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جواز احملاكمة عن اجلرمية    عدم  االحتجاز التعسفي؛ و    :املسائل املوضوعية
  ذاهتا مرتني

  ٧ة  الفقر،١٤؛ و١، الفقرة ٩  :مواد العهد
  )ب(٢، الفقرة ٥  :االختياري مواد الربوتوكول

وق اإلنسان، مبوجـب    ـة حبق ـ، اعتمدت اللجنة املعني   ٢٠١٠مارس  /آذار ١٨يف    
ل آراءهـا بـشأن    ميثه من الربوتوكول االختياري، النص املرفق باعتبار٥ من املادة   ٤الفقرة  

  . ١٦٣٥/٢٠٠٧البالغ رقم 
  ]مرفق[
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  مرفق

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

  )الدورة الثامنة والتسعون(والسياسية 
  بشأن

  **١٦٣٥/٢٠٠٧البالغ رقم     
 إيفلـني دجـني   ثلـه   مت(كينيث دافيدسون تيلمان      :املقدم من

  )كرويت جوديث
  صاحب البالغ  :الشخص املّدعى أنه ضحية

  أستراليا  :الدولة الطرف
 تـاريخ تقـدمي   ( ٢٠٠٧ أكتـوبر / تشرين األول  ٩  :تاريخ البالغ

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

  باحلقوق املدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠مارس / آذار١٠يف وقد اجتمعت   
، الذي قدمه إىل اللجنة املعنيـة       ١٦٣٥/٢٠٠٧ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

ي بيتر موامبا، مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق وحبقوق اإلنسان السيد مونغوامبوتو كاب  
  ملدنية والسياسية،بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا

 مجيع املعلومات املكتوبة اليت أتاحها هلا صـاحب الـبالغ           وقد وضعت يف اعتبارها     
  والدولة الطرف،

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد األزهري بوزيد،        :ؤهمأعضاء اللجنة التالية أمسا    شارك يف دراسة هذا البالغ      **  
والسيدة هـيلني كيلـر،     والسيد أمحد أمني عبد فتح اهللا،       والسيدة كريستني شانيه، والسيد حمجوب اهليبة،       

، والـسيد رافائيـل      والسيد مايكل أوفالهريت   والسيد راجسومر الاله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،      
  . ناجيل روديل، والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيد كريستر تيلنيريفاس بوسادا، والسري

 على رأي فردي ذُيِّلت بـه       والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا    السيد كريستر تيلني  وقع العضوان         
  .هذه الوثيقة
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  :تعتمد ما يلي  

   من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤اآلراء مبوجب الفقرة     
أسترايل كان حمتجـزا يف      ، وهو مواطن      كينيث دافيدسون تيلما   صاحب البالغ هو    -١
 مـن   ١ويدعي أنه وقع ضحية النتهاك أسـتراليا للفقـرة          . يو ساوث ويلز وقت التسجيل    ن

ومثلته إيفلـني دجـني جوديـث كـرويت،         .  من العهد  ١٤ من املادة    ١٤ والفقرة   ٩ املادة
  .الراهبة زائرته

  اخللفيةالوقائع     
أدين صاحب البالغ يف هتمتني باالتصال اجلنسي بطفـل        ،  ١٩٩٨مارس  /آذار ٦يف    ١-٢

وكلتا اجلرميتني ارتكبتا ضد    .  سنوات وهتمة مبحاولة االتصال اجلنسي بالطفل ذاته       ١٠عمره  
وأثناء احملاكمة نفسها، أقر صاحب البالغ أيضا، الذي أديـن          . ١٩٩٦يوليه  /الطفل يف متوز  

 / نـسيان  ١٩، بأنه مذنٌب باالعتـداء يف       ١٩٩٨مارس  / آذار ٦وصدر يف حقه حكم يوم      
، حكم على صـاحب  ١٩٩٨مارس / آذار٦ويف .  سنة ١٥يف سن    على طفلة    ١٩٩٧ أبريل

 ١٩ سنوات بدايةً مـن      ١٠البالغ الرتكابه تلك اجلرائم بقضاء فترات سجن متزامنة مدهتا          
  .١٩٩٧أبريل  /نيسان

بعد مرور أسبوع على اإلفراج عن صاحب الـبالغ          (١٩٩٧أبريل  / نيسان ١١ويف    ٢-٢
، مبوجـب   )١(يو ساوث ويلز طلبا، حبكم منـصبه      ، أودع النائب العام لوالية ن     )من السجن 

) نيو ساوث ويلز   (٢٠٠٦ من قانون ارتكاب جرائم جنسية خطرية لعام         )٢()ب١(١٧ الباب
، يلتمس فيه حجز صاحب البالغ يف السجن ملدة مخس سنوات بـدءا مـن            )ق ا ج ج خ    (

__________ 

 طلب األمر باستمرار االحتجاز: ج ج خ  من ق ا١٤الباب  )١(
ة العليا األمر باالستمرار يف احتجاز جمرم جنسي يكون،         جيوز للنائب العام أن يطلب من احملكم        )١(    

  ].يبدو أن املركز اإلصالحي فيه إشارة إىل مرفق سجين: [اً يف مركز إصالحيمودعوقت تقدمي الطلب، 
  :كامل الوقتحمتجزاً وهو يقضي مدة حكم   )أ(        
  ؛بسبب جرمية جنسية خطرية   ‘١‘          
  ؛سيأو بسبب جرمية ذات طابع جن  ‘٢‘          
  .أو طبقا ألمر سارٍ باالستمرار يف اإلبقاء يف االحتجاز  )ب(        
 . احلايل للمجرميداع شهور على اإل٦وجيوز أال يقدم الطلب إال بعد مرور   )٢(      
  :الفصل يف طلب األمر باستمرار االحتجاز:  من ق ا ج ج خ١٧الباب  )٢(
  :طلب يدعو إىل االستمرار يف االحتجازجيوز للمحكمة العليا أن تفصل مبقتضى هذا اجلزء يف   )١(      
  ؛بإصدار أمر بتمديد اإلشراف  )أ(        
  ؛أو إصدار أمر باالستمرار يف االحتجاز  )ب(        
 .أو رّد الطلب  )ج(        
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 مل حيـصل    وطلب النائب العام احتياطياً أن خيضع صاحب البالغ، إن        . تاريخ صدور األمر  
 .ذلك، لفترة إشراف مطولة خلمس سنوات

 باإلشراف  ًا، أقرت احملكمة العليا لنيو ساوث ويلز أمر       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٧ويف    ٣-٢
 / أيـار  ٣ويف  . )٣(مـن ق ا ج ج خ      ) ب(٨املؤقت على صاحب البالغ عمـالً بالبـاب         

ا، وأمـرت   ، نقضت حمكمة استئناف بنيو ساوث ويلز األمر، بكامـل هيئتـه           ٢٠٠٧ مايو
 ١٨ويف  . )٤(مـن ق ا ج ج خ      ) ١(٦ يوما، وفقا للباب     ٢٨باحتجاز صاحب البالغ لفترة     

، ارتأت احملكمة العليا لنيو ساوث ويلز أن صاحب البالغ يـتعني أن             ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
  .)٥(من ق ا ج ج خ) ١(١٧يظل مسجونا ملدة سنة، طبقا للباب 

  الشكوى    
أن الـصحة   يدعي صـاحب الـبالغ      نتصاف احمللية،   فيما خيص استنفاد وسائل اال      ١-٣

ق ا ج ج خ قد اختربت يف احملكمة العالية ألستراليا يف           لالدستورية لقانون كويرتالند املعادل     
وحسب صـاحب   ). ٢٠٠٤ (فرادون ضد النائب العام لكويرتالند    احلكم الصادر يف قضية     

، صحة قانون كويرتالند ورّدت فاردنة البالغ، فإن احملكمة العالية ألستراليا أكدت ، يف قضي 
دعوى االستئناف مستندةً إىل عدد من املسببات، منها أن قانون كويرتالند يبـيح العقـاب               

لذا، يؤكد أن وسائل االنتصاف ال ُيتوقع هلـا النجـاح حقـا وال حاجـة إذن                 . املزدوج
  .استنفادها إىل
 مفروضة بدعوى مدنية    ق ا ج ج خ    ويؤكد صاحب البالغ أن إعادة حبسه مبوجب          ٢-٣

وأن عدم حتديد أي ذنب هو مبثابة عقـاب         . مل تطبق فيها اإلجراءات الالزمة حملاكمة جنائية      
  . مزدوج ويقّوض جوهر املبدأ القائل بأن احلرمان من احلرية جيب أال يكون تعسفيا

 من العهـد،    ١٤ من املادة    ٧ويدعي صاحب البالغ أنه وقع ضحية النتهاك الفقرة           ٣-٣
. ن حبسه على أساس ق ا ج ج خ يرتل عقابا مزدوجا من غري حتديد ذنب جنائي آخـر                  أل

__________ 

  أوامر اإلشراف املؤقت ): ب(٨الباب  )٣(
  : أن،طّولاملشراف باإل إجراءات الستصدار أمرإذا اتضح للمحكمة العليا، يف   )١(    
  ؛اإلجراءاتمدة السَّجن أو االحتجاز احلايل للمجرم ستنقضي قبل الفصل يف   )أ(      
وأن األمور املزعومة يف املستندات ستربر، إن هي أُثبتت، إصدار أمـر باإلشـراف                )ب(      

 . تأمر بإشراف مطّول على اجملرماملطّول، جاز هلا أن
  :مر االحتجاز املؤقتاأو:  من ق ا ج ج خ١٦الباب  )٤(
  :صدار أمر باالحتجاز املطول أن، الستهذا اجلزءإجراءات، يف نطاق تضح للمحكمة العليا، يف إذا ا  )١(    
  ؛اإلجراءاتستنقضي قبل الفصل يف ) إن وجدت(مدة السَّجن احلايل للمجرم   )أ(      
وأن األمور املزعومة يف املستندات ستربر، إن هي أُثبتت، إصدار أمـر باالحتجـاز                )ب(      

 .أن تأمر باحتجاز مطّول للمجرم املطّول، جاز هلا
 .٢نظر احلاشية ا )٥(
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ويدعي صـاحب   . وأن ذلك احلبس مبين على جرم سابق وليس على ارتكاب جرمية جديدة           
البالغ كذلك أنه ُيخضع للنظام السجين نفسه وكأنه أدين دون أن ُيّتهم أو حياكم أو ُيـدان                 

ويشر صاحب البالغ إىل استنتاجات     . ه يظل وضع سجنيٍ   بارتكاب جرمية جنائية وأن وضع    
ويشدد على أن    )٦(راميكا وغريه ذد نيوزالندا   ،  ١٠٩٠/٢٠٠٢أقلية يف اللجنة يف البالغ رقم       

 مـن  ٧تأكيده بأن ق ا ج ج خ فيـه خـرق للفقـرة     تلك االستنتاجات يضيف وزنا إىل    
فكري يف العنصر االحتـرازي وقـت       ، والسيما النعدام أية داللة على أنه قد مت الت         ١٤ املادة

  .إصدار احلكم
.  مـن العهـد    ٩ من املادة    ١ويدعي صاحب البالغ أنه وقع ضحية النتهاك الفقرة         ٤-٣

ويذهب إىل أن األمر باحتجازه كان على أساس ووفقا ملا حيدده القـانون مـن مـسببات                 
ـ         . وإجراءات صفة التعـسف، أن    وذكّر باالجتهاد القضائي للجنة القائل بأنه جيب، تفادياً ل

يكون االحتجاز معقوال وضروريا يف كل مالبسات القضية ومالئمـا لتحقيـق األهـداف              
وإذا أمكن للدولة الطرف بلوغ غاياهتا املشروعة بوسـائل أقـل           . املشروعة للدولة الطرف  

  .)٧(اقتحاماً من االحتجاز أصبح االحتجاز تعسفيا
ذات يف أن يكـون يف مـأمن مـن          ويدعي صاحب البالغ أن طبيعة حق املرء بال         ٥-٣

. االحتجاز التعسفي تربر التمحيص الدقيق يف أي صك تشريعي حيد من التمتع بذلك احلـق              
ويسلّم صاحب البالغ بأن اختاذ التدابري املالئمة لرعاية اجملرمني ومعاملتهم بعد اإلفراج عنهم             

عتـرض علـى    ، إال أنه ي   )٨( من ق ا ج ج خ      ٣هدف مشروع، كما تنص على ذلك املادة        
ويعارض كذلك األساس املنطقي للحـبس إىل       . شرعية إعادة السَّجن لبلوغ تلك األهداف     

__________ 

 كـانون  ١٥عتمـدة يف  املراء اآل، راميكا وغـريه ضـد نيوزيالنـد،       ١٠٩٠/٢٠٠٢انظر البالغ رقم     )٦(
 .ةأقليرأي ، ٢٠٠٣مرب يسد/األول

  ، الفقـرتني  ١٩٩٧أبريـل   / نيسان ٣عتمدة يف   املراء   اآل ضد أستراليا، . ، أ ٥٦٠/١٩٩٣انظر البالغ رقم     )٧(
 / كـانون األول   ٢٨عتمـدة يف    املراء  اآلضد أستراليا،   . ، ك ٩٠٠/١٩٩٩البالغ رقم   و؛  ٤-٩ و ٢-٩

 ٦عتمـدة يف    املراء  اآل، بابان ضد أستراليا،     ١٠١٤/٢٠٠١البالغ رقم   و؛  ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٢أكتوبر  
عتمدة يف  املراء  اآلضد أستراليا،   . ، د ١٠٥٠/٢٠٠٢البالغ رقم   و؛  ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٣أغسطس  /آب  
عتمدة املراء  اآل، باختيار ضد أستراليا،     ١٠٦٩/٢٠٠٢البالغ رقم   و؛  ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٦ ليهيو/وزمت ١١
، دي موري   ١١٢٨/٢٠٠٢البالغ رقم   و؛  ٤-٩ و ٢-٩، الفقرتني   ٢٠٠٣أكتوبر  / كانون األول  ٢٩يف  

، ١٠٨٥/٢٠٠٢الـبالغ رقـم     و؛  ١-٦، الفقرة   ١٩٩٧مارس  / آذار ٢٩عتمدة يف   املراء  اآلضد أنغوال،   
الــبالغ و؛ ٣-٨، الفقــرة ٢٠٠٦مــارس / آذار١٥عتمــدة يف املراء اآلغــت ضــد اجلزائــر، تاري
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣١عتمدة يف املراء اآل، شفيق ضد أستراليا، ١٣٢٤/٢٠٠٤ رقم

  : أهداف القانون: من ق ا ج ج خ٣ الباب )٨(
رمني اجلنسيني اخلطريين توخيـا     أهداف هذا القانون هي إتاحة اإلشراف املطول واالحتجاز املستمر للمج             

  :ملا يلي
  ؛ضمان سالمة ومحاية اجملتمع  )أ(      
 .وتيسري إعادة تأهيل اجملرمني اجلنسيني اخلطريين  )ب(      
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ويؤكد أيضا أن الدولة الطرف مل توّضح ما       . أجل غري مسمى والغرض من إعادة تأهيل اجملرم       
هو السبب يف عجزها عن إقامة مرافق بديلة ميكنها هبا بلوغ األهداف نفسها كمـا ينبغـي                 

  .بس هو الوسيلة الوحيدة املمكنة لتحقيق تلك املراميوملاذا احل
راميكا وغـريه   ،  ١٠٩٠/٢٠٠٢ومييز صاحب البالغ بني حالته ووقائع البالغ رقم           ٦-٣

. ، ذلك أن العنصر االحترازي يف القضية احلالية مل يتضمنه احلكـم األصـلي             ضد نيوزيلندا 
بعد أن أمضى مـدة احلكـم       وأوضح أن تطبيق وفرض احلكم االحترازي، يف حالته، جاءا          

  .٩ من املادة ١األصلي وهلذا فإهنما يشكالن احتجازا تعسفيا، خرقاً للفقرة 
ويذهب صاحب البالغ إىل أن االحتجاز يف السجن شكل من أشـكال العقـاب                ٧-٣
ويشدد على أن حبسه ال ميكن      . يتوقف عن كونه عقابا بنعت الغرض منه بأنه غري عقايب          وال

.  لزوم محاية النظام العام، ألنه مل يتهم أو يدن بأية جرمية وهو مـسجون              تربيره على أساس  
  .هو ُشخِّص بأنه مصاب بعلة عقلية ميكن أن تسّوغ احتجازه وال

   واملقبولية واحليثياتمالحظات الدولة الطرف    
 / أيلـول  ٨قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بشأن املقبولية واحليثيـات، املؤرخـة             ١-٤

 ٧ففيما يتعلق بالوقائع، تؤكد أن احملكمة العليا لنيو ساوث ويلز قامت، يف             . ٢٠٠٨ سبتمرب
ضـه  ، على أساس إعالن طلب قدمته والية نيو ساوث ويلـز، مل يعار            ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

، بتمديد االحتجاز املأمور به الذي      )٩(من ق ا ج ج خ     ) ١(٩صاحب البالغ، وعمالً بالباب     
وإن صاحب البالغ مشارك يف برنامج املعاملـة        . أكتوبر/ تشرين األول  ٣١ينقضي أجله يف    

. ٢٠٠٨أكتوبر  /املكثفة أثناء احلجز، الذي كان من املقرر أن يكمله يف مستهل تشرين األول            
، اهتم صاحب البالغ مبزيد من اجلرائم اجلنسية وهلـذا رفـضت            ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٥ويف  
مبوجب أمر االحتجاز املستمر علِّـق،      وعالوة على ذلك، فإن إيداع صاحب البالغ        . كفالته

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١بينما ظل موعد انتهاء صالحية األمر هو 
 ٢وتؤكد الدولة الطرف أن البالغ جيب اعتباره غـري مقبـولٍٍ مبوجـب املـادة                  ٢-٤

وجتادل الدولة الطرف بأن صـاحب الـبالغ        .  من الربوتوكول  ٥من املادة   ) ب(٢ والفقرة
 كل وسائل االنتصاف احمللية املتوفرة ألنه مل حياول ال االستئذان باالستئناف لـدى   يستنفد مل

احملكمة العالية ألستراليا وال احلصول على أمر إحضار مستشهداً باختصاص احملكمة العاليـة             
وكان من شأن النجاح يف التوجه إىل احملكمـة  . األصلي للتشكيك يف دستورية ق ا ج ج خ 

__________ 

  إمكانية تغيري أمر االحتجاز أو إبطاله:  من ق ا ج ج خ١٩الباب  )٩(
مر أو املؤقت بطلبٍ من     جيوز للمحكمة العليا يف أي وقت أن تغري أو تبطل أمرا باالحتجاز املست              )١(

  .والية نيو ساوث ويلز أو اجملرم
 ذلك الطلب فيما يتعلق بأمر باالحتجاز املستمر، علـى          من مدى ضرورة تقدمي   لغرض التأكد     )٢(    

مفوض اخلدمات اإلصالحية أن يزود النائب العام بتقرير عن اجملرم على فترات زمنيـة فاصـلة ال تزيـد          
 . شهرا١٢ عن
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وتؤكد الدولة الطـرف أن    . أمر االحتجاز املستمر أو يؤجل النظر فيه جمددا       العالية أن ينقض    
املعروضة أمام احملكمة العالية وبعض أحكامها التشريعية       فاردون ضد النائب العام     وقائع قضية   

 ويربز أيضا أن صاحب البالغ مل يقدم قرينة ظـاهرة تـدل علـى أن وسـائل                  .)١٠(خمتلفة
 .ن طلب املراجعة سُيرّد حتماً بسبب سابقة قانونيةاالنتصاف تلك غري فعالة أو أ

وفيما خيص احليثيات، تؤكد الدولة الطرف أن االحتجاز حدث وفقا لإلجـراءات              ٣-٤
املعمول هبا مبوجب ق ا ج ج خ وأن األغلبية يف احملكمة العاليـة تبـّين هلـا أن التـشريع                     

 إىل االجتهاد القضائي للجنة     وتشري. املستحدث بنفس الطريقة يف كويرتالند صحيح دستورياً      
الذي ال يعترب االحتجاز االحترازي لألشخاص ألسباب األمن العام بأنه تعـسفي يف حـد               

يونيـه  / حزيران ١٨وترتئي الدولة الطرف بأن أمر احتجاز صاحب البالغ املؤرخ          . )١١(ذاته
عد عقد   صادر عن احملكمة العليا لنيو ساوث ويلز، اليت هي جهاز قضائي مستقل، ب             ٢٠٠٧

وتؤكد على أن احملكمة العالية تبـّين       . جلسة كاملة وفقا ملبادئ القانون العام لرتاهة احملاكمة       
، أن احملكمة العليا لكويرتالند أدت دورها كجهاز قضائي يف الفصل يف            فاردونهلا، يف قضية    

 .طلب مماثل يدعو إىل االحتجاز املستمر مبقتضى تشريع كويرتالند املوازي

ا يتعلق بضرورة عزل صاحب البالغ عن اجملتمع من أجل السالمة العامة، تؤكد    وفيم  ٤-٤
. الدولة الطرف أن ق ا ج ج خ ينص على إجراء احملكمة الختبار صارم قبل إصدار أمر مـا            

ويتعّين أن تكون احملكمة مقتنعة بأعلى درجة من الترجيح بأن اجملرم حيتمل أن يرتكب جرمية               
، عليها أن تأخذ بعني االعتبار سالمة اجملتمع، وتقـارير الطـب            ولذا. جنسية خطرية أخرى  

العقلي، مبا فيها تلك اليت تتعلق باحتمال املعاودة، واستعداد اجملرم للمشاركة يف برامج إلعادة              
وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن اإلفراج حتت اإلشراف        . التأهيل وأي منط سلوكي إجرامي    
فاسـتمرار  . الغ ألسباب سالمة اجملتمع وحلمايته شخصيا مل يكن مناسبا يف حالة صاحب الب      

االحتجاز يوفر أيضا أفضل خدمات الدعم املصممة خصِّيصاً لفائـدة اجملـرمني اجلنـسيني              
املعاودين، ومنها اإلرشاد من طرف معاجل مدرَّب على برامج معاملة اجملرمني اجلنسيني وإعادة           

 ملدة السجن األولية، املشاركة يف برنـامج        وقد رفض صاحب البالغ، إّبان قضائه     . تأهيلهم
املعاملة املكثفة أثناء احلجز، لكنه ظل يشارك يف ذلك الربنامج أثناء حبسه االحتياطي احلايل              

وتؤكد الدولة الطرف هبذا أن إرجـاع صـاحب         . فيما يتصل جبرائم جنسية مزعومة خمتلفة     
إعادة التأهيل متناسب علـى حنـو       البالغ إىل االحتجاز يف مرفق سجين تتسىن له فيه برامج           

ق ا ج ج خ، ويفي كذلك مببدأي العدالة الطبيعية واملراجعة            معقول مع األهداف التأهيلية ل    
 .الدورية املستقلة

__________ 

 ,Fardon v. Attorney General (Qld) (2004) 223 CLR575 (Glesson CJ ئـب العـام  فاردون ضد النا )١٠(

McHugh, Cummonw, Hayne, Callinan and Hayne JJ, Kirby J dissenting). 
، ١٠٩٠/٢٠٠٢؛ والبالغ رقـم     ٤، الفقرة   ١٩٨٢يوليه  / متوز ١٨، املعتمد يف    )١٦(٨التعليق العام رقم     )١١(

 .٢٠٠٣ديسمرب/ كانون األول١٥ اآلراء املعتمدة يف راميكا وغريه ضد نيوزيلندا،
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وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن االحتجاز االحترازي مبوجب ق ا ج ج خ إجراء                ٥-٤
احب الـبالغ اجلنـائي     ومل يكن سجل ص   . مدين صرف ال يشمل النظر يف ارتكاب جناية       

          مـن  ١٧والعناصر اجلنائية للجرمية هي األساس ألمر االحتجاز املـستمر مبوجـب املـادة              
 وترى الدولة الطرف أن ق ا ج ج خ يبيح إصدار أوامر االحتجاز املستمر               .)١٢(ق ا ج ج خ    

 نظـام   وجتادل أيضا بأن صاحب البالغ أتيح له خري مـا يف          . لغرض غري عقايب محايةً للناس    
السجون من موارد ومرافق متوفرة إلعادة التأهيل، مما ميكن الدولة الطرف من بلوغ اهلدف              

وقد علّلت احملكمـة    . املزدوج املتمثل يف ضمان سالمة اجملتمع وإعادة تأهيل صاحب البالغ         
العليا لنيو ساوث ويلز أمرها باالحتجاز املستمر بكون برامج إعادة التأهيل املكثـف أثنـاء               

حلجز غري متيّسر خارج نظام السجن وربطت فترة االحتجاز املستمر لـصاحب الـبالغ              ا
وهبذا، تؤكد الدولة   . بالوقت الذي يقضى لالنتهاء بنجاح من برنامج إعادة التأهيل املذكور         

الطرف أن االحتجاز املستمر لصاحب البالغ ال يشكل عقابا مزدوجا بـاملعىن الـوارد يف               
 . ، ألنه ال صلة له بنفس اجلرمية وليس إلبقائه يف االحتجاز طابع عقايب١٤ من املادة ٧ الفقرة

  تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
يدعي صاحب البالغ وجود إضافات من الدولة الطرف إىل الوقائع ويربز أنـه مل                 ١-٥

 ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ١٨ن بارتكاب أية جرمية منذ أن أهنى مدة السجن يوم           َدحياكم أو يُ  
ويؤكد على أن بالغه متـصل مبحاكمـات   . ١٩٩٨احملكوم عليه هبا جلرمية أدين هبا يف عام      

 بعد أن ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨مايو و/ أيار٢٩مايو و/ أيار٣أبريل و/ نيسان١٧أجريت يف 
  .أكمل مدة سجنه األولية

فعالية وسـائل   وخبصوص استنفاد وسائل االنتصاف احمللية، يرى صاحب البالغ أن            ٢-٥
االنتصاف احمللية ال ريب فيها، غري أن احتمال توفيقه يف االستئناف أمام احملكمـة العاليـة                

ويرى، مشريا إىل االجتهاد القضائي للجنة، أنه لو فصلت حمكمة مـا جوهريـا يف               . منعدم
وشـدد علـى    . )١٣(املسألة املطروحة ملا احتاج املشتكي بأن يستنـصف القـضاء وطنيـا           

. واستند إىل القرار كـسابقة    فاردون   بعد قرار احملكمة العالية يف قضية        ّنج خ سُ   ج ا ق أن
ويؤكد صاحب البالغ أيضا أنه قد نصحه كبري مستشارين وأستاذ قانون بأال يستأنف أمام              

ونظرا إىل أن ق ا ج ج خ وقـانون          . احملكمة العليا النعدام االحتماالت املوضوعية للنجاح     
 احلبس -هلا نفس املفعول اجلوهري فرادون خلطريين اللذين روعيا يف قضية نسيني ااجلاجملرمني 
__________ 

: (ECHR 68 [1998] 25711/94)) ١٩٩٨يوليه /متوز (أولفريا ضد سويسرا، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان )١٢(
، إن تعلقت جبـرائم منفـصلة       عدم جواز احملاكمة مرتني على نفس اجلرم      توايل املقاضاة ال ينتهك قاعدة      

) ٢٠٠٥يونيـه  / حزيان١٦(أونر ضد هولندا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  نامجة عن نفس السلوك؛     
[2005] ECHR 46410/99 جرى التمييز بني اإلجراءات اجلنائية واإلدارية الناجتة عن نفـس  : ٥٣، الفقرة

  .الظروف الواقعية
 .١٩٨١يوليه / متوز٣٠، الفليس ضد كندا، اآلراء املعتمدة يف ٢٤/١٩٧٧البالغ رقم  )١٣(
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 فإن االستئناف لدى احملكمـة      –بدون حماكمة جنائية على أساس التنبؤ باخلطر على اجملتمع          
ويذكّر صاحب البالغ أيضا باالجتهاد القضائي للجنة الذي        . العالية عدمي اجلدوى موضوعياً   

، )١٤(ول لعدم جدوى وسائل االنتصاف كاٍف للداللة على االستنفاد        مفاده أن االحتمال املعق   
على سبيل املثال عندما ال ُيتوقع للسوابق القضائية الراسـخة ألعلـى حمكمـة أن تـنقض                 

  . )١٦( أو مىت كانت القوانني احمللية منطبقة، فإن االدعاء مرفوض ال حمالة)١٥(باالستئناف
ق ا ج ج خ يعـززه كـون             ل املزدوج   ويؤكد صاحب البالغ أن مفعول العقاب       ٣-٥

احملكمة العليا مطلوب منها أن تأخذ يف احلسبان اجلرائم السابقة لشخص ما وهي تقرر ما إذا                
وجيادل كذلك بأن استمرار حبسه يعد مبثابة عقـاب،  . كان سيصدر أمر باالحتجاز املستمر    

فاردون قارن حالته حبالة    وي. ألنه خيضع للنظام السجين نفسه وكأنه أدين بارتكاب جرمية ما         
مل يـرتل  ) كويرتالنـد (حيث اعتربت احملكمة العالية أن قانون اجملرمني اجلنسيني اخلطرييـن   

  .العقاب أبدا؛ وكان ذلك رغم استمرار حبس السيد فاردون بعد انتهاء مدة سجنه األولية
 )١٧(للجنةوجيادل صاحب البالغ بأن قضيته ختتلف أساسا عن قضايا أخرى بتت فيها ا              ٤-٥

وإن . ، وفرض فيها عنصر احترازي وقت إصدار احلكم       )١٨(واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   
فرض األمر باالحتجاز املستمر لصاحب البالغ بعد أن أمضى مدة سجنه األصلية يشكل خرقا              

ـ           . حلظر العقاب املزدوج   د فإعادة حبسه مل تكن هلا صلة باحملاكمة اجلنائية االبتدائية ووقعت بع
وجيادل صاحب البالغ   . إكمال مدة احلكم احملددة، دون العثور على أية مسّببات جديدة للجرم          

  .١٤بأن االحتجاز املبين فقط على اخلطورة احملتملة مينح السلطات طريقة للتملّص من املادة 
__________ 

؛ ١٩٨٢مـارس   / آذار ٢٩، ألتيسور ضد أوروغواي، اآلراء املعتمدة يف        ١٠/١٩٧٧ظر البالغات رقم    ان )١٤(
؛ ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢١، باتينيو ضد بنما، القرار بعدم املقبولية املعتمد يف          ٤٣٧/١٩٩٠ورقم  
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢١، تومسون ضد بنما، القرار بعدم املقبولية املعتمـد يف           ٤٣٨/١٩٩٠ورقم  
؛ ١٩٩٣مـارس   / آذار ٢٥، كوليرت ضد جامايكـا، اآلراء املعتمـدة يف          ٣٥٦/١٩٨٩؛ ورقم   ١٩٩٤
 ٤، بابورمي وغريه ضد سـورينام، اآلراء املعتمـدة يف           ١٥٤/١٩٨٣-١٤٨ ورقم   ١٤٦/١٩٨٣ ورقم
 .١٩٨٤أبريل |نيسان

أكتوبر /شرين األول  ت ١٤، النسمان وغريه ضد فنلندا، اآلراء املعتمدة        ٥١١/١٩٩٢انظر البالغات رقم     )١٥(
 ٢٦، غوماريتـث ضـد إسـبانيا، اآلراء املعتمـدة يف            ١٠٩٥/٢٠٠٢؛ ورقـم    ٣-٦، الفقرة   ١٩٩٣

، ألبا كابريادا ضد إسبانيا، اآلراء املعتمـدة        ١١٠١/٢٠٠٢؛ ورقم   ٤-٦، الفقرة   ١٩٩١أغسطس  /آب
 .٥-٦، الفقرة ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣ يف

 .١-٥، الفقرة ١٩٩١أبريل | نيسان١١نسا، آراء معتمدة يف ، بارزيغ ضد فر٣٢٧/١٩٨٨البالغ رقم  )١٦(
 / تـشرين الثـاين    ٦، راميكا وغريه ضد نيوزيلندا، اآلراء املعتمـدة يف          ١٠٩٠/٢٠٠٢انظر البالغ رقم     )١٧(

 .٢٠٠٣ نوفمرب
  ١٩٩٧Applicationيوليـه  / متـوز ٢مانسيل ضد اململكة املتحدة، ، احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان،    )١٨(

No. 32072/96, Unreported, ECHR,1 [2004  ،كما جاء يف AC 1 Giles [   ؛ وفينتفريب ضـد هولنـدا
)١٩٧٩( 33 ECHR, ser A, 2 ,4و EHRR 387  ،؛ و دو فيلده، أوملز وفريسيب ضد بلجيكـا)١٩٧١ ( 

12 ECHR, ser A, 6و EHRR 373    ١٩٩٥(؛ و إيريبان برييـز ضـد فرنـسا(ECHR, ser A, 48, 22  
EHRR 153. 



CCPR/C/98/D/1635/2007 

11 GE.10-42281 

ويكرر صاحب البالغ القول بأنه ال ينكر قانونية أمـر االسـتمرار يف احتجـازه                 ٥-٥
وإمنا ينكر اسـتعمال إعـادة      . دف التشريعي املتوخى حلماية اجملتمع من األذى      صحة اهل  وال

ويزعم أن إعادة التأهيل    . احلبس لتحقيق مقاصد ق ا ج ج خ، والسيما مقصد إعادة التأهيل           
ويرى أنه ال لزوم للحـبس  . )١٩()شيئا ما(ميكن اختبارها إال عندما يكون شخص ما حرا       ال

خبدمات  دة تأهيل الشخص ملصلحة محاية اجملتمع، اليت ميكن حتقيقها        لبلوغ اهلدف املشروع إلعا   
الـسابق إىل    الطب العقلي والنفسي يف بيئة جمتمعية توازن بني سالمة اجملتمع واحتياجات اجملرم           

 ٩من املادة    ١ويؤكد أن ق ا ج ج خ يفرض االحتجاز التعسفي خالفاً للفقرة             . إعادة التأهيل 
  .فعله بة السجن على أساس ما ميكن أن يفعله املرء عوضا عمامن العهد ألنه يرتل عقو

  القضايا واإلجراءات املعروضة على اللجنة      

  النظر يف املقبولية      
قبل النظر يف أي ادعاء يتضمنه أي بالغ، جيب على اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،        ١-٦

 كان الـبالغ مقبـوالً أم ال         من نظامها األساسي، أن تبت يف مسألة ما إذا         ٩٣وفقا للمادة   
  .مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد

 من الربوتوكـول    ٥من املادة   ) أ(٢للجنة، حسبما ما تقتضيه الفقرة      وقد تأكدت ا    ٢-٦
االختياري، من أن املسألة نفسها ليست موضع نظر يف إطار أي إجراء آخر من اإلجـراءات   

  .الدولية للتحقيق أو التسوية
الحظت اللجنة اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البالغ ألن صاحبه مل يرفـع             و  ٣-٦

الدعوى أمام احملكمة العليا األسترالية، سواء باالستئذان يف االسـتئناف أو بالتمـاس أمـر               
كما أحاطت علما بأن حجة صاحب البالغ بأن ق ا ج ج خ ُسّن بعـد قـرار                  . باحلضور

دستورية أمر باالحتجاز ، مبين على قانون اجملرمني        ب القاضي   ،فاردوناحملكمة العالية يف قضية     
والحظت أيضا أن الدولة الطرف     . ق ا ج ج خ     ، املعادل ل  )رتالنديكو(اجلنسيني اخلطريين   

انظر (فاردون نفسها تشري إىل دستورية ق ا ج ج خ على أساس قرار احملكمة العالية يف قضية 
، الذي ترى فيـه أنـه، وألغـراض         )٢٠(دها القضائي وتشري اللجنة إىل اجتها   ). ٣-٤الفقرة  

الربوتوكول االختياري، ليس مطلوبا من صاحب البالغ أن يستنفد وسائل االنتصاف احمللية،            
إذا كانت أعلى حمكمة حملية قد بتت ضمن سوابقها القضائية يف املسألة قيد النظر، مما ينتفي                

__________ 

 A. Caroll ; M. Lyall and A. Forrester, Clinical Hopes and Public Fears in Forensic mental انظر )١٩(

Health, (2004), The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology 407 , 411. 
ية ، زيدنيك أوندراكا وميالدا أوندراكا ضد اجلمهور      ١٥٣٣/٢٠٠٦انظر، على سبيل املثال، البالغ رقم        )٢٠(

ــدة يف  ــشيكية، اآلراء املعتم ــشرين األول٦٣١الت ــوبر / ت ــرة ٢٠٠٧أكت ــبالغ ٣-٦، الفق ؛ وال
، ٢٠٠٥يوليـه   / متوز ٢٢، برناردينو غومريتث فالريا ضد إسبانيا، اآلراء املعتمدة يف          ١٠٩٥/٢٠٠٢ رقم

ين  تـشر  ١٤، النسمان وغريه ضد فنلندا، اآلراء املعتمـدة يف          ٥١١/١٩٩٢؛ والبالغ رقم    ٤-٦الفقرة  
 .٣-٦، الفقرة ١٩٩٣أكتوبر /األول
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 اللجنـة إىل أن  وعليـه، ختلـص  . احملليةمعه كل أمل يف النجاح يف االستئناف لدى احملاكم   
  . من الربوتوكول االختياري قد استوفيت٥من املادة ) ب(٢مقتضيات الفقرة 

ومن رأي اللجنة أن صاحب البالغ أقام الدليل، ألغراض املقبولية، على ادعاءاتـه               ٤-٦
 تنتقل إىل    من الربوتوكول وعليه فإهنا    ١٤ من املادة    ٧ والفقرة   ٩ من املادة    ١مبوجب الفقرة   

  . احليثياتالنظر يف

  النظر يف احليثيات    
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف البالغ احلايل يف ضوء كافة املعلومات الـيت                ١-٧

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١أتاحها الطرفان، كما تنص على ذلك الفقرة 
أن أغلبية احملكمة العالية تبيَّن هلـا أن        وتأخذ اللجنة علماً مبالحظات الدولة الطرف ب        ٢-٧

. التشريع املنشأ على نفس منوال قانون اجملرمني اجلنسيني اخلطريين يف كويرتالند دسـتوريٌّ            
وتأخذ علما أيضا أن إيضاح الدولية الطرف بأن اإلجراءات مبوجب ق ا ج ج خ هلا طبيعة                 

 اللجنة أيضا ادعاء صـاحب      وتالحظ. مدنية وأن احتجاز صاحب البالغ ذو طابع احترازي       
. البالغ بأن احتجازه مبقتضى ق ا ج ج خ يرتل به عقابا مزدوجا دون إسناد ذنب جنـائي                 

وحتيط علما أيضا بادعاء صاحب البالغ أنه احتجز يف إطار نفس النظام الـسجين الـذي                
 . احتجز فيه بالنسبة ملدة سجنه األولية

 من العهد تعترف جلميع الناس بـاحلق يف         ٩ من املادة    ١وتالحظ اللجنة أن الفقرة       ٣-٧
بيد أن . وبأال يكون أي أحد عرضة لالعتقال أو االحتجاز التعسفياحلرية وباألمن الشخصي 

املادة تنص على فرض بعض القيود املباحة على ذلك احلق، عن طريق االحتجاز، عندما تقّر               
وإن تلك القيود ملباحةٌ وتوجد يف معظم البلدان يف         . القوانني مسببات وإجراءات ذلك الفعل    

مثالً، مراقبة اهلجرة أو مأَْسسة الرعاية لألشـخاص الـذين   القوانني اليت يكون الغرض منها،    
لكن القيود، كجزء مـن  . يعانون من مرض عقلي أو من ظروف أخرى تضّر هبم أو باجملتمع         

ومن رأي اللجنـة ، يف  . العقاب على جنايات، أو كنتيجة له، رمبا تؤدي إىل صعوبات معّينة   
إلجراءات يف قانوٍن يراد به إباحتها ال يكفي        هذه احلاالت، أن النّص رمسيا على املسببات وا       

إن كانت املسببات واإلجراءات يف حد ذاهتا، املنصوص عليها هكذا، إما تعسفية أو مـدمِّرة             
 . للحق نفسه على حنو غري معقول أو غري ضروري

وإن املسألة املعروضة أمام اللجنة هي معرفة ما إذا كانت أحكام ق ا ج ج خ، اليت                   ٤-٧
 سـنوات،   ١٠بها صاحب البالغ حمتجزا عند إكماله مدة سجنه اليت اسـتغرقت            ظل مبوج 

 من  ١وقد خلصت اللجنة إىل أهنا تعسفية وهي، بالتايل، منتهكة للفقرة           . تعسفيةً يف تطبيقها  
وأهم تلـك   .  من العقد، وذلك لعده أسباب، كل منها يف حد ذاته فيه انتهاك للعهد             ٩املادة  

 :األسباب ما يلي
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 سنوات احملكوم عليه هبا ومع      ١٠د سبق لصاحب البالغ أن ُسجن مدة        لق  )١(  
ذلك فهو، يف واقع األمر، حمبوس عمال مبقتضى قانون ينعت االستمرار يف َسجنه يف إطـار                

فهذا االحتجاز املزعوم هو، يف جـوهره، مبثابـة مـدة           . نفس النظام السجين بأنه احتجاز    
 عند انعدام اإلدانة اليت ينص القـانون علـى          جديدة ليست، كاالحتجاز عينه، مباحة     سجن

  .احلكم بشأهنا
فهو ال يفرض إال باإلدانـة جبرميـة يف نفـس           . إن السَّجن جنائيٌّ بطابعه     )٢(  

ويأيت بقاء صاحب البالغ يف السجن نتيجةً ألوامـر  . اإلجراءات اليت حياكم فيها على اجلرمية 
يه، فيما يتعلق بسلوك جنائي متوقع يف        سنوات من إدانته واحلكم عل     ١٠حمكمة، بعد حوايل    

وهذا احلكم اجلديـد    . املستقبل قوامه اجلرمية بالذات اليت سبق له أن قضى مدة احلكم بشأهنا           
، وتـدخل يف   "إجراءات مدنية " بأهنا   أفضت إليه إجراءات جديدة، وإن كانت موصوفة امسياً       

يف هذا الصدد، تالحـظ اللجنـة       و.  من العهد  ١٥ من املادة    ١دائرة احلظر الوارد يف الفقرة      
 ُبعْيد انقضاء مدة احلكم علـى صـاحب         ٢٠٠٦كذلك أن ق ا ج ج خ ، إذ سن يف عام             

 واليت باتت عنصرا أساسـيا يف أوامـر         ١٩٩٨البالغ بشأن جرمية كان قد أدين هبا يف عام          
 يف  وهذا يقع . احملكمة الداعية إىل استمرار حبسه، فإنه مطبق بأثر رجعي على صاحب البالغ           

ذلك " من العهد، ألنه يلحق به عقاب أشد من          ١٥ من املادة    ١دائرة احلظر الوارد يف الفقرة      
وبناء على هذا، فإن اللجنة تعترب أن االحتجاز عمال    ". الذي كان منطبقا وقت ارتكاب اجلرم     

 ٩ادة   من امل  ١ تعسفية لزوماً باملعىن الوارد يف الفقرة        ١٥ من املادة    ١بإجراءات منافية للفقرة    
 . من العهد

. ينص ق ا ج ج خ على إتباع إجراء خاص الستصدار أوامـر احملكمـة                )٣(  
. واملقصود هبذا اإلجراء اخلاص، كما تسلم بذلك الدولة الطرف، هو أن يكون ذا طابع مدين            

 من العهد لرتاهـة     ١٤وهلذا، فإنه ال يفي بالضمانات اإلجرائية الواجبة اليت تستلزمها املادة           
  .مة اليت يصدر فيها حكم جنائياحملاك

مبوجـب ق ا ج ج خ       " سـجني " صاحب البالغ ك  " احتجاز"    بوقد أمر     )٤(  
فمفهـوم التخـّوف    . خمافة أن يكون خطرا على اجملتمع يف املستقبل وألغراض إعادة تأهيله          

ـ   . اخلطر املتوقع على اجملتمع فيما خيص جمرمني سابقني إشكايلٌّ يف الصميم           أو ا إنه قائم أساس
على رأي مبعزل عن الشواهد املادية، حىت وإن كانت تلك الشواهد هي رأي خرباء يف الطب           

كما أن ق ا ج ج خ يستدعي من احملكمة، من .غري أن الطب العقلي ليس علما دقيقا. العقلي
جهة، أن تراعي رأي خرباء يف الطب العقلي بشأن خطورة مستقبلية، لكنه يـستدعي مـن                

وبينما تكون احملاكم حرة يف قبـول      . األخرى، أن تستبني وجود اخلطورة    احملكمة، من اجلهة    
أو رفض رأي اخلرباء ويكون مطلوبا منها أن تراعي كافة األدلة املتاحة، فالواقع أن احملـاكم                
عليها أن تتحقق من مسلك ُيشتبه أن يسلكه يف املستقبل جمرم سابق وميكن أن يتجـسد أو                 

 هذه الظروف، كان ينبغي للدولة الطرف أن تربهن على أن       وحتاشيا للتعسف، يف  . يتجسد ال
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إعادة تأهيل صاحب البالغ مل يكن يف الوسع حتقيقها بوسائل أقل اقتحامـاً مـن الـسجن           
املستمر أو حىت االحتجاز، السيما وأن الدولة الطرف كانت ملزمة باسـتمرار، مبوجـب              

مغزى إلصالح صاحب البالغ طيلـة       من العهد، باختاذ تدابري ذات       ١٠ من املادة    ٣ الفقرة
 .  سنوات اليت أمضاها يف السجن، إن كانت تلك التدابري الزمة حقا١٠  ال

ويف ضوء االستنتاجات السالفة، ال تعترب اللجنة من الضروري النظر يف املسألة على               ٥-٧
  . من العهد١٤ من املادة ٧حدة مبوجب الفقرة 

 مـن  ٥ من املـادة  ٤ إذ تتصرف مبوجب الفقرة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،وإن    -٨
 الربوتوكول االختياري، من رأيها أن احلقائق املعروضة عليها تنّم عـن حـدوث انتـهاك              

  . من العهد٩ من املادة ١ للفقرة
 من العهد على أن الدولة الطرف ملزمة بتوفري سبيل          ٢من املادة   ) أ(٣وتنص الفقرة     -٩

   .ها إهناء احتجازه مبوجب ق ا ج ج خ، ومنانتصاف فعال لصاحب البالغ
وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إىل الربوتوكـول                 -١٠

اعترفت باختصاص اللجنة لتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم ال             قد  االختياري،  
ملوجودين داخل إقليمها  من العهد، بكفالة متتع مجيع األفراد ا٢وأهنا قد تعهدت، عمالً باملادة   

وأن توفر وسيلة فعالة وممكنة التنفيـذ يف        واخلاضعني لواليتها باحلقوق املعترف هبا يف العهد،        
فإهنا تعرب عن رغبتها يف أن تتلقى من الدولة الطـرف، يف            حالة ما إذا ثبت وقوع انتهاك،       

  .  التنفيذهذه موضع يوماً، معلومات عن التدابري املتخذة لوضع آرائها ١٨٠غضون 
اعُتمدت باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليـزي هـو الـنص             [

وستصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إىل . األصلي
  .]اجلمعية العامة
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  تذييل

السيدة زونكي   و السيد كريستر تيلني   لعضوي اللجنة    رأي الفردي ال    
  .يلي ماجودينازان

اختلف رأي عضو اللجنة السيد كريستر تيلني، الذي أيدته السيدة زونكي زانيلـي               
  :ماجودينا، والذي أدىل مبا يلي

إنين أخالف هذا الرأي بكـل      . وجدت األغلبية أن يف هذه احلالة انتهاكا      "    
  :ينبغي أن تكون وجهات نظر اللجنة يف استدالهلا واستنتاجاهتا كاآليت. احترام

فيما يتعلق بادعاء صاحب البيان بأن االحتجـاز مبوجـب ق ا ج ج خ                 ١-٧  
تعسفي، تذكّر اللجنة باجتهادها القضائي الذي يقر بأنه ال بد لالحتجاز ألعـراض             
احترازية من أن تربره أسباب قاهرة وأن يعاد النظر فيه دوريا مـن طـرف هيئـة                 

 ١٧بصفة احترازيـة مـن      وتالحظ اللجنة أن صاحب البالغ احتجز       . )١(مستقلة
 وأن احتجازه االحترازي كـان      ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣١أبريل إىل   /نيسان

 وأعادت النظر فيه    – ق ا ج ج خ       -مبنيا على مسببات وإجراءات حمددة بالقانون       
وتالحظ أيـضا أن    . دوريا هيئة قضائية مستقلة، أي احملكمة العليا لنيو ساوث ويلز         

اركة يف برنامج املعاملة املكثفة أثناء احلجز إبـان مـدة           صاحب البالغ رفض املش   
وتالحظ كذلك . احتجازه األولية وأن الربنامج غري متوفر خارج نطاق نظام السجن

بيد . أن الغرضني من ق ا ج ج خ مها السالمة العامة وإعادة تأهيل اجملرمني اجلنسيني
بالغ االحترازي معقوال   أنه كان يتعني، جتنبا للتعسف، أن يكون احتجاز صاحب ال         

وضروريا يف كل مالبسات القضية ومتناسبا مع بلوغ األهداف املشروعة للدولـة            
وتعلق اللجنة قائلةً إن حالة صاحب الـبالغ راجعتـها احملكمـة العليـا              . الطرف
ساوث ويلز التابعة للدولة الطرف مراجعة كاملة ومتكـررة وآزرهـا حكـم          لنيو

قة حسبما وردت يف ق ا ج ج خ اسـتوفيت، وفقـا             استئنايف، وأن الشروط املسب   
للمراجعة القضائية، وأن رفض صاحب البالغ املشاركة يف برنامج املعاملة املكثفـة            
أثناء احلجز إّبان مدة سجنه األولية سامهت يف التقدير بأنه قد يكون خطـرا علـى            

__________ 

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٦، راميكا وغريه ضد نيوزيلندا، اآلراء املعتمدة يف         ١٠٩٠/٢٠٠٢البالغ رقم    )١(
 ١٨، بنجمني مانويل ضد نيوزيلندا، اآلراء املعتمدة يف         ١٣٨٥/٢٠٠٥؛ والبالغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٣

، أالن كيندريك دين    ١٥١٢/٢٠٠٦؛ والبالغ رقم    ٣-٧ و   ٢-٧، الفقرتان   ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 
 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٩مارس / آذار١٧ضد نيوزيلندا، اآلراء املعتمدة يف
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حتجـاز  ويف ضوء مالبسات تلك القضية، ختلص اللجنة إذن إىل أن اال          . )٢(اجملتمع
االحترازي لصاحب البالغ مل يكن غري متناسب مع اهلدف املشروع للقانون املنطبق            

  . من العهد٩ من املادة ١ومل يشكل، يف هذا الشأن أو يف غريه، انتهاكا للفقرة 
 أحاطت اللجنة علما بادعاء صاحب البالغ بأن احتجازه مبوجب ق ا ج ج خ               ٢-٧  

آخر وأن احملكمة مل تدرج أي أمر باالحتجاز        يفرض عقابا مزدوجا دون حتديد جرم       
وتالحظ أيضا ادعاءه بأنه احتجز يف نطاق نفس النظام . االحترازي يف احلكم املبدئي   

وحتيط اللجنة علما مبالحظات الدولة الطرف      . السجين على غرار مدة سجنه األولية     
بأن أمر االحتجاز مبوجب ق ا ج ج خ كان مبينا على سجل صـاحب الـبالغ                 

وتالحظ كذلك إيضاح الدولـة  . جلنائي وال عالقة له جبرمية صاحب البالغ األولية      ا
الطرف بأن اإلجراءات يف نطاق ق ا ج ج خ هلا طابع مدين وأن احتجاز صاحب                

  .البالغ احترازي الطابع
، الذي ينص على أن الـشخص،     )٣(٣٢اللجنة إىل التعليق العام رقم      وتشري    ٣-٧  

 معّينة أو أُبرئ منها، ال ميكن إحالته على نفس احملكمـة            مىت أدين بارتكاب جرمية   
بيد أن هذه الضمانة تنطبق على اجلنايات       . جمددا أو على حمكمة أخرى لنفس اجلرمية      

وحدها ال على التدابري التأديبية اليت ال تعد عقوبة على جناية باملعىن الوارد يف املادة               
الطرف بأن اإلجراءات املدنيـة يف      والحظت اللجنة زعم الدولة     . )٤( من العهد  ١٤

وتشري، مع ذلك، إىل    .  من العهد  ١٤نطاق ق ا ج ج خ ال تدخل يف حدود املادة            
 وإىل اجتهادها القضائي بأن الطبيعة اجلنائية لعقوبٍة ما ميكـن           ٣٢التعليق العام رقم    

ترب متديدها لتشمل األفعال اليت جيب، بغض النظر عن نعتها يف القانون احمللي، أن تع             
وتالحظ اللجنة أنه جيب، رغـم      . )٥(جنائية بسبب الغرض منها أو طابعها أو شدهتا       

األغراض االحترازية حلماية السالمة العامة وإعادة تأهيل اجملرم اجلنسي املتوقعـة يف            
ق ا ج ج خ كإجراءات مدنية، أن تعتـرب شـدة                لا ج ج خ، والنعت القانوين        ق

 بأهنـا   -جن املستمر رهن املراجعة بناء على الطلب         الذي هو السَّ   -التدبري املتخذ   
 .جنائي ذات طابع

 يتوجب على اللجنة إذن أن تقرر ما إذا كانت العقوبة مبوجب ق ا ج ج خ                 ٤-٧  
وتـشري  . مبنية على نفس اجلرمية اليت بين عليها احلكم املبدئي على صاحب البالغ           

__________ 

مـارس  / آذار١٧، أالن كيندريك دين ضد نيوزيلندا، اآلراء املعتمـدة يف  ١٥١٢/٢٠٠٦انظر البالغ رقم     )٢(
 .٥-٧، الفقرة ٢٠٠٩

  .٥٤ ، الفقرة CCPR/C/CG/32انظر  )٣(
 تـشرين  ١، جرياردوس ستريك ضد هولندا، القرار بعدم املقبولية املـؤرخ يف         ١٠٠١/٢٠٠١البالغ رقم    )٤(

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
، جرياردوس بيترر ضد النمـسا، اآلراء       ١٠١٥/٢٠٠١، البالغ رقم    ١٥ ، الفقرة    CCPR/C/CG/32انظر   )٥(

 .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠املعتمدة يف 
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لى اإلذن مبدة سجن إىل أجل      اللجنة إىل أن العهد ال حيد من قدرة الدولة الطرف ع          
وإن أساس تقدير االحتجاز االحترازي لصاحب      . )٦(غري مسمى مع عنصر احترازي    

البالغ، الذي قُرِّر مبنأى عن احلكم املبدئي، كان، كما تبّين للمحاكم، هو خطـره              
وختلص اللجنة إىل أن االحتجاز االحترازي مل يفـرض لـنفس           . الكبري على اجملتمع  
لذلك، فإهنا تـرى أن     . السابق عليه وإمنا ألغراض محائية مشروعة     مسببات احلكم   

عدم جواز احملاكمة عن    االحتجاز االحترازي لصاحب البالغ ال يشكل انتهاكا ملبدأ         
 . من العهد١٤ من املادة ٧ وفقا للفقرة اجلرمية ذاهتا مرتني

 ٥املادة  من ٤اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصرف مبوجب الفقرة وإن   -٨  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ترى بالتايل أن احلقائق املعروضة  من  

   ."ك ألي حكم من أحكام هذا العهدعليها ال تكشف عن حدوث انتها
  السيد كريستر تيلني ] توقيع[          
  السيدة زونكي زانيلي ماجودينا] توقيع[          

والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليـزي هـو الـنص          اعُتمدت باإلسبانية واإلنكليزية    [
وستصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إىل . األصلي

  .]اجلمعية العامة

        

__________ 

، ٢٠٠٣نوفمرب  /، راميكا وغريه ضد نيوزيلندا، اآلراء املعتمدة يف تشرين الثاين         ١٠٩٠/٢٠٠٢البالغ رقم    )٦(
 .٢-٧الفقرة 


