
 

 

 

" عادلةالمحاكمة ال -هذا ليس عدالً!"   
يكاالمؤلف: آنا رب  

 الموضوع

 .عادلةالمحاكمة التحليل جوانب مختلفة من الحق في 

 

 المضمون

 .عاًما أو أكثر 16شخًصا كحد أقصى في عمر  30تم تصميم خطة النشاط لمجموعة من 

قد يكون من الممكن تطبيقه في التاريخ )في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين( ، العلوم االجتماعية ، 

 .التربية المدنية والدورات المماثلة أو أثناء ورش العمل في فعاليات مثل يوم حقوق اإلنسان في المدرسة

 

 األهداف

 .عادلةالمحاكمة اليتعرف المشاركون على معنى وأهمية العناصر المحددة التي تشكل 

 

 نتائج التعلم

 .عادلةالمحاكمة اليمكن للمشاركين تسمية العناصر الحاسمة التي تشكل 

 .شرح الجوانب المختلفة للحق في المحاكمة العادلةب القيام يستطيعونالمشاركون وي فهمي

 .عادلةالمحاكمة اليستطيع المشاركون تحليل ومناقشة قضايا الحياة الواقعية النتهاكات الحق في 

 يقدم المشاركون القواعد العامة التي يجب تطبيقها على كل محاكمة حتى يتم اعتبارها عادلة.

 

 المواد والمعدات المطلوبة

 (.)المادة أ أدناهعادلة المحاكمة القصيرة تصف حاالت انتهاك الحق في  قاطعم

 

 المدة الزمنية
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 (نظرة عامة على أنشطة الدرس )العملية

  دقيقة 25المقدمة:

 

 (: دقائق 10مسابقة تفاعلية / استطالع )

 

ول عادلة من أجل الحصالمحاكمة اليسأل المعلم الطالب بضعة أسئلة حول اإلحصائيات المتعلقة بالحق في 

 :طلب من الطالب تخمينوأهميتها. ي  على فهم لنطاق المشكلة 

 (٪90عادلة؟ )أكثر من المحاكمات الت على اتفاقيات دولية تطالبها بتقديم ما عدد الدول التي وقع   .1

 (مليون 3كم عدد األشخاص المحتجزين حاليًا في جميع أنحاء العالم في انتظار المحاكمة؟ ) .2

 (٪40العثور عليها في جميع أنحاء العالم؟ ) ما هي نسبة انتهاكات حقوق اإلنسان التي تم .3

 

جابات إلازودهم ب، ي   جابة على األسئلة الثالث، وبعد اإل كتابة اقتراحات الطالب على اللوحيقوم المعلم ب

،  هأو غير (kahoot.it) ذا أمكن ، قد يكون من األفضل إنشاء اختبار عبر اإلنترنتاوصحيحة. ال

 .معًاحلها  تالميذ ال يطلب منومن ثم وعرضه على اللوح ، 

قدمة ، يطلب المعلم من الطالب المستعدين / المختارين بعد االنتهاء من االختبار واإلجابات الصحيحة الم  

 لخصها من خالل استخالص استنتاجات تستند إلى المعلومات.أن ي  

 

 (دقيقة 15مناقشة قصيرة )

 

 

" في ةعادلة ، خاصة كلمة "عادلالمحاكمة المناقشة قصيرة حول فهم الطالب للحق في بيبدأ المعلم 

 :هذا السياق

هل المحاكمة عادلة فقط إذا اعتبرت نتائجها عادلة من قبل جميع األطراف المعنية؟ هل سيكون  .1

 هذا هو الحال؟

 (فماذا إذن نحكم على نزاهة المحاكمة؟ )معالجة -النتيجة  تلك هي إذا لم تكن .2

 . ما الذي يجب أن تعتبره عملية المحاكمة عادلة؟3

 

 (:دقيقة 50الجزء الرئيسي )

 

 (دقيقة 20العمل الجماعي )    أ. 

 

 (.من ستة أشخاص كحد أقصى )خمس مجموعات تماًما ؤلفةالمشاركون معًا في مجموعات م يجتمع

 (.أدناه أ عادلة )المادةالمحاكمة القصيراً يصف حاالت انتهاك الحق في  قطعكل مجموعة متتلقى 
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وتتمثل مهمة كل مجموعة في مناقشة الحاالت واإلجابة على األسئلة اإلضافية الواردة في موادهم وتقديم 

 قضيتهم واستنتاجات مناقشاتهم إلى بقية الطالب.

  https://www.fairtrials.org/right-fair-trial  01.12.2018تم االطالع عليه في. 

 .نفسه المرجع   

 .نفسه المرجع   

 

 

 (دقيقة 30عرض العمل الجماعي ) .  ب

 عروض عمل جماعية، تليها ملخص لمناقشات تالمذة الصف بأكمله حول كل حالة من الحاالت.

 

 (: دقيقة 15الجزء النهائي )

 .ما تعلموه من التمرينر الطالب يذكو. تقوم بمناقشتهاالجلسة الكاملة النتائج و ارنتق

 

سم صل إليها طالبه. يريستخدم المعلم طريقة رسم هيكل السمكة لجمع كل قواعد المحاكمة العادلة التي تو

قواعد أفكاًرا ل "محاكمة عادلة" في "الرأس". يقترح الطالبعبارة ويكتب  على اللوح ةالسمك لهيكلمخطًطا 

هم. هذه جاباتإ ينالرئيسية والثانوية ، مبرر مخطط هيكل السمكة ي سيتم كتابتها بجوارالمحاكمة العادلة الت

ً ء العمل الجماعي ، ولكنأثنا وهاهي القواعد التي اكتشف  .مهمة قواعد جديدة هم وجدوا ايضا

 

 :مزيد من القراءة والموارد

 ة:في محاكمة عادللس أوروبا ، الحق موقع مج← 

-fair-a-to-rights/right-human-convention-https://www.coe.int/en/web/impact   

trial 

 

 :منظمة العفو الدولية ←

www.amnesty.org 

 

 "،من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 6الحق في محاكمة عادلة. دليل لتنفيذ المادة "←

 نواال مول، كاثرينا هاربي متوفرة على الرابط التالي:

https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/right-to-a-fair-trial
https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/right-to-a-fair-trial
http://www.amnesty.org/
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https://rm.coe.int/168007ff49 

 

 

 :كتب خيالية ←

 " بقلم هاربر ليالطائر المحاكي لقتل " •

 فرانز كافكاللكاتب المحاكمة" " •

 للمؤلف والتر فان تيلبورغ كالرك   "بو-حادثة أوكس " •

 :أفالم →

 رجل غاضب" ، من إخراج سيدني لوميتي12"•

 موليجان " ، من إخراج روبرتالطائر المحاكيلقتل " •

 لوميت كم" ، من إخراج سيدنيالح  " •

 باسم األب" ، من إخراج جيم شيريدان" •

 ، من إخراج جوليانو مونتالدو "سكو وفانزيتي" •

 /https://www.imdb.com/list/ls009538688: قائمة بالعناوين األخرى المثيرة لالهتمام• 

 

 

 
 

 :أفكار الواجبات المنزلية

 

https://rm.coe.int/168007ff49
https://www.imdb.com/list/ls009538688/
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على الجوانب األخرى للحق في المحاكمة العادلة التي لم تتم مناقشتها في الفصل. تأكد من تعرف 1 .

 .قدرتك على شرح معنى وأهمية كل منهما

 

عادلة أو هل هناك استثناءات؟ برر المحاكمة الهل يجب على الجميع التمتع بجميع حقوقهم في  .2

 .جوابك

 

 :المادة أ في الصفحات التالية

 
 1رقم قضية

، "  دي جوس"باليش   في القرى المجاورة في منطقة المقيمين الغجر وغير الغجر كان هناك نزاع بين

 ، رومانيا. مقاطعة هارغيتا

بين أربعة من  ( إحدى قرى المقاطعة )"باليش دي جوس "  في نزاع ، بدأ 1991 وحزيران / يوني 6في  

 الغجرعلى اثنين من  غجر الغير ألحداث ، اعتدى حشد من القرويينوحارس ليلي. وفي أعقاب ا غجرال

 جروح قاتلة. وضربوهما في هجوم انتقامي ، مما أدى إلى إصابة أحدهما ب

ً إشعاراً الغجر غير المنطقة من  سكان  عرض،  1991 وحزيران / يوني 8وفي   حدودعلى ال عاما

 ست ضرم منازلهم.  1991 وحزيران / يوني 9ا السكان أنه في الذين أبلغو الغجر لمستوطنة  ةالخارجي

قديم  من ذلك "تأبلغ الغجر الشرطة ومسؤولي القرية. غير أن السلطات المحلية لم تتدخل ، وفضلت بدالً 

من منازلهم  الغجراليوم التالي ، فر  قرويو  وفي لمغادرة منازلهم من أجل سالمتهم. الغجرالمشورة" إلى 

ن موسعوا إلى مالذ مجاور تابع لجمعية تعاونية زراعية محلية بينما قامت مجموعة منظمة من القرويين 

 الغجرغير الغجر بتدمير جميع بيوت 

وبدأت إدارة شرطة مقاطعة هارغيتا ، تحت إشراف مكتب المدعي العام لمقاطعة ميركوريا سيوك ، 

تحقيقاً في األحداث. وتمكن بعض الغجر من القرية الذين استجوبهم فريق التحقيق من إعطاء أسماء 

المشتبه بهم المحتملين. وخلص التقرير النهائي إلى أن الدمار الذي تسببه الحرائق العمدية قد نجم عن 

على أراضي مملوكة  هم حيوانات يرعواوحقيقة أن الغجر كانوا عادة  1991حزيران / يونيه  6القتال في 

 .لقرويين من غير الغجر

ويقال إن السلطات المحلية أعربت عن رأي مفاده أن الغجر أنفسهم ، أو "الغجر" كما يقولون ، "هم 

 ."المسؤولون عما حدث" ألنهم "يسرقون لقمة العيش ويعتدون على اآلخرين
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ة مقاطعة هارغيتا التحقيق على أساس ، أغلق مكتب المدعي العام لمحكم 1996حزيران / يونيه  27وفي 

أن المالحقة القضائية للجرائم كانت محظورة قانوناً. وقد أيد قرارها ، بناء على الشكوى المقدمة ، في 

 .1998تشرين األول / أكتوبر  9قرار أصدره مكتب المدعي العام في محكمة العدل العليا في 

ت "نتيجة ألفعال استفزازية خطيرة من جانب الضحايا" ووجدت هذه األخيرة أيضاً أن الجرائم قد ارتكب

واعتبرت أنه بالنظر إلى العدد الكبير من األشخاص المعنيين ، كان من المستحيل تحديد هوية مرتكبي 

 .الهجوم

 

 هل تم فحص حالة القرويين الغجر بشكل سليم من قبل السلطات المحلية؟ -1

 هل تم منحهم محاكمة عادلة؟ .2

 لقاعدة العامة التي ينبغي اعتمادها لتجنب حاالت مماثلة في المستقبل؟. ما هي ا3

 

  ما الذي يمكن عمله لتصحيح الوضع؟. 4
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 2الحالة 

، تم انتخاب  2007كان أولكسندر فولكوف قاضيا في المحكمة العليا في أوكرانيا. في ديسمبر 

 العليا"( ، لكنه لم يتولى المنصبفولكوف لمنصب عضو في المجلس األعلى للقضاء )"محكمة العدل 

 ألنه لم يسمح له بأداء اليمين الدستورية في البرلمان.

عضوان من محكمة  قام، على التوالي ، 2009ومارس / آذار  2008في ديسمبر / كانون األول  

 - 2010العدل العليا في مارس الذي تم انتخابه رئيًسا لقضاة محكمة  - ك.فالعدل العليا ، ر.ك. و

ع راج فولوكوف مل من قبل فولكوف. وخلصوا إلى أنتحقيقات أولية حول سوء سلوك محت باجراء

 2003بعضها يعود إلى عام  -القرارات التي أصدرها القاضي ب. ، شقيق زوجته ، في عدة مناسبات 

 ، وأنه ارتكب انتهاكات إجرائية جسيمة عند التعامل مع قضايا تتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة -

، بصفته رئيس محكمة العدل العليا ، طلبين إلى ف.ك وبعضها وفي أعقاب هذه االستفسارات ، قدم

البرلمان إلقالة السيد فولكوف من منصب القاضي. وقال فولكوف إنه لم يرتكب أي خطأ ، وأن القضية 

ياسي. ساد السالمرفوعة ضده قد تم تزويرها. جادل ممثله القانوني بأن السيد فولكوف كان ضحية للف

 .2010صوت البرلمان لصالح إقالته بسبب "خرق القسم" ، وتمت إقالة فولكوف من منصبه في عام 

، التي وجدت أن طلب محكمة العدل  ("HAC") طعن فولكوف في طرده أمام المحكمة اإلدارية العليا

جدت لجنة مناهضة العليا فصله بعد التحقيق في قضية ف. ك. كان قانونيًا ومدعوًما باألدلة. وو

التعذيب كذلك أن الطلب بعد التحقيق مع ر. ك. كان غير قانوني ، ألن فولكوف وشقيق زوجته لم 

يعتبرا من األقارب بموجب التشريع الساري في ذلك الوقت. ومع ذلك ، رفضت لجنة المساعدات 

ة ه بموجب األحكام السارياإلنسانية إلغاء إجراءات محكمة العدل العليا في تلك القضية ، مشيرة إلى أن

لة بالقيام بذلك  .، لم تكن مخو 

 

 قضية فولكوف بشكل صحيح من قبل السلطات األوكرانية؟ التحقق فيهل تم  .1

 هل حصل على محاكمة عادلة؟ .2

 ما هي القاعدة العامة التي ينبغي اعتمادها لتجنب حاالت مماثلة في المستقبل؟ .3

 الوضع؟ما الذي يمكن عمله لتصحيح  .4
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 3الحالة 

، عندما أغار إرهابيون  1991تل زوجها في عام ق   ي في كهرمان مرعش ، تركيا. سرمانتعيش فاطمة أو

على قرية كهرمانماراس وقتلوا جميع السكان الذكور. وبعد مرور عام ، رفعت السيدة أورمانسي دعوى 

مسؤوليتها في حماية حياة وأمن مواطنيها. دعية أن الدولة قد انتهكت ضد وزارة الشؤون الداخلية ، م  

 .وطلبت من المحكمة أن تمنحها تعويضات عن األضرار فيما يتعلق بوفاة زوجها

وزارة الشؤون شؤون الداخلية. وبعد شهر قدمت وزارة ال بالغ/رفع القضية الى تم إ 1992أبريل  29في 

ه وحزيران / يوني 22. وفي 1992يونيو  16في  إلى السيدة أورمانسي اتم إرسالهومالحظاتها.  الداخلية

آب / أغسطس  20، قدمت السيدة أورمانسي ردها الذي أرسل إلى وزارة الشؤون الخارجية في  1992

شباط / فبراير  21. وبعد مرور شهر ، قدمت وزارة الشؤون الخارجية مالحظات إضافية. وفي 1992

بسبب المكان وأرسلت ملف القضية إلى  ن حل القضيةعاجزة عمة أنقرة اإلدارية أنها ، أعلنت محك 1994

 .محكمة غازي عنتاب اإلدارية

التزود بدورها  طلبت  تيدارية غازي عنتاب قرار مؤقت الأصدرت المحكمة اإل 1994ديسمبر  22في 

لمترتبة ا ضرارالمالية لأل قيمةال تقديرل اخبير ت المحكمةمعلومات من السلطات اإلدارية المختلفة، وعينب

 1995مارس  7و  20ودعت ما بين . أ  ياورمانس السيدةب المعتدي من جراء األذى الذي لحق على 

الوثائق المطلوبة من السجل العقاري، والبستان المعونة االجتماعية، وقوات األمن، ومؤسسة الضمان 

، طلبت  1995نيسان / أبريل  4وفي لبستان في قيادة الدرك قهرمان االجتماعي، ومكتب مقاطعة الحاكم ا

تم تقديم الملفات إلى  1995يونيو  5المحكمة تسجيل المواليد لعائلة أورمانسي من سجل ميالد البستان. في 

، قدم  ١٩٩٥أيلول / سبتمبر  ٢٢تم إرسال ملف القضية إلى خبير. وفي  1995سبتمبر  4المحكمة. في 

 ، منحت محكمة غازي عنتاب اإلدارية 1996ونيه حزيران / ي 19تقرير الخبير إلى المحكمة. وفي 

 .من تاريخ اتخاذ اإلجراء اعتباراتعويضات من السيدة أورمانسي 

، استأنفت وزارة الداخلية المحكمة اإلدارية العليا ضد القرار. وفي  1996كانون األول / ديسمبر  9وفي 

، استلمت  1997آذار / مارس  28ي ، قدمت السيدة أورمانسي مالحظاتها. وف 1997شباط / فبراير  13

، قدم النائب العام في  1997تشرين الثاني / نوفمبر  10المحكمة اإلدارية العليا ملف القضية. وفي 

، أيدت المحكمة اإلدارية العليا قرار محكمة  1998آذار / مارس  10المحكمة اإلدارية العليا رأيه. وفي 

 .المبلغ الممنوح لها في وقت سابق الدرجة األولى ، ودفعت السيدة أورمانسي

 

 السيدة أورمانسي بشكل صحيح من قبل السلطات التركية؟ التحقق في قضيةهل تم  .1
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 هل قدمت محاكمة عادلة؟ .2

 ما هي القاعدة العامة التي ينبغي اعتمادها لتجنب حاالت مماثلة في المستقبل؟ .3

 . ما الذي يمكن عمله لتصحيح الوضع؟4

 

 

  4الحالة 

"DMD GROUP"سلوفاكيا.  (ترينشن)ومقرها في 1997هي شركة تأسست عام وعة دي أم دي(م/)مج ،

أمام محكمة مقاطعة مارتن على مطالبة مالية ضد  تنفيذ، سعت الشركة إلى فرض ال 1998في سبتمبر 

 30ي ومع ذلك ، وف شركة كبرى تعمل في إنتاج األسلحة. في البداية نجح االدعاء في المحاكم السلوفاكية.

، أعاد رئيس المحكمة المحلية المعيَّن حديثاً تعيين القضية له كقاٍض. وفي نفس  1999 وحزيران / يوني

 .هصفحتان فقط وال يمكن الطعن في اليوم ، أمر بأن تفشل المطالبة ، في قرار طوله

بأن حقها في جلسة ، ( جملة االعتراضاتمن )،  عترضشكوى دستورية ت "وعة دي أم ديممج" رفعت

 .المقاطعة الذي تولى مهامها بنفسهاستماع من قبل محكمة منشأة بموجب القانون قد انتهكها رئيس محكمة 

وزعمت الشركة على وجه الخصوص أن رئيس محكمة المقاطعة قد تدخل في قضيته ألسباب سياسية ، 

، خلصت  2003اني / يناير بسبب صراع على السلطة بين المجموعات االقتصادية. وفي كانون الث

)التي تنص على أنه ال يجوز من الدستور ( 1) 48المحكمة الدستورية إلى عدم وجود انتهاك للمادة 

حرمان أي شخص من قاضه المعين قانوناً(. وخلص بوجه خاص إلى أن إعادة االنتداب قد تمت في سياق 

ل ضمان التوزيع المتساوي للقضايا من أج 1999التعديالت على جدول عمل المحكمة المحلية لعام 

 .المتعلقة بإجراءات اإلنفاذ وامتثاالً للقواعد السارية

مختلف بين قضية  348 ل  تعيين تم اعادة،  1999تموز / يوليه  15س و آذار / مار 1وفي الفترة ما بين 

قضية إلى قسم رئيس المحكمة  49 تعيين ل، أ عيد ه القضاياهذ مجموع بين أقسام محكمة المقاطعة. ومن

، وبدأ سريانه في حزيران /  1999المحلية. وقد أدخل تعديالت أخرى على جدول العمل طوال عام 

 .1999ه وأغسطس / آب وأكتوبر / تشرين األول ويوني

 

 بشكل صحيح من قبل السلطات السلوفاكية؟ "وعة دي أم ديممج" التحقق في قضيةهل تم  .1

 منحهم محاكمة عادلة؟هل تم  .2

 ما هي القاعدة العامة التي ينبغي اعتمادها لتجنب حاالت مماثلة في المستقبل؟ .3
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 . ما الذي يمكن عمله لتصحيح الوضع؟4

 

 

 

 5الحالة    

ف الذي عر شخص يدعى )جي بي(اطن من أندورا ، على السيد ميالن ، وهو مو تعرف، 1995في عام 

لتهريب التبغ من إمارة أندورا إلى فرنسا وإسبانيا. نحو الساعة  )أ.جي(يدعى مع شخص  أوتواطبدوره 

ومن هناك ،  )أ.جي(  إلى منزل (جي بي)، رافق السيد ميالن  1995آذار / مارس  22مساًء في  10

على  ."كول دو ردينو" سافر الثالثة جميعًا في سيارة مسجلة باسم السيد ميالن إلى مكان معروف باسم

 الخروج (جي. أ) من (جي بي) طلب،  "كول دو ردينو  " . في جي(. أ)و بي( . جي)تشاجرالطريق هناك ، 

من  0.22بندقية من عيار  )جي بي( أخذومن ثم . الغابة مكان قريب من  سيارة ومواصلة النقاش فيمن ال

. شهد السيد ميالن المشهد ، وزعم في الغابة هوقتلعلى )أ.جي( أطلق النار عدة مرات وصندوق السيارة ، 

. وبعد ذلك مباشرة ها بالنارسيارة قبل إشعال، ساعده على إخفاء الجثة في الي(. بيج)أنه بعد أن هدده 

ألقت الشرطة القبض على السيد ميالن ، ومن ثم ، أندوراامارة ، (وهو مواطن إسباني)، (.ي. بيج)غادر 

 .ةجثالالمدعي العام بإخفاء مه واته

حيث تم تمثيل السيد  بعد إجراءات الخصومة ، ١٩٩٥تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٢حكم صادر في  في

ورا أندفي ديسوريس الجنائية الدولية محكمة هيئة ال ووجدت  وجلسة استماع علنية ميمان من قبل محام ،

ت لمدة سأنه مذنب في قضية مشددة تتعلق بإخفاء الجثة )لضحية جريمة قتل( وحكمت عليه بالسجن 

يسي ة الجاني الرئوفي الجلسة ، احتج السيد ميالن بأنه ال يمكنه المثول للمحاكمة حتى يتم محاكم سنوات

قاضي التحقيق رفض طلب األدلة اإلضافية التي طلبها ؛ على وجه الخصوص ، كما وأن في إسبانيا 

 .ي(. بيج)رفض أن يرسل خطابات استهاللية إلى السلطات اإلسبانية بهدف استجواب 

 واستأنف السيد ميالن هذا الحكم أمام محكمة أندورا العليا للعدالة.
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، وفي أعقاب إجراءات الخصومة ، التي مثل فيها  ١٩٩٥تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٢وفي حكم صادر في 

محاٍم ، وجلسة استماع علنية ، وجدت هيئة المحكمة الجنائية الدولية في أندورا أنه مذنب في  نالالسيد مي

في لمدة ست سنوات. و نقضية مشددة تتمثل في إخفاء الجثة )لضحية جريمة قتل(. ( وحكمت عليه بالسج

بانيا لرئيسي في إسالجلسة ، احتج السيد ميالن بأنه ال يمكنه المثول للمحاكمة حتى يتم محاكمة الجاني ا

وأن قاضي التحقيق رفض طلب األدلة اإلضافية التي طلبها ؛ على وجه الخصوص ، رفض أن يرسل 

 .بإلى السلطات اإلسبانية بهدف استجواب ج.  النابةخطابات ا

 يأخطأت ف المحكمة االبتدائية ا للعدالة. وأكد أنالسيد ميالن هذا الحكم أمام محكمة أندورا العلي واستأنف

و استنتاجات الطبيب النفسي بشأنه أو ما يكفي من االدلة  االعتبار عين تقييمها لألدلة وأنها لم تأخذ في

العليا في  العدل، أيدت محكمة  ٦٩٩١نيسان / أبريل  ٣لتطبيق افتراض البراءة. وفي حكم صادر في 

اً تضمن وصف بتدائيةة االمحكمالأندورا الحكم المطعون فيه ورفضت الطعن. وأعلنت في قرارها أن حكم 

 .دقيقاً وموضوعياً للجريمة التي تم ارتكابها

ً  أراد ادلة. عأن محاكمته كانت غير السيد ميالن تقديم استئناف لدى المحكمة الدستورية األندورية ، مدعيا

 26 في  حكم معللتب مستشار الدولة. وفي ووفقاً للقانون ، كان عليه أوالً الحصول على إذن من مك

 .طلب االستئناف  ، رفض مستشار الدولة الرئيسي إلمارة أندورا 1996نيسان / أبريل 

 قضية السيد ميالن بشكل صحيح من قبل السلطات األندورية؟ التحقق فيهل تم  .1

 هل حصل على محاكمة عادلة؟ .2

 ما هي القاعدة العامة التي ينبغي اعتمادها لتجنب حاالت مماثلة في المستقبل؟ .3

 . ما الذي يمكن عمله لتصحيح الوضع؟4

 

 .ان محتوى هذه المواد ال يعكس الرأي الرسمي لالتحاد األوروبي

(المؤلفين تقع مسؤولية المعلومات واآلراء الواردة في المواد  تماما" على عاتق المؤلف ). 


