
GE.16-01722(A) 



 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

 2130/2012 البالغ رقم  
تشةرن   6 -تشةرن  اوت//كتتةوبر  19) 115قرار اعتمدته اللجنةة يةد رترت ةا   

 (2015الثاند/نويمبر 
 زين العابدين بن علي )ميثّله أكرم عازوري( املقدم من:

 صاحب البالغ الشخص املدعي أنه ضحية:
 تونس الدولة الطرف:

 ريخ تقدمي الرسالة األوىل()تا 2012كانون الثاين/يناير   19 تاريخ تقدمي البالغ:
 92القررررار الرررهي اقرررهخل املقررررر ادرررا   وجرررب املرررا ت   الوثائق املرجعية:

مرررررن النلرررررام الرررررّداإلي والرررررهي أحيررررر   ىل الدولرررررة  97و
)مل يصدر يف شك   2012شباط/فرباير  1الطرف يف 

 وثيقة(
 2015تشرين الثاين/نوفمرب  2 تاريخ القرار:

 غيابيا  حماكمة غري منصفة  املوضوع:
عرردم القبرروى علرررو أسرراق و؛ررل الزقررردمي  الزنررازع  عررردم  املسائ  اإلجرائية:

 اسزنفا  سب  االنزصاف احمللية 
احلق يف حماكمة عا لة  افراا  الرربا؛   احلرق يف احملاكمرة  املسائ  املوضوعية:

أمرررام حمكمرررة مسرررزقلة ونايررررة  حرررق املرررر؛ يف الرررّدفاع عرررن 
زيررارخل  احلررق يف أن يررز  نفسرره أو باالسررزعانة  حررام مررن اإ

 عررالم اليررحية سررريعا  وبالزفصرري  بطبيعررة الررزر  املوجرررة 
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 ليرررره وبهبسرررربايفا  احلررررق يف احلصرررروى علررررو مررررا يكفرررري مررررن 
 والزسريالت إلعدا  الّدفاع الو؛ل

 14)أ()ب( و) ( من املا   3و 2و 1الفقرات  موا  العرد:
  5من املا    )ب(2والفقر   3و 1املا تان  موا  الربوتوكوى االإزياري:
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 المريق

قةةةرار اللجنةةةة المعنيةةةة بحقةةةوق اإلنسةةةان بموالةةةا البرتتوتةةةو/ ا  تيةةةار    
الملحةةةةةةةق بالع ةةةةةةةد الةةةةةةةدتلد الخةةةةةةةاص بةةةةةةةالحقوق المدنيةةةةةةةة تالسياسةةةةةةةية 

 (115 الدور )
 بشهبن 

 *2130/2012البالغ رقم   

 زين العابدين بن علي )ميثّله أكرم عازوري( املقدم من:
 صاحب البالغ الشخص املدعي أنه ضحية:

 تونس الدولة الطرف:
 )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل( 2012كانون الثاين/يناير   19 تاريخ تقدمي البالغ:

مررن العرررد الرردو  ادررا   28املنشررهب   وجررب املررا     ن اللجنررة املعنيررة  قرروا اإلنسرران  
 باحلقوا املدنية والسياسية 

  2015تشرين الثاين/نوفمرب  2يف و؛د اجزمعل  
زيرررن العابررردين  مررن املقررردم  ليررررا 2130/2012يف الررربالغ ر؛رر  و؛ررد فرغرررل مررن النلرررر  

 علي  وجب الربوتوكوى االإزياري امللحق بالعرد الدو  ادا  باحلقوا املدنية والسياسية  بن
مجيرررمل املعلومرررات املكزوبرررة الرررص أتاحررررا  رررا صررراحب الررربالغ  و؛رررد وضرررعل يف اعزبار رررا 

 والدولة الطرف 
 ما يلي: تعزمد 

 قرار بشأن المقبولية  
   رررو زيرررن العابررردين برررن علررري 2012كرررانون الثاين/ينررراير   19صررراحب الررربالغ املررر ر   -1

 2و 1الرررئيس السررابق للجمروريررة الزونسررية  ويزيررمن بالغرره ا عررا؛ات بانزرررا  تررونس للفقرررات 
__________ 

شررار  أعيررا؛ اللجنررة الزاليررة أاررار   يف النلررر يف  ررها الرربالغ: السرريد عيررا  بررن عاشررور والسرريد لا رراري بوزيررد  *
والسرريد يروجي  واسرراوا والسرريد  والسريد  سررار  كليفالنرد والسرريد أوليفييرره  ي فروفير  والسرريد أاررد أمر  فررز  ا  

زارتايس والسريد مراورو بروليص والسرري ناور  رو    يفانا يليرز  والسريد  نكران الكري مو ومروزا والسريد فوتروين برا
سريد  يرروجالى سيزولسرينا والسريد  رو ريغيس ريسيا والسيد فابيران عمرر سرالفيو  وال -والسيد فيكزور مانوي  

 فور والسيد يوفاى شاين والسيد كونسزانز  فار زيالشفيلي والسيد  مارغو واترفاى   -نيا زايربت آ



CCPR/C/115/D/2130/2012 

GE.16-01722 4 

صرا ؛ل ترونس من العرد  وميثلره احملرامي أكررم عرازوري  و؛رد  14)أ( و)ب( و) ( من املا   3و
حايرررران/  29وى االإزيررراري يف وانيرررمل  ىل الربوتوكررر 1969آذار/مرررارق  18علرررو العررررد يف 

مرن الربوتوكروى االإزيراري   إر  الربوتوكروى حيّرا  8مرن املرا    2  و وجرب الفقرر  2011 يونيه
   2011أيلوى/سبزمرب  29الزنفيه يف 

 الوقائع تما عرض ا صاحا البالغ  
كرررانون   14غ رئيسرررا  للجمروريرررة الزونسرررية شرررغ  منصررربه حررر  يررروم كررران صررراحب الررربال 2-1

  و ررو الزرراريخ الررهي غررا ر فيرره تررونس  ومنرره رحيلرره  ت كررد السررلطات الرايررة 2011الثاين/ينرراير 
 :الزونسررية ووسرررائال اإلعررالم الرايرررة أن صرراحب الررربالغ ؛ررد ارتكرررب مزلرر  ا ررررائ  ا نائيررة مرررن

االجتررررار  (2وى يف مزلرررر  البلرررردان وال سرررريما سويسرررررا  )اإلثرررررا؛ غررررري املشررررروع وحيرررراز  أصرررر (1)
 االجتار باملخدرات   (3)  باألسلحة

  أي بعد مرور مخسرة وثالثر  يومرا  علرو مغرا ر  صراحب 2011شباط/فرباير  21ويف  2-2
يف مقرررر الرئاسرررة يف ؛صرررر سررريدي  شرررريطا   ارت أحداثرررهالررربالغ ترررونس عرضرررل الزلفرررا  الزونسرررية 

أن صررراحب الررربالغ وبررررا  رررو وأسررررته كميرررات مرررن األمرررواى والنقرررو  ز عررر  بوسرررعيد وترررررت فيررره  
األوراا املاليرررة واررررو رات  وأو عررررا يف إاانرررة ماليرررة بالقصرررر  وترررررت يف الشرررر ة كميرررات مرررن 

  صررررّئ رئررريس الررروزرا؛  البررراجي ؛ايرررد السبسررري  أن صررراحب الررربالغ 2011آذار/مرررارق  4 ويف
يزعلرق بكفالرة األمرن واالسرزقرار ارتكب جرمية اديانة العلمرو  لزخليره عرن لّمر  مسر وليزه فيمرا 

القائررررد األعلررررو للقرررروات املسررررلحةا  وأّكررررد أن  ررررهخل ا رميررررة يعا؛ررررب عنرررررا وملغا رترررره تررررونس و ررررو 
مل ؛رررل  فررر ا  املبررراع  املرسررروم   أصررردر رئررريس ا مروريرررة ا2011آذار/مرررارق  14باإلعررردام  ويف 

  الرررهي  عرررا (1)2011آذار/مرررارق  18بزررراريخ  18الرررهي ن شرررر يف الرائرررد الراررري ر؛ررر   13 ر؛ررر 
تشررررين الثررراين/  7لررربالغ بعرررد مصرررا ر  األصررروى املنقولرررة وغرررري املنقولرررة الرررص حاز رررا صررراحب ا  ىل

مرررن أفررررا  أسررررته أ رجرررل أارررار   فرررر ا   112 صررراحب الررربالغ وتعرررو   ىلوالرررص  1987 نرروفمرب
يررره ؛يررر  يررروم واحرررد مرررن  إررروى القائمرررة املرفقرررة باملرسررروم  و؛رررد  إررر  ذلررر  املرسررروم حيرررا الزنف يف

 7يرررهبذن للررررئيس امل ؛رررل آنرررها  باقررراذ تررردابري تشرررريعية ويف حيرررا النفررراذ والرررهي  14ر؛ررر   املرسررروم
العرردى كررات  زيررن العابرردين أن صرراحب الرربالغ لرريس لرره   صرررّئ لثرر  وزار  2011حايران/يونيرره 

يف   رار اإلجررا؛ات الزونسرية  حمرام هزرارخل  ذا احلق  حسب القوان  الزونسية  يف أن يدافمل عنه  
 مل يكن حاضرا  شخصيا  أمام احملكمة  

عرررالم معلومرررات عرررن حكررر  أصررردرته    بثّرررل وسرررائال اإل2011حايران/يونيررره  20ويف  2-3
يف ترررررونس تقيررررري فيررررره  ررررربس احملكمرررررة االبزدائيرررررة فيررررره احملاكمرررررة  ه الرررررهي بررررردأت اليررررروم ذاتررررر يف

عامررا  اسررزنا ا   ىل صررور العمررالت األجنبيررة الررص تررررت يف الشررر ة املررهكور  35الرربالغ  صرراحب
عررن حكرر  أصرردرته يف كررهل  معلومررات   بثررل وسررائال اإلعررالم  2011متوز/يوليرره  4آنفررا  ويف 
__________ 

       )انلررررر الفقررررر  2011آذار/مررررارق  18ال يف  14طرررررف يف مالحلانررررا أن املرسرررروم صرررردر يف ذكرررررت الدولررررة ال (1)
 أ ناخل(   4-15
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احملكمررة الكررربو لزررونس يف الزوصررية املعروفررة باسرر  ا؛صررر الررهي برردأت فيرره احملاكمررة  اليرروم ذاترره 
وأسرلحة و؛طرمل أثريرة يف مقرر ؛ر اجا اسزنا ا   ىل اكزشاف كيلرو غررام  مرن راترنق القنرب ا نردي 

بسررجن صرراحب الرربالغ مخسررة مغا رترره الرربال   و؛يررو ذلرر  احلكرر  الصررا ر  د ؛امررة الرررئيس بعرر
ام اسررزنا ا   ىل فررز  رئرريس   ار  مكافحررة املخرردرات حقيبررة سررفر  إررالى عامررا  ونصرر  العررعشررر 

احملاكمة  لزوي علو راتنق القنب ا ندي باإلضافة  ىل ملروف ذي فقاعرات يراع  القاضري أنره  
  بثرررل 2011متوز/يوليررره  28عبرررار  امررردراتا  ويف كررران مكزوبرررا  عليررره لرررال صررراحب الررربالغ 

صردرته احملكمرة الكرربو يف ترونس يقيري غيابيرا  بسرجن بشرهبن حكر  أوسائال اإلعالم معلومرات 
صاحب البالغ سزة عشر عاما  بزرمة الفسا  والزحاي  العقاري يف   ار صفقات شرا؛ األراضي 

 مطلمل القرن احلا ي والعشرين  يف العقارية ونقلرا 
 الشكوى  

نلرررا  ألن مررن العرررد  14مررن املررا    2انزرررا  الفقررر  يررّدعي صرراحب الرربالغ أنرره ضررحية  3-1
  علرو الزهبكيرد 2011كرانون الثاين/ينراير   14السلطات السياسية ووسائال اإلعرالم  أبرل  منره 

  2011شرررباط/فرباير  21الرايررة  يف علررو ارتكابرره كرر  الررزر  املنسرروبة  ليرره  و؛ررد بثررل الزلفررا  
الرص ترررت  صورا  الزقطل ممل تعليقات راية عليرا ت كد أن األمواى النقدية األجنبية واررو رات

 ي مثرر  مالفرات ؛انونيرة ارتكبررا صراحب الربالغ  و؛رد ترداولل وسرائال اإلعرالم ال  منا ييف الشر 
تل  البيانات والصور ورّ  نا  ويّدعي صاحب البالغ أن الطابمل السرري للزحقيقرات ؛رد انزرر  

ا نائيرة  ال أن وسرائال مرن املفرا  أن تكرون تلر  الصرور جرا؛ا  مرن ملر  الزحقيقرات ألنه كان 
اإلعالم منرا  ىل علمررا ذلر  كمرا جررو فرز  ادراائن احلديديرة أمامررا  وباإلضرافة  ىل ذلر   فر ن 

مزرمرا  فيره صراحب الربالغ  2011آذار/مرارق  4البيان الهي أصدرخل رئريس الروزرا؛ الزونسري يف 
زيجررة لقرررار سياسرري باديانررة العلمررو  واألحكررام الررص أصرردرنا احملكمررة بعررد ذلرر   منررا جررا؛ت ن

 تدينه و ي تنزر  مبدأ افاا  الربا؛   
من العرد الرص تقيري  14من املا    1البالغ أنه ضحية النزرا  الفقر  ويرو صاحب  3-2

بوجو  حمكمرة مزصرة ومسرزقلة ونايررة  ويزرهرع باجزررا ات اللجنرة الرص جرا؛ فيررا أنره اال يزسرق 
مل ال مييرررا فيررره بوضررروئ بررر  وترررائ  واإزصاصرررات أي وضرررمرررمل مبررردأ اسرررزقالى ا ييرررة القيرررائية 

 1القيرائية وتوجيرررا  كمرا ور  يف الفقرر  السلطز  القيرائية والزنفيهيرة مرن السريطر  علرو السرلطة 
  و؛ررد أكرردت السررلطات الرايررة املخزلفررة ثبرروت الررزر  املنسرروبة  ىل (2)مررن العررردا 14مررن املررا   

هبييررد ؛رررار اإل انررة  وعررالو  علررو ذلرر   أوعررات صرراحب الرربالغ وأوعررات  ىل السررلطة القيررائية بز
وزار  العدى الزونسية  ىل جراز القيا؛ بهبالّ تقب  أن يزوىل الّدفاع عن صاحب البالغ حمام هزارخل 

احب الرربالغ أييررا  أن املرسرروم املررهكور  أعررالخل(  ويرررو صرر 2-2بنفسرره ويف غيابرره )انلررر الفقررر  
  ينزرررر  مبررردأ الفصررر  بررر  2011آذار/مرررارق  18الرررهي نشرررر يف الرائرررد الراررري  يف  13 ر؛ررر 

السررررلطز  الزنفيهيررررة والقيررررائية  ذ  نرررره يررررهبمر بزو؛يررررمل عقوبررررات جنائيررررة مررررن ؛بيرررر  مصررررا ر  مجيررررمل 
 را يف ذلر  بيزره الشخصري  يف حر  أن سرلطة املمزلكات املنقولة وغري املنقولة لصاحب البالغ 

__________ 

تشررررررين األوى/أكزررررروبر  20  اآلرا؛ املعزمرررررد  يف ضرررررد غينيرررررا االسرررررزوائية با ومونرررررد  468/1991الررررربالغ ر؛ررررر   (2)
    4-9  الفقر  1993
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ائية  ون سروا ا وذلر  بعرد صردور فر  العقوبات ا نائيرة  منرا  رو مرن اإزصرا  السرلطة القير
 حك  حيام معايري احملاكمة العا لة وحقوا الّدفاع  

مرن العررد  14) ( مرن املرا   3ويدعي صاحب الربالغ أييرا  أنره ضرحية انزررا  الفقرر   3-3
ويشرري صراحب الرربالغ الرص تعراف  رق املرر؛ يف الرّدفاع عرن نفسرره أو بواسرطة حمرام مرن اإزيرارخل  

أعرالخل(   2-2)انلر الفقرر   2011حايران/يونيه  7ي أصدرخل لث  وزار  العدى يف  ىل البيان اله
 20ويقوى  نه مل يزمكن من لارسة حقه يف أن ميثّله حمام مرن اإزيرارخل يف جلسرص احملكمرة يرومي 

   2011متوز/يوليه  4حايران/يونيه و
لّرررا الرررّدفاع عنررره حمرررام هزرررارخل أن مرررن حرررق كررر  مرررزر  أن يزررروىل ويررردعي صررراحب الررربالغ  3-4

 141يسززبمل حقه يف أن ي دافمل عنه ح  يف غيابه  و؛د أّكد لث  وزار  العدى الزونسية أن املا   
يزمزعرررون ال حييررررون احملاكمرررة مرررن ؛رررانون اإلجررررا؛ات ا نائيرررة ترررنص علرررو أن املزرمررر  الرررهين ال 
أن ميررررثلر  وعليرررره ف نرررره ّ  جتا رررر  برررراحلق يف الرررردفاع عررررن أنفسررررر  وعلررررو أنرررره ال ورررروز ألي حمررررام 

تعررار  ؛ررانون و ررت مررمل اتفا؛يررة يف حالررة مررن الدسررزور الزونسرري الررص تررنص علررو أنرره  32 املررا  
ف نره جررو انزررا  ضرمانات احملاكمرة  ولية ف ن نص االتفا؛ية الدولية  و الهي له الغلبة وبالزرا  

  العا لة الص تنطبق يف احلالة الرا نة انزراكا  صرحيا  
مررن العررد علرو أن لكرر  مرزر  احلررق يف أن  14)أ( و)ب( مررن املرا   3وترنّص الفقرتران  3-5

يبلررا فررورا  وبالزفصرري  بطبيعررة الررزر  املوجرررة  ليرره وأن يزررائ لرره الو؛ررل الكررايف والزسررريالت الالزمررة 
ا نرائي واحلرق إلعدا   فاعه  ويزجلّرو  رها احلرق يف حرق املرزر  يف أن يطلرمل بشرك  مباشرر علرو 

يعرف الزعليقرات والوثرائق املعروضرة ضرمانا  ملبردأ  أن يسزممل  ىل أ؛واله  وأن يد  بزعليقاته وأن يف
طر صاحب البالغ با ي بلرا  ضّدخل كمرا ملح ركل إلجرا؛ات الص املساوا  الزامة أمام القانون  ومل ه 

واعيررد  ر  كررهل   سررزممل  ىل أ؛والرره  ومل هطرربررالزر   املوجرررة  ليرره  كمررا مل يزمزررمل  قرره يف أن ي  
مترررروز/  4و 2011حايران/يونيررره  20جلسرررات حماكمزررره أو األحكرررام املاعومرررة الرررص صررردرت يف 

جلسرات احملاكمرة ذانرا لرا مل يرز  لره   وذلر  أيرام انعقرا  2011متوز/يوليره  28و 2011 يوليه
 من العرد   14الو؛ل الكايف وال الزسريالت الالزمة إلعدا   فاعه يف انزرا  ألحكام املا   

ويررّدعي صرراحب الرربالغ أنرره كرران ينبغرري أن تزررائ لرره فررا  زمنيررة معقولررة إلعرردا   فاعرره   3-6
ولة بشك  مفرط كما تعرت الفرا  القصرري  جرّدا  والفا  الامنية غري املعقولة تعت الفا  الامنية املزطا

لررا منررمل املررزر  مررن الررزمكن مررن تقرردمي  فاعرره  ووررب علررو القاضرري  يف احلقيقررة  أن تكررون لررره 
صرراحب الفسررحة الالزمررة مررن الو؛ررل  وأالّ يزسرررع يف احلكرر  وأالّ يزخرره ؛رررارات مزسررّرعة  وي كررد 

أحكام  ي فرا  ال يقبلررا العقر  مرن حير   ن  البالغ أن الفا  الامنية الص صدرت إال ا ثالثة
الرص برردأت اإلجررا؛ات وبعررد االسرزماع  ىل املررّدعي األحكرام الرص صرردرت  منرا متررل يف اليروم ذاترره 

   (3)فقال واسزبعا  الّدفاعالعام 
__________ 

يبردو أن ا عا؛اتره يف  رها الصرد    را عال؛رة  را يرر  يف املرا   رغ  أن صاحب البالغ ال يب  ذل  بوضوئ ف نه  (3)
 من العرد   14)ج( من املا   3
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 14مررن املررا    1ويررر  الررنص علررو حيررد  وناا ررة العررامل  يف ا ررراز القيررائي يف الفقررر   3-7
مررررن االتفا؛يررررة األوروبيررررة حلمايرررة حقرررروا اإلنسرررران واحلريررررات  6مررررن املرررا    1مرررن العرررررد والفقررررر  

يلرررر القاضرري يف مررا يبديرره أنرره مقزنررمل ويكررون الزحيررا ملموسررا  وتررا را  للعيرران عنرردما األساسررية  
 20الشررررخص املعررررت  والعرررراملون يف جررررراز القيررررا؛ الررررهين أصرررردروا األحكررررام يف  انررررةب  أصررررال  

؛د تهبثروا باإل انات الرص أصردرنا السرلطات  2011متوز/يوليه  28متوز/يوليه و 4حايران/يونيه و
الراية ووسائال اإلعالم والص صدرت عن الرأي العام  والص كانل مليية بالزحام  علو صاحب 

يف   أمرا اإلجررا؛ات املزبعرة والرص انزركرل تاإر يف صرائ من كانل ؛اعة احملكمة  البالغ ومتثلل
 جرا؛ات ؛ررنرا السرلطة الزنفيهيرة  و؛رد اتير  الزحيّرا يف  رها الصرد   علرو احلق يف الّدفاع ف وا 

حنو موضوعي  يف النطق باألحكام يف اليروم ذاتره الرهي افززحرل فيره احملاكمرة  ون االسرزماع  ىل 
 20ومل تاافرق األحكرام الصرا ر  يف   ضمانات احملاكمة العا لرة ميمل  املعت يف انزرا    الشخص

يالت  و؛رد صررئ يفرا علرو األسرس لربرهبي تع 2011متوز/يوليه  28متوز/يوليه و 4حايران/يونيه و
الزالية: اال عا؛ بهبن  نا  كميات من العمالت الصعبة الص عرضرزرا الزلفرا  مرمل افراا  أن تلر  

اانررة حديديررة  وعلررو أسرراق اال عررا؛ إصرراحب الرربالغ وأ؛اربرره ووضررعل يف العمررالت ؛ررد وبرررا 
علرو الكريس الرهي   لرال يردخلالقنب ا ندي كزرب صراحب الربالغ بوجو  كيلو غرام  من راتنق 

عرضررا مردير  ائرر  امدراتا  وعلرو أسراق وجرو  أسرلحة و؛طرمل أثريرة كانا موجو ين فيه عبار  
صررراحلة الررربالغ اشررراو أراضررري  واال عرررا؛ برررهبن صررراحبمكافحرررة املخررردرات يف جلسرررة احملاكمرررة  

 للبنا؛ أو نقر  ملكيزررا  ليره بطريقرة االحزيراى  و؛رد حردك كر  ذلر   ون أن يكرون  نرا  تفسرري
مغررا ر  مررن العمررالت الصررعبة بعررد أربعرر  يومررا  مررن للطريقررة الررص اوجرردت يفرراا تلرر  الكميررات 

يفررا نسرربة حيرراز  املخرردرات  ليرره برردون أن تزرروىل صرراحب الرربالغ للرربال  وال للطريقررة الررص أمكررن 
احملكمرررة أمرررر فحرررص العمرررالت املاعومرررة وأن توضرررمل يف أحرررراز باعزبار رررا أ لرررة شررررعية  غرررري أورررا 

 البن  املركاي حي  فقدت تل  العمالت  ابعرا الفر ي  وبردون أن تقردم احملكمرة أعيدت  ىل
نق  ملكيزرا  فاألحكام الرص صردرت تقروم  وبشرك  و الطبيعة الزحايلية لشرا؛ األراضي األ لة علو 

 حصري  علو الشائعات وعلو ما يلن أنه شي؛ يقيت وعلو بعض الشرا ات  و واض  
ياسررية الزونسررية  عطررا؛ صرراحب الرربالغ احلررق يف أن ميثلرره حمررام ومررا رفررض السررلطات الس 3-8

هزارخل يف غيابه يف   ار اإلجرا؛ات املزبعرة يف ترونس  الّ تعلره حلرمانره  يف الوا؛رمل  مرن حقره يف أن 
حررق برره اليرررر  و ررها القرررار لالطعررن يف أي ؛رررار يزخرره ضرردخل  ررا ي يف ويف حقررهيرردافمل عررن نفسرره 

حيرمه  يف الوا؛مل  من حقه يف املثوى أمام ؛ا   ولها  ف ن شرط اسرزنفا  سرب  االنزصراف احملليرة 
يرررو أنرره منررمل مررن حقرره يف اال ررالع علررو ملفرره بنررا؛  علررو ؛رررار ألن صرراحب الرربالغ  ؛ررد اسررزويف

 سياسي أ؛رته السلطة القيائية  
 ولية تاوسس الموضوعيةمالحظات الدتلة الطرف بشأن المقب  

  ؛رردمل الدولررة الطرررف مالحلانررا بشررهبن مقبوليررة الرربالغ 2012آب/أغسررطس  3يف  4-1
  االإزصررا  الررامتوأسسره املوضرروعية  وتعررا  الدولررة الطررف علررو مقبوليررة الرربالغ مرن حيرر  

مررررن  3وذلررر  لعرررردم اسررررزنفا  سرررب  االنزصرررراف احملليررررة ألورررا ال تزفررررق مررررمل العررررد  وجررررب املررررا   
 ربوتوكوى االإزياري  كما تطعن يف األسس املوضوعية للبالغ  ال
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؛ررررررائمل القيررررررية وتشررررررري  ىل احلكرررررر  وتررررررهّكر الدولررررررة الطرررررررف  أوال  و؛برررررر  كرررررر  شرررررري؛  بو  4-2
عرررررن الررررردائر  ا نائيرررررة الزابعرررررة للمحكمرررررة  2011حايران/يونيررررره  20الصرررررا ر يف  23004 ر؛ررررر 

عامررا  بسرربب االإررزالق  35ملررد  بالغ االبزدائيررة يف تررونس  والقاضرري غيابيررا  بسررجن صرراحب الرر
واالسررزحواذ علررو املرراى العررام مررن ؛برر  شخصررية عامررة أرمتنررل علررو ذلرر  املرراى وبسرربب االبزررااز  

مررن ؛ررانون العقوبررات الزونسرري  ولررا ي اإرره عليرره صرراحب  99و 97و 56و 95 وجررب املرروا  
واى عامررة واإررزالق يف  ررهخل القيررية  ررو اسررزغالله ملنصرربه كرررئيس للجمروريررة لسررر؛ة أمررالرربالغ  

اللجنررة الو نيررة  ينررارا  تونسرريا   والوا؛ررمل أن أعيررا؛  41 225 925مبررالا ماليررة  ائلررة تقرردر ب 
ويف   رررررار  2011شرررررباط/فرباير للزحقيرررررق بشرررررهبن الفسرررررا  واالإرررررزالق أمكرررررنر   إرررررالى شررررررر 

صالحيان  واإزصاصان  القانونية  وبعد أن أجريل لريات يف ؛صرر سريدي اللرير  أيرن كران 
يقي  صاحب البالغ  اكزشاف وجرو  إراائن حديديرة  كانرل مفيرة بشرك  جيرد  تاإرر برهبوراا 
بنكيررة وبررهبكوام مررن الرره ب وارررو رات ومررا  ىل ذلرر  مررن احلجررار  الكرميررة باإلضررافة  ىل بطا؛ررات 
بنكية عديد  أصدرنا مصارف أجنبية  وعليره تقردمل اللجنرة بردعوو أمرام النيابرة العامرة وأفزرز  

 يف  هخل القيية الص كانل موضوع احلك  املهكور أعالخل  الزحقيق 
الرهي أصردرته  23005و؛د حك  غيابيا  علو صاحب البالغ  عرن  ريرق احلكر  ر؛ر   4-3
  الررردائر  ا نائيرررة الزابعرررة للمحكمرررة االبزدائيرررة يف ترررونس  بالسرررجن ملرررد  2011متوز/يوليررره  4يف 

قانون املزعلق باملخردرات وذلر  بزخصريص النزراكه أحكام ال (1)مخس عشر  سنة وسزة أشرر 
انزررا  القرانون املررنّل  إل إراى وحيرراز   (2واسرزخدام مكرران لزخراين و إفرا؛ املخرردرات  )ونييرة 

حة وذإرري  تردإ  ضرمن الفيرة واالجتار يفا وذل  عن  ريق   إراى واسرزريا  أسرلوا  األسلحة 
ويف  هخل القيية    (4)انزرا  أحكام ؛انون الااك األثري والزارهي والفنون الزقليدية (3) األوىل 

لا ي إه علو صاحب البالغ اسزخدامه ؛اعة االنزلار اراور  ملكزبه الشخصي يف ؛صرر ؛ر راج 
ضرمن الفيرة األوىل بردون  ذن لزخاين و إفا؛ مردرات  و  إراى واسرزريا  أسرلحة وذإرري  تنردرج 

 ملمزلكات أثرية منقولة   بالغه الدوائر املخزصة  يازته وين وعدم ؛ان
  تالحررررد الدولررررة 2011متوز/يوليرررره  28املرررر ر   23175وفيمررررا يزعلررررق برررراحلك  ر؛رررر   4-4

الطرف عردم  ؛رة صراحب الربالغ وادطرهب الرهي ارتكبره نلررا   ىل صردور حكمر  جنرائي  ضرّدخل  
وثانيرمرا لرل  23174/11ر؛مره و وى  رهين احلكمر  بزاريخ  بدا؛ الدولرة الطررف لزعليقانرا  أ

ومهررررا يزعلقرررران باسررررزغالى سررررلطزه كرررررئيس للجمروريررررة واسررررزخدامرا إلعطررررا؛  23175/11ر؛رررر  
امزيازات لطرف ثال  ميث   يف  هخل احلالة  أفرا  أسرته  ماايا غري مربر   ا أحلق اليررر براإل ار   

يس يف أي مرن  رهين احلكمر  مرا يشرري  ىل أنره ؛رد وشك  انزراكا  للوائ  املعموى يفا  غري أنه لر
 حك  عليه بالسجن ملد  تعا ى سل عشر  سنة  

__________ 

 12املرر ر   33مرن القرانون ر؛ر   17و 2واملا تران   1992أيار/مررايو  18املر ر   52مرن القرانون ر؛ر   7املرا    (4)
 لزارهي والفنون الزقليدية  من ؛انون الااك األثري وا 93و 82و 81و 68  واملوا  1969حايران/يونيه 
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مرن الربوتوكروى االإزيراري ترنص  9وفيما يزعلق باملقبولية  تالحد الدولة الطررف أن املرا    4-5
أشرررررر مررررن ترررراريخ  يررررداع صرررركو  علرررو أن  إرررروى الربوتوكرررروى حيررررا الزنفيرررره ال يررررز   ال بعرررد ثالثررررة 

انيررمام تررونس  ىل الربوتوكرروى نيررمام لرردو األمرر  العررام لدمرر  املزحررد   غررري أن  يررداع صرركو  اال
  وبررررها فررررر ن نفرررراذ الربوتوكرررروى االإزيرررراري مل يبررررردأ 2011االإزيرررراري مل يقررررمل  ال يف حايران/يونيرررره 

فررر ن احلكمررر  اللرررهين  عرررن فيرمرررا ؛رررد   وعليررره 2011 ىل ترررونس   ال يف أيلوى/سررربزمرب  بالنسررربة
   ولها ف ن البالغ غري مقبوى  ها السبب  2011حايران/يونيه ومتوز/يوليه علو الزوا  يف  صدرا 

وتررو الدولرة الطرررف أن صراحب الرربالغ مل يسرزنفد سرب  االنزصرراف احملليرة  والوا؛ررمل أن  4-6
 ررررهخل مزاحررررة مبرررردأ الزقاضرررري علررررو  رجزرررر  ينطبررررق علررررو القررررانون الزونسرررري  وسررررب  االنزصرررراف 

مرررن ؛رررانون اإلجررررا؛ات ا نائيررررة  183-175االعررراا   وجرررب املررروا  زقاضررري  رررا يف ذلررر  ملل
مرررن ذلررر  القرررانون  و نرررا  أييرررا  سرررب  انزصررراف اسرررزثنائية  220-207والطعرررن  وجرررب املررروا  

ومنرا  لب املراجعة القيائية  غري أن صاحب البالغ مل يسزخدم أيا  من سب  االنزصاف تلر  
 رين ضّدخل  وتالحد الدولرة الطررف  يف  رها الصرد   اعرااف صراحب للطعن يف احلكم  الصا

أن ميثلره يف مرن حّقره  السياسية الزونسرية حرمزرهابهبنه مل يسزنفد تل  السب  ألن االسلطة البالغ 
  وميكررن (5)يف غيابرره  بيررد أن األحكررام الصررا ر  غيابيررا  ميكررن أن يعررا  عليررراحمررام مررن اإزيررارخل 

الرررص ؛لررر  احملكمرررة لثلرررة لررردو ؛بررر  املعرررا  بنفسررره  أو مرررن جانرررب  لالعررراا  أن يرررز   مرررا مرررن
  قزلرر  برراإزالف  رائررق اإلبررالغ  فرر ذا ترر  الشررخص أصرردرت احلكرر  وذلرر  يف غيررون مررر

ثالثر  يومرا   و ذا مل ورر  برالغ الشرخص املبّلا إارج البلد جاز له أن يقردم اعااضرا  يف غيرون 
ن  ريق  جرا؛ات تنفيه احلك  فر ن االعراا  يكرون مقبروال  املعت أو  ذا مل يعل  املزر  باحلك  ع

ح  انقيا؛ فرا  تقرا م العقوبرة  وتقردر فرا  الزقرا م بعشررين عامرا  بالنسربة  ىل العقوبرات املطبقرة 
علررو ا ررررائ   ويلررر  بررراب االعررراا  مفزوحرررا  أمررام صررراحب الررربالغ غرررري أنررره مل يرررر  حررر  اآلن  

 لفرار من العدالة والزخلي عن املثوى أمام احملاك  املخزصة اسزخدامه وفي   بدال  من ذل   ا
وتيررري  الدولرررة الطررررف أن  بررردا؛ االعررراا  يفرررر  لديرررد موعرررد  لسرررة اسرررزماع يف  4-7

غيون فا  ؛صري  من الامن  ولو مث  صاحب البالغ أمام حمكمة مزصة حلوك  من جديد ألن 
نرا؛  علرو بنرو  األحكرام ذات الطرابمل ا نرائي األحكام الغيابية الص صدرت ضرّدخل كانرل سرز لغو ب

أو املدين  حي   ن االعاا   رو أحرد سرب  الااجرمل  وكران ب مكران صراحب الربالغ أن حيراك  
مرن جديرد وكانرل سررززائ لره  مكانيرة الرردفاع عرن نفسره باالسرزعانة  حررام  أو حمرام  مرن اإزيررارخل 

 وفقا  للقانون املعموى به  
ن ب مكرران صرراحب الرربالغ أن يطعررن أييررا  يف األحكررام الصررا ر  وكمررا ذكررر سررابقا   كررا 4-8

 قه أمام الدائر  ا نائية يف حمكمة االسزيناف ب  أمرام حمكمرة الزعقيرب  ذا ا؛زيرو األمرر ذلر   
وصرراحب الرربالغ  ررو حاليررا  يف حالررة فرررار وي صررّر علررو عرردم املثرروى أمررام السررلطات القيررائية يف 

 صدر ا القيا؛ الزونسي و عمزرا اإلنابوى  ح  صدرت يف حقه أوامر اعزقاى أ
__________ 

 من ؛انون اإلجرا؛ات ا نائية   183 ىل  175االعاا  واألحكام الصا ر  غيابيا  من األمور الص تنلمرا املوا   (5)
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وإالفررا  ملررا ؛الرره صرراحب الرربالغ ف نرره كرران ب مكرران حمررام مررن اإزيررارخل أن ميثلرره  غررري أنرره  4-9
بفرارخل من البال   ون أن يا  عنوانا  ف ن أوامر املثوى وغري ذل  من الوثائق الص تسم  له بزعي  

  ونلررررا  (6)الشرررر ة الوا؛ررمل يف املنطقرررة الررص يقطرررن فيرررا حمررام  مررن اإزيرررارخل ليمثلرره أرسرررلل  ىل مفررر
تعيينرره حمررام  أو عررد  حمررام  للرردفاع عنرره  فقررد عّينررل احملكمررة حمررام  عررام  ميثلونرره وفقررا   لعرردم

من ؛انون اإلجرا؛ات ا نائية  و؛د اسزطاع احملرامون العرامون أن يسرجلوا حيرور    141للما   
املرهكور  آنفرا   141مرن املرا    1يسزطيعوا الدفاع عرن املرزر   را أن الفقرر  يف احملكمة  ال أو  مل 

تنص علو وجروب مثروى الشرخص املرزر   رميرة أو جنحرة يعا؛رب عليررا بالسرجن شخصريا  حر  
علررو أنرره يف صررور  مررا  ذا أبلررا املررزر  الررهي  175يررزمكن احملررامي مررن الاافررمل عنرره  وتررنص الفقررر  

اك  غيابيا   ميث  أمام احملكمة  ح ال  سب األصوى املرعية  باحليور ف نه حي 
وتالحد الدولرة الطررف أن القرانون الرداإلي الزونسري ال يسرم  للمروا ن الزونسري برهبن  4-10

ميثله حمام  أجنيب أمرام احملراك  الزونسرية  وعرالو  علرو ذلر   فر ن بعرض االتفا؛يرات الثنائيرة بشرهبن 
 أبرمزررررا الدولرررة الطررررف ال ترررنص علرررو  رررهخل اإلمكانيرررة  الزعررراون وتبرررا ى املسررراعد  القانونيرررة الرررص

ويشم  ذلر   إاصرة  االتفا؛يرة الثنائيرة املربمرة بر  الدولرة الطررف وبر  لبنران الرهي ي عرد احملرامي 
عررازوري الررهي ميثرر  صرراحب الرربالغ مررن رعايرراخل  وتالحررد الدولررة الطرررف أييررا  أن الزو؛يررمل الررهي 

   ىل اللجنررة ال يزطررابق مررمل تو؛يررمل احملررامي عررازوري جررا؛ يف آإررر صررفحات  ررها الرربالغ الررهي ور 
  2011متوز/يوليرررره  1الررروار  يف أسرررف  الرسرررالة املوجررررة  ىل رئررريس نقابرررة حمرررامي ترررونس بزررراريخ 

وعرر  الرربالغ املعرررو  علررو اللجنررة برردون تو؛يررمل شررخص معررروف ا ويررة وبالزررا  فرررو مررال   لررا
 من الربوتوكوى االإزياري   3ألحكام املا   

وفيما يزعلق باإلجرا؛ات املعروضة علو اللجنة تالحرد الدولرة الطررف أن الزوكير  املقردم  4-11
 عمررا  للرربالغ والررهي هرروى احملررامي عررازوري سررلطة متثيرر  صرراحب الرربالغ ؛ررد انقيررل صررالحيزه 

  وعليررره فررر ن احملرررامي ال ميلررر  صرررالحية للزصررررف بالنيابرررة 2011كرررانون األوى/ يسرررمرب   31 يف
   صاحب البالغ عن
وفيما يزعلق باألسرس املوضروعية  تالحرد الدولرة الطررف أن صراحب الربالغ ؛رد  عرن يف  4-12

؛واعرد القرانون الرص اسرزندت  ليرررا الدولرة الطررف حملاكمزره  مرن ناحيررة  كمرا  عرن يف سرري احملاكمررة 
د من ناحية أإرو  وفيمرا يزعلرق بالسربب األوى تالحرد الدولرة الطررف أن ؛واعرد القرانون الرص اسرزن

 ليرررررا يف حماكمررررة صرررراحب الرررربالغ برررردأ نفاذ ررررا عنرررردما كرررران صرررراحب الرررربالغ علررررو رأق السررررلطة 
الزنفيهية  وعالو  علو ذل  كان صاحب البالغ ي كد باسزمرار  أمام  ييات األم  املزحرد   را يف 

 ذل  اللجنة  أن تل  القواعد تزمشو ممل الصكو  الدولية الص صد؛ل عليرا تونس  
زعلررق بالسرربب الثرراين  ويف حرر  يرررو صرراحب الرربالغ أنرره مل يسررزفد مررن مبرردأ أمررا فيمررا ي 4-13

مرن العرررد  فر ن الدولررة الطررف تالحررد أنره لرريس  14مرن املررا    2افراا  الررربا؛   وجرب الفقررر  
 نررا  وثيقررة أو شرررا   مررن الوثررائق الررص ؛رردمرا املرردعي العررام و؛اضرري الزحقيررق  لررا احزفلررل برره 

__________ 

 من ؛انون اإلجرا؛ات ا نائية   139املا    (6)
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ئ  املنسوبة  ىل صاحب البالغ تشري  ىل أن اإل انرة صردرت اسرزنا ا   ىل احملكمة كدلي  علو ا را
؛ررررار سياسررري  و؛رررد صررردرت األحكرررام  رررق صررراحب الررربالغ  عرررن حمكمرررة مزصرررة وفقرررا  للقرررانون 
السرراري يف كنررر  االسرررزقاللية والناا رررة  والدولرررة الطررررف ليسرررل مسررر ولة عرررن احملزررروو اإلعالمررري 

وتررهكر الدولررة الطرررف بررهبن حريررة الصررحافة مكفولررة  ال ملخزلرر  وسررائال اإلعررالم واالتصرراالت  
يعررت الطررابمل العمررومي للقنررا  الزليفايونيررة األوىل أنرره توجررد ر؛ابررة علررو احملزرروو اإلعالمرري  وعررالو  

احلجررا علررو حمزويررات مكرران  ؛امررة صرراحب الرربالغ ؛ررد   علررو أيرردي اللجنررة  علررو ذلرر   فرر ن
  يية مسزقلة  الو نية للزحقيق بشهبن الفسا  واالإزالق و ي 

ويف مجيمل األحواى  ف ن ب  صور احلجا ال يشك  انزراكا  للسرية  را أن عمليرة احلجرا  4-14
و؛عررل علررو أيرردي تلرر  اللجنررة ؛برر  فررز  لقيررق ؛يررائي ضررد املعررت برراألمر  وعررالو  علررو ذلرر   

الصرور  ف ن الطابمل السري للزحقيقات ال يق  عقبة أمام احلق يف احلصوى املعلومرة  واحلقيقرة أن
املبثوثة اكزفل ب عالم ا مرور بالوضمل الرهي كران عليره مكران  ؛امرة صراحب الربالغ  ون  بردا؛ 

 أي حك  بشهبن ا رمية الص ا؛افرا  
كرررانون الثررراين/           14وإالفرررا  ملرررا ؛الررره صررراحب الررربالغ فررر ن ا رررراز القيرررائي يعمررر  منررره  4-15

مرررررن القررررررارات القيرررررائية  لررررريال  علرررررو تلررررر   طلرررررق االسرررررزقاللية  وتقررررروم العديرررررد  2011ينررررراير 
االسررزقاللية  مررا بزربئررة بعررض أفرررا  أسرررته أو أصرررارخل  أو بزطبيررق األحكررام الصررا ر  مررمل تررروف 

  وترفض الدولرة الطررف احلجرة الرص ؛ردمرا صراحب الربالغ والقائلرة برهبن وزيرر العردى (7)الزخفي 
صرراحب الرربالغ للرردفاع عنرره  فاملشرركلة أوعررا  ىل السررلطة القيررائية بعرردم ؛برروى تررو  حمررام هزررارخل 
أ نراخل(   16-14أعرالخل والفقرر   9-4املطروحة  ي مسهبلة ؛انونية وليسل سياسية )انلر الفقر  

واملزعلرررق  صرررا ر  األمرررواى  2011آذار/مرررارق  14املررر ر   13ولصرررو  املرسررروم بقرررانون ر؛ررر  
املصا ر  تعد عقوبرة وتردبريا  أمنيرا   املنقولة وغري املنقولة لصاحب البالغ وأفرا  أسرته وغري    ف ن

يف الو؛ررل ذاترره  فررري ترردبري أمررت مررن حيرر   نرره يزرروإو ضررمان األمررن والسررالمة البدنيررة واملعنويررة 
لدشخا  املعني  فيرال  عرن األمرن الرداإلي للدولرة  و؛رد  الرب الشرعب الزونسري  يف الوا؛رمل  

 1   ويررررنص الدسررررزور الصررررا ر يف باسررررا ا  األصرررروى الررررص  رررروز  األشررررخا  املعنيرررر  باملصررررا ر 
والرررهي كررران سررراريا  عنرررد صررردور املرسررروم بقرررانون علرررو أن احلرررق يف امللكيرررة  1959حايران/يونيررره 

ررارق وفقررا  للقررانون  والقررانون مرروى يف  ررهخل احلالررة  ويف اللررروف االسررزثنائية  باحلررد مررن لارسررة  مي 
تزمثررر   يف  رررهخل احلالرررة  يف ذلررر  احلرررق يفررردف ضرررمان مصررراة ارزمرررمل الرئيسرررية و رررهخل املصرررلحة 

 سالمة األشخا  واملمزلكات واحلفاظ علو أمن الدولة  
واملزعلرق بعردم متكرن  14) ( مرن املرا   3وفيما يزعلق باال عا؛ املطروئ لصو  الفقر   4-16

صرراحب الرربالغ مررن االسررزعانة  حررام  مررن اإزيررارخل  تكرررر الدولررة الطرررف احلجررق الررص سررا؛زرا يف 
أعررالخل(  وتيرري  أن احملاكمررات الررص تررز   9-4ن مقبوليررة الرربالغ )انلررر الفقررر  مرحلررة الزحقررق مرر

يف غياب املزر  ميكن  يف بعض احلاالت  أن ي ذن يفا ليمان حسن   ار  العدالة ومن األمثلة  
__________ 

 تشري الدولة الطرف  ىل عد  من األحكام الص صدرت  عما  للحجق الص تسو؛را   (7)
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يف  ها الصد   عندما يرفض املزر   رغ  ا العره علرو ملفره ؛بر  حماكمزره بو؛رل كراف   لارسرة 
ثال  إررالى احملاكمررة وعليرره فرر ن  ررهخل احملاكمررات ال تزفررق مررمل أحكررام الفقررر  حقرره يف أن يكررون لرر

 ال  ذا اقرهت الزردابري الالزمرة ملطالبرة املرزر   يف حردو   14مرن املرا    3الفرعية ) ( عن الفقرر  
املرلة الامنيرة الالزمرة  براملثوى وإلعالمره  مسربقا    وعرد ومكران انعقرا  حماكمزره ومطالبزره  يرور 

  بيرررد أن صررراحب الررربالغ اعررراف بهبنررره أعلررر   صرررراحة   وعرررد ومكررران انعقرررا  (8)حملاكمرررةتلررر  ا
حماكمزه ومن األ لة الص تقوم علو ذل  عد  موا  نشرت تشري  ىل تل  احملاكمات والص أرفقررا 

 صاحب البالغ بالبالغ الهي ؛دمه  ىل اللجنة  
واألحكررام الصررا ر   قرره وفقررا  و؛ررد أحرريال صرراحب الرربالغ علمررا   ميررمل االسررزدعا؛ات  4-17

 أعالخل(  19-4للقوان  السارية )انلر الفقر  
وفيما يزعلق  سهبلة املر  الص صردرت إال را األحكرام  ت كرد الدولرة الطررف أن صراحب  4-18

البالغ اسزفا  من احملام  الهين عينزر  احملكمة والهين أبدوا مالحلان    بقا  لقرانون اإلجررا؛ات 
بشررهبن الشررك  ووضررعوا تقررارير إطيررة  وأن احملررام  مل يزمكنرروا مررن الاافررمل يف ؛يرريزه ألن  ا نائيررة 

سرريما وأن احملكمررة   صرراحب الرربالغ كرران  اربررا   و ررها السرربب صرردرت األحكررام يف اليرروم ذاترره  ال
مررن ؛ررانون اإلجرررا؛ات ا نائيررة  164يف املسررائ  ا نائيررة  تصرردر حكمرررا بعررد املداولررة وفقررا  للمررا   

ذل  بعد  غالا اإلجرا؛ات بدون أن تزائ الفرصرة لزقردمي احلكر  الصرا ر  ىل جررة ؛يرائية تنعقرد و 
يف و؛ل الحق كما  و الشهبن بالنسبة  ىل ا رائ  العا ية  وال ميكن الطعن يف ناا ة القيا  إاصرة 

   (9)وأن صاحب البالغ بر رِّئ  يف املناسبة ذانا  من بعض الزر  الص نسبل  ليه
أما بالنسبة  ىل اال عا؛ات األإرو  فزالحد الدولة الطررف أن صراحب الربالغ يطلرب  4-19

مرن اللجنرة أن تزرروىل تقيري  األ لررة املقدمرة يف حرر  أن مجيرمل األحكررام الرص صرردرت  رق صرراحب 
البالغ  منا حدثل وا؛عرا  و؛انونرا   وترهكر الدولرة الطررف بهبنره لريس للجنرة أن جترري تقييمرا  لزطبيرق 

لقانون  ال  ذا كان تقييمررا يشرري  ىل انزررا  الدولرة الطررف لاللزاامرات الرص تعرردت يفرا احملاك  ل
ررر    وجررب العرررد  واألمررر لرريس كررهل  ألنرره ال يسررزخلص مررن األحكررام الصررا ر  أن القررانون ف سِّ

  وتيرري  (10)و بررق  يف احلالررة الرا نررة  بشررك  تعسررفي أو أن تطبيقرره كرران  ثابررة  نكررار للعدالررة
 لطرف أن اللجنة ليسل  يية اسزيناف وائية  الدولة ا

 تعليقات صاحا البالغ بشأن المقبولية تاوسس الموضوعية  
  ر  صرراحب الرربالغ بررهبن ؛رراى  نرره جررّد  الزوكيرر  2012كررانون األوى/ يسررمرب   28يف  5-1

   (11)الهي منحه  ىل حماميه ولها ف نه ي كد علو ؛انونية متثيلة
__________ 

  ي ضررررد  يطاليرررراكمررررال  699/1996  ور؛رررر  1-14  الفقررررر  مبنغرررري ضررررد زائررررري  16/1977البالغرررران ر؛رررر   (8)
    3-9 الفقر 

   2011متوز/يوليه  4الصا ر يف  23005احلك  ر؛   (9)

   وفن ضد  ولندافان  ر   583/1994البالغ ر؛   (10)

    2012كانون الثاين/يناير   1تر   ضمن تعليقات صاحب البالغ  صور  من الزوكي  الهي ج د  بزاريخ  (11)
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وفيمررا يزعلررق باال عررا؛ بررهبن الزو؛يررمل الرروار  يف وايررة الرربالغ املقرردم  ىل اللجنررة غررري مطررابق  5-2
للزو؛يررررمل الررررهي مرررررر برررره السرررريد عررررازوري الرسررررالة الررررص وجررررررا  ىل رئرررريس نقابررررة حمررررامي تررررونس  

صاحب البالغ بهبن ذل  الزو؛يمل  و تو؛يمل حمام  معاون ميزل  توكيال  من احملامي عازوري حيق  ير 
هبن يو؛ررمل بالنيابررة عنرره  أمررا الزو؛يررمل الرروار  يف أسررف  الرربالغ املعرررو  علررو اللجنررة ف نرره تو؛يررمل لرره برر

 احملامي عازوري  
وفيمرررررا يزعلرررررق  جرررررة االإزصرررررا  الرررررامت فررررر ن صررررراحب الررررربالغ ي قرررررر برررررهبن الربوتوكررررروى  5-3

ت أنره   غري أنه يرو أن ذل  ال يع2011االإزياري مل يدإ  حيا الزنفيه  ال يف أيلوى/سبزمرب 
ال ووز ألي شخص أن يقدم بالغا   ىل اللجنة  ال بعد ذل  الزاريخ ولكن ميكنه أن يقدم بالغا  
لصررو  أحررداك و؛عررل ؛برر  بررد؛ نفرراذ الربوتوكرروى االإزيرراري  ررا أن العرررد  حسررب رأيرره  كرران 

 مطبقا  بالفع  من ؛ب  الدولة الطرف  
يردعي صراحب الربالغ أن الدولرة الطررف  وفيما يزعلق باسزنفا  سب  االنزصاف احملليرة  5-4

مل تقدم  ليال  علرو  إطرار صراحب الربالغ بشرهبن اإلجررا؛ات واحلكر  الصرا ر  قره  ذ  نره أعلر  
برهل   للمررر  األوىل  عنردما ا لررمل علرو مرفقررات املالحلررات الرص أبرردنا الدولرة الطرررف  وعررالو  

االنزصاف احمللية كانل مزاحة  علو ذل   يقمل علو عاتق الدولة الطرف أال تثبل فقال أن سب 
 ب  أن تثبل أييا  ما  ذا كانل تل  السب  ميكن لصاحب البالغ أن يسزفيد منرا  

ويرراع  صرراحب الرربالغ أن السررلطة الزنفيهيررة الزابعررة للدولررة الطرررف مل تررهبذن للمحررامي   5-5
فرر ن وزار  اللرهين وكلرمررا بالردفاع عنرره أو حرر  اال رالع علررو ملر  ؛يرريزه  وعررالو  علرو ذلرر   

العرردى حلرررت  يف بيرران رارري  ررا  علررو أي حمررام   سرروا؛ وكلرره صرراحب الرربالغ نفسرره  أو لررن 
  ويرو صاحب الربالغ أن العررد يرنص (12)عينزر  احملكمة  أن يزولوا الدفاع عن صاحب البالغ

علررو حررق كرر  مررزر  يف الرردفاع عررن نفسرره ويف أن يلجررهب  ىل سررب  االنزصرراف بواسررطة حمررام  مررن 
 ح  يف غيابه  اإزيارخل

ويصر صاحب البالغ علو أنه ليس يف حالة فرار  ربا  من املالحقة القانونية  را أنره غرا ر  5-6
الرربال  ؛برر  ي شرررع يف اإلجرررا؛ات القانونيررة يف  ررها الصررد   ويرررو صرراحب الرربالغ أنرره كرران ضررحية 

    ىل تررونس مرر امر  حيكررل مررن أجرر  تغيررري النلررام  برر  علررو العكررس مررن ذلرر  ف نرره م نررمل مررن العررو 
 رغ   لباته املزكرر  بالعو    واسزحالة  هخل العو   جتع  س ب   االنزصاف احمللية أمرا  غري مزائ  

أما احلجة الص سرا؛زرا الدولرة الطررف والقائلرة برهبن القواعرد القانونيرة الرص اسرزندت  ليررا  5-7
 ورررا  احيرررة  األحكرررام الصرررا ر   قررره ؛رررد وضرررعل عنررردما كررران صررراحب الررربالغ يف السرررلطة ف

والقاعررد  القانونيررة احملليررة وررب أن تزمشررو مررمل العرررد  وذلرر  بغررض النلررر عررن  ويررة الشررخص 
 الهي يرأق الدولة و؛ل صدور تل  القاعد  

__________ 

  أعلررن لثرر  وزار  العرردى أن صرراحب الرربالغ ال حيررق لرره  حسررب القرروان  الزونسررية  2011حايران/يونيرره  7يف  (12)
حماميررررا  مررررن اإزيررررارخل ليزرررروىل الرررردفاع عنرررره  ذا مل يكررررن حاضرررررا  أن ي وّكرررر   يف   ررررار الرررردعاوو القيررررائية الزونسررررية  

 احملكمة   يف
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أما لصو  افاا  الربا؛  وعلو الرغ  من أن الزلفا  الزونسرية ليسرل الزلفايرون الراري  5-8
ة الرص مترارق بعرض النفروذ عليررا  وعرالو  علرو ذلر   فر ن ف وا القنا  الو نية الص متث  أرا؛ الدول

 18املر ر   7-2011تبعية اللجنة الو نية للسلطة الزنفيهية منصو  عليرا  رسوم القانون ر؛  
  و ررها يرردى علررو أن اللجنررة مدوررة  يف الوا؛ررمل  يف السررلطة الزنفيهيررة علررو 2011شررباط/فرباير 

ا مسرزقلة ومررا ذلرر   ال حمرض شرركلية  ويشررري صرراحب الررغ  مررن النعرروت املطلقرة عليرررا علررو أورر
الررربالغ  ىل أن اللجنرررة ترررنرض  رمرررة عموميرررة كمرررا يشرررري  ىل صرررالحيانا املفر رررة  وعمليرررة تعيررر  

 أعيائرا والواجب الوا؛مل عليرا فيما هص املسا؛لة  ومتويلرا 
فيهيرة عرن أما الزحقيق الوحيد الهي جرو فرو الزحقيق الهي اضرطلعل بره السرلطة الزن 5-9

 ريق اللجنرة  وتقريرر اللجنرة  رو الردلي  الوحيرد الرهي اسرزندت  ليره أحكرام اإل انرة  وعليره  فر ن 
األحكرررام الصرررا ر  اكزفرررل بزهبييرررد القررررارات السياسرررية  وتقررروم  عرررو  اللجنرررة الزلفرررا  الزونسرررية  ىل 

 ؛نراع الررأي  تصوير عملية املصا ر   ليال  علو اليغال الهي مارسزه السلطات الزونسية من أج 
العام بهبن صاحب البالغ مهنب كما يّدعون  ويسزند صاحب البالغ  ىل بعض البيانات الراية 

 ليقوى  ن السلطة القيائية ال تزمزمل باالسزقاللية  
  ي كرد صراحب الربالغ أن 2011آذار/مرارق  14وفيما يزعلق بالقرانون  رسروم املر ر   5-10

سرلطة الزنفيهيرة علرو السرلطة القيرائية وذلر  أمرر اعافرل  ها األمر يشك  تعديا  مرن جانرب ال
برره الدولررة الطرررف نفسرررا  ذ ذكرررت بهبنرره صرردر ليررمان األمررن الررداإلي للدولررة  ويرررو صرراحب 
البالغ أن  جرا؛ ناع امللكية  ها  رو تردبري اقهتره السرلطة الزنفيهيرة إرارج نطراا كر  اإلجررا؛ات 

 أ الفص  ب  السلطات  القيائية يف انزرا   للحق يف الدفاع وملبد
يقررروى صرراحب الرربالغ  نررره حرراوى عبثرررا   14) ( مررن املررا   3ولصررو  الفقررر  الفرعيرررة  5-11

اال ررالع  لرردو السررلطات الزونسررية علررو الررزر  املوجرررة  ليرره واإلجرررا؛ات املزبعررة  غررري أنرره واجرره 
ب الربالغ يف رفيا  باتا  يقوم  لريال  علرو سرو؛ نيرة سرلطات الدولرة الطررف الرص تررفض حرق صراح

أن ميثلره حمررام  مررن اإزيررارخل  حر  ولررو كرران أجنبيررا    جرة أن القررانون الزونسرري ال ويررا ذلرر   و ذا 
افاضنا حسن النية ف ن السلطات كان عليرا أن تزعاون ممل احملامي الهي و؛مل عليه االإزيار مرن 

أو معرفررة  أجر  معرفررة اللررروف الررص لرروى  ون حيررور صرراحب الرربالغ للجلسررات  علررو األ؛رر  
العنررروان الرررهي ميكرررن عليررره  رسررراى  شرررعار الررردعوو  ىل صررراحب الررربالغ  وال ميكرررن للمشرررروع أن 
يررررنص علررررو احزمرررراى الزعرررردي علررررو حقرررروا الرررردفاع املررررهكور   ال  ذا نررررص   رررروازا  ذلرررر   علررررو 
املالبسات الص ميكن فيرا تقرير حدوك مث  ذل  الزعدي  ويالحد صاحب الربالغ أن احملرامي 

ه احملكمرررة مل يزصررر  بررره أو  حاميررره رغررر  أن ذلررر  كررران أمررررا  لكنرررا   ولرررها مل يسرررزطمل الرررهي عينزررر
صاحب البالغ أن يطلمل علو عناصر مل  القيرية ال مرن وجررة نلرر صراحب الربالغ أو يطلرمل 
علو احلجق امليا   لالنامات  ونلرا   ىل أن احملام  الهين عينزر  احملكمة ال ميكرنر    وجرب 

كور  أعرالخل  الاافرمل اسرزنا ا   ىل األسرس املوضروعية  ف نره مل يكرن  نرا  أي  فراع املره  141املا   
 من العرد   14) ( من املا   3ملموق وفعاى وذل  ما يشك  انزراكا  للفقر  الفرعية 
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ويعرررا  صرررراحب الرررربالغ علررررو املعلومررررات الرررص ؛رررردمزرا الدولررررة الطرررررف القائلررررة بعرررردم  5-12
ترررونس ولبنررران تسرررم  حملرررام لبنررراين بالررردفاع عرررن مررروا ن تونسررري يف أي اتفا؛يرررة ثنائيرررة بررر   وجرررو 

 تونس   ذ يكفي أن يسزع  احملامي األجنيب بهبحد احملام  من أعيا؛ نقابة احملام  احمللي  
ويرررو صرراحب الرربالغ أن مرلررة األسرربوع  املخصصررة للنطررق برراحلك  ال ميكررن اعزبار ررا  5-13

ميكن أن تسم  للمحام  الرهين عينرزر  احملكمرة براال الع مرلة معقولة وأن مث   هخل املرلة ال 
 علو األ لة وتهبم  الدفاع وال ميكن كهل  أن تسم  للقاضي بدراسة املل  

 مدات ت اللجنة  
 النلر يف املقبولية  

؛برر  النلررر يف أي شرركوو تررر  يف بررالغ  مررا  وررب علررو اللجنررة املعنيررة  قرروا اإلنسرران   6-1
مررررن نلامرررررا الررررداإلي  أن تقرررررر مررررا  ذا كرررران الرررربالغ مقبرررروال  أو ال  وجرررررب  93وفقررررا  للمررررا   

 الربوتوكوى االإزياري امللحق بالعرد  
تهكر اللجنة بهبن تونس ؛د وفيما يزعلق بزطبيق الربوتوكوى االإزياري علو البالغ احلا   6-2

  و؛ررررد  إرررر  2011حايران/يونيرررره  29انيررررمل  ىل الربوتوكرررروى االإزيرررراري امللحررررق بالعرررررد يف 
وذل   وجرب  2011أيلوى/سبزمرب  29الربوتوكوى االإزياري حيا النفاذ بالنسبة  ىل تونس يف 

نررا السررابقة وت كررد مررن الربوتوكرروى االإزيرراري  وتشررري اللجنررة  ىل اجزرا ا 9مررن املررا    2الفقررر  
ود ا  أوا ميكن أن تنلر يف االنزراكات املاعومة للعرد الص و؛عرل ؛بر  تراريخ  إروى الربوتوكروى 
االإزياري حيا النفاذ بالنسبة ألي  ولة من الردوى األ رراف  ذا اسرزمرت تلر  االنزراكرات بعرد 

  (13)د ذانا انزراكا  للعرردذل  الزاريخ أو تكون اآلثار املاتبة عليرا مسزمر   ي  تشك  يف ح
وألن الربوتوكوى ال ميكن أن يطبق بهبثر رجعي فر ن اللجنرة ليسرل مزصرة  نلررا  لفروات الرامن احملرد  

  2011حايران/يونيررررره  20الصرررررا ر يف  23004للنلرررررر يف اال عرررررا؛ات املزعلقرررررة باألحكرررررام ر؛ررررر  
 2011متوز/يوليرره  28 الصررا ر يف 23175  ور؛رر  2011متوز/يوليرره  4الصررا ر يف  23005 ور؛رر 

 14الصا ر   ق صاحب البالغ أو اال عا؛ات املزعلقة باملصا ر  بعد صدور القانون  رسروم يف 
والرص تشرك  الغررر  الوحيرد مرن الربالغ املقرردم  ىل اللجنرة  وتيري  اللجنررة  2011آذار/مرارق 

 وتوكوى االإزياري أنه مل يثبل أن األفعاى املهكور  ال تااى لدك آثارا  بعد بد؛ نفاذ الرب 
 ويف ضو؛ ما تقدم ذكرخل  لن تنلر اللجنة يف االسزثنا؛ات األإرو لصو  مقبولية البالغ  6-3
 ولهل  تقرر اللجنة املعنية  قوا اإلنسان ما يلي: -7

 من الربوتوكوى االإزياري  1أن البالغ غري مقبوى  وجب املا    )أ( 
اى  ها القرار  ىل الدولة  )ب(   الطرف و ىل صاحب البالغ أن حي 

    
__________ 

 16  املالحلرررات املعزمرررد  يف كولييررر  ضرررد أذربيجررران  1972/2010انلرررر  يف مجلرررة أمرررور  البالغررر  ر؛ررر   (13)
  املالحلرررررات كويرررررديس ضرررررد اليونررررران  1070/2002  ور؛ررررر  3-8  الفقرررررر  2014تشررررررين األوى/أكزررررروبر 

    3-6  الفقر  2006آذار/مارق  28املعزمد  يف 


