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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  الدورة املائة

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩-١١

  اآلراء    

  ١٧٦٠/٢٠٠٨البالغ رقم     
  )نونميثله أنطوان غار( بيري كوشيه - جان      :املقدم من  
  صاحب البالغ  :الشخص املّدعي أنه ضحية  
  فرنسا      :الدولة الطرف  
تاريخ الرسالة   (٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٤      :تاريخ البالغ  
  )األوىل          
القرار الذي اختذه املقرر اخلاص مبوجب املـادة              :الوثائق املرجعية  

 من النظام الـداخلي واحملـال إىل الدولـة          ٩٧
مل يصدر   (٢٠٠٨فرباير  /ط شبا ٢٧الطرف يف   

  )يف شكل وثيقة
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١    :تاريخ اعتماد اآلراء  
رجعية القانون يف حالة زوال اجلرمية، ورصـد              : املوضوع  

  االمتثال هلذا القانون، والعقوبات املتكبدة
  مبدأ رجعية القانون اجلنائي األصلح للمتهم     :املسائل املوضوعية  
  ال يوجد     :إلجرائيةاملسائل ا  

__________ 

 .أصبحت الوثيقة علنية بقرار من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  *  
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  ١٥      :مواد العهد  
  ال يوجد  :مواد الربوتوكول االختياري  
، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان النص       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢١يف    

 من الربوتوكول االختيـاري     ٥ من املادة    ٤املرفق بوصفه ميثل آراءها املقدمة مبوجب الفقرة        
  .١٧٦٠/٢٠٠٨فيما يتعلق بالبالغ رقم 

  ]مرفق[
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  املرفق

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

  )الدورة املائة(والسياسية 
  بشأن

  **١٧٦٠/٢٠٠٨البالغ رقم     
  )ارنونميثله أنطوان غ( بيري كوشيه - جان      :املقدم من  
  صاحب البالغ  :الشخص املدعي أنه ضحية  
  فرنسا      :الدولة الطرف  
تاريخ الرسالة   (٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٤      :تاريخ البالغ  

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

  باحلقوق املدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١ يف وقد اجتمعت  
 بـيري   - ، املقدم من السيد جان    ١٧٦٠/٢٠٠٨ نظرها يف البالغ رقم      وقد اختتمت   

كوشيه مبوجب الربوتوكول االختيـاري امللحـق بالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق               
  والسياسية، املدنية

 مجيع املعلومات اخلطية اليت أتاحها هلا صـاحب الـبالغ           وقد وضعت يف اعتبارها     
  الدولة الطرف،و

__________ 

فوالتشاندرا السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برا     : شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم          **
ناتوارالل باغوايت، والسيد األزهري بوزيد، والسيد حمجوب اهليبة، والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والـسيد               
يوغي إيواساوا، والسيدة هيلني كيلر، والسيد راجسومر الاله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد             

ناجيل روديل، والسيد فابيان عمر سـالفيويل،       مايكل أوفالهريت، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسري        
  .والسيد كريستر ثيلني

 يف اعتماد هـذه     السيدة كريستني شانيه   من النظام الداخلي للجنة، مل تشارك        ٩٠وعمالً باملادة       
  .اآلراء
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  :تعتمد ما يلي  

   من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤اآلراء مبوجب الفقرة     
 -  لـو  -  هيلري - بيري كوشيه، املولود يف سانت     -صاحب البالغ هو السيد جان        -١

وميثل صاحب البالغ   .  من العهد  ١٥ويّدعي أنه ضحية النتهاك فرنسا للمادة       . بيتيه يف فرنسا  
وقد دخل العهد والربوتوكول االختياري حيز النفاذ يف فرنسا         . ان غارنون احملامي  السيد أنطو 

  .١٩٨٤فرباير / شباط١٧ و١٩٨٠فرباير / شباط٤على التوايل يف 

  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ    
، استوردت التعاونية   ١٩٨٨مارس  / وآذار ١٩٨٧نوفمرب  /يف الفترة بني تشرين الثاين      ١-٢

 عندما كان صاحب    ،COHESIS اليت أصبحت شركة  ،  CAAR شركة(ة رميز   الزراعية يف بلد  
. البالغ مديراً هلا، أكثر من مليون كيلوغرام من البازالء الربوتينية من هولندا واململكة املتحدة             

" املنتجات غري املعدة لزراعة احملاصـيل     "ومت تصنيف هذه البازالء لألغراض اجلمركية يف فئة         
ومت عملية االسـترياد عـن      .  التسهيالت اليت يقدمها االحتاد األورويب     اليت كانت تستفيد من   

. طريق ثالثة توكيالت مجركية، إحداها شركة إخوان دالزاس، اليت ميثلها إيريـك دالـزاس             
 من النوع املخصص لزراعـة      CAARورأت إدارة اجلمارك أن البازالء اليت استوردهتا شركة         

 ال تستفيد من التسهيالت اليت يقدمها االحتاد األورويب،         احملاصيل وأن هذه الفئة من املنتجات     
واهتمت صاحب البالغ والسيد إيريك دالزاس بتقدمي بيانات كاذبة هبدف االسـتفادة مـن              
التسهيالت اجلمركية، كما اهتمت صاحب البالغ بتقدمي بيانات كاذبة بشأن املنشأ حيـث             

، الـيت   CAARوأُدخلت شـركة    . داكان ورد جزء من البازالء من هنغاريا وليس من هولن         
، وشركة إخوان دالزاس أطرافاً يف الدعوى باعتبارمها مسؤولتني         COHESISأصبحت شركة   

  . عن هاتني املخالفتنيمدنياً
، حكمت حمكمة اجلنح ببلدة رميز، بنـاء علـى مبـدأ    ١٩٩٦فرباير  / شباط ٦ويف    ٢-٢

 ٥ويف  .  اختـذهتا إدارة اجلمـارك     القانون اجلنائي األصلح للمتهم، ببطالن اإلجراءات الـيت       
، رفضت حمكمة االستئناف ببلدة رميز الطعن الذي قدمته إدارة اجلمارك يف            ١٩٩٩مايو  /أيار

ات موضوع الدعوى ألغيت بالقـانون      ـة االستئناف أن املخالف   ـورأت حمكم . هذا احلكم 
ورويب ق توجيه االحتاد األ   ـ بشأن تطبي  ١٩٩٢يوليه  /وزـ مت ١٧ الصادر يف    ٦٧٧-٩٢رقم  
 الذي أصبحت مجيع القوانني اجلمركية املتعلقة بالسلع املستوردة من االحتاد           ٦٨٠-٩١رقم  

 من القانون   ١١٠وأضافت حمكمة االستئناف أن املادة      . األورويب مبقتضاه غري سارية املفعول    
 اليت تنص على أن هذا القانون ال حيول دون احملاكمة على            ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧الصادر يف   

ملخالفات اجلمركية املرتكبة قبل دخوله حيز النفاذ تنطبق فقط على الدعاوي اليت رفعت قبل              ا
 ١دخول هذا القانون يف حيز النفاذ وال تنطبق على الدعوى قيد البحث حيث رفعـت يف                 
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 تـشرين  ١٨ويف .  شهراً من دخول القانون يف حيز النفـاذ       ١٨أغسطس فقط أي بعد     /آب
 الدائرة اجلنائية حملكمة النقض بإلغاء احلكم الصادر من حمكمة ، حكمت٢٠٠٠أكتوبر  /األول

 كـانون   ١ مـن    االستئناف على أساس أن على زوال احلدود والرسوم اجلمركية اعتبـاراً          
، ال حيول   ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧ من القانون الصادر يف      ١١٠، وفقاً للمادة    ١٩٩٣يناير  /الثاين

املرتكبة قبل دخول هذا القانون يف حيز النفاذ، وأنـه  دون احملاكمة على املخالفات اجلمركية   
  .١٩٩٢يوليه / متوز١٧ال عالقة لتاريخ رفع الدعوى بتطبيق القانون الصادر يف 

وعند إعادة النظر يف الدعوى أمام حمكمة استئناف باريس، أدانت هـذه احملكمـة                ٣-٢
ـ          ا، وحكمـت عليهمـا،     املتهمني، ومن بينهما صاحب البالغ، يف األعمال املنسوبة إليهم

بالتضامن مع الشركتني املسؤولتني مدنياً، بدفع غرامة تبلغ حنو مليـونني مـن الفرنكـات               
.  من املصادرة  الفرنسية إلدارة اجلمارك، وكذلك بدفع مليونني من الفرنكات الفرنسية بدالً         

 لعـدم   ، حكمت الدائرة اجلنائية حملكمة النقض بإلغاء هذا احلكم        ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٥ويف  
وعند إعادة النظر يف الدعوى مرة أخـرى أمـام حمكمـة            . إعطاء الكلمة األخرية للمتهمني   

 بانقضاء الدعوى اجلنائية بناء على      COHESISاستئناف باريس، دفع صاحب البالغ وشركة       
يوليـه  / متـوز  ٦بيد أن حمكمة االستئناف رأت يف حكمها الصادر يف          .  من العهد  ١٥املادة  
 ليست متعارضة مـع     ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧ من القانون الصادر يف      ١١٠ أن املادة    ٢٠٠٦
 بالتضامن مـن الـشركتني      ، املتهمني ومن بينهما صاحب البالغ     لى وحكمت ع  ١٥املادة  

 ٣٠٠ ٠٠٠ يورو، وكذلك بدفع حنـو       ٣٠٠ ٠٠٠املسؤولتني مدنياً، بدفع غرامة تبلغ حنو       
  . من املصادرةيورو بدالً

، رفضت الدائرة اجلنائية مبحكمة النقض الطعن املقدم        ٢٠٠٢  سبتمرب/ أيلول ١٩ويف    ٤-٢
 من العهد، ورأت على وجـه اخلـصوص أن         ١٥يف هذا احلكم الذي يستند أيضاً إىل املادة         

 يتعلق باإلجراءات الواجبة لرصد االمتثال للقواعد       ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧القانون الصادر يف    
ازالء الربوتينية ومنشأ هذه الواردات وليس بوجـود        اليت حتكم املساعدة املقدمة السترياد الب     

  .اجلرمية أو شدة العقوبات

  الشكوى    
 من العهد بتقدمي تفسري     ١٥يدعي صاحب البالغ أن الدولة الطرف انتهكت املادة           ١-٣

 الذي يضع حداً لتطبيق القوانني اجلمركية       ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧خاطئ للقانون الصادر يف     
فيقتضي مبدأ رجعية القانون اجلنائي األصلح للمتهم بالفعل املعاقبـة          . ويبداخل االحتاد األور  

على األفعال اليت كانت تشكل جرمية وقت ارتكاهبا وتوقيع العقوبة اليت كانت تنطبق عليها              
يف ذلك احلني، ولكن تنطبق األحكام اجلديدة على اجلرائم املرتكبة قبل دخوهلا يف حيز النفاذ               

. )١(ائي بشأهنا وكانت هذه األحكام أقل شدة من األحكـام الـسابقة           إذا مل يصدر حكم هن    
__________ 

 . من قانون العقوبات الفرنسي١١٢ من املادة ١الفقرة  )١(
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 من قـانون العقوبـات      ١١٢ من املادة    ٤ويشري صاحب البالغ يف هذا الصدد إىل الفقرة         
الفرنسي اليت تنص على أنه يعاقب على اجلرائم مبوجب القانون املعمول به وقت ارتكاهبـا،               

جيعل الفعل الذي حكم على اجملرم من أجله غري         ومع ذلك، إذا صدر قانون بعد حكم هنائي         
  .معاقب عليه، يوقف تنفيذ احلكم وتنتهي آثاره اجلنائية

ويرفض صاحب البالغ ما ذهبت إليه حمكمة النقض من أن التعديل الوارد بالقانون               ٢-٣
زالء  يتعلق بالقواعد اليت حتكم املساعدة املقدمة السترياد البا       ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧الصادر يف   

ويـرى صـاحب    . الربوتينية ومنشأ هذه الواردات وليس بوجود اجلرمية أو شدة العقوبات         
 ١٩٩٢ من القانون الـصادر يف عـام         ١١٠البالغ أن هذا القول جيانبه الصواب ألن املادة         

.  بوضعها حداً لتطبيق القوانني اجلمركية داخل االحتـاد األورويب         أزالت اجلرمية اجلنائية هنائياً   
 مـن   ١صاحب البالغ أيضاً أن مبدأ رجعية القانون األصلح للمتهم الوارد يف الفقرة             ويرى  
 من العهد ال ينطبق على العقوبة فحسب ولكن ينطبق أيضاً، مع التوسـع، علـى                ١٥املادة  

  .القانون الذي تزول مبقتضاه اجلرمية، بعد زوال العقوبة املقررة هلا
أغفلت، بعدم تطبيق مبدأ القانون اجلنـائي       ويرى صاحب البالغ أن الدولة الطرف         ٣-٣

وأشار إىل القضائية حملكمـة     . األصلح للمتهم، أسبقية القانون الدويل على القانون الداخلي       
العدل للجماعات األوروبية اليت أرست مبدأ رجعية القانون اجلنائي األصلح للمتهم ودعـت      

ورأت احملكمة يف   . )٢(نون االحتاد األورويب  إىل تطبيق هذا املبدأ يف القوانني الوطنية املنفذة لقا        
مرحلة الحقة أن احملاكم الوطنية ينبغي أن تطبق هذا املبدأ عند توقيع العقوبـات املنـصوص             

وقد نصت حمكمة العدل للجماعات األوروبية علـى        . )٣(عليها يف قوانني اجلماعة األوروبية    
بات فحسب ولكن بشروط رفع الدعوى هذا املبدأ يف قضية مل يكن التعديل يتعلق فيها بالعقو  

 أن مبدأ العقوبـة األصـلح       ويصر صاحب البالغ على أن حمكمة النقض رأت دائماً        . أيضاً
  .)٤(للمتهم ينطبق على العقوبات فقط وال ينطبق على التجرمي

 ينفذ توجيـه    ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧ويذكّر صاحب البالغ بأن القانون الصادر يف          ٤-٣
وينص هذا التوجيه صراحة على أن تلغى       . الذي يضع حداً للرقابة اجلمركية    االحتاد األورويب   

 مجيع أوجه الرقابة الداخلية ألغراض ضريبية علـى         ١٩٩٣يناير  / كانون الثاين  ١ من   اعتباراً
يوليـه  / متـوز  ١٧ولذلك يؤدي القانون الصادر يف      . العمليات اليت تقوم هبا الدول األعضاء     

امي لألفعال اليت تدخل يف نطاق التوجيه األورويب ولـيس إىل    إىل زوال الركن اإلجر    ١٩٩٢

__________ 

 .٢٠٠٥مـايو   / ايـار  ٣ألوروبية الـصادر يف     يشري صاحب البالغ إىل حكم حمكمة العدل للجماعات ا         )٢(
 .C-387/02، القضية رقم برلوسكوين

 .C-45/06، القضية رقم كامبينا. ٢٠٠٧مارس / آذار٨يشري صاحب البالغ إىل احلكم الصادر يف  )٣(
، الطعن رقـم    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٦صادرين يف    يشري صاحب البالغ إىل حكمني حملكمة النقض       )٤(

 .0181228، الطعن رقم ٢٠٠١ديسمرب /نون األول كا٥ ويف ،038427
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إلغاء اإلجراءات الواجبة لرصد االمتثال للقواعد اليت حتكم املساعدة املقدمة السترياد البازالء            
  .الربوتينية فقط على حنو ما ذهبت إليه حمكمة النقض

  مالحظات الدولة الطرف     
 أهنا ليس لـديها     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٨ة  أعلنت الدولة الطرف يف رسالة مؤرخ       ١-٤

 مالحظاهتا املوضـوعية    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٧اعتراض على مقبولية البالغ، وقدمت يف       
واستعرضت الدولة الطرف وقائع الدعوى وأكدت أن األفعال املنسوبة         . على مضمون البالغ  

لفة مجركية من   إىل صاحب البالغ تشكل جرمية استرياد سلع حمظورة دون اإلعالن عنها وخما           
الدرجة األوىل للقواعد الواردة واملعاقب عليها يف قانون اجلمارك، وقانون اإلجراءات اجلنائية، 

وبعد اإلشارة إىل األحكام القانونية ذات الـصلة        . ولوائح جملس أوروبا واملفوضية األوروبية    
قرت الدولة الطـرف    واألمهية الدستورية ملبدأ عدم رجعية القانون اجلنائي األصلح للمتهم، أ         

 من العهد تنص، يف مجلة أمور، على أنه إذا حدث بعد ارتكاب             ١٥ من املادة    ١بأن الفقرة   
اجلرمية أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، ينبغي أن يستفيد مرتكب اجلرمية من هـذا                

  . التخفيف
علـق   ملا يؤكده صاحب الـبالغ يف بالغـه، ال يت  وتؤكد الدولة الطرف أنه خالفاً     ٢-٤

ال سيما املوضوع قيد البحث بتفسري حمكمة النقض ملبدأ عدم رجعية القانون األصلح للمتهم،   
 ١٧ من العهد، ولكن بالتفسري الواجب للقانون الـصادر يف           ١٥ من املادة    ١يف إطار الفقرة    

ويتعلق اخلالف  .  يف ضوء املخالفات اجلمركية اليت ارتكبها صاحب البالغ        ١٩٩٢يوليه  /متوز
 مـن   ١١٠ئم بني صاحب البالغ والدولة الطرف يف الواقع مبعرفة ما إذا كانت املـادة               القا

 قد رفعت صفة اجلرمية عن املخالفات اليت كانـت   ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧القانون الصادر يف    
 للتطبيق على الرد على هـذا       ١٥وتتوقف قابلية املادة    .  للتطبيق أمام احملاكم الفرنسية    موضعاً
 مـن  ١٥ الدولة الطرف يف هذا الصدد إىل أن حمكمة النقض استبعدت املادة            وتشري .السؤال

العهد ليس بناء على سوابقها القضائية اليت يعترض عليهـا صـاحب الـبالغ ولكـن ألن                 
 تتعلق باإلجراءات الواجبـة  ١٩٩٢يوليه / متوز١٧التعديالت اليت أدخلها القانون الصادر يف   

 املساعدة املقدمة السترياد البازالء الربوتينية ومنـشأ هـذه    لرصد االمتثال للقواعد اليت حتكم    
    .الواردات وليس بوجود اجلرمية أو شدة العقوبات

وال ميكن االستناد إىل احلجج اليت ساقها صاحب البالغ للقـول بـأن األحكـام                 ٣-٤
ضوع  من العهد ألن هذه املادة ال تنطبق على مو١٥الصادرة من حمكمة النقض خمالفة للمادة     

وتذكّر الدولة الطرف باملمارسة الثابتة للجنة بأن مهمتها ليست البت بصورة جمردة            . البالغ
فيما إذا كان القانون الوطين للدولة الطرف متوافق أو غري متوافق مع العهد، ولكن مهمتـها             

تقرير وفيما يتعلق بال  . )٥(هي النظر فقط فيما إذا كان هناك انتهاك للعهد يف احلالة قيد البحث            
__________ 

 .١٠، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١٤، اآلراء املعتمدة يف ماكيزاك ضد كندا، ٥٥/١٩٧٩البالغ رقم  ) ٥(
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، فقد اقتـرح هـذا   ٢٠٠٧مايو / أيار٩السابق للحكم الصادر من حمكمة النقض املودع يف     
سبتمرب / أيلول ١٩التقرير بوضوح احلل الذي أخذت به حمكمة النقض يف حكمها الصادر يف             

وكان السؤال املطروح يف هذا التقرير، إذا ما رأت الدائرة اجلنائية حملكمة النقض أن              . ٢٠٠٧
 من العهد والذي أخذت به حمكمة العـدل للجماعـات           ١٥ملنصوص عليه يف املادة     املبدأ ا 

األوروبية ال يتعلق فقط باحلاالت اليت تكون فيها العقوبة أصلح للمتهم وإمنا يتعلـق أيـضاً                
. باحلاالت اليت يزول فيها التجرمي، هو هل يتعلق موضوع الدعوى حقـاً بـزوال التجـرمي               

يوليه / متوز ١٧نون اجلمارك كان يسمح قبل القانون الصادر يف         وتضيف الدولة الطرف أن قا    
 بالرقابة على السلع اليت استوردها صاحب البالغ وهي البازالء اليت كانت معبأة يف              ١٩٩٢

يوليـه  / متـوز ١٧ورفع القانون الـصادر يف   .  كيلوغراما ١٢,٥أكياس يبلغ وزن كل منها      
ولذلك، . و زوال الرقابة وليس زوال التجرميفموضوع الدعوى بالتايل ه.  هذه الرقابة١٩٩٢

 ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ١٩مل يكن السبب الذي أسست حمكمة انقض حكمها الصادر يف           
 تنطبق على العقوبات فقط ولكن أن التعديل الذي أدخلـه القـانون             ١٥عليه هو أن املادة     

جراءات الواجبة   كان يتعلق، يف املوضوع قيد البحث، باإل       ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧الصادر يف   
لرصد االمتثال للقواعد اليت حتكم املساعدة املقدمة السترياد البازالء الربوتينية ومنـشأ هـذه        

  .الواردات، اليت ال عالقة هلا بالتجرمي أو شدة العقوبات
واحتياطياً، تؤكد الدولة الطرف أن حمكمة النقض تطبق بدقة مبدأ القانون األصـلح               ٤-٤

 ذلك على القوانني االقتصادية واملالية، مما يستوجب التخلي عن مجيع العقوبات            للمتهم، مبا يف  
بيد أن هذا املبدأ ينطبق فقط يف حالة عـدم وجـود       . عند إلغاء أو تعليق أو تعديل قانون معني       

وتؤكد الدولة الطرف أن اإلجراء املنـصوص عليـه يف   . قاعدة صرحية تنص على خالف ذلك  
 ال يشكل خروجاً على مبدأ رجعيـة   ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧ن الصادر يف     من القانو  ١١٠املادة  

واألساس املنطقي هلذا   . القانون اجلنائي األصلح للمتهم ولكنه وسيلة لتنفيذ نظام وقيت أو انتقايل          
احلكم هو الرغبة يف احلفاظ على األثر الرادع والفعال للعقوبة اجلنائية يف فترة كانـت فيهـا                 

وحىت الرأي القانوين الذي ينتقد ما ذهبت إليه حمكمة النقض          .  طارئة ومؤقتة  األحكام القانونية 
 كانت  ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧ من القانون الصادر يف      ١١٠بشأن هذه النقطة يعترف بأن املادة       

فقد علم األشخاص الذين يرغبون يف التحايل على القـانون منـذ            . مفيدة، بل ضرورية أيضاً   
 وبأن  ١٩٩٣يناير  / كانون الثاين  ١ من    بأن احلدود ستزول اعتباراً    ١٩٩١نوفمرب  /تشرين الثاين 

بإمكاهنم القيام مدة تزيد على سنة بعمليات غري مشروعة ليست مرحبة فحسب ولكـن غـري                
ومن املفهوم بالتايل أن    . معاقب عليها أيضاً بناء على مبدأ رجعية القانون اجلنائي األصلح للمتهم          

ثل هذه املخططات امللتوية، حىت وإن كان سيتعرض نتيجة لـذلك           املشرع أراد أن يضع حداً مل     
وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن اآلراء القانونية مل        . ملوقف حرج مع احملكمة الدستورية أو العهد      

 ١٥تنتقد مجيعها موقف حمكمة النقض وأن البعض أدرك أمهية التمسك بالتفسري احلريف للمادة              
ع العقوبات حبصر املعىن فقط وال ختص االهتامات أو القوانني غـري            من العهد اليت ختص يف الواق     

 .اجلنائية اليت حتدد فقط املفاهيم املستخدمة يف دعم القانون اجلنائي
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  قات صاحب البالغيتعل    
، اعترض صاحب البالغ، بواسطة حماميه، على احلجـج        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٢يف    ١-٥

 إىل التكليف باحلضور أمـام حمكمـة        حب البالغ أوالً  ويستند صا . املقدمة من الدولة الطرف   
فبناء على هذا التكليف، كانت التهم املنسوبة       . ١٩٩٤أغسطس  / آب ١١اجلنح الذي تلقاه يف     

إليه هي استرياد سلع حمظورة دون اإلعالن عنها، وخمالفات مجركية من الدرجة األوىل تـنص               
 مـن   ٤٠٧ إىل   ٤٠٤ و ٣٨٢و ٣٩٩ و ٤١٤ و ٤٣٥ و ٤-٤٢٦و ٤١٥وتعاقب عليها املواد    

 ١١١ مكرراً من قانون اجلمارك، عند قراءهتا مع املـادتني           ٢ويتبني من املادة    . قانون اجلمارك 
ون اجلمارك ال ينطبق علـى      ـ، أن قان  ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧ن القانون الصادر يف     ـ م ١٢١و

ومل يتضمن التكليف   . ةالسلع املنتجة يف االحتاد األورويب عند دخوهلا املنطقة اجلمركية األوروبي         
 سوى املواد املشار إليها أعاله اليت تبني بالتفـصيل          ١٩٩٤أغسطس  / آب ١١باحلضور املؤرخ   

 كانون  ١ من   مل تعد سارية اعتباراً    بيد أن هذه األحكام   . العقوبات املقررة لألفعال املنسوبة إليه    
 مـن القـانون   ١١٠ادة  ولذلك فإن التفسري الذي قدمته حمكمة النقض للم        ١٩٩٣يناير  /الثاين

 بقوهلا أن هذه املادة تتعلق فقط باإلجراءات الواجبة لرصـد           ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧الصادر يف   
االمتثال وليس بالعقوبات جيانبه الصواب ألن من الواضح بطريقة ال تدع للـشك أن الـركن                

 عـالً  تتعلـق ف   ١١٠وإذا كانـت املـادة      . اإلجرامي لالنتهاكات املذكورة مل يعد له وجود      
 من القانون نفسه تنصان علـى       ١٢١ و ١١١باإلجراءات الواجبة لرصد االمتثال، فإن املادتني       

  .ويف هذه احلالة، مل يكن هناك جمال للحكم باإلدانة. زوال الركن اإلجرامي للمخالفات
وبعد اإلشارة مرة أخرى إىل التناقض بني أحكام حمكمة النقض، يؤكـد صـاحب                ٢-٥

ت اجلمركية هي خمالفات جنائية ولذلك أحيلـت الـدعوى إىل احملـاكم    البالغ أن املخالفا  
. اجلنائية، وكان ينبغي تطبيق مبدأ رجعية القانون اجلنائي األصلح للمتهم يف هـذه احلالـة              

ويالحظ صاحب البالغ أن الدولة الطرف نفسها تعترف بأن التفسري الذي وضعته حمكمـة              
 من العهد ١٥ خيالف املادة ١٩٩٢يوليه / متوز١٧  من القانون الصادر يف١١٠النقض للمادة 

حيث ذكرت أن املشرع أراد أن يضع حداً هلذه املخططات امللتوية، حىت وإن كان سيتعرض               
ويرى صاحب الـبالغ أن هـذا       . نتيجة لذلك ملوقف حرج مع احملكمة الدستورية أو العهد        

ويـشري  .  من العهـد   ١٥دة  على اعتراف الدولة الطرف بأهنا خالفت املا       القول دليل واضح  
صاحب البالغ إىل أن الضرر الذي حلق به كبري للغاية حيث قامت إدارة اجلمارك بتجميـد                

  .حساباته املصرفية حىت اآلن
، عاد صاحب البالغ مرة أخرى إىل األسـباب   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣ويف    ٣-٥

 واليت جاء هبـا أن      ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول ١٩اليت قدمتها حمكمة النقض حلكمها الصادر يف        
 قد نص على إلغاء الرقابة اجلمركية، وأن        ٩١/٦٨٠توجيه اجلماعة االقتصادية األوروبية رقم      

 اليت تنص على أن قانون اجلمارك       ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧ من القانون الصادر يف      ١١١املادة  
قة اجلمركية األوروبيـة  على السلع املنتجة يف االحتاد األورويب عند دخوهلا املنط    مل يعد سارياً  
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وهبذا القول، ربطت حمكمة النقض بطريقة وثيقة بني الرقابة         . قد وضعت لتنفيذ هذا التوجيه    
وجود بعد زوال املواد القانونيـة       ووقوع االنتهاكات يف حني أن هذه االنتهاكات مل يعد هلا         

 أن حمكمـة    ويرى صاحب البالغ لـذلك    . املنصوص عليها يف قانون اجلمارك واملتعلقة هبا      
 يف ٢٠٠٠أكتـوبر  / تشرين األول ١٨النقض حتايلت لعدم خمالفة حكمها السابق الصادر يف         

وأعلنت حمكمة النقض منذ مدة طويلة أنه يلزم تطبيق القانون األصلح للمتهم            . نفس القضية 
بأثر رجعي ما مل توجد قاعدة صرحية متنع هذه الرجعية، ومل تكن هـذه املخالفـة للمبـدأ                  

 ١٧ي خطرية من الناحية العملية لعدم النص يف أي قانون قبل القانون الـصادر يف                الدستور
وعندما نص القانون الصادر يف     .  على عدم رجعية القانون األصلح للمتهم      ١٩٩٢يوليه  /متوز
 ١٩ على خالف ذلك، فّضلت حمكمة النقض يف حكمها الصادر يف            ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧
 صراحة ملبدأ رجعية القانون اجلنائي األصـلح للمتـهم           عدم التصدي  ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

تعلق باإلجراءات الواجبة لرصد االمتثال ولـيس       ين هذا القانون    إوخمالفة هذا املبدأ، وقالت     
  .ت نفسهااباالنتهاك

إىل احلكم الذي أصدرته كوشيه ويشري صاحب البالغ أخرياً إىل تلميح املقرر يف قضية         ٤-٥
 بشأن مبـدأ    ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣  يف برلوسكويناألوروبية يف قضية    حمكمة العدل للجماعات    

ويالحظ صاحب البالغ أن ما تسميه حمكمة العـدل         . رجعية القانون اجلنائي األصلح للمتهم    
للجماعات األوروبية مبدأ رجعية العقوبة األصلح للمتهم ال يقتصر على العقوبة فحسب وإمنـا          

 من  ٢فقد جاء يف هذا احلكم، من ناحية، أن املادة          . لتجرمييشمل أيضاً احلالة اليت يزول فيها ا      
قانون العقوبات اإليطايل تنص على مبدأ رجعية العقوبات األصلح للمتهم ولكنها تكرس مبدأ              
رجعية القانون األصلح للمتهم بوجه عام، ومن ناحية أخرى طبقت احملكمة مبدأ رجعية القانون            

 بقانون إيطايل أزال صفة اجلرمية      ذي كان يتعلق جزئياً   األصلح للمتهم على موضوع الدعوى ال     
دم عبارة العقوبـة    ـوإذا كانت حمكمة العدل للجماعات األوروبية تستخ      . يف بعض احلاالت  

األصلح للمتهم للتعبري بوجه عام عن القانون األصلح للمتهم من حيث شدة العقوبة ومن حيث               
 من العهـد  ١٥نه ال ينبغي تضييق نطاق املادة  تضييق نطاق التجرمي أو زواله على حد سواء، فإ        

ويؤكد صاحب البالغ أنه ال ينبغـي أن        . والقول بأهنا تنطبق فقط على العقوبة األصلح للمتهم       
يقتصر مبدأ القانون األصلح للمتهم على العقوبة وأنه ينبغي من بـاب أوىل أن ينطبـق علـى                  

  . القانون الذي يزول مبقتضاه التجرمي على اإلطالق

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، ما إذا كان هذا البالغ مقبـوالً أم ال مبوجـب             ٩٣حتدد، وفقاً للمادة    
  .بالعهدالربوتوكول االختياري امللحق 
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 مـن   ٥من املـادة    ) أ(٢الفقرة  وقد حتققت اللجنة، على النحو املنصوص عليه يف           ٢-٦
املسألة نفسها ليست حمل دراسة مبوجب إجراء آخـر مـن           ، من أن    الربوتوكول االختياري 

  .إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية
للجنة بناء علـى املعلومـات      وفيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف احمللية، تالحظ ا         ٣-٦

ويف ضوء عدم وجود    . مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة     املقدمة من صاحب البالغ أنه استنفد     
من ) ب(٢اعتراض من الدولة الطرف، فإن اللجنة تعترب أن الشروط املنصوص عليها يف الفقرة              

  . من الربوتوكول االختياري مستوفاة٥املادة 
 ١٥ من املادة    ١ اليت تستند إىل الفقرة      احب البالغ أيد ادعاءاته   وترى اللجنة أن ص     ٤-٦

من العهد بأدلة كافية فيما يتعلق باملقبولية، وتعمد بالتايل إىل االنتقال إىل األسس املوضوعية              
  .للبالغ

  النظر يف األسس املوضوعية    
ـ              ١-٧ ات الـيت   نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا البالغ يف ضوء كل املعلوم

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١هلا الطرفان، وفقاً للفقرة  أتاحها
 من العهـد، تالحـظ   ١٥ من املادة  ١وفيما يتعلق باالدعاء الذي يستند إىل الفقرة          ٢-٧

اللجنة من التكليف باحلضور الذي قدمه صاحب البالغ أن األفعال املرتكبة يف الفترة بـني               
 كانت تشكل جرمية استرياد سلع حمظورة       ١٩٨٨مارس  / وآذار ١٩٨٧مرب  نوف/تشرين الثاين 

 ٤١٥دون اإلعالن عنها، وخمالفات مجركية من الدرجة األوىل تنص وتعاقب عليها املـواد              
 ٧٥٠ من قانون اجلمارك، واملادة ٤٠٧ إىل ٤٠٤ و٣٨٢ و٣٩٩ و٤١٤ و٤٣٥ و٤-٤٢٦و

لجماعـة االقتـصادية األوروبيـة،       ل ١٤٣١/٨٢من قانون اإلجراءات اجلنائية، واللـوائح       
وتالحظ اللجنة، على النحو    .  للمفوضية األوروبية  ٣٥٤٠/٨٥ جمللس أوروبا، و   ٢٠٣٦/٨٢و

ينـاير  / كانون الثاين  ١ما ذكره صاحب البالغ، أن هذه األحكام مل تعد سارية اعتباراً من             
ـ  ١٧، وهو تاريخ سريان النظام املنصوص عليه يف القانون الصادر يف            ١٩٩٣ يوليـه  /وز مت
وتالحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف اختذت اإلجراءات اجلنائيـة يف مواجهـة             . ١٩٩٢

. ١٩٩٤أغـسطس   / آب ١ شهراً من دخول النظام حيز النفاذ، يف         ١٨صاحب البالغ بعد    
وعليه، فإن املوضوع قيـد     . وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ال تعترض على هذه البيانات         

زوال جرمية والعقوبات املقررة هلا ما دامت األفعال املنسوبة من الدولـة            البحث بتعلق حقاً ب   
والواقع أن القانون الـصادر  . ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١ إجرامية منذ الطرف مل تعد أفعاالً   

 يتعلق بنظام كان يتضمن جرائم وعقوبات وليس مبجرد إجراءات          ١٩٩٢ يوليه/ متوز ١٧يف  
  .لطرفللرقابة كما تؤكد الدولة ا

 من العهد، ترى اللجنة أنه ال جيوز        ١٥ من املادة    ١وفيما يتعلق بنطاق تطبيق الفقرة        ٣-٧
تطبيق هذه املادة بطريقة ضيقة، وأهنا ما دامت تتعلق مببدأ رجعية القانون الذي ينص علـى                
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عقوبة أصلح للمتهم، فإهنا ينبغي أن تنطبق من باب أوىل على القانون الذي ينص على إلغاء                
 ١١٢ من املادة    ٤وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن الفقرة       . لعقوبة املتعلقة بفعل مل يعد جرمية بعد      ا

من قانون العقوبات الفرنسي تنص على أنه إذا صدر قانون بعد حكم هنائي جيعل الفعل الذي         
   .حكم على اجملرم من أجله غري معاقب عليه، يوقف تنفيذ احلكم وتنتهي آثاره اجلنائية

ختلص اللجنة إىل أن مبدأ رجعية العقوبة األصلح للمتهم، ويف البالغ قيد البحـث              و  ٤-٧
 مـن   ١١٠رجعية العقوبة يف حالة زوال اجلرمية، ينطبق على البالغ قيد البحث، وأن املادة              

 تكون خمالفة بالتايل ملبدأ رجعية القانون اجلنـائي         ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧القانون الصادر يف    
  . من العهد١٥ من املادة ١ملنصوص عليه يف الفقرة األصلح للمتهم ا

 مـن  ٥ من املـادة  ٤وإن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصرف مبوجب الفقرة    -٨
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، تـرى أن             

  .من العهد١٤الوقائع املعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 
 من العهد، جيب أن توفر الدولة الطرف لصاحب البالغ  ٢من املادة   ) أ(٣ وعمالً بالفقرة    -٩

والدولة الطرف ملَزمة أيضاً بضمان عـدم       . سبيل انتصاف فعاالً، مبا يف ذلك تعويض مالئم       
  .حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبل

قد سلّمت، عندما أصبحت طرفاً يف      وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولة الطرف           -١٠
الربوتوكول االختياري، باختصاص اللجنة يف حتديد ما إذا كان قد حدث انتهاك ألحكـام              

 من العهد، بأن تكفـل متتـع مجيـع األفـراد     ٢العهد أم ال وأهنا قد تعهدت، عمالً باملادة      
هد، فإهنا ُتعـرب عـن      املوجودين يف إقليمها واخلاضعني لواليتها باحلقوق املعترف هبا يف الع         

 يوماً، معلومات عن التدابري املُتخذة      ١٨٠رغبتها يف أن تتلقى من الدولة الطرف، يف غضون          
  .كما أن الدولة الطرف مدعوة إىل تعميم آراء اللجنة. لوضع آرائها موضع التنفيذ

صـلي  اعُتمدت باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلسباين هو الـنص األ           [
وستصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إىل               

  .]العامة اجلمعية

        


