالن   ) ١٩٩٦(٢٧٠القانون رقم   الشيوخ اللذين يعّدالن    
علـق  تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي بغية إنشاء قواعد اختصاص جديدة فيمـا يت             

من اآلن فصاعداً من مسؤوليات جملس القضاء       هذا االختصاص   يصبح  ف ،مبكان اإلجراءات القانونية  
. العايل واجملالس الفرعية للسلطة القضائية بدالً من احملكمة العليا واحملاكم العالية يف املناطق القـضائية              

يل مثل هذا االختصاص قبـل      ويعترب أصحاب البالغ ذلك برهاناً على أنه مل يكن جمللس القضاء العا           
اختـذت يف    احملكمة الدستورية    أنويشري أصحاب البالغ إىل     . تقدمي مشروعي القانونني املذكورين   

  . التعديل املقترح تعديالً غري دستوريقراراً اعتربت فيه  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٥
الغرفـة  وفيما يتعلق باألسس املوضوعية، يشري أصحاب البالغ إىل أمور منها قرار              ٥-٥

الدولـة  والذي أشارت إليـه      ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٠ يف   الذي صدر األوىل يف جملس الدولة     
إنشاء احملاكم املعنية قائماً على ضرورة ختفيف عـبء الـدعاوى   يعترب  هذا القرار   والطرف،  

، وتومـاكو،   وبوينافنتورارتاخينا، وسانتا مارتا،  اكواملتراكمة يف حماكم العمل يف بارانكويا،       
ووفقـاً  .  الدوائر القضائية يف بوغوتا، ويف غرفة العمل يف املنطقة القضائية لبارانكويـا            ويف

       ألصحاب البالغ، فإن ذلك القرار ال ينطبق إال على الدعاوى املتراكمة يف حمـاكم العمـل                
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تعيني حماكم جنائية للنظر يف الدعاوى املتراكمة يف بوغوتا واحملكمة          يضفي شرعيته على    وال  
  . لعالية يف منطقة بوغوتا القضائيةا
علـى  تتضمن رداً   الدولة الطرف ال    مالحظات  وحياجج أصحاب البالغ بالقول إن        ٦-٥

املزاعم الواردة يف رسالتهم املقدمة إىل اللجنة بشأن انتهاكات احلق يف مراعـاة اإلجـراءات              
  .  األدلة عن اإلخالل يف استعمالباعتبارها انتهاكات ناشئةالقانونية الواجبة 

ن أن  وويـذكر . ويرفض أصحاب البالغ تأكيد الدولة الطرف بأهنم مل حيتجزوا قط           ٧-٥
يوليـه  / متوز ٢٤ إىل   ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٣هريناندو مانزانو كان قد احتجز من       

. ٢٠٠١يوليه / إىل متوز٢٠٠٠فرباير /ديونغ مانزانو من شباطبليساريو ، بينما احتجز ٢٠٠١
  ). سنة يف حينه٧٤(يستينا أوكامبو فلم حتتجز بسبب تقدمها يف السن أما ماريا كر

  قرار بشأن املقبولية     
قبل النظر يف أي شكوى ترد يف البالغ، جيب على اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،                 ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أو غـري مقبـول                ٩٣وفقاً للمادة   
  .وتوكول االختياري للعهدمبوجب الرب

 من الربوتوكول االختياري، فقد أكـدت       ٥من املادة   ) أ(٢ووفقاً ملا تقتضيه الفقرة       ٢-٦
اللجنة أن املسألة نفسها ليست قيد البحث يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيـق                

  . الدويل أو التسوية الدولية
 أي  يـربز  حمامي أصحاب الـبالغ مل       حتيط اللجنة علماً مبالحظة الدولة الطرف أن        ٣-٦

 وأن البالغ ينبغي اعتباره بالتايل بالغاً غري مقبول مبوجب املادة          ،توكيل رمسي من اثنني منهما    
وتالحظ اللجنة أنه رغم عدم تقدمي تلك التوكيالت الرمسية يف .  من الربوتوكول االختياري١

لك ترى اللجنة أن األساس الـذي       ولذ.  جرى تقدميها إىل اللجنة يف وقت الحق        فقد البداية
  . تستند إليه الدولة الطرف لطلب عدم املقبولية ليس يف حمله

 أصحاب البالغ أهنم ضحايا انتهاكات حلقهم يف مراعاة اإلجراءات القانونية           ويزعم  ٤-٦
الواجبة ألن اهليئات القضائية اليت حاكمتهم ارتكبت خمالفات يف تقييم األدلة؛ وأدانتهم بتهمة             

ختالس رغم أن تعريف االختالس يف القانون اجلنائي ال يطـابق األفعـال الـيت اهتمـوا               اال
وتالحظ اللجنة أن هذه املـزاعم      . بارتكاهبا؛ وأخطأت يف حساب فترة التقادم لذلك الفعل       
ر اللجنة بفقههـا القـانوين   وتذكّ. تتعلق بتقييم الوقائع واألدلة من قبل حماكم الدولة الطرف  

 حماكم الدول األطراف تقييم الوقائع واألدلة يف كل دعـوى، أو تطبيـق              الذي يوجب على  
هذا التقييم أو التطبيـق يتـسم       أن  ما مل ميكن بيان     اللجنة ذلك    فترضت، و التشريعات احمللية 
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وقد درست اللجنة املواد اليت     . )٢(بالتعسف الواضح أو ميثل خطأً جلياً أو حرماناً من العدالة         
 ذلك حكم اإلدانة الصادر عن احملكمة االبتدائية والقرارات املتعلقـة           قدمها األطراف، مبا يف   

هي املـواد    و ، من قبل أصحاب البالغ    ض املقدمة االستئناف والنق حماكم  باجلرب الصادرة عن    
وترى اللجنـة أن املـواد      . تتناول الشكوى املقدمة اآلن إىل اللجنة من أصحاب البالغ        اليت  

ولذلك ترى اللجنة أن    . يف تلك اإلجراءات  موجودة  وب املزعومة   العيأن  املقدمة ال تشري إىل     
 مـن املـادة   ١أصحاب البالغ مل يقيموا دليالً كافياً على شكواهم من وقوع انتهاك للفقرة     

  . من الربوتوكول االختياري٢، وترى لذلك أن البالغ غري مقبول مبوجب املادة ١٤
 حمكمة وهيئة ال تـستوفيان شـرط        كموا يف وويزعم أصحاب البالغ أيضاً أهنم ح       ٥-٦

وترى اللجنـة أن    . احليدة بسبب إنشائهما بشكل خمصص ويف انتهاك ملبدأ القاضي الطبيعي         
 ال حتظر بالضرورة إنشاء حماكم جنائية باختصاص حمدد إذا كان ذلك مسموحاً به              ١٤املادة  

ـ        ،مبوجب التشريعات احمللية            صوص عليهـا يف     وإذا عملت تلك احملاكم وفقاً للضمانات املن
تالحظ اللجنة أن احملكمة العليا اسـتنتجت بعـد         بالشرط األول،   وفيما يتعلق   . )٣(١٤املادة  

استماعها الستئناف أصحاب البالغ بالنقض أن إنشاء تينك اهليئتني قد قام على أساس قانوين   
ييم تفسري احملاكم وترى اللجنة أن دورها ليس تق. يف قانون تنظيم إدارة القضاء منصوص عليه   

وفيما يتعلق بالشرط الثاين، ترى اللجنـة أن إنـشاء اهليئـات            . )٤(الوطنية للتشريعات احمللية  
فهناك عناصـر   .  متحيزة ال يعين أهنا  فونكولبويرتوس  القضائية حتديداً إلجراءات تتصل بصندوق      

. اد املتاحة للجنـة   أخرى ضرورية إلثبات التحيز، وال ميكن استنتاج وجود هذه العناصر من املو           
 وأن  ،زعمهم يف هذا الـصدد    تدعم   مل يقدموا أدلة كافية      البالغولذلك ترى اللجنة أن أصحاب      

  .الربوتوكول االختياري  من٢ذلك اجلزء من البالغ يعترب أيضاً غري مقبول مبوجب املادة 
  :وعليه، تقرر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  -٧

   من الربوتوكول االختياري؛٢ملادة عدم قبول البالغ مبوجب ا  )أ(  
  .إبالغ هذا القرار للدولة الطرف وأصحاب البالغ واحملامي  )ب(  

. اعُتمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلسباين هـو الـنص األصـلي             [
وسيصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي املقـدم إىل              

  .]معية العامةاجل
        

__________ 

ويف حماكمـة   واهليئات القضائية   احلق يف املساواة أمام احملاكم      : ١٤ بشأن املادة    ٣٢انظر التعليق العام رقم      )٢(
، ضد جامايكا مسز  إرول  ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر أيضاً البالغ رقم     ). ٢٦لفقرة  ، ا CCPR/C/GC/32(منصفة  

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣قرار بشأن املقبولية اعُتمد يف 

 .٢٢، الفقرة ٣٢التعليق العام رقم  )٣(

    / نيـسان  ١اعُتمد يف   بشأن املقبولية   ن، قرار   ضد إسبانيا مورسيا   سفرناندي،  ١٥٢٨/٢٠٠٦البالغ رقم    )٤(
 .٣-٤، الفقرة ٢٠٠٨ل أبري


