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قرار المحكمة الدستورٌة تجاه حزب التحرٌر!
تقدم ٌلماز شٌلك الذي أدٌن بتهمة "العضوٌة فً المنظمة اإلرهابٌة حزب التحرٌر" بطلب إلى
المحكمة الدستورٌة بشكل فردي النتهاك حقه فً محاكمة عادلة .ورأت المحكمة الدستورٌة
أنه محق .وب ٌّنت المحكمة الدستورٌة أن القرارات الصادرة بحقه غٌر كافٌة إلطالق وصف
"منظمة مسلحة".
قررت المحكمة الدستورٌة فً الطلب الشخصً المقدم من "ٌلماز شٌلك" والمحكوم بتهمة "العضوٌة
فً المنظمة اإلرهابٌة حزب التحرٌر" بانتهاك حقه فً محاكمة عادلة .حٌث كان فً قرار المحكمة
العلٌا المعلل فٌما ٌتعلق بمنظمة "حزب التحرٌر" تقٌٌمات الفتة.
وبحسب الخبر الذي ذكره فوزي تشاكمك من قناة :Habertürk
أنه تم التأكٌد على أن قرار المحكمة البدائٌة وقرار محكمة النقض لم ٌوضحا فٌها األسباب التً تجعل
من "حزب التحرٌر" منظمة إرهابٌة .وأفاد بأن قرار المحكمة المعلل ٌحوي "قوالب جمل" مكررة.
بدأت الدعوى فً عام 6112
بدأت محاكمته فً عام  2002بناء على قرار المحكمة الدستورٌة .حٌث رفعت قضٌة الحق العام
دعوى ضد ٌلماز شٌلك المقٌم فً أنقرة والبالغ من العمر  44عاما ً النتسابه إلى ما ٌسمى حزب
التحرٌر ،واتهامه "بالعضوٌة فً منظمة إرهابٌة مسلحة" و"القٌام بالدعاٌة لمنظمة إرهابٌة" مطالبة
إدانته.
قال "إنها لٌست إرهابٌة"
تم النظر فً الدعوى فً محكمة الجناٌات الحادٌة عشرة  11فً أنقرة.
قبل المتهم "ٌلماز شٌلك" أثناء المحاكمة بأنه عضو فً حزب التحرٌر ،وأنه المتحدث باسمها ،وأنه
قام بتحضٌر بٌان باسم حزب التحرٌر ونشره عبر اإلنترنت .ودافع بأن منظمة حزب التحرٌر لٌست
منظمة مسلحة ،ولم ٌقم فً أي مكان فً العالم بأي أعمال عنف ،وأنه ال ٌتبنى اإلجبار أو الشدة أو
الضغط.
وأفاد ٌلماز شٌلك بأن غاٌة منظمة حزب التحرٌر استئناف الخالفة فً البالد اإلسالمٌة من جدٌدة،
وأضاف بأنهم ٌعملون على نشر أفكارهم خاصة عن طرٌق المطبوعات ودون اللجوء إلى العنف.

قضت المحكمة بحبسه ست سنوات و 3شهور
قضت المحكمة فً  7نٌسان  2011بحبس ٌلماز شٌلك لمدة  6سنوات و 3شهور بتهمة االنتساب إلى
منظمة إرهابٌة .باإلضافة إلى حبسه  10شهور أخرى بتهمة قٌامه بالدعاٌة لمنظمة إرهابٌة .وأدى
قرار المحكمة المعلل إلى بعض التثبٌتات حول هٌكلٌة منظمة حزب التحرٌر ،حٌث بٌّن بأنه وعلى
ضوء قرار محكمة النقض فقد ثبت بأن هذه المنظمة منظمة إرهابٌة.
إقرار محكمة النقض
صادقت محكمة النقض دائرة الجزاء التاسعة فً  27حزٌران عام  2014على القرار من جهة تهمة
العضوٌة فً منظمة إرهابٌة .ولكنها نقضته من جهة اتهامه بالقٌام بالدعاٌة لمنظمة إرهابٌة.
تقدم بطلب إلى المحكمة الدستورٌة:
وبناء على هذه التطورات قام ٌلماز شٌلك فً  12آب/أغسطس  2014بالتقدم بشكل فردي إلى
المحكمة الدستورٌة العلٌا .وكرر ٌلماز شٌلك دفاعه الذي ذكره أثناء محاكمته قائالً" :حكم علً بسبب
األفكار ال بسبب األعمال ،ولم ٌدققوا فً ما دافعت به".
قررت المحكمة الدستورٌة بأن هناك انتهاكا:
قررت المحكمة الدستورٌة التً وجدت أن الطلب مقبول ،بأنه تم فً القرار المعلل انتهاك حق ٌلماز
شٌلك بموجب المادة  36من الدستور والمتضمن ضمان حق محاكمة عادلة .وأكد القرار الذي وافق
علٌه  10مقابل  3من األعضاء ،على أن االدعاءات المقدمة من قبل ٌلماز شٌلك والتً ٌحتمل أن
تغٌر نتٌجة المحاكمة " لم تؤخذ بعٌن االعتبار ولم ٌجر تقٌٌمها بالقدر المطلوب" .وقضت المحكمة
العلٌا بإعادة محاكمة ٌلماز شٌلك وذلك إلزالة انتهاك محكمة النقض.
تثبٌتات الفتة فً المبررات
تضمن القرار فٌما ٌتعلق بمنظمة حزب التحرٌر ومبررات المحاكم المحلٌة .تثبٌتات الفتة ،وهذه
التثبٌتات هً كالتالً:
ٌجب أن ٌتم التقٌٌم بدقة أكثر:

ٌعتبر اللجوء إلى العنف واإلكراه غٌر مشرو فً النظام الدٌمقراطً الذي ٌتٌح المناقشة فً أي
موضو  ،وٌسمح ب تغٌٌر السلطة بالوسائل المشروعة .ولكن عند النظر إلى النتائج القانونٌة المتشددة
المتعلقة بالمنظمات التً قد تكون إرهابٌة ،فٌتوقع من مقام الحق العام أن ٌق ٌّمها بدقة أكبر.
قرارات إعالنها تنظٌما مسلحا غٌر كافٌة:
ومرة أخرى نذكر ،فال شك أن الكالم واألعمال المنسوبة إلى مقدم الطلب فً كونها جرٌمة أو ال فً
نظامنا القانونً هو من اختصاص محكمة الدرجة ،ولكن محاكم الدرجة لم توضح فً هذا الموضو
المبررات بشكل كاف ودقٌق .وفً هذا السٌاق فإنه قد توضح أن محكمة الدرجة األولى ومحكمة
النقض لم ٌقوما وال لمرة واحدة بتقٌٌم منظمة حزب التحرٌر إن كانت منظمة إرهابٌة أم ال ،وبٌنما
كان علٌها القٌام بتحدٌد المبررات مع ادعاء مقدم الطلب األساسً ،وتحضٌرها بوضع ٌمكن للمحاكم
أن تثبتها مباشرة وٌكون فٌها جوابا ً على األسئلة التً تتطلبها طبٌعة المحاكمات ...وفً قرارات
المحكمة المتعلقة بالطلب الموجود أمامنا وفً قرارات المحكمة السابقة ،لم ٌحدث أي تقٌٌم كاف
ودقٌق فٌما ٌتعلق بإعالن أن حزب التحرٌر هو منظمة إرهابٌة.
الجمل المقولبة:
ال ٌمكن القول إن الح جج الدفاعٌة التً قدمها مقدم الطلب أمام محاكم الدرجة لم ٌكن لها تأثٌر على
نتٌجة القضٌة .فإن الحجج المذكورة التً ذكرت فً محاكم الدرجة قد تركت إما بدون جواب أو لم
ٌكن هناك أجوبة كافٌة تتعلق بها.
وٌستخلص فً مضمونها أن محاكم الدرجة لم تبٌن بشكل كاف األساس الذي استندت علٌه فً
قراراتها التً اتخذتها على ضوء تكرار الجمل المقولبة ،ولم ٌتم تقٌٌم وجهات النظر القانونٌة التً
تقدم بها مقدم الطلب لمناقشتها أمام المحاكم ،بمقٌاس معقول.
حق القرار المبرر:
وكما هو فً الطلب الذي أمامنا ،فإن كون الهدف األساسً والذي ٌقصد الوصول إلٌه فً القضاٌا
الجزائٌة إظهار الحقٌقة المادٌة وبما ٌتناسب مع حق المحاكمة العادلة لٌس محالً للجدال .ولكن من
وجهة نظر محاكمة عادلة فإن أحد الخصوصٌات الهامة األساسٌة هو ثقة األطراف فً سٌر العدالة
وبناء على ذلك فإن تحقٌق هذا الهدف فً حق القرار المبرر هو أحد أهم العناصر .وفً نتٌجة
القضٌة الملموسة ،فإنه بناء على عدم تقٌٌم ما تقدم به مقدم الطلب من ادعاءات ٌحتمل أنها تغٌٌر
نتٌجة المحاكمة كما ٌتطلب وعدم التدقٌق بهاٌ ،توجب أن ٌصدر القرار وبحسب المادة  36فً
الدستور والتً تشمل ضمان حق محاكمة عادلة فقد تقرر بأنه قد تم انتهاك حق القرار المبرر.
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