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 املعنية حبقوق اإلنسانة جنلال
 الدورة التسعون

 ٢٠٠٧ يوليه/متوز ٢٧-٩جنيف، 

  ٣٢التعليق العام رقم 

 واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة احلق يف املساواة أمام احملاكم -١٤املادة 

  مالحظات عامة-أوالً 

 ). الدورة احلادية والعشرون (١٣هذا التعليق العام حيل حمل التعليق العام رقم  -١

إن احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة هو أحد العناصر األساسية حلماية                 -٢
 من العهد إىل كفالة إقامة ١٤وهتدف املادة . لة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون    حقـوق اإلنسان وهو وسي    

 .العدل كما ينبغي وهي تكفل يف سبيل ذلك جمموعة من احلقوق احملددة

 بطابع معقد على حنو خاص، فهي تشتمل على ضمانات شىت ذات جماالت تطبيق              ١٤وتتسـم املـادة      -٣
 من املادة ضمان عام بشأن املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية           ١ من الفقرة    ويرد يف اجلملة األوىل   . خمـتلفة 

أما اجلملة الثانية من الفقرة نفسها      . ينطـبق بصرف النظر عن طبيعة اإلجراءات اليت ُينظر فيها أمام هذه اهليئات            
 إذا كانوا   منشأة حبكم القانون  وة  حياديومستقلة  وحمكمة خمتصة   فتمنح األفراد احلق يف حماكمة عادلة وعلنية أمام         

وال جيوز يف هذه   . يواجهـون أي اهتامـات جنائـية أو لدى الفصل يف حقوقهم والتزاماهتم يف أية دعوى مدنية                
 اإلجراءات منع وسائط اإلعالم واجلمهور من حضور احملاكمة إال يف الدعاوى احملددة يف اجلملة الثالثة من الفقرة                 

 من  ٦وتكفل الفقرة   . من املادة الضمانات اإلجرائية املتاحة للمتهمني جبرائم جنائية        ٥-٢وتتضمن الفقرات   . ١
 أن ُيحاكم   ٧وحتظر الفقرة   . املادة احلق األساسي يف التعويض يف حاالت وقوع خطأ قضائي يف الدعاوى اجلنائية            

 عدم التعرض ، وهي تكفل بالتايل التمتع بإحدى احلريات األساسية، أي احلق يف عـلى جـرم مـرتني     شـخص   
ويتعني على الدول   . للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية على جرمية سبق أن أُدين هبا الفرد أو ُبريء منها حبكم هنائي                
 . األطراف يف العهد أن متّيز بوضوح بني هذه اجلوانب املختلفة املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة
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طراف أن حتترمها بصرف النظر عن تقاليدها        على ضمانات جيب على الدول األ      ١٤وتشـتمل املـادة      -٤
وبينما ينبغي هلذه الدول أن تقدم تقارير عن كيفية تفسري هذه الضمانات يف إطار              . القانونـية وقوانينها الداخلية   

النظام القانوين لكل منها، تالحظ اللجنة أن حتديد احملتوى اجلوهري للضمانات الواردة يف العهد ال ميكن أن يترك 
 .ر القانون احمللي وحدهلتقدي

 هو أمر مقبول، فإن التحفظ العام ١٤ومع أن القبول بإبداء حتفظات على بعض الفقرات الواردة يف املادة  -٥
 . )١(الغرض منه العهد وموضوععلى احلق يف احملاكمة العادلة يكون غري متوافق مع 

 من ٤ من املادة ٢ انتقاصها الواردة يف الفقرة  غري مدرجة يف قائمة احلقوق اليت ال جيوز١٤ومع أن املادة  -٦
 ١٤العهـد، ينبغي للدول اليت ال تتقيد يف ظل ظروف الطوارئ العامة باإلجراءات املعتادة املطلوبة مبوجب املادة               

وال جيوز على اإلطالق أن . كفالـة أن تكون االستثناءات يف أضيق احلدود اليت تفرضها مقتضيات الوضع الفعلي   
. نات احملاكمة العادلة لتدابري التقييد اليت قد تؤدي إىل التحايل على محاية احلقوق غري القابلة لالنتقاصختضع ضما 

 بكاملها غري قابلة لالنتقاص، جيب أن تكون أي حماكمة تقود إىل صدور ٦وهكذا، فعلى سبيل املثال، مبا أن املادة 
وعلى املنوال . )٢(١٤ مبا يف ذلك مجيع متطلبات املادة حكم باإلعدام خالل حالة طوارئ متسقة مع أحكام العهد،

 بأكملها غري قابلة لالنتقاص أيضا، فإن أي أقوال أو اعترافات أو، من حيث املبدأ،               ٧نفسه، ونظراً إىل أن املادة      
أي أي أدلة أخرى يتم احلصول عليها بصورة تشكل انتهاكاً هلذا احلكم، ال ميكن االحتجاج هبا كدليل إثبات يف                   

، إال إذا استخدمت إفادة أو اعتراف مت احلصول )٣(، مبا يف ذلك خالل حاالت الطوارئ١٤إجراءات مبوجب املادة 
 كدليل إلثبات حدوث تعذيب أو معاملة أخرى حمظورة مبوجب هذا           ٧علـيه بصـورة تشـكل انتهاكاً للمادة         

 .)٥(مة العادلة، مبا يف ذلك افتراض براءة املتهموُيمنع منعا باتا االحنراف عن املبادئ األساسية للمحاك. )٤(احلكم

  املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية-ثانياً 

 احلق يف املعاملة على قدم املساواة أمام   ١٤ من املادة    ١ُيكفـل بصورة عامة يف اجلملة األوىل من الفقرة           -٧
 واهليئات القضائية املذكورة يف اجلملة الثانية من  وال ينطبق هذا الضمان على احملاكم     . احملـاكم واهليئات القضائية   

                                                      

بشأن القضايا املتعلقة بالتحفظات اليت أُبديت عند التصديق على العهد ) ١٩٩٤ (٢٤التعليق العام رقم  )١(
 .٨ من العهد، الفقرة ٤١جب املادة أو الربوتوكول االختياري امللحق به أو االنضمام إليهما، أو بالنسبة لإلعالنات مبو

 .١٥االستثناءات خالل حاالت الطوارئ، الفقرة : ٤بشأن املادة ) ٢٠٠١ (٢٩التعليق العام رقم  )٢(
 .١٥ و٧املرجع السابق، الفقرتان  )٣(
العقوبة القاسية أو الالإنسانية  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو من ١٥انظر املادة  )٤(
 .نةأو املهي

 .١١االستثناءات خالل حاالت الطوارئ، الفقرة : ٤بشأن املادة ) ٢٠٠١ (٢٩التعليق العام رقم  )٥(
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 فحسب، بل جيب أن ُيراعى أيضا كلما أوكلت مهمة قضائية إىل هيئة قضائية ما مبوجب ١٤هذه الفقرة من املادة 
 . )٦(قانون حملي

افة إىل  إن احلـق يف املعاملـة على قدم املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية يكفل بشكل عام، باإلض                 -٨
، مبادئ املساواة يف الوصول إىل احملاكم وتكافؤ الفرص ١٤ من املادة ١املبادئ الواردة يف اجلملة الثانية من الفقرة 

 .القانونية، ويضمن معاملة أطراف القضية املعنية من دون أي متييز

 يف أية توااللتزاماوق قاحلللفصل يف أية هتمة جزائية أو يف    حق الوصول إىل احملاكم      ١٤وتشـمل املادة     -٩
وجيب أن ُتكفل إقامة العدل بفعالية يف مجيع هذه الدعاوى لضمان عدم حرمان أي شخص، من                . دعـوى مدنية  

إن احلق يف الوصول إىل احملاكم واهليئات القضائية واملساواة أمامها . الناحية اإلجرائية، من حقه يف املطالبة بإنصافه
طراف، بل جيب أن يكون متاحاً جلميع األشخاص املوجودين يف إقليم الدولة            ال يقتصـر على مواطين الدول األ      

الطرف أو اخلاضعني لواليتها القضائية بصرف النظر عن اجلنسية أو انعدام اجلنسية أو وضعهم كملتمسي جلوء أو   
اد بصورة  إن عدم متكُن أحد األفر    . الجئني أو عمال مهاجرين أو أطفال غري مصحوبني أو غريهم من األشخاص           

منهجية من الوصول إىل احملاكم أو اهليئات القضائية املختصة سواء كان ذلك حبكم القانون أو حبكم األمر الواقع                  
كما حيظر هذا الضمان ممارسة أي . )٧(١٤ من املادة ١ُيعـد خمالفـاً للضمان الوارد يف اجلملة األوىل من الفقرة           

ئات القضائية ال تستند إىل القانون وال ميكن تربيرها استناداً إىل أسس عملـيات متييز يف الوصول إىل احملاكم واهلي   
وُيعد هذا الضمان قد انُتِهك إذا ُمنع أشخاص بعينهم من تقدمي دعاوى ضد أي أشخاص               . موضـوعية ومعقولة  

صل الوطين آخرين ألسباب مثل العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو األ
 .)٨(أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر

إن توافـر أو عدم توافر املساعدة القانونية غالباً ما حيدد ما إذا كان يف مقدور شخص ما الوصول إىل                     -١٠
الفقرة  تتناول بشكل صريح يف      ١٤وعلى الرغم من أن املادة      . اإلجراءات املالئمة أو املشاركة فيها بصورة هادفة      

مسألة ضمان تقدمي املساعدة القانونية يف اإلجراءات اجلنائية، فإهنا حتث الدول على القيام يف دعاوى أخرى ) د(٣
وقد ُتجرب الدول على ذلك بالنسبة . بتقدمي املساعدة القانونية جماناً ملن ليس لديهم الوسائل الكافية لتحمل نفقاهتا    

دما يلتمس شخص ُحِكم عليه باإلعدام إعادة النظر من الناحية دستورية يف فعلى سبيل املثال، عن. لبعض الدعاوى
خمالفات وقعت خالل حماكمة جنائية وال يكون لديه ما يكفي لدفع نفقات املساعدة القانونية من أجل متابعة هذه 

                                                      

إجراءات تأديبية ضد موظف يف اخلدمة  (٢-٩، الفقرة بريتريير ضد النمسا، ١٠١٥/٢٠٠١البالغ رقم  )٦(
 ).الترحيل (٤-٦، الفقرة إيفريت ضد إسبانيا، ٩٦١/٢٠٠٠؛ البالغ رقم )املدنية

 .٤-٩، الفقرة أولو بامهوندي ضد غينيا االستوائية، ٤٦٨/١٩٩١ رقم البالغ )٧(
إعطاء الزوج فقط احلق يف متثيل  (٢-١٠، الفقرة أتو ديل أفيالند ضد بريو، ٢٠٢/١٩٨٦البالغ رقم   )٨(

 ).املمتلكات الزوجية أمام احملاكم وبالتايل استبعاد النساء املتزوجات من رفع الدعاوى أمام احملاكم
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 مقترنة ١٤ من املادة ١الوسيلة من وسائل االنتصاف، تكون الدولة ملزمة بتوفري املساعدة القانونية عمالً بالفقرة         
 .)٩( من العهد٢ من املادة ٣باحلق يف احلصول على سبيل انتصاف فعال على حنو ما ورد يف الفقرة 

وعلى املنوال نفسه، فإن فرض رسوم على األطراف يف الدعاوى يؤدي حبكم األمر الواقع إىل حرماهنم من  -١١
إلزام الطرف اخلاسر بصرامة القانون ف. )١٠(١٤ من املادة ١ة الوصول إىل العدالة ميكن أن يثري مسائل مبوجب الفقر

من دون مراعاة ما يترتب على ذلك أو من دون توفري املساعدة القانونية دفع مصاريف الدعوى إىل الطرف الرابح 
الدفاع بواسطة اإلجـراءات املتاحـة هلم عن  قدرة األشخاص على      تؤدي على وجه اخلصوص إىل إضعاف      قـد 

 .)١١(ملكفولة مبوجب العهدحقوقهم ا

، يتعلق بالوصول إىل حماكم     ١٤ من املادة    ١إن حـق املساواة يف الوصول إىل احملاكم، الوارد يف الفقرة             -١٢
 . )١٢(ابتدائية وال يتناول مسألة احلق يف االستئناف أو وسائل االنتصاف األخرى

ويعين ذلك حصول . يضا تكافؤ الفرص القانونيةواحلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية يكفل أ        -١٣
مجـيع األطـراف على احلقوق اإلجرائية نفسها ما مل توجد تفرقة تستند إىل القانون ولـها مربرات موضوعية                  

ولن يتحقق تكافؤ الفرص القانونية إذا ُسمح، . )١٣(ومعقولة، وال تنطوي على ظلم فعلي أو إجحاف باملدعى عليه
كما ينطبق مبدأ   . )١٤(أن يقوم االدعاء فقط وليس املتهم بتقدمي استئناف بشأن قرار بعينه          عـلى سـبيل املثال، ب     

املساواة بني األطراف على الدعاوى املدنية ويتطلب عدة أمور منها، منح كل طرف فرصة االعتراض على مجيع                 
هذا احلق أيضا تقدمي    ويف حاالت استثنائية، ميكن أن يقتضي       . )١٥(احلجـج واألدلـة اليت يسوقها الطرف اآلخر       

املساعدة املتمثلة يف توفري ترمجان جماناً لطرف فقري من أطراف الدعوى ال يتمكن خالف ذلك من املشاركة على                  
 .قدم املساواة يف إجراءات احملاكمة، أو إذا تعذر استجواب الشهود الذين قدمهم

                                                      

شو ضد  ،  ٧٠٤/١٩٩٦؛ ورقم   ٤-١٣، الفقرة   كوري ضد جامايكا  ،  ٣٧٧/١٩٨٩قم  الـبالغات ر   )٩(
هنري ضد ترينيداد ، ٧٥٢/١٩٩٧؛ ورقم ٢-٨، الفقرة تيلور ضد جامايكا، ٧٠٧/١٩٩٦؛ ورقم ٦-٧، الفقرة جامايكا
 .١٠-٧، الفقرة كنيدي ضد ترينيداد وتوباغو، ٨٤٥/١٩٩٨؛ ورقم ٦-٧، الفقرة وتوباغو

 .٤-٦، الفقرة ليندون ضد أستراليا، ٦٤٦/١٩٩٥البالغ رقم  )١٠(
 .٢-٧، الفقرة آريال وناكاالجاريف ضد فنلندا، ٧٧٩/١٩٩٧البالغ رقم  )١١(
 .٢-٦، الفقرة ضد فنلندا. يب. أي، ٤٥٠/١٩٩١البالغ رقم  )١٢(
 .٤-٧، الفقرة دودكو ضد أستراليا، ١٣٤٧/٢٠٠٥البالغ رقم  )١٣(
طالع على مثال آخر على انتهاك      ولال. ٦-٩، الفقرة   ويس ضد النمسا  ،  ١٠٨٦/٢٠٠٢البالغ رقم    )١٤(

 ).تأجيل اجللسة (٤-١٠، الفقرة روبنسون ضد جامايكا، ٢٢٣/١٩٨٧مبدأ تكافؤ الفرص القانونية، انظر البالغ رقم 
، ٧٧٩/١٩٩٧ والبالغ رقم    ٢-٨، الفقرة    جيلن ضد هولندا   -جانسن  ،  ٨٤٦/١٩٩٩الـبالغ رقم     )١٥(

 .٤-٧، الفقرة آريال وناكاالجاريف ضد فنلندا
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جراءات قانونية مماثلة يف التعامل مع الدعاوى       كما تتطلب املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية اتباع إ         -١٤
فعلى سبيل املثال، إذا مت النظر يف فئة معينة من الدعاوى باستخدام إجراءات جنائية استثنائية أو حماكم أو . املماثلة

 .، فال بد من إعطاء أسباب موضوعية ومعقولة تربر هذه التفرقة)١٦(هيئات قضائية أُنشئت خصيصاً هلذا الغرض

  احملاكمة العادلة والعلنية أمام هيئة قضائية خمتصة ومستقلة ونزيهة-ثاً ثال

 هو حق   منشأة حبكم القانون   هيئة قضائية خمتصة ومستقلة ونزيهة    إن احلق يف حماكمة عادلة وعلنية أمام         -١٥
امات اجلنائية املوجهة ، يف الدعاوى املتعلقة بالفصل يف االهت١٤ من املادة ١مكفول، وفقاً للجملة الثانية من الفقرة 

وتتعلق االهتامات اجلنائية من حيث املبدأ . ضـد أفراد أو لدى الفصل يف حقوقهم والتزاماهتم يف أية دعوى مدنية            
وجيوز أيضا توسيع هذا املفهوم ليشمل األفعال اإلجرامية الطابع اليت          . بأفعال يعاقب عليها القانون اجلنائي احمللي     

ب أن تعترب جنائية نظـراً لطبيعتها وغرضها وصرامتها، وذلك بصرف النظر عن تعريفها يعاقب عليها بعقوبات جي
 . )١٧(يف القانون احمللي

وقد صيغ . هو أكثر تعقيداً) ذات طابع مدين" (دعوى مدنية"إن مفهوم الفصل يف احلقوق وااللتزامات يف  -١٦
 منه على تساوي حجية نصوصه، بينما ال ٥٣ املادة بطرق خمتلفة يف شىت اللغات اليت ُترجم إليها العهد الذي تنص

وتالحظ اللجنة أن مفهوم . إىل حل مشكلة التباين يف النصوص الواردة مبختِلف اللغات األعمال التحضريية   تؤدي  
أو ما يعادل ذلك يف النصوص الواردة باللغات األخرى يستند إىل طبيعة احلق املعين وليس إىل       " الدعـوى املدنية  "

ويشتمل املفهوم على . )١٨(طرف أو احملفل احملدد الذي وفرته النظم القانونية احمللية للفصل يف حقوق بعينهاوضع ال
إجـراءات قضائية هدفها الفصل يف احلقوق وااللتزامات يف جماالت العقود، وامللكية والضرر يف جمال القانون      ) أ(

 اإلداري مثل إهناء خدمات موظفي اخلدمة املدنية ألسباب املفاهيم املعادلة يف جمال القانون) ب(اخلاص، فضالً عن 
، أو اإلجراءات املتعلقة    )٢١(أو احلقوق التقاعدية للجنود    )٢٠(، وحتديد مزايا الضمان االجتماعي    )١٩(غـري تأديبـية   

إجراءات أخرى  ) ج(ويشمل باإلضافة إىل ذلك     . أو مصادرة املمتلكات اخلاصة    )٢٢(باسـتخدام األراضي العامة   
 .ديرها، مع ذلك، على أساس كل حالة على حدة يف ضوء طبيعة احلق املعينجيب تق

                                                      

بيل املثال، إذا اسُتبعدت احملاكمات بواسطة هيئات احمللفني بالنسبة لفئة معينة من اجلناة أو اجلرائم               عـلى س   )١٦(
 ).١٨، الفقرة CCPR/CO/73/UK (2001(، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمي وآيرلندا الشماليةانظر املالحظات اخلتامية، (

 .٢-٩، الفقرة بيتر ضد النمسا، ١٠١٥/٢٠٠١البالغ رقم  )١٧(
 .٢-٩ و١-٩، الفقرتان ضد كندا. أل. واي، ١١٢/١٩٨١البالغ رقم  )١٨(
 .٢-٥، الفقرة كازانوفاس ضد فرنسا، ٤٤١/١٩٩٠البالغ رقم  )١٩(
 .٣-٩، الفقرة غارسيا بونس ضد إسبانيا، ٤٥٤/١٩٩١البالغ رقم  )٢٠(
 .٣-٩، الفقرة ضد كندا. أل. واي، ١١٢/١٩٨١البالغ رقم  )٢١(
 .٤-٧ و٢-٧، الفقرتان جاريف ضد فنلنداآريال وناكاال، ٧٧٩/١٩٩٧البالغ رقم  )٢٢(
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ومن ناحية أخرى، فإن احلق يف الوصول إىل حمكمة أو هيئة قضائية على حنو ما ورد يف اجلملة الثانية من                -١٧
وهلذا . ص املعين  ال ينطبق يف احلاالت اليت ال حيدد فيها القانون احمللي أي استحقاق للشخ             ١٤ من املادة    ١الفقرة  

السبب، ترى اللجنة أن هذا احلكم ال ينطبق يف احلاالت اليت ال مينح فيها القانون احمللي أي حق يتعلق بالترقية إىل          
 أو يعطي هيئة تنفيذية احلق يف ختفيف        )٢٤(، أو حق التعني يف منصب قاض      )٢٣(وظيفة أعلى يف سلك اخلدمة املدنية     

ك، ال يتم الفصل يف احلقوق وااللتزامات يف دعوى مدنية إذا كان األشخاص             وعالوة على ذل  . )٢٥(عقوبة اإلعدام 
املعنـيون واجهوا إجراءات اُتخذت ضدهم بصفتهم مرؤوسني جلهة إدارية أعلى، وذلك مثل اإلجراءات التأديبية               

سلحة أو أحد  أو أحد أفراد القوات امل)٢٦(اليت ال تصل إىل درجة عقوبات جنائية وتتخذ ضد موظف اخلدمة املدنية
وعلى . )٢٧( واإلبعاد، والترحيلاجملرمني،وعالوة على ذلك، ال ينطبق هذا الضمان على إجراءات تسليم . السجناء

 ١الرغم من عدم وجود احلق يف الوصول إىل حمكمة أو هيئة قضائية، على حنو ما ورد يف اجلملة الثانية يف الفقرة                      
 . )٢٨(عاوى املماثلة، فثمة ضمانات إجرائية أخرى ميكن تطبيقها، بالنسبة هلذه الدعاوى والد١٤من املادة 

، بصرف النظر عن املسمى، هيئة منشأة حبكم        ١٤ من املادة    ١يف الفقرة   " هيئة قضائية "ويعـين مفهوم     -١٨
القانون ومستقلة عن السلطتني التنفيذية والتشريعية أو تتمتع يف بعض الدعاوى باستقالل قضائي ميكنها من البت                

 وصول ١٤ من املادة ١وُيكفل يف اجلملة الثانية من الفقرة .  مسائل قانونية بواسطة إجراءات ذات طابع قضائييف
وهذا احلق ال ميكن تقييده ويتعارض معه صدور أية . كل من توجه إليهم اهتامات جنائية إىل هذه اهليئات القضائية

 فإن الفصل يف احلقوق وااللتزامات يف دعوى مدنية ال بد أن            وباملثل،. إدانة جنائية عن جهة ال تعترب هيئة قضائية       
وعدم قيام إحدى   . يتم، يف واحدة على األقل من مراحل اإلجراءات، يف هيئة قضائية تستويف مدلول هذه اجلملة              

الـدول األطـراف بإنشاء هيئة قضائية خمتصة للفصل يف هذه احلقوق وااللتزامات أو عدم قيامها بالتمكني من                  
 إذا كانت هذه القيود ال تستند إىل ١٤ول إىل هذه اهليئات القضائية يف دعاوى معينة، يشكل انتهاكاً للمادة الوص

تشـريعات حملية، أو غري ضرورية ملتابعة حتقيق أهداف مشروعة مثل إقامة العدل كما ينبغي، أو إذا كانت تقوم                  
مثل احلصانات، على سبيل املثال، أو إذا كانت        عـلى استثناءات من سوابق قضائية مستمدة من القانون الدويل           

 . إمكانية الوصول املتاحة للفرد حمدودة إىل درجة تؤدي إىل تقويض جوهر احلق املكفول

                                                      

 .٤-٦، الفقرة كوالنوفيسكي ضد بولندا، ٨٣٧/١٩٩٨البالغ رقم  )٢٣(
جيكوب ضد ، ٩٤٣/٢٠٠٠؛ ورقم ٥-٦، الفقرة كازانزيس ضد قربص، ٩٧٢/٢٠٠١البالغات رقم  )٢٤(
 .٣-٦، الفقرة ريفريا فرينانديز ضد إسبانيا، ١٣٩٦/٢٠٠٥؛ ورقم ٧-٨، الفقرة بلجيكا

 .٤-٧، الفقرة رقم كنيدي ضد ترينيداد وتوباغو، ٨٤٥/١٩٩٨ البالغ رقم )٢٥(
 ).الفصل التأدييب من اخلدمة (٢-٩، الفقرة بريتريير ضد النمسا، ١٠١٥/٢٠٠١البالغ رقم  )٢٦(
اسبوزيتو ضد ، ١٣٥٩/٢٠٠٥، ورقم ٨-٦، الفقرة زونديل ضد كندا، ١٣٤١/٢٠٠٥البالغات رقم  )٢٧(

 .٦-٧، الفقرة إسبانيا
 . أدناه٦٢انظر الفقرة  )٢٨(
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 هو حق مطلق ١٤ من املادة ١إن شرط اختصاص اهليئة القضائية واستقالهلا وحيادها وفقاً ملدلول الفقرة  -١٩
استقاللية اهليئة القضائية، على وجه اخلصوص، إىل إجراءات تعيني القضاة ويشري شرط   . )٢٩(ال خيضع ألي استثناء   

ومؤهالهتم وضمانات كفالة أمنهم الوظيفي حىت بلوغهم سن التقاعد اإللزامي أو انتهاء فترة واليتهم، إذا كانت                
 اهليئة القضائية   هـنالك والية حمددة، والشروط اليت حتكم الترقية والنقل وتعليق ووقف ممارسة العمل، واستقالل             

وإذا أرادت الدول أن تكفل     . اسـتقالالً فعلـياً عن التدخل السياسي من جانب السلطتني التنفيذية والتشريعية           
اسـتقالل السلطة القضائية ومحاية القضاة من خضوع قراراهتم ألي تأثري سياسي، فينبغي هلا أن تتخذ إجراءات                 

دد بوضوح اإلجراءات واملعايري املوضوعية لتعيني أعضاء اهليئة        حمـددة مـن خالل الدستور أو اعتماد قوانني حت         
القضـائية ومكافآهتم واستقرارهم الوظيفي وترقياهتم ووقفهم عن العمل وفصلهم، وحتدد العقوبات التأديبية اليت              

كما ال يتسق مع مبدأ استقالل اهليئة القضائية أي وضع ال ُيمّيز فيه بوضوح بني وظائف                . )٣٠(تـتخذ ضـدهم   
واختصاصات السلطتني القضائية والتنفيذية أو تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضائية أو               

وتستوجب احملافظة على استقالل    . ومن الضروري محاية القضاة من تضارب املصاحل والتخويف       . )٣١(توجـيهها 
واليتهم واستقالهلم وأمنهم وكفاية أجورهم     القضاة صيانة وضعهم كما ينبغي بواسطة القانون، مبا يف ذلك مدة            

 .وشروط خدمتهم ومعاشاهتم وسن تقاعدهم

وال جيوز فصل القضاة من اخلدمة إال ألسباب خطرية تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك             -٢٠
ستقالل السلطة  كما يتعارض مع ا   . وفقاً إلجراءات منصفة تكفل املوضوعية واحلياد مبوجب الدستور أو القانون         

القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من اخلدمة، على سبيل املثال، قبل انقضاء مدة الوالية احملددة هلم، أو                  
مـن دون إبـداء أسـباب حمـددة أو حصوهلم على محاية قضائية فعالة متكنهم من االعتراض على الفصل من                     

ل، عندما تقوم السلطة التنفيذية بفصل القضاة املتهمني بالفساد من وينطبق الشيء ذاته، على سبيل املثا. )٣٢(اخلدمة
 . )٣٣(دون اتباع أي من اإلجراءات اليت ينص عليها القانون

أوالً، جيب أال يتأثر حكم القضاة برتعاهتم الشخصية أو حتاملهم، أو أن            . وهناك جانبان لشرط احليادية    -٢١
روضة أمامهم، أو أن يتصرفوا بطريقة تؤدي على حنو غري الئق إىل تكون لديهم مفاهيم مسبقة عن قضية حمددة مع

وثانياً، جيب أيضا أن تبدو اهليئة القضائية حمايدة يف         . )٣٤(تعزيـز مصاحل أحد الطرفني على حساب الطرف اآلخر        

                                                      

 .٢-٥، الفقرة غونزاليس ديل ريو ضد بريو، ٢٦٣/١٩٨٧البالغ رقم  )٢٩(
 .١٨ الفقرة CCPR/C/79/Add.79 (1997)املالحظات اخلتامية، سلوفاكيا،  )٣٠(
 .٤-٩، الفقرة أولو بامهوندي ضد غينيا االستوائية، ٤٦٨/١٩٩١البالغ رقم  )٣١(
 .٣-٧، الفقرة رقم باستوخوف ضد بيالروس، ٨١٤/١٩٩٨البالغ رقم  )٣٢(
 .٢-٥، الفقرة منديو بوسيو وآخرون ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية، ٩٣٣/٢٠٠٠غ رقم البال )٣٣(
 .٢-٧، الفقرة كارتونن ضد فنلندا، ٣٨٧/١٩٨٩البالغ رقم  )٣٤(
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اركة قاض  فعلى سبيل املثال، ال ميكن أن ُتعد حماكمة ما نزيهة إذا تأثرت إىل حد كبري مبش               . عـني املراقب الرتيه   
 .)٣٥(كان ينبغي إعالن عدم أهليته مبوجب القوانني احمللية

 على مجيع احملاكم واهليئات القضائية اليت تدخل يف نطاق تلك املادة سواء كانت ١٤وتنطبق أحكام املادة  -٢٢
خاصة ميثل وتالحظ اللجنة أن العديد من البلدان لديها حماكم عسكرية أو . اعتيادية أو خاصة، مدنية أو عسكرية

ومع أن العهد ال مينع حماكمة املدنيني أمام حماكم عسكرية أو خاصة، إال أنه ينص على أن تستويف . أمامها مدنيون
 وأال يؤدي الطابع العسكري أو اخلاص للمحكمة املعنية إىل تقييد أو تعديل         ١٤هـذه احملاكمـات شروط املادة       

اكمة املدنيني أمام حماكم عسكرية أو خاصة قد يثري مشاكل          كما تالحظ اللجنة أن حم    . الضـمانات اليت تكفلها   
وعليه، فمن املهم اختاذ كافة التدابري الضرورية       . خطرية فيما يتعلق بإقامة العدل بصورة منصفة وحمايدة ومستقلة        

 أن وينبغي. ١٤الـيت تكفل إجراء هذه احملاكمات يف ظروف توفر فعلياً كل الضمانات املنصوص عليها يف املادة       
، حنو أن يقتصر ذلك على الدعاوى اليت تبّين )٣٦(ُيحاكم املدنيون من باب االستثناء أمام حماكم عسكرية أو خاصة

فيها الدولة الطرف أن اللجوء إىل هذا النوع من احملاكمات ضروري وله ما يربره من أسباب موضوعية وجدية،                  
دية من إجراء احملاكمات بسبب الفئة اليت ينتمي إليها األفراد          ويف احلـاالت اليت ال تتمكن فيها احملاكم املدنية العا         

 . )٣٧(وتصنيف اجلرائم

، وذلك "ال يكشف عن هويتهم"وجلأت بعض البلدان إىل استخدام هيئات قضائية خاصة تتألف من قضاة  -٢٣
م هيئة مستقلة بالتحقق من وعلى الرغم من قيا. على سبيل املثال يف إطار التدابري املتخذة حملاربة األنشطة اإلرهابية

هويـة ووضع القضاة يف هذه احملاكم، فمشكلتها غالباً ما ال تكمن يف عدم الكشف عن هوية القضاة ووضعهم                   
؛ )٣٩( من اإلجراءات)٣٨(فحسب، بل أيضا فيما حيدث من جتاوزات مثل استبعاد اجلمهور أو حىت املتهمني وممثليهم

؛ والتقييد الصارم حلق املتهمني يف االتصال مبحامييهم        )٤٠(خيتارونه بأنفسهم ومنع املتهمني من احلق يف توكيل حمام        
؛ وعدم منح الوقت الكايف     )٤٢(؛ وهتديد احملامني  )٤١(أو إنكـار هـذا احلق، ال سيما يف حاالت احلبس االنفرادي           

                                                      

 .املرجع السابق )٣٥(
، ٦٤، املادة ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢انظر أيضاً االتفاقية املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة  )٣٦(

 .١١، الفقرة طابع االلتزام القانوين العام املفروض على الدول األطراف يف العهد) ٢٠٠٤ (٣١قم والتعليق العام ر
 .٧-٨، الفقرة مدين ضد اجلزائر، ١١٧٢/٢٠٠٣انظر البالغ رقم  )٣٧(
 .٢-٧، الفقرة بيسريا بارين ضد كولومبيا، ١٢٩٨/٢٠٠٤البالغ رقم  )٣٨(
غوترييز ،  ٦٧٨/١٩٩٦؛ ورقم   ٨-٨، الفقرة   بوىل كامبوس ضد بريو   ،  ٥٧٧/١٩٩٤الـبالغات رقم     )٣٩(

 .٥-٧، الفقرة كارانزا أليغري ضد بريو، ١١٢٦/٢٠٠٢؛ ورقم ١-٧، الفقرة فيفانكو ضد بريو
 .١-٧، الفقرة غوترييز فيفانكو ضد بريو، ٦٧٨/١٩٩٦البالغ رقم  )٤٠(
 .٥-٧، الفقرة كارانزا أليغري ضد بريو، ٨-٨، الفقرة بوىل كامبوس ضد بريو، ٥٧٧/١٩٩٤البالغ رقم  )٤١(
 .٤-٦، الفقرة فارغاس ماس ضد بريو، ١٠٥٨/٢٠٠٢البالغ رقم  )٤٢(
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ا يف ذلك منع    ؛ أو التقييد الشديد حلق استدعاء الشهود واستجواهبم أو إنكار هذا احلق، مب            )٤٣(لتجهـيز الدفـاع   
واهليئات . )٤٤(استجواب فئات معينة من الشهود مثل، رجال الشرطة املسؤولني عن اعتقال املتهم والتحقيق معه             

القضائية املكونة من قضاة تكشف أو ال تكشف هويتهم ال تستويف، يف هذه الظروف، املعايري األساسية للمحاكمة 
 .)٤٥(ة مستقلة وحياديةالعادلة، وخصوصاً شرط أن تكون اهليئة القضائي

 حيثما تعترف دولة ما، يف نظامها القانوين، باضطالع احملاكم القائمة على القانون             ١٤كما تنطبق املادة     -٢٤
وجيب ضمان أال تصدر عن هذه احملاكم أحكام . العـريف أو احملاكم الدينية مبهام قضائية أو تعهد إليها هبذه املهام    

أن تقتصر الدعاوى اليت تنظر فيها هذه احملاكم على مسائل          :  تتوافر الشروط التالية   ملزمة تعترف هبا الدولة ما مل     
مدنـية وجنائية بسيطة، وأن تستويف الشروط األساسية للمحاكمة العادلة وغري ذلك من الضمانات ذات الصلة                

ء الضمانات الواردة يف    الواردة يف العهد، وأن ختضع األحكام الصادرة عنها للتدقيق من ِقبل حماكم الدولة يف ضو              
 من  ١٤العهد وأن يكون مبقدور األطراف املعنيني االعتراض على أحكامها وفقاً إلجراءات تستويف شروط املادة               

وال تتعارض هذه املبادئ مع التزام الدولة العام حبماية احلقوق اليت يكفلها العهد ألي شخص يتضرر من                 . العهد
 .احملاكم العرفية والدينية

وتستلزم عدالة اإلجراءات القضائية    . شمل مفهوم احملاكمة العادلة ضمان إجراء حماكمة عادلة وعلنية        وي -٢٥
امتناع أي جانب عن التأثري أو ممارسة الضغوط أو التخويف أو التدخل بصورة مباشرة أو غري مباشرة أيا كانت                   

هلت احملكمة مع تصرف اجلمهور يف قاعة       وتكون جلسة احملاكمة غري عادلة، على سبيل املثال، إذا تسا         . الدوافع
، أو إذا   )٤٦(احملكمـة بصورة عدوانية أو مساندة ألحد األطراف يف قضية جنائية، مما يتعارض مع احلق يف الدفاع                

ومن اجلوانب األخرى اليت تؤثر     . تعرض أحد املتهمني إىل غري ذلك من مظاهر العداء اليت تفضي إىل نتائج مماثلة             
 وتساهل اهليئة القضائية مع ذلك، أو اختيار هيئة         )٤٧(حملاكمة، تصرف احمللفني بطريقة عنصرية    سـلباً يف عدالـة ا     

 .احمللفني بصورة تعكس وجود حتامل عنصري

                                                      

 .٣-٧، الفقرة غيسيب روكي ضد بريو، ١١٢٥/٢٠٠٢البالغ رقم  )٤٣(
، ١١٢٦/٢٠٠٢، والبالغ رقم    ١-٧، الفقرة   غوترييز فيفانكو ضد بريو   ،  ٦٧٨/١٩٩٦الـبالغ رقم     )٤٤(

، البالغ رقم ٣-٧، الفقرة وكي ضد بريوغيسيب ر، ١١٢٥/٢٠٠٢، والبالغ رقم ٥-٧، الفقرة كارانزا أليغري ضد بريو
 .٤-٦، الفقرة فارغاس ماس ضد بريو، ١٠٥٨/٢٠٠٢

غوترييز ،  ٦٧٨/١٩٩٦؛ ورقم   ٨-٨، الفقرة   بوىل كامبوس ضد بريو   ،  ٥٧٧/١٩٩٤الـبالغان رقم     )٤٥(
 .١-٧، الفقرة فيفانكو ضد بريو

 .٧-٨، الفقرة مدين ضد اجلزائر، ١١٧٢/٢٠٠٣انظر البالغ رقم  )٤٦(
 .٣-٩، الفقرة نارينن ضد النرويج، ٣/١٩٩١ضاء على التمييز العنصري، البالغ رقم انظر جلنة الق )٤٧(
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 املساواة والعدالة من الناحية اإلجرائية فقط وال ميكن تفسريها على أهنا تكفل عدم     ١٤وتكفـل املـادة      -٢٦
وعموماً، يعود إىل احملاكم يف الدول األطراف يف العهد         . )٤٨(ملختصةوقـوع خطـأ مـن جانب اهليئة القضائية ا         

اسـتعراض الوقـائع واألدلـة أو تطبـيق التشريعات احمللية يف دعوى بعينها، ما مل يتضح أن تقييم هذه احملاكم                 
بصورة للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحا أو إنكارا للعدالة، أو أن احملكمة قد انتهكت               

وينطبق املعيار نفسه على التعليمات احملددة اليت يصدرها القاضي         . )٤٩(أخـرى الـتزامها باالسـتقالل واحليادية      
 . )٥٠(للمحلفني يف احملاكمة اليت تتم بواسطة هيئة حملفني

 ١٤من املادة   ) ج(٣وبينما تتناول الفقرة    . وسـرعة احملاكمة هي أحد اجلوانب املهمة اليت تبني عدالتها          -٢٧
بصراحة التأخري الذي ال مسوغ لـه، فإن التأخري يف الدعاوى املدنية الذي ال ميكن تربيره مبدى تعقيد القضية أو                 

وعندما يكون سبب   . )٥١(سلوك األطراف ينتقص من مبدأ احملاكمة العادلة الوارد يف الفقرة األوىل من هذا احلكم             
زمن، فينبغي قدر اإلمكان توفري موارد إضافية من امليزانية من أجل التأخري هو االفتقار إىل املوارد وسوء التمويل امل

 . )٥٢(إقامة العدل

وجيـب أن تـتم مجيع احملاكمات املتعلقة مبسائل جنائية أو بدعوى مدنية من حيث املبدأ بطريقة شفهية              -٢٨
ة مهمة لصاحل الفرد    فعقـد جلسات احملاكمة بصورة علنية يكفل نزاهة اإلجراءات ويوفر بالتايل ضمان           . وعلنـية 

وجيب على احملاكم إطالع اجلمهور على زمان ومكان اجللسات الشفهية وتوفري مرافق . واجملتمع على وجه العموم   
مالئمـة، يف حدود معقولة، ملن يرغب احلضور من اجلمهور وأن تضع يف اعتبارها مجلة أمور منها، ما حتظى به                    

 وال ينطبق شرط عقد اجللسة العلنية بالضرورة على مجيع دعاوى          .)٥٣(القضـية مـن أمهية ومدة اجللسة الشفهية       

                                                      

مارتينيز ، ١٠٩٧/٢٠٠٢؛ ورقم ٣-٦، الفقرة   ضد هولندا . يب. دي. يب،  ٢٧٣/١٩٨٨الـبالغ رقم     )٤٨(
 .٣-٦، الفقرة مريكادر وآخرون ضد إسبانيا

 ؛ ورقم  ٣-٧قرة  ، الف  ريدنشـتاين وآخـرون ضد أملانيا      -ريـدل   ،  ١١٨٨/٢٠٠٣الـبالغ رقـم      )٤٩(
، قرار املقبولية، آرنيز وآخرون ضد أملانيا، ١١٣٨/٢٠٠٢؛ ورقم ٣-٩، الفقرة بوندارينكو ضد بيالروس، ٨٨٦/١٩٩٩

 .٦-٨الفقرة 
رايت ضد  ،  ٣٤٩/١٩٨٩؛ ورقم   ١٣-٥، الفقرة   كيلي ضد جامايكا  ،  ٢٥٣/١٩٨٧الـبالغ رقـم      )٥٠(
 .٣-٨، الفقرة جامايكا

فيي ضد ،  ٥١٤/١٩٩٢؛ ورقم   ٣-١١، الفقرة   زا ضد بريو  مونوز هريمو ،  ٢٠٣/١٩٨٦الـبالغ رقم     )٥١(
 .٤-٨، الفقرة كولومبيا

 الفقرة CCPR/C/COD/CO/3 (2006) مجهورية الكونغو الدميقراطيةانظر مثالً، املالحظات اخلتامية،  )٥٢(
 .١٦ الفقرة CCPR/C/CAF/CO/2 (2006)، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ٢١

 .٢-٦، الفقرة ولندافان مورس ضد ه، ٢١٥/١٩٨٦البالغ رقم  )٥٣(
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، وال على القرارات السابقة للمحاكمة اليت يتخذها املدعون العامون )٥٤(االسـتئناف الـيت ميكـن أن تتم كتابة    
 . )٥٥(والسلطات العامة األخرى

هور أو جزء منه ألسباب تتعلق  بأن احملاكم لديها سلطة استبعاد كل اجلم١٤ من املادة ١وتعترف الفقرة  -٢٩
ـ  أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف      ،  اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي يف جمتمع دميقراطي          ب

الدعوى، أو يف أدىن احلدود اليت تراها احملكمة ضرورية حني يكون من شأن العلنية يف بعض الظروف االستثنائية                  
 وخالفاً هلذه الظروف االستثنائية، جيب أن تكون اجللسة مفتوحة للجمهور، مبن يف ذلك              .أن ختل مبصلحة العدالة   

وحىت يف احلاالت اليت يستبعد فيها اجلمهور من        . الصـحفيون وال جيب أن تقتصر على فئة معينة من األشخاص          
إال إذا كان   ب القانونية،   حضور احملاكمة، جيب اإلعالن عن احلكم، مبا يف ذلك النتائج اجلوهرية واألدلة واألسبا            

أحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات بني زوجني أو             أشخاص  األمر يتصل ب  
 .تتعلق بالوصاية على أطفال

  افتراض الرباءة-رابعاً 

. اجلرم قانوناً إىل أن يثبت عليه كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئاًلق  حي١٤ من املادة ٢وفقاً للفقرة  -٣٠
إن افـتراض الرباءة، وهو أساسي حلماية حقوق اإلنسان، يفرض على اإلدعاء عبء إثبات االهتام، ويكفل عدم                 
. افتراض اإلدانة إىل أن يثبت االهتام مبا ال يدع جماال للشك، ويقتضي معاملة املتهمني جبرائم جنائية وفقاً هلذا املبدأ

متناع عن إصدار أحكام مسبقة عن حماكمة ما، حنو االمتناع عن اإلدالء            ومـن واجب مجيع السلطات العامة اال      
وعادة ال ينبغي تكبيل املتهمني أو وضعهم يف أقفاص خالل احملاكمات أو            . )٥٦(بتصرحيات عامة تؤكد إدانة املتهم    

نب التغطية  ويتعني على وسائط اإلعالم جت    . تقدميهـم إىل احملكمة بأي طريقة أخرى توحي بأهنم جمرمني خطريين          
وعالوة على ذلك، ال جيب على اإلطالق أن يعترب االحتجاز السابق           . األخـبارية الـيت تنال من افتراض الرباءة       

أو االستنتاجات املتعلقة    )٥٨(كما أن احلرمان من اخلروج بكفالة     . )٥٧(لـلمحاكمة مؤشـراً لإلدانـة أو درجتها       
 .ري هلما على افتراض الرباءة ال تأث)٥٩(باملسؤولية القانونية يف الدعاوى املدنية

  حقوق األشخاص املتهمني جبرائم جنائية-خامساً 

                                                      

 .٤-٦، الفقرة ضد فنلندا. أم.آر، ٣٠١/١٩٨٨البالغ رقم  )٥٤(
 .٤-١٠، الفقرة كافاناغ ضد آيرلندا، ٨١٩/١٩٩٨البالغ رقم  )٥٥(
 .٣-٨ و٥-٣، الفقرتان غريدين ضد االحتاد الروسي، ٧٧٠/١٩٩٧البالغ رقم  )٥٦(
، انظر مثالً،   )ز السابق للمحاكمة  االحتجا( من العهد    ٩ واملادة   ١٤ من املادة    ٢بشـأن العالقـة بـني الفقرة         )٥٧(

 .١٠ الفقرة )CCPR/CO/70/ARG (2000((، واألرجنتني ١٤ الفقرة )(CCPR/C/ITA/CO/5 (2006)املالحظات اخلتامية، إيطاليا، 
 .٣-٧، الفقرة كاغاس وبوتني وآستيلريو ضد الفلبني، ٧٨٨/١٩٩٧البالغ رقم  )٥٨(
دبليو، جي، ، ٤٠٨/١٩٩٠، والبالغ رقم ٥-٩ ، الفقرةمورائيل ضد فرنسا، ٢٠٧/١٩٨٦البالغ رقم  )٥٩(

 .٦-٦، الفقرة ضد هولندا. إي. ب. دبليو، ٤٣٢/١٩٩٠؛ والبالغ رقم ٢-٦، الفقرة اتش ضد هولندا
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لغة يفهمها،  وب وبالتفصيل،   إعالمه سريعاً على حق كل من توجه إليه هتمة جنائية يف          ) أ(٣تنص الفقرة    -٣١
.  الدعاوى اجلنائية من الضمانات الدنيا يف١٤، وذلك أول ما ورد يف املادة  بطبـيعة التهمة املوجهة إليه وأسباهبا     

وينطبق هذا الضمان على مجيع حاالت التهم اجلنائية، مبا يف ذلك تلك املوجهة ضد أشخاص غري حمتجزين، لكنه                  
 من العهد   ٩ من املادة    ٢وتكفل الفقرة   . )٦٠(ال ينطـبق على عمليات التحقيق اجلنائي السابقة لتوجيه االهتامات         

اإلبالغ باملعلومات فور   " سريعاً"ويقتضي احلق يف اإلعالم بالتهمة      . )٦١(بصورة مستقلة اإلبالغ بأسباب التوقيف    
، أو عند اإلعالن عن أن الشخص قد أصبح متهماً جبرمية           )٦٢(توجـيه التهمة اجلنائية رمسياً مبوجب القانون احمللي       

 إذا كانت - شفهياً إما بالنطق بالتهمة) أ(٣وميكـن الوفاء بالشروط احملددة الواردة يف الفقرة الفرعية     . جنائـية 
 أو اإلبالغ هبا خطياً شريطة أن تشري املعلومة إىل القانون والوقائع العامة املزعومة      -ستؤكد خطياً يف وقت الحق      

، بصرف النظر عن    ١٤من املادة   ) أ(٣ويف حالة احملاكمات الغيابية، تقتضي الفقرة       . الـيت استندت إليها التهمة    
 .)٦٣(ات الواجبة إلبالغ املتهمني بالتهم املوجهة ضدهم وإخطارهم باحملاكمةغياب املتهم، اختاذ مجيع اخلطو

 م من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيهواعطُياملتهمني جيب أن   على أن ) ب(٣وتـنص الفقـرة الفرعية       -٣٢
اكمة ويشكل هذا احلكم أحد العناصر اهلامة لضمان احمل       . منفسهأ ب موهن خيتار يني ولالتصال مبحام  مإلعداد دفاعه 

ومثة قضايا يكون فيها املتهم فقرياً وحباجة إىل أن توفر لـه           . )٦٤(العادلة وهو تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص القانونية      
ويعتمد . لتأمني االتصال بينه وبني احملامي     )٦٥(الـترمجة الفوريـة جماناً خالل فترة ما قبل احملاكمة وفترة احملاكمة           

وجيب على احملامي أن يطلب تأجيل احملاكمة إذا        .  واحدة من الدعاوى   على مالبسات كل  "الوقت الكايف "تعريف  
وال تعترب الدولة الطرف مسؤولة عن . )٦٦(شـعر بصـورة معقولـة أن الوقت املمنوح لتجهيز الدفاع غري كافٍ     

ام ومثة التز . )٦٧(تصـرفات حمـامي الدفاع إال إذا تبّين للقاضي أن تصرفات احملامي ال تتوافق مع مصاحل العدالة                

                                                      

 .٤-٦، الفقرة خاشاتريان ضد أرمينيا، ١٠٥٦/٢٠٠٢البالغ رقم  )٦٠(
 .٨-٥، الفقرة كيلي ضد جامايكا، ٢٥٣/١٩٨٧البالغ رقم  )٦١(
كيلي ،  ٢٥٣/١٩٨٧ و ٤-٥، الفقرة   اركيز دو موريس ضد أنغوال    م،  ١١٢٨/٢٠٠٢البالغات رقم    )٦٢(

 .٥-٨، الفقرة ضد جامايكا
 .١-١٤، الفقرة مبينجي ضد زائري، ١٦/١٩٧٧البالغ رقم  )٦٣(
، ٢٥٦/١٩٨٧ و ٢٢٦/١٩٨٧؛ و ٤-١٠، الفقرة   مسيث ضد جامايكا  ،  ٢٨٢/١٩٨٨الـبالغات رقم     )٦٤(

 .٦-١٣ ضد جامايكا، الفقرة سويرز، وماكلني وماكلني
 .٥-٩، الفقرة هاروارد ضد النرويج، ٤٥١/١٩٩١بالغ رقم انظر ال )٦٥(
، ٣٤٩/١٩٨٩، وانظر باملثل البالغ رقم ٦-٥، الفقرة مورايس ضد أنغوال، ١١٢٨/٢٠٠٢البالغ رقم  )٦٦(

هنري ضد ، ٢٣٠/٨؛ ورقم ٤-١١، الفقرة توماس ضد جامايكا، ٢٧٢/١٩٨٨؛ ورقم ٤-٨، الفقرة رايت ضد جامايكا
 .٣-١٦، الفقرة سويرز، وماكلني وماكلني ضد جامايكا، ٢٥٦/١٩٨٧ و٢٢٦/١٩٨٧م ؛ ورق٢-٨، الفقرة جامايكا

 .٤-٥، الفقرة ماركيز دو مورايس ضد أنغوال، ١١٢٨/٢٠٠٢البالغ رقم  )٦٧(
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باملوافقة على طلبات التأجيل املعقولة، ال سيما إذا كان املتهم يواجه هتمة جنائية خطرية وتوجد حاجة إىل وقت                  
 . )٦٨(إضايف لتجهيز الدفاع

االطالع على الوثائق وغريها من األدلة، على أن يشمل ذلك مجيع " التسهيالت املالئمة"وجيب أن تشمل  -٣٣
وينبغي اعتبار أن األدلة    . )٦٩(ستخدامها أمام احملكمة ضد املتهم أو األدلة النافية للتهمة        املواد اليت خيطط االهتام ال    

حنو (النافية للتهمة ال تشتمل على املواد اليت تثبت الرباءة فحسب، بل أيضا األدلة األخرى اليت قد تساعد الدفاع                   
ألدلة مت احلصول عليها بصورة تشكل انتهاكاً ويف حالة ادعاء أن ا). تقدمي ما يشري إىل أن االعتراف مل يكن طوعاً

وإذا كان .  من العهد، جيب تقدمي معلومات عن ظروف احلصول على هذه األدلة بغية تقييم هذا اإلدعاء٧للمادة  
املتهم ال يتحدث اللغة املستخدمة يف احملاكمة وميثله حماٍم يعرف تلك اللغة، فيكفي أن تتاح للمحامي الوثائق ذات 

 . )٧٠(ملوجودة يف ملف القضيةالصلة ا

وينبغي أن يتمكن . ويقتضي احلق يف االتصال مبحاٍم منح املتهم فرصة الوصول إىل حمام على وجه السرعة     -٣٤
. )٧١(احملـامون من مقابلة موكليهم على انفراد واالتصال باملتهمني يف ظروف تراعي متاماً سرية هذه االتصاالت               

 احملامون من إسداء النصح للمتهمني جبرائم جنائية ومتثيلهم، وذلك وفقاً           وعـالوة عـلى ذلك، ينبغي أن يتمكن       
ألخالقـيات املهـنة املعترف هبا عموماً من دون قيود أو تأثري أو التعرض لضغوط أو لتدخل أي جهة من دون                     

 . مربرات

، ليس  ١٤املادة  من  ) ج(٣وحـق املتهم يف أن ُيحاكم دون تأخري غري مربر، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة                 -٣٥
الغـرض منه فقط جتنب ترك األشخاص لفترة أطول مما ينبغي يف حالة من الشك بشأن مصريهم، أو ضمان عدم                    
حرماهنم من احلرية، يف حالة االحتجاز السابق للمحاكمة، لفترة أطول مما ينبغي يف مالبسات الدعوى احملددة، بل 

، على أن ُتراعى )٧٢(ر ما هو معقول وفقاً ملالبسات كل دعوىوجيب تقدي. الغرض منه أيضا خدمة مصلحة العدالة
                                                      

فيليب ضد ترينيداد   ،  ٥٩٤/١٩٩٢؛ ورقم   ٣-٦، الفقرة   شان ضد غيانا  ،  ٩١٣/٢٠٠٠الـبالغ رقم     )٦٨(
 .٢-٧، الفقرة وتوباغو

 .١٣ الفقرة CCPR/C/CAN/CO/5 (2005)، كندا، انظر املالحظات اخلتامية )٦٩(
 .٥-٩، الفقرة هاروارد ضد النرويج، ٤٥١/١٩٩١البالغ رقم  )٧٠(
، ٩٠٧/٢٠٠٠؛ ورقم   ٤-٦، الفقرة   خوميدوفا ضد طاجيكستان  ،  ١١١٧/٢٠٠٢الـبالغات رقـم      )٧١(

 .٥-٨، الفقرة غريدين ضد االحتاد الروسي، ٧٧٠/١٩٩٧؛ ورقم ٣-٦، الفقرة سرياجسف ضد أوزبكستان
 بشأن ٢-٧الفقرة سيكيستس ضد ترينيداد وتوباغو، ، ٨١٨/١٩٩٨انظر على سبيل املثال البالغ رقم  )٧٢(

 شهراً بني توجيه االهتام للمتهم جبرمية تفضي إىل احلكم باإلعدام وبني بدء احملاكمة، وذلك من ٢٢فترة التأخري اليت امتدت 
 ١٨، التأخري ملدة    ١١-٥الفقرة  كيلي ضد جامايكا،     ،٥٣٧/١٩٩٣ويف البالغ رقم    . دون ظـروف حمددة تربر التأخري     

 وانظر أيضاً البالغ رقم    . ١٤من املادة   ) ج(٣شـهرا بـني توجـيه االهتامات وبدء احملاكمة ال يشكل انتهاكاً للفقرة              
التأخري ملدة سنتني بني صدور قرار حمكمة االستئناف وبدء          (١١-٧الفقرة  ياسـني وتوماس ضد غيانا،      ،  ٦٧٦/١٩٩٦
استمرار  (٢-٦الفقرة سيوبريسود، سوخرام، وبريسود ضد ترينيداد وتوباغو، ، ٩٣٨/٢٠٠٠والبالغ رقم ) دة احملاكمةإعا

 ).الدعوى اجلنائية ملدة مخس سنوات دون إعطاء الدولة الطرف أي تفسري يربر التأخري
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يف األسـاس تعقـيدات الدعوى، وسلوك املتهم، واألسلوب الذي تعاملت به السلطات اإلدارية والقضائية مع                
. )٧٣(وجيب أن ُيحاكم املتهمون على وجه السرعة يف الدعاوى اليت ترفض فيها احملكمة خروجهم بكفالة              . املسألة
لق هذا الضمان بالفترة الزمنية بني توجيه االهتام وبني وقت بدء احملاكمة فحسب، بل يشمل أيضاً الفترة                 وال يتع 

وجيب أن تتم مجيع املراحل سواء كانت أمام احملاكم االبتدائية أو . )٧٤(الزمنية حىت صدور حكم االستئناف النهائي
 ".دون تأخري ال مربر لـه"االستئناف 

املتهمون أن حياكم   أوالً، يقتضي احلكم    .  على ثالثة ضمانات متميزة    ١٤من املادة   ) د(٣وتشتمل الفقرة    -٣٦
وقد ُيسمح يف بعض األحيان مبحاكمة املتهمني غيابياً مراعاة إلقامة العدل كما ينبغي، وذلك على سبيل . حضورياً

وعليه، فإن  .اكمة قبل وقت كافاملثال، إذا رفض املتهمون ممارسة حقهم يف احلضور على الرغم من إبالغهم باحمل
 إال إذا اختذت اخلطوات الضرورية الستدعاء املتهمني يف     ١٤من املادة   ) د(٣هـذه احملاكمات تتعارض مع الفقرة       

 .)٧٥(الوقت املناسب وإبالغهم مقدماً بتاريخ ومكان احملاكمة ودعوهتم للحضور

 نفسه بشخصه أو بواسطة حمام من اختياره، وأن          عن وثانياً، إن حق أي متهم جبرمية جنائية يف أن يدافع          -٣٧
 يشري إىل نوعني من الدفاع ال يستبعد أحدمها ١٤من املادة ) د(٣هبـذا احلق على حنو ما ورد يف الفقرة    خطـر   ُي

فاألشـخاص الذين يستعينون مبحامني لديهم احلق يف توجيه احملاميني بشأن سري احملاكمات، يف حدود               . اآلخـر 
 صياغة العهد واضحة يف مجيع      ُتعديف الوقت نفسه    و. ية، ويف اإلدالء بإفاداهتم باألصالة عن أنفسهم      املسؤولية املهن 

 من  ٍمأو بواسطة حما   " بشخصه الدفاع عن نفسه  يتوىل  اللغـات الرمسـية، من حيث أهنا تنص على أن للمتهم أن             
حمام بال  أن احلق يف الدفاع عن النفس  بيد.وينص بالتايل على إمكانية أن يرفض املتهم قيام حمام بتمثيله، "اختياره

 يف حالة سيما    ال  دون رضاه،  لمتهمل ٍم حما يف حماكمات معينة تعيني    قد تتطلب مصلحة العدالة   ف.  مطلقاً ليس حقاً 
التصرف مبا خيدم   عن  إذا كان املتهم حياكم بتهمة خطرية ولكنه عاجز          وأحملاكمة،  يف إعاقة سري ا   املتهم  استمرار  

إذا  خيشى من تعرضهم للمزيد من املعاناة أو التخويف       أو إذا تعلق األمر، عند االقتضاء، حبماية شهود         مصلحته،  
الدفاع عن نفسه بنفسه البد أن ختدم       يف  املتهم  رغبة  بيد أن القيود املفروضة على      . من ِقبل املتهم   ماستجواهبلزم  
وعليه، فإن على .  مما هو ضروري حلماية مصاحل العدالة مبا فيه الكفاية وأال تذهب إىل أبعد ومهماً موضوعياًهدفاً

القـانون احمللي جتنب وضع أي قيود مطلقة ضد حق الشخص يف الدفاع عن نفسه يف الدعاوى اجلنائية من دون                    
 . )٧٦(االستعانة مبحاٍم

                                                      

 .٢-٧، الفقرة سيكستس ضد ترينيداد وتوباغو، ٨١٨/١٩٩٨البالغ رقم  )٧٣(
تاريت، ،  ١٠٨٥/٢٠٠٢؛ ورقم   ١-٧، لبفقرة   رووس ضد الفلبني  ،  ١٠٨٩/٢٠٠٢الـبالغات رقم     )٧٤(

 .٥-٨، الفقرة وتوادي، ورميلي ويوسفي ضد اجلزائر
مالكي ضد  ،  ٦٩٩/١٩٩٦؛ ورقم   ١-١٤؛ الفقرة   مبينجي ضد زائري  ،  ١٦/١٩٧٧الـبالغان رقـم      )٧٥(

 .٣-٩، الفقرة إيطاليا
 .٥-٧ و٤-٧لفقرتان ، اكوريا دو ماتوي ضد الربتغال، ١١٢٣/٢٠٠٢البالغ رقم  )٧٦(
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ساعدة القانونية  حق املتهم يف أن تزوده احملكمة مبن يقدم لـه امل١٤من املادة ) د(٣وثالثاً، تكفل الفقرة   -٣٨
 على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، دون حتميله أجراً

، )٧٧("خدمة ملصلحة العدالة  "وُتعد فداحة اجلرمية مهمة الختاذ قرار ما إذا كان من الضروري تعيني حماٍم              . األجـر 
ومن البديهي يف الدعاوى املتعلقة بعقوبة      . )٧٨(يف مرحلة االستئناف  كـأن تكون هناك فرصة موضوعية للنجاح        

أما احملامي الذي توفره . )٧٩(اإلعـدام، أن حيصل املتهم على املساعدة الفعالة من حمام خالل مجيع مراحل احملاكمة  
 احلال عند   وخالفاً ملا عليه  . السـلطات املختصـة على أساس هذا احلكم فيجب أن يكون فعاالً يف متثيله للمتهم              

، فإن سوء تصرف احملامي بصورة واضحة أو عدم أهليته، مثل قيامه بسحب طلب              )٨٠(االستعانة مبحامني خاصني  
، أو تغيبه عن جلسة الستماع أحد الشهود يف هذه  )٨١(االستئناف من دون تشاور يف دعوى تتعلق حبكم باإلعدام        

، شريطة أن يكون قد ١٤من املادة ) د(٣ة انتهاك الفقرة قد يترتب عليه حتميل الدولة املعنية مسؤولي )٨٢(الدعاوى
كما يكون هذا احلكم قد تعرض لالنتهاك إذا أقدمت         . )٨٣(تبني للقاضي أن سلوك احملامي خمالف ملصلحة العدالة       

 .)٨٤(احملكمة أو أي سلطات أخرى ذات صلة على منع احملامني املعينني من القيام بواجبهم على أكمل وجه

أن يناقش شهود االهتام، بنفسه أو من قبل         حق الشخص املتهم يف      ١٤من املادة    ) ه(٣لفقرة  وتكفـل ا   -٣٩
. املطبقة يف حالة شهود االهتامذاهتا بالشروط واستجواهبم غريه، وأن حيصل على املوافقة على استدعاء شهود النفي 

فعالية دفاع املتهم وحماميه ويكفل للمتهم      وتطبـيقاً ملبدأ تكافؤ الفرص القانونية، ُيعد هذا الضمان مهماً لكفالة            
بالـتايل السـلطات القانونـية ذاهتا املتمثلة يف استدعاء الشهود واستجواب أو إعادة استجواب أي متهم يقدمه      

بيد أن هذه الفقرة ال متنح احلق بصورة مطلقة يف استدعاء أي شاهد يطلبه املتهم أو حماميه، بل متنح احلق . اإلدعاء
ء شهود ُيسلّم بأمهيتهم بالنسبة للدفاع، ويف احلصول على فرصة مالئمة يف مرحلة من مراحل احملاكمة                يف استدعا 

ويف إطار هذه احلدود، ومراعاة للقيود املتعلقة باستخدام        . السـتجواب شـهود االهتام واالعتراض على أقواهلم       

                                                      

 .٥-٦، الفقرة ليندون ضد أستراليا، ٦٤٦/١٩٩٥البالغ رقم  )٧٧(
 .٤-٥، الفقرة ضد كندا. ب. ز، ٣٤١/١٩٨٨البالغ رقم  )٧٨(
سايدوفا ،  ٩٦٤/٢٠٠١؛ ورقم   ٤-٦، الفقرة   أليبويفا ضد طاجيكستان  ،  ٩٨٥/٢٠٠١البالغات رقم    )٧٩(

الفيندي ، ٥٥٤/١٩٩٣؛ ورقم   ٣-٧، الفقرة   ياألييف ضد أوكران  ،  ٧٨١/١٩٩٧؛ ورقم   ٨-٦، الفقرة   ضد طاجيكستان 
 .٥٨، الفقرة ضد ترينيداد وتوباغو

 .٣-٦، الفقرة ضد جامايكا. س . ه، ٣٨٣/١٩٨٩البالغ رقم  )٨٠(
 .٥-٩، الفقرة كيلي ضد جامايكا، ٢٥٣/١٩٨٧البالغ رقم  )٨١(
، ٧٧٥/١٩٩٧انظر البالغ رقم    . ٤-٦، الفقرة   هيندريكس ضد جامايكا  ،  ٨٣٨/١٩٩٨البالغ رقم    )٨٢(

 لالطالع على حالة غياب حمامي صاحب بالغ خالل استجواب أحد الشهود يف جلسة ٦-٦، الفقرة ون ضد جامايكابرا
 .استماع أولية

شان ضد  ،  ٩١٣/٢٠٠٠؛ ورقم   ٢-٦، الفقرة   تيلور ضد جامايكا  ،  ٧٠٥/١٩٩٦الـبالغات رقـم      )٨٣(
 .٣-٦، الفقرة حسني ضد موريشيوس، ٩٨٠/٢٠٠١؛ ورقم ٢-٦ جامايكا، الفقرة

 .٤-٦، الفقرة آروتيونيان ضد أوزبكستان، ٩١٧/٢٠٠٠غ رقم البال )٨٤(
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، يعود بصورة   )٨٥(٧ انتهاكاً للمادة    األقـوال واالعـترافات وغري ذلك من األدلة املتحصل عليها بطريقة تشكل           
 .أساسية إىل اجملالس التشريعية احمللية للدول األطراف حتديد مقبولية األدلة وكيفية تقييم حماكمها لتلك األدلة

، على بترمجان جمانا إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف احملكمةاملتهم د يزوكما أن احلق يف ت -٤٠
، جيسد جانباً آخر من جوانب العدل وتكافؤ الفرص القانونية يف           ١٤من الفقرة   ) و(٣ يف الفقرة    حنـو مـا ورد    

ويكـون هذا احلق حاضراً يف مجيع املراحل الشفهية من احملاكمة وينطبق على األجانب              . )٨٦(احملـاكم اجلنائـية   
اللغة الرمسية للمحكمة ال حيق هلم من ومع ذلك، فإن املتهمني الذين ختتلف لغتهم األم عن . واملواطنني على السواء

 إذا كانت معرفتهم باللغة الرمسية كافية لقيامهم بالدفاع عن أنفسهم           جماناً  ترمجان حيـث املـبدأ احلصول على     
 .)٨٧(بفعالية

على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف       املتهم  ه  كَرأال يُ  ١٤من املادة   ) ز(٣وأخـرياً، تكفـل الفقرة       -٤١
أن ُيفهم هذا الضمان على أنه يعين عدم تعرض املتهم ألي ضغوط نفسية غري مربرة أو ضغوط            وجيـب   . بذنـب 

وبالتايل ال تقبل معاملة . جسـدية مباشـرة أو غري مباشرة من ِقبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب   
من القانون احمللي أن تستبعد من      وجيب أن يض  . )٨٨( من العهد بغية انتزاع اعترافات     ٧املتهم بطريقة منافية للمادة     

 من العهد، إال إذا استخدمت هذه       ٧األدلة اإلفادات أو االعترافات املتحصل عليها بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة           
، ويف هذه احلالة    )٨٩(املواد كدليل على حدوث عمليات تعذيب أو أي معاملة أخرى حمظورة مبوجب هذا احلكم             

 .)٩٠(بات أن األقوال اليت أدىل هبا املتهم كانت مبحض إرادتهيقع على عاتق الدولة عبء إث

  األحداث-سادساً 

 جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم      مراعاة يف حالة األحداث   على أنه ينبغي     ١٤ من املادة    ٤تـنص الفقرة     -٤٢
ية نفسها  وجيب أن يتمتع األحداث على األقل بالضمانات واحلما       .  العمل على إعادة تأهيلهم    لـتعزيز اتـية   ووم

وينبغي يف  . وإضافة إىل ذلك، حيتاج األحداث حلماية خاصة      .  من العهد  ١٤املمـنوحة للـبالغني مبوجب املادة       
                                                      

 . أعاله٦انظر الفقرة  )٨٥(
 .٢-١٠، الفقرة غويسدون ضد فرنسا، ٢١٩/١٩٨٦البالغ رقم  )٨٦(
 .املرجع السابق نفسه )٨٧(
 ؛ ورقم  ٤-٦ إىل   ٢-٦، الفقرات   كوربونـوف ضد طاجيكستان   ،  ١٢٠٨/٢٠٠٣الـبالغات رقـم      )٨٨(
سينغاراسا ضد  ،  ١٠٣٣/٢٠٠١؛ والبالغ رقم    ٣-٨ و ٣-٨فقرتان  ، ال شـوكوروفا ضد طاجيكستان   ،  ١٠٤٤/٢٠٠٢

كيلي ضد  ،  ٢٥٣/١٩٨٧؛ ورقم   ١-٥، الفقرة   ديوالل ضد غيانا  ،  ٩١٢/٢٠٠٠؛ ورقم   ٤-٧، الفقرة   سـري النكـا   
 .٥-٥، الفقرة جامايكا

، ينةالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله      مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو      انظر اتفاقية    )٨٩(
 . أعاله٦ من العهد، وانظر الفقرة ٧ املتعلقة باستخدام األدلة املتحصل عليها بصورة تشكل انتهاكاً للمادة ١٥الفقرة 

كيلي ،  ٢٥٣/١٩٨٧؛ ورقم   ٤-٧، الفقرة   سينغاراسا ضد سري النكا   ،  ١٠٣٣/٢٠٠١البالغان رقم    )٩٠(
 .٤-٧، الفقرة ضد جامايكا
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اإلجراءات اجلنائية على وجه اخلصوص إبالغهم بصورة مباشرة بالتهم املوجهة إليهم أو إبالغهم، عند االقتضاء،               
اعدة املناسبة لتحضري وعرض دفاعهم؛ وحماكمتهم على وجه        عن طريق اآلباء أو األوصياء الشرعيني، وتوفري املس       

السرعة يف حماكمة عادلة حبضور حماٍم أو غريه من املعنيني بتقدمي املساعدة املالئمة واآلباء أو األوصياء الشرعيني،                 
 قدر  وينبغي. إال إذا اعتـرب ذلك خمالفاً ملصاحل الطفل الفضلى، وُيراعى على وجه اخلصوص سن الطفل أو وضعه                

 .)٩١(اإلمكان جتنب االحتجاز قبل وأثناء احملاكمة

ويتعني على الدول اختاذ تدابري إلقامة نظام مالئم للقضاء اجلنائي لألحداث لكي تضمن معاملة األحداث                -٤٣
ومن الضروري حتديد السن الدنيا اليت ال ُيقدم األطفال واألحداث قبلها للمحاكمة            . بطـريقة تتناسب مع سنهم    

 . ئم جنائية؛ وهذه السن الدنيا جيب أن تراعي عدم النضوج البدين والعقليعلى جرا

وينـبغي كلما أمكن، اختاذ تدابري خالف اإلجراءات اجلنائية مثل، الوساطة بني اجلاين والضحية، وعقد                -٤٤
يؤدي إىل تعزيز لقاءات مع أسرة اجلاين، واإلرشاد أو خدمة اجملتمع أو الربامج التعليمية، خصوصاً إذا كان ذلك س

إعـادة تأهـيل األحداث الذين ُيزعم أهنم ارتكبوا أفعاالً حمظورة مبوجب القانون اجلنائي، شريطة أن تكون هذه        
 . اإلجراءات متوافقة مع متطلبات العهد وغريه من معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة

  إعادة النظر بواسطة هيئة قضائية أعلى-سابعاً 

 هيئة قضائية للقانون، إىل لكل شخص أدين جبرمية حق اللجوء، وفقاً على أن ١٤ املادة  من٥تنص الفقرة  -٤٥
وهذا الضمان ال يقتصر على اجلرائم األخطر . أعلى كيما تعيد النظر يف قرار إدانته وىف العقاب الذي حكم به عليه

يف هذا احلكم " وفقاً للقانون" وتعبري). خمالفة، جنحةجرمية، (كما يتضح من النسخ اليت صيغت بعدد من اللغات          
ال ُيـراد به ترك حق إعادة النظر لتقدير الدول األطراف، فهذا احلق معترف به يف العهد وليس يف القانون احمللي                     

، فضالً عن حتديد )٩٢(ويتعلق هذا التعبري باألحرى بتحديد أساليب إعادة النظر من ِقبل هيئة قضائية أعلى. فحسب
 أن توفر الدول األطراف عدة ١٤ من املادة    ٥وال تقتضي الفقرة    . ن إعادة النظر وفقاً للعهد    احملكمـة املسؤولة ع   

بيد أن اإلشارة إىل القانون احمللي يف هذا احلكم جيب تفسريها على أهنا تعين حق املدان يف                 . )٩٣(هيئات االستئناف 
 . )٩٤(على ذلكالوصول بفعالية إىل هيئات استئناف أعلى إذا كان القانون احمللي ينص 

                                                      

 .٤الفقرة ) حقوق الطفل (٢٤ املادة بشأن) ١٩٨٩ (١٧انظر التعليق العام رقم  )٩١(
سالغار دو ، ٦٤/١٩٧٩؛ ورقم ١-٧، الفقرة غوماريز فالريا ضد إسبانيا، ١٠٩٥/٢٠٠٢البالغان رقم  )٩٢(

 .٤-١٠، الفقرة مونتيخو ضد كولومبيا
 .٦-٧، الفقرة رووس ضد الفلبني، ١٠٨٩/٢٠٠٢البالغ رقم  )٩٣(
 .٤-٨، الفقرة هنري ضد جامايكا، ٢٣٠/١٩٨٧البالغ رقم  )٩٤(
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أو  )٩٥( على إجراءات الفصل يف احلقوق وااللتزامات يف دعوى مدنية         ١٤ من املادة    ٥وال تنطبق الفقرة     -٤٦
 . )٩٦(أي إجراء آخر ال يشكل جزءاً من عملية استئناف جنائي، مثل وسائل التظلم الدستورية

كمة االبتدائية هنائياً فحسب، بل أيضاً إذا  قد انتهكت إذا اعترب قرار احمل١٤ من املادة ٥وال تكون الفقرة  -٤٧
 )٩٨(أو حمكمة عليا )٩٧(مل يكن باإلمكان اللجوء إىل حمكمة أعلى إلعادة النظر يف إدانة صادرة عن حمكمة استئناف

وإذا كانت أعلى حمكمة يف بلد ما هي احملكمة . عقـب حكم بالرباءة صادر عن حمكمة أدىن، وفقاً للقانون احمللي       
 والوحيدة، فإن عدم توافر حق إعادة النظر يف احلكم ال يعوضه كون املتهم قد حوكم أمام اهليئة القضائية االبتدائية

العلـيا يف الدولـة الطرف املعنية؛ فهذا النظام ال يتوافق باألحرى مع العهد، ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد           
 . )٩٩(أبدت حتفظاً على هذه املسألة

، ١٤ من املادة    ٥النظر يف اإلدانة أو احلكم الصادر أمام حمكمة أعلى، كما ورد يف الفقرة              واحلق يف إعادة     -٤٨
يفرض على الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية األدلة ومن حيث األساس القانوين، يف اإلدانة                  

إعادة النظر اليت تنحصر يف     و. )١٠٠(واحلكـم بقـدر ما تسمح اإلجراءات بالنظر حسب األصول يف طبيعة الدعوى            
بيد أن الفقرة . )١٠١(اجلوانب القانونية أو الرمسية من اإلدانة دون مراعاة ألي جانب آخر ال تعترب كافية مبوجب العهد

طاملا كانت اهليئة القضائية اليت تضطلع بإعادة النظر         )١٠٢( ال تستوجب إعادة احملاكمة بشكل كامل      ١٤ من املادة    ٥
وبالتايل، وعلى سبيل املثال، ال تكون أحكام العهد قد انتهكت عندما .  األبعاد الوقائعية للدعوىقادرة على النظر يف

تنظر حمكمة أعلى بدقة كبرية يف االدعاءات املقدمة ضد شخص مدان، وتدرس األدلة املقدمة أثناء احملاكمة وتلك اليت 
 .)١٠٣(اليت تربر اإلدانة يف دعوى بعينهاأُشري إليها يف االستئناف، فتجد ما يكفي من األدلة الدامغة 

                                                      

 .٢-٦، الفقرة ضد فنلندا. يب. أي، ٤٥٠/١٩٩١البالغ رقم  )٩٥(
 .٢-١١، الفقرة وكري ضد جامايكا، دوغالس، وجنتيل، ٣٥٢/١٩٨٩البالغ رقم  )٩٦(
 .١-٧، الفقرة غوماريز فالريا ضد إسبانيا، ١٠٩٥/٢٠٠٢البالغ رقم  )٩٧(
 .٤-٧، الفقرة تريون ضد إسبانيا، ١٠٧٣/٢٠٠٢البالغ رقم  )٩٨(
 .املرجع السابق نفسه )٩٩(
أليبويفا ، ٩٨٥/٢٠٠١؛ ورقم   ١٣-١٠، الفقرة   بانداجيفيسكي ضد بيالروس  ،  ١١٠٠/٢٠٠٢غات رقم   البال )١٠٠(

، ٦٢٧/١٩٩٥-٦٢٣؛ ورقم ٥-٧، الفقرة   خليلوفا ضد طاجيكستان  ،  ٩٧٣/٢٠٠١؛ ورقم   ٥-٦، الفقرة   ضـد طاجيكسـتان   
؛ ورقم  ٥-٦لفقرة  ، ا سيدوفا ضد طاجيكستان  ،  ٩٦٤/٢٠٠١؛ ورقم   ١١-١٨ الفقرة   دوموكوفيسـكي وآخرون ضد جورجيا    

 .٣-٧، الفقرة لووملي ضد جامايكا، ٦٦٢/١٩٩٥؛ ورقم ٥-٧، الفقرة روجرسون ضد أستراليا، ٨٠٢/١٩٩٨
 .١-١١، الفقرة غوميز فازكيز ضد إسبانيا، ٧٠١/١٩٩٦البالغ رقم  )١٠١(
جوما ضد  ،  ٩٨٤/٢٠٠١؛ ورقم   ٥-٤، الفقرة   روالندو ضد الفلبني  ،  ١١١٠/٢٠٠٢البالغات رقم    )١٠٢(
 .٤-٦، الفقرة برييرا ضد أستراليا، ٥٣٦/١٩٩٣؛ ورقم ٥-٧قرة ، الفأستراليا

، ١٣٨٩/٢٠٠٥؛ ورقم   ٣، الفقرة   برييز اسكوالر ضد إسبانيا   ،  ١١٥٦/٢٠٠٣حنـو الـبالغان رقم       )١٠٣(
 .٥-٤، الفقرة بريتيلي غارفيز ضد إسبانيا



CCPR/C/GC/32 
Page 19 

وال ميكن أن ُيمارس بفعالية احلق يف املطالبة بإعادة النظر يف اإلدانة الصادرة إال إذا كان من حق الشخص  -٤٩
املدان احلصول على نسخة مكتوبة تبني حيثيات احلكم الصادر عن حمكمة املوضوع، إضافة إىل التعرف على األقل 

، )١٠٤(ناف األوىل على املواد اليت ينص فيها القانون احمللي على اللجوء إىل هيئات استئناف متعددةيف حمكمة االستئ
. )١٠٥(فضالً عن احلصول على الوثائق األخرى الالزمة لالستفادة بفعالية من حق االستئناف، مثل حماضر احملاكمة              

 إذا تأخرت احملكمة االبتدائية األعلى من    قد انتهكت  ١٤ من املادة    ٥وال يـتعذر التمتع هبذا احلق وتكون الفقرة         
 . )١٠٦(من احلكم نفسه) ج(٣دون مربرات يف إعادة النظر يف احلكم، الشيء الذي يشكل انتهاكاً للفقرة 

أما نظام إعادة النظر اإلشرايف الذي ال ينطبق إال على األحكام اليت بدأ تنفيذها بالفعل فال يستويف شروط  -٥٠
، وذلك بصرف النظر عما إذا كان الشخص املدان هو الذي ميكن أن يطلب هذا النوع من ١٤ من املادة ٥الفقرة 

 . )١٠٧(إعادة النظر أو أن األمر يتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو املدعي

 فعدم قيام . ويكتسـب احلـق يف االسـتئناف أمهية خاصة يف الدعاوى اليت تصدر فيها أحكام باإلعدام      -٥١
 تضطلع بإعادة النظر يف احلكم بتوفري املساعدة القانونية لشخص مدان معوز ال يشكل انتهاكاً للفقرة               احملكمة اليت 

، نظراً إىل أن االمتناع عن توفري       ١٤ من املادة    ٥ فحسب، بل يشكل انتهاكاً أيضاً للفقرة        ١٤ مـن املادة     ٣)د(
كما . )١٠٨(ى بإعادة النظر بفعالية يف اإلدانة واحلكماملساعدة القانونية لالستئناف يستبعد بالفعل قيام احملكمة األعل

ُينتهك احلق يف إعادة النظر يف اإلدانة إذا مل ُيبلغ املتهمون بأن حمامييهم ال ينوون عرض أي حجج أمام احملكمة،                    
الشـيء الـذي حيـرمهم بالتايل من فرصة السعي لتوكيل حماميني آخرين لكي يبحثوا هواجسهم على مستوى                  

 .)١٠٩(االستئناف

                                                      

بيلي ضد  ،  ٧٠٩/١٩٩٦؛ ورقم   ٤-٦، الفقرة   فان هولست ضد هولندا   ،  ٩٠٣/١٩٩٩البالغات رقم    )١٠٤(
 .٥-٨، الفقرة موريسون ضد جامايكا، ٦٦٣/١٩٩٥؛ ورقم ٢-٧، الفقرة مايكاجا

 .٥-٧، الفقرة لووملي ضد جامايكا، ٦٦٢/١٩٩٥البالغ رقم  )١٠٥(
سكيستس ، ٨١٨/١٩٩٨؛ ورقم ٥-٧، الفقرة كنيدي ضد ترينيداد وتوباغو، ٨٤٥/١٩٩٨البالغات رقم  )١٠٦(

براون ،  ٦٦٥/١٩٩٥؛ ورقم   ٤-٧، الفقرة   د جامايكا دايل ض ،  ٧٥٠/١٩٩٧؛ ورقم   ٣-٧، الفقرة   ضـد ترينـيداد وتوباغو    
بينيت ،  ٥٩٠/١٩٩٤؛ ورقم   ٥-٩، الفقرة   توماس ضد جامايكا  ،  ٦١٤/١٩٩٥؛ ورقم   ٥-٩، الفقرة   وبـاريش ضد جامايكا   

 .٥-١٠، الفقرة ضد جامايكا
، ٨٣٦/١٩٩٨؛ ورقم   ١٣-١٠، الفقرة   بانداجيفيسكي ضد بيالروس  ،  ١١٠٠/٢٠٠٢البالغات رقم    )١٠٧(

 .٢-٧، الفقرة ضد ليتوانياجيالزاوسكاس 
 .٨-٥، الفقرة الفيندي ضد ترينيداد وتوباغو، ٥٥٤/١٩٩٣البالغ رقم  )١٠٨(
غليمور ضد ، ٦٨٠/١٩٩٦؛ ورقم ٥-٧، الفقرة دايل ضد جامايكا، ٧٥٠/١٩٩٧انظر البالغات رقم  )١٠٩(
 بالغ رقم  انظر أيضاً ال  . ٣-٧، الفقرة   مسيث وستيوارت ضد جامايكا   ،  ٦٦٨/١٩٩٥؛ ورقم   ٤-٧، الفقـرة    جامايكـا 

 .١٠-٤، الفقرة سووكالل ضد ترينيداد وتوباغو، ٩٢٨/٢٠٠٠
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  التعويض يف حاالت وقوع خطأ قضائي-ثامناً 

 من العهد على وجوب دفع تعويض، وفقاً للقانون، لألشخاص الذين صدر حبقهم             ١٤ من املادة    ٦تنص الفقرة    -٥٢
 على  مهذا احلكم أو صدر عفو عنه     حكـم هنـائي يدينهم جبرمية جنائية وأُنزل هبم العقاب نتيجة لتلك اإلدانة، مث أُبطل                

ومن الضروري أن تقوم . )١١٠( واقعـة جديدة أو حديثة االكتشاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي           أسـاس 
 .الدول األطراف بوضع تشريعات تضمن دفع التعويضات اليت ينص عليها هذا احلكم يف غضون فترة زمنية معقولة

اإلفصاح عن تلك   عن عدم   املسؤولية  ،   أو جزئياً   يتحمل، كلياً   املتهم  ثبت أن  وال ينطـبق هـذا الضمان إذا       -٥٣
وعالوة على ذلك، ال ُيدفع تعويض عند       . ؛ ويقع عبء اإلثبات على الدولة يف هذه احلالة        يف الوقت املناسب  الوقـائع   

، أو عند صدور عفو ألسباب إنسانية أو        )١١١(إبطال اإلدانة بواسطة استئناف، حنو أن ُتبطل قبل أن يصبح احلكم هنائياً           
 .)١١٢( إذا كان العفو يستند إىل اعتبارات تتعلق باإلنصاف دون أن يعين ذلك ضمناً وقوع خطأ قضائيتقديرية، أو

  عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاهتا مرتني-تاسعاً 

ال جيوز تعريض أحد جمددا للمحاكمة أو للعقاب على    من العهد على أنه      ١٤ من املادة    ٧تـنص الفقرة     -٥٤
، فتجسد بذلك  للقانون ولإلجراءات اجلنائية يف كل بلد     منها حبكم هنائي وفقاً   بريء  أو  جـرمية سبق أن أدين هبا       

وحيظر هذا احلكم تقدمي شخص ما جمدداً، بعد إدانته جبرمية معينة . عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاهتا مرتني مبدأ  
لى اجلرمية ذاهتا؛ وبالتايل ال ميكن، على       أو تـربئته منها، إىل احملكمة نفسها أو إىل هيئة قضائية أخرى حملاكمته ع             

سبيل املثال، تقدمي شخص ما إىل هيئة قضائية عسكرية أو خاصة حملاكمته على اجلرمية ذاهتا اليت برأته منها حمكمة             
 إعادة حماكمة شخص أُدين غيابياً إذا طلب الشخص ذلك، بيد أهنا تنطبق            ١٤ من املادة    ٧وال متنع الفقرة    . مدنية

 . ر حكم إدانة للمرة الثانيةعند صدو

إن تكرار معاقبة املستنكفني الضمرييني على عدم االنصياع جمدداً إىل أمر االخنراط يف العمل العسكري قد  -٥٥
يشكل ضرباً من املعاقبة على اجلرمية ذاهتا إذا كان الرفض املتتايل يرتكز إىل استمرار العزم على االمتناع عن تأدية            

 . )١١٣(ب ضمرييةهذه اخلدمة ألسبا

                                                      

إيرفينغ ضد ، ٨٨٠/١٩٩٩؛ ورقم ٢-٤، الفقرة  يوبريغانغ ضد أستراليا  ،  ٩٦٣/٢٠٠١البالغات رقم    )١١٠(
 .٣-٦، الفقرة ضد هولندا . ه. ج. و، ٤٠٨/١٩٩٠؛ ورقم ٣-٨، الفقرةأستراليا

ويلسون ضد ، ٨٦٨/١٩٩٩؛ ورقم ٤-٨، الفقرة اإيرفينغ ضد أسترالي ،  ٨٨٠/١٩٩٩الـبالغان رقم     )١١١(
 .٦-٦، الفقرةالفلبني

 .٢-١١، الفقرة موهونن ضد فنلندا، ٨٩/١٩٨١البالغ رقم  )١١٢(
) تركيا (٣٦/١٩٩٩انظر آراء الفريق العامل التابع لألمم املتحدة املعين باالحتجاز التعسفي، الرأي رقم  )١١٣(

E/CN.4/2001/14/Add.1 إسرائيل (٢٤/٢٠٠٣، والرأي رقم ٩ الفقرة( ،E/CN.4/2005/6/Add.1 ٣٠، الفقرة. 
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 إذا قامت حمكمة أعلى بإبطال اإلدانة وأمرت بإعادة         ١٤ من املادة    ٧وال ُيـثار احلظر الوارد يف الفقرة         -٥٦
وعالوة على ذلك، ال مينع هذا احلظر استئناف حماكمة جنائية تربرها ظروف استثنائية مثل، العثور               . )١١٤(احملاكمة

 . ر حكم الرباءةعلى أدلة مل تكن متاحة أو معروفة عند صدو

وينطبق هذا الضمان على اجلرائم اجلنائية فقط وليس على اإلجراءات التأديبية اليت ال تصل إىل عقوبة على  -٥٧
عدم جواز احملاكمة وعالوة على ذلك، ال يكفل هذا الضمان . )١١٥( من العهد١٤جرمية جنائية وفقاً ملدلول املادة 

وال ينبغي هلذا الفهم أن يقوض اجلهود اليت        . )١١٦( القضائية لدولتني أو أكثر     يف ظل الوالية   مرتني عن اجلرمية ذاهتا  
 . )١١٧(تبذهلا الدول لوضع معاهدات دولية متنع إعادة احملاكمة على جرمية جنائية مرتني

  وأحكام العهد األخرى ١٤ الصلة بني املادة -عاشراً 

، دوراً مهماً يف تنفيذ الضمانات اجلوهرية الواردة يف         ، بوصفها جمموعة من الضمانات اإلجرائية     ١٤تؤدي املادة    -٥٨
وهي . العهد اليت جيب أن تراعى يف سياق البت يف التهم اجلنائية واحلقوق وااللتزامات املتعلقة بشخص ما يف دعوى مدنية              

 من  ٢ من املادة    ٣ة  املنصوص عليه يف الفقر    سبيل فعال للتظلم     وثيقة الصلة، من الناحية اإلجرائية، باحلق يف احلصول على        
ومع ذلك، وفيما يتعلق حبق الشخص يف       . )١١٨(١٤وعموماً، ال بد من مراعاة هذا احلكم كلما وقع انتهاك للمادة            . العهد

 مبثابة قانون خاص    ١٤ من املادة    ٥أن تقوم هيئة قضائية أعلى بإعادة النظر يف اإلدانة واحلكم الصادرين حبقه، ُتعد الفقرة               
 . )١١٩( عندما حتتج باحلق يف الوصول إىل هيئة قضائية على مستوى االستئناف٢من املادة  ٣إلعمال الفقرة 

ومثة أمهية خاصة لاللتزام الصارم بضمانات احملاكمة العادلة يف حالة احملاكمات اليت تفضي إىل فرض عقوبة  -٥٩
 العهد يشكل انتهاكاً للحق يف       من ١٤إن فرض عقوبة اإلعدام يف هناية حماكمة مل ُتراع أحكام املادة            . اإلعـدام 

 . )١٢٠() من العهد٦املادة (احلياة 

                                                      

 .٤-٥، الفقرة تريان جيخون ضد إكوادور، ٢٧٧/١٩٨٨البالغ رقم  )١١٤(
 .٣-٧، الفقرة جرياردوس ستريك ضد هولندا، ١٠٠١/٢٠٠١البالغ رقم  )١١٥(
ضد . ب. أ،  ٢٠٤/١٩٨٦؛ ورقم   ٤-٦، الفقرة   ضد أستراليا . ج. ر. أ،  ٦٩٢/١٩٩٦البالغان رقم    )١١٦(

 .٣-٧رة ، الفقإيطاليا
 . من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠ من املادة ٣انظر على سبيل املثال، الفقرة  )١١٧(
زيرنني ، ٨٢٣/١٩٩٨؛ ورقم ٤-٧، الفقرة سينغاراسا ضد سري النكا، ١٠٣٣/٢٠٠١البالغان رقم  )١١٨(

 .٥-٧، الفقرة ضد اجلمهورية التشيكية
 .٦-٦الفقرة ، تريون ضد إسبانيا، ١٠٧٣/٢٠٠٢البالغ رقم  )١١٩(
 ٥-٨، الفقرة   شاكوروفا ضد طاجيكستان  ،  ١٠٤٤/٢٠٠٢انظـر على سبيل املثال، البالغات رقم         )١٢٠(

، الفقرة روزميتوف ضد أوزبكستان، ٩١٥/٢٠٠٠؛ ورقم )١٤من املادة  ) ز(و ) ه(و) د(و) ب(٣ و ١انتهاك الفقرات   (
 ، شان ضد غيانا  ،  ٩١٣/٢٠٠٠قم  ؛ ور )١٤مـن املـادة     ) ز(و ) ه(و) د(و) ب(٣ و ٢ و ١انـتهاك الفقـرات      (٦-٧

 ٣-٧، الفقرة   رايوس ضد الفلبني  ،  ١١٦٧/٢٠٠٣؛ ورقم   )١٤من املادة   ) د(و) ب(٣انتهاك الفقرتني    (٤-٥الفقـرة   
 ).١٤من املادة ) ب(٣انتهاك الفقرة (
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وإساءة معاملة األشخاص الذين وجهت إليهم هتم جنائية وإكراههم على االعتراف باجلُرم أو التوقيع عليه  -٦٠
املهينة، والفقرة و ملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أالتعذيب و من العهد اليت متنع ا٧يشكل انتهاكاً للمادة 

 .)١٢١(على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنباملتهم   اليت حتظر إكراه١٤من املادة ) ز(٣

 من العهد باحتجاز أحد املشتبه يف ارتكاهبم جرمية مث توجيه التهمة إليه من              ٩إن القيام استناداً إىل املادة       -٦١
تأخري احملاكمات من دون مربرات املنصوص عليه يف كل من الفقرة دون تقدميه إىل حماكمة، قد يشكل انتهاكا ملنع 

 .)١٢٢( من العهد يف وقت واحد١٤من املادة ) ج(٣ والفقرة ٩ من املادة ٣

 من العهد تشمل مفهوم احملاكمة وفقاً لألصول كما ورد يف           ١٣والضمانات اإلجرائية الواردة يف املادة       -٦٢
وفيما يتعلق مبهمة اختاذ القرار اليت يعهد هبا . ها يف ضوء هذا احلكم األخري، وينبغي بالتايل تفسري )١٢٣(١٤املـادة   

القـانون احملـلي إىل إحـدى اهليئات القضائية للبّت يف عمليات الترحيل أو اإلبعاد، ُيطبق ضمان مساواة مجيع                   
ئ الرتاهة والعدالة   ، ومباد ١٤ من املادة    ١األشـخاص أمـام احملاكم واهليئات القضائية املنصوص عليه يف الفقرة            

ومع ذلك، ُتطبق مجيع الضمانات ذات الصلة الواردة . )١٢٤(وتكافؤ الفرص القانونية الواردة ضمناً يف هذا الضمان
 يف احلاالت اليت يكون فيها اإلبعاد مبثابة عقوبة جزائية، أو اليت ُيعاقب فيها القانون اجلنائي على عدم ١٤يف املادة 

 .التقيد بأوامر اإلبعاد

 قد تتأثر ممارستها والتمتع هبا حبسب ١٤واحلقـوق والضـمانات الواردة يف العهد اليت ال ترتبط باملادة             -٦٣
وبالتايل فإن اإلحجام لعدة سنوات عن توجيه االهتامات لصحفي اُتهم          . طـريقة الـتعامل مع الدعاوى اجلنائية      

 وقد  ١٤من املادة   ) ج(٣شكل انتهاكا للفقرة    بالتشهري، وهو جرمية جنائية، بسبب قيامه بنشر بعض املقاالت، ي         
جيعل املتهم يف حرية من أمره ويف حالة خوف مما يؤدي من دون مربرات إىل تقييد ممارسته للحق يف حرية التعبري                     

 ١٤من املادة ) ج(٣وباملثل، فإن تأخري اإلجراءات اجلنائية لعدة سنوات خالفاً للفقرة . )١٢٥() من العهد١٩املادة (

                                                      

، ٩١٥/٢٠٠٠؛ ورقم   ٢-٨، الفقرة   شاكوروفا ضد طاجيكستان  ،  ١٠٤٤/٢٠٠٢الـبالغات رقـم      )١٢١(
؛ ٢-٧، الفقرة بوميوردوف ضد طاجيكستان، ١٠٤٢/٢٠٠١؛ ورقم ٣-٧ و٢-٧، الفقرتان روزميتوف ضد أوزبكستان

، انظر الفقرتني ٧والعديد من البالغات األخرى املتعلقة حبظر اعتماد أدلة مت احلصول عليها بصورة تشكل انتهاكاً للمادة 
 . أعاله٤١ و٦

، ٨٣٨/١٩٩٨؛ ورقم   ٢-٦ ، الفقرة إيفانـز ضد ترينيداد وتوباغو    ،  ٩٠٨/٢٠٠٠الـبالغان رقـم      )١٢٢(
 . والعديد من البالغات األخرى٣-٦، الفقرة هندريكس ضد غيانا

، ٩٦١/٢٠٠٠وانظر أيضاً البالغ رقم     . ٩-١٠، الفقرة   أهاين ضد كندا  ،  ١٠٥١/٢٠٠٢البالغ رقم    )١٢٣(
 .٣-٦، الفقرة تاغي خادجي ضد هولندا، ١٤٣٨/٢٠٠٥، والبالغ رقم )الترحيل (٤-٦، الفقرة إيفرييت ضد إسبانيا

 .٤-٦، الفقرة إيفرييت ضد إسبانيا، ٩٦١/٢٠٠٠انظر البالغ رقم  )١٢٤(
 .٤-٩، الفقرة موجوانا كانكاناجمي ضد سري النكا، ٩٠٩/٢٠٠٠البالغ رقم  )١٢٥(
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 من العهد، إذا كان     ١٢ من املادة    ٢ل انتهاكاً حلق الشخص يف مغادرة بلده على حنو ما تضمنته الفقرة             قد يشك 
 .)١٢٦(على املتهم البقاء يف ذلك البلد طاملا بقيت الدعوى معلقة

من ) ج(على قدم املساواة على حنو ما تنص عليه الفقرة فرصة تقلد الوظائف العامة وفيما يتعلق باحلق يف  -٦٤
 من العهد، فإن فصل القضاة من اخلدمة بصورة تشكل انتهاكاً هلذا احلكم هو انتهاك هلذا الضمان مقترناً ٢٥ادة امل

 . )١٢٧( اليت تنص على استقالل القضاء١٤ من املادة ١بالفقرة 

 يف الفقرة والقوانني اإلجرائية اليت تنطوي هي أو ينطوي تطبيقها على متييز يقوم على أي من املعايري الواردة              -٦٥
، يف التمتع بالضمانات ٣، أو بطريقة تغفل املساواة بني املرأة والرجل، وفقاً للمادة     ٢٦ أو يف املادة     ٢ مـن املادة     ١

 من العهد ال تشكل انتهاكاً للشرط الوارد يف الفقرة األوىل من هذا احلكم اليت تنص على                 ١٤الـواردة يف املـادة      
 .)١٢٨(فحسب، بل وتشكل أيضاً ضرباً من التمييز" أمام احملاكم واهليئات القضائيةمعاملة اجلميع على قدم املساواة "

- - - - - 

                                                      

 .٣-٥ و٢-٥، الفقرتان غونزاليس ديل ريو ضد بريو، ٢٦٣/١٩٨٧البالغ رقم  )١٢٦(
؛ ٢-٥، الفقرة الدميقراطيةمونديو بوسيو وآخرون ضد مجهورية الكونغو ، ٩٣٣/٢٠٠٠البالغان رقم  )١٢٧(

 .٣-٧، الفقرة باستوخوف ضد بيالروس، ٨١٤/١٩٩٨ورقم 
 .٢-١٠ و١-١٠، الفقرتان آتو ديل أفيالنال ضد بريو، ٢٠٢/١٩٨٦البالغ رقم  )١٢٨(


