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  املرفق

قرار اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الربوتوكـول االختيـاري              
الـدورة   ( باحلقوق املدنيـة والـسياسية     امللحق بالعهد الدويل اخلاص   

  )ة والتسعونـالسابع
  بشأن

  **١٢٤٠/٢٠٠٤البالغ رقم     
  )ال ميثله حمامٍ. (أ. س      :املقدم من  
  .أ. ابن صاحب البالغ، ر  :الشخص املدعى أنه ضحية  
  طاجيكستان      :الدولة الطرف  
  )وىلتاريخ الرسالة األ (٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٦      :تاريخ البالغ  
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨ املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      

  باحلقوق املدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ يف وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن املقبولية    
ي أن  ويـّدع . ١٩٣٧، وهو مواطن طاجيكي من مواليد       .أ. صاحب البالغ هو س     ١-١

 وكان حمتجزاً وقت تقدمي البالغ يف انتظار       ١٩٨٣جيكي أيضاً من مواليد     ، وهو طا  .أ. ابنه ر 
 ٦ من املـادة     ٢ و ١ ضحية انتهاكات حقوقه مبوجب الفقرتني       كان،  )١(تنفيذ عقوبة اإلعدام  

. يةـقوق املدنية والسياس  ـ من العهد الدويل اخلاص باحل     ١٤ من املادة    ١ والفقرة   ٧واملادة  

__________ 

يستني شـانيه  السيد األزهري بوزيد والسيدة كر: شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم          **  
والسيد يوغي إيواساوا والسيدة هيلني كيلر والسيد راجسومر الاله والسيدة زونكي زانيلـي ماجودينـا                

 ثريو والسيد رافائيل ريفاس بوسادا والسري       -يز  ريت والسيد خوسيه لويس برييز شانش     والسيد مايكل أوفاله  
 . والسيدة روث ودجوودناجيل روديل والسيد فابيان عمر سالفيويل والسيد كريستر تيلني

 . عن احملكمة العليا يف طاجيكستان٢٠٠٣أغسطس / آب١٣بعد حكم باإلعدام صدر يف    )١(
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وقد دخل الربوتوكول االختياري حيز التنفيذ بالنسبة للدولـة         .  ميثل صاحب البالغ حمامٍ    وال
  .١٩٩٩أبريل / نيسان٤الطرف يف 

 مـن   ٩٢، وعمالً باملـادة     ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٦وعند تسجيل البالغ يف       ٢-١
اخلاص املعين  النظام الداخلي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها            

. أ. بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة، من الدولة الطرف عدم تنفيذ حكـم اإلعـدام يف ر              
، أبلغـت   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٤ومبوجب مذكرة شفوية مؤرخة     . انتظاراً لنظر اللجنة يف حالته    
  .)٢(ويلةُمنِح العفو ومت ختفيف حكم اإلعدام إىل السجن ملدة ط. أ. الدولة الطرف اللجنة أن ر

  الوقائع كما قدمها صاحب البالغ    
 يف موقع   ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ١٣قُِتل أحد احلراس أثناء سرقة ارُتِكبت يوم          ١-٢

 ألقي القبض علـى     ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ويف  . يف دوشانيب " أورا الدولية "شركة  
غهم أن الشبهات حتيط هبـم      ثالثة أفراد من بينهم ابن صاحب البالغ يف هذا الصدد ومت إبال           

  .الرتكاهبم السرقة والقتل
ة السرقة ويقول صاحب البالغ إن ابنه اعترف يف بداية التحقيقات مبشاركته يف عملي  ٢-٢

 يف االهتام بالتخطيط فقط     يكيهوأكد أنه قام مع شر    .  يف قتل احلارس   ولكنه أنكر أي مشاركة   
.  املبىن من يف مكان آخر      هو رس بينما كان  الرتكاب السرقة وأن شريكيه اآلخرين قتال احلا      

  .ولكن الشرطة وّجهت إليه هتمة القتل
 تشرين  ١٧ويف  .  مبدأ افتراض الرباءة فيما يتصل بابنه      انتهاكويّدعي صاحب البالغ      ٣-٢

ـ    "فزيوين امسه   ـر ابنه يف برنامج تل    ـ ظه ٢٠٠٢أكتوبر  /األول  "مـوزارة الداخليـة تبلِّغك
(VKD soobshchaet)تباره أحد اجملرمني الثالثة املسؤولني عن القتل والـسرقة الـذين مت   ، باع

 ،كما يقول صاحب الـبالغ    كان ذلك،   وقد حدث ذلك دون موافقة ابنه، و      . القبض عليهم 
  .انتهاكاً لقانون اإلجراءات اجلنائية

وأثنـاء  . ويّدعي صاحب البالغ كذلك أن ابنه خضع للتعذيب أثناء التحقيـق األويل     ٤-٢
 ضباط الـشرطة    طلب منه بنه يف مقر دائرة قسم فرومزي لوزارة الداخلية يف دوشانيب           وجود ا 

مث . وقد قام بذلك وترك ضباط الشرطة الغرفة      . فور القبض عليه التوقيع على اعترافات مكتوبة      
وبعد ذلك طلبوا منـه أن يكتـب اعترافـات          . عادوا بعد ذلك بفترة قصرية وبدأوا يف ضربه       

  .البالغ أن ابنه كتب ما أماله عليه ضباط الشرطة حتت وطأة الضربويؤكد صاحب . جديدة
وبعد استكمال التحقيق أتيحت الفرصة البن صاحب البالغ وحماميه لفحص ملـف              ٥-٢

ولكـن  . وجاء يف الوثائق أن ابن صاحب البالغ ُوجِّهت إليه هتمة القتل والسرقة فقط            . القضية

__________ 

ـ     . أ. تبّين من مذكرة قدمتها الدولة الطرف فيما بعد أن حكم اإلعدام على ر               )٢( دة ـمت ختفيفه إىل السجن مل
 . سنة٢٥
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 أن ابنه متهم أيضاً بتهمة توريط       ، احملكمة يقرأ التُّهم   تبني يف احملكمة، عندما أخذ القاضي رئيس      
وبعد اعتراض حمامي   ).  من القانون اجلنائي يف طاجيكستان     ١٦٥املادة  (قُصَّر يف أنشطة إجرامية     

  .وبعد ذلك اتُّهِم ابن صاحب البالغ بالتهمة اإلضافية. أعيدت القضية للتحقيق. أ. ر
قضاة تصرفوا أثناء احملاكمة بطريقة منحازة وغري       وجيادل صاحب البالغ قائالً إن ال       ٦-٢

وعلى سبيل املثـال    . وُيّدعى أهنم جتاهلوا بعض أقوال شهود الدفاع وأقوال املتهمني        . عادلة
كرر املتهمان اآلخران أن ابن صاحب البالغ مل يكن موجوداً أثناء القتل وأنه مل يـشارك يف              

كمت على ابن صاحب الـبالغ وأحـد        وجتاهلت احملكمة هذه األقوال وح    . ضرب احلارس 
  .املتهمني معه باإلعدام

ويف . وقّدم حمامي ابن صاحب البالغ استئنافاً أمام اهليئة االستئنافية يف احملكمة العليا             ٧-٢
  .تاريخ غري حمدد رفضت هيئة االستئناف طلبه وأكدت عقوبة اإلعدام

  الشكوى    
 عن انتهاك حقوق ابنه مبوجـب       يّدعي صاحب البالغ أن الوقائع املعروضة تكشف        -٣

 ١٤ من املادة    ١الفقرة  مبوجب   نظراً لتعذيبه من أجل إرغامه على االعتراف بذنبه؛ و         ٧املادة  
 من  ٢ و ١الفقرتني  مبوجب  نظراً ألن احملكمة كانت منحازة وجتاهلت بعض أقوال الشهود؛ و         

  . فيها املعايري األساسية للعدالة نظراً ألن ابنه ُحِكم عليه باإلعدام بعد حماكمة مل تتوفر٦املادة 

  ة الطرفمالحظات الدول    
 مالحظاهتا على األسـس املوضـوعية       ٢٠٠٦مارس  / آذار ١قدمت الدولة الطرف يف       ١-٤

  .للبالغ يف شكل مذكرتني منفصلتني أعدهتما احملكمة العليا ومكتب املّدعي العام يف طاجيكستان
مـع  يف اتفـاق    فقد دخل ابن صاحب البالغ      : ةوتشري احملكمة العليا إىل وقائع القضي       ٢-٤

 وكالمها قاصران، الرتكاب سرقة مبلغ كبري مـن         ،.وشخص آخر ُيدعى أ   . شخص ُيدعى د  
 تـشرين   ١٣ويف صباح   ". أورا الدولية "املال موجود يف الشركة اليت يعمل فيها، وهي شركة          

 صاحب البالغ على    وهناك أشار ابن  .  ذهب مع شريكيه إىل مقر الشركة      ٢٠٠٢أكتوبر  /األول
وعنـدما غـادر    . أن يأخذ استراحة لتناول الغداء واقترح أن حيل حمله يف غيابـه           . احلارس س 

احلارس املكان دخل ابن صاحب البالغ وشريكاه املبىن وبدآ يف تقطيع خزانة الشركة جبهـاز               
بـن   من دوالرات الواليات املتحدة قـام ا       ٦ ٢٠٢ويف داخل اخلزانة وجدوا مبلغ      . كهربائي

وعندما عـاد   . وبعد ذلك قرروا قتل احلارس إلخفاء السرقة      . صاحب البالغ بتقسيمها بينهم   
.  بعد الظهر، أمسكه ابن صاحب البالغ من اخللف بينما ضربه أ           ٠٠/١٣احلارس قرابة الساعة    

يف ضربه على رأسه بالقضيب     . وسقط احلارس واستمر د   . على رأسه باستعمال قضيب معدين    
  .إصابتهمتأثراً بومات احلارس . ضربات إضافية.  ابن صاحب البالغ ودووّجه. املعدين
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وتقول احملكمة العليا إن إدانة ابن صاحب البالغ تقررت ليس فقط باعترافاته أثنـاء               ٣-٤
التحقيق األويل اليت أكدها جزئياً بنفسه يف احملكمة، ولكن أيضاً بأقوال شريكيه وأقوال عدة              

استنتاجات خبري الطب الـشرعي     باألدلة اجملموعة و  باجلرمية و تقارير فحص موقع    ب و ،شهود
  . ها يف احملكمةتاألدلة األخرى اليت فحصب وكذلك ،واستنتاجات اخلبري البيولوجي

وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البالغ يف هذا البالغ تالحظ احملكمة العليا أوالً فيما               ٤-٤
قد . أ.  عليها باإلكراه أثناء التحقيق األويل، أن ر   يتعلق باالعترافات اليت ُيّدعى أنه مت احلصول      

ويف هـاتني   . ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٧أكتوبر و / تشرين األول  ١٩مت استجوابه يف    
اللـذين اسـتأجرمها    . وأ. املناسبتني اعترف متاماً مبشاركته يف القتل، يف حضور احملاميني م         

وتالحظ احملكمة العليا أنـه مل      . كراهيف ظروف ال تسمح بأي شكل من أشكال اإل        مبعرفته،  
تكن هناك أي شكوى من ابن صاحب البالغ أو من حمامييه طوال التحقيق مـن اسـتخدام     

وباإلضافة إىل ذلـك ال يتـضمن       . التعذيب أو غريه من أشكال املعاملة الالإنسانية أو املهينة        
  . ملف القضية أي إشارة يف هذا الصدد

وترفض احملكمة العليا كذلك ادعاءات صاحب البالغ بأن احملكمة كانت منحـازة              ٥-٤
وحتتج احملكمة بأن ستة شـهود  . جتاهلت أقوال الشهود باعتبارها ادعاءات ال أساس هلا   أهنا  و

أدلوا بشهادهتم أثناء اجللسة األوىل للمحاكمة ومت تقييم كل شهادة تقييماً قانونياً على النحو              
  .كانت أساساً الستنتاج أن املتهم مذنبالواجب و

، أكدت  "وزارة الداخلية تبلغكم  "وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البالغ بشأن إذاعة          ٦-٤
احملكمة العليا أن التأكيد يف إذاعة تلفزيونية على أن ابن صاحب البالغ هو اجملرم ال يعين أنه                 

  .رماً إال مبوجب حكم حمكمةإذ ال ميكن اعتبار ابن صاحب البالغ جم. هو اجملرم حقاً
 مـن   ١٦٥ ابنه بالتهم مبوجب املادة      إعالنوبالنسبة الدعاءات صاحب البالغ بعدم        ٧-٤

 هالً مبوجـب هـذ    ـب البالغ قد اهتم فع    ـالقانون اجلنائي تؤكد احملكمة العليا أن ابن صاح       
 ٢٨يف  ، وأنه مت اإلبقـاء علـى هـذه التهمـة            ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ يف   ادةـامل

  .بعد حتريات إضافية ٢٠٠٣يونيه /حزيران
مبوجب . أ.  ال تعتقد بأن حقوق ر     أهناخلصت احملكمة العليا إىل     يف ضوء ما سبق     و  ٨-٤

  .العهد تعرضت لالنتهاك
. وأشار مكتب اإلدعاء العام يف مذكرته بإسهاب أيضاً إىل الوقائع ومداوالت القضية  ٩-٤

ويالحظ أيضاً أنه مل . ن صاحب البالغ تقوم على أساس قويوحيتج بأن املسؤولية اجلنائية الب
تكن هناك شكوى من ابن صاحب البالغ أو من حمامييه أثناء التحقيق أو يف احملكمة عن أي                 

وكان التوصيف القـانوين    . استعمال ألساليب غري قانونية يف التحقيق من جانب املسؤولني        
ومل حيدث أي انتـهاك لقـوانني       . اً صحيحاً لألفعال اليت ارتكبها ابن صاحب البالغ توصيف      
  .اإلجراءات اجلنائية أثناء فحص القضية يف احملكمة
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  تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
. ٢٠٠٩يوليه / متوز٦قدم صاحب البالغ تعليقاته على مالحظات الدولة الطرف يف   ١-٥

ويقـول إن  . القتـل جرميـة   اف بذنبه يف     بأن احملققني أرغموا ابنه على االعتر      هوكرر تأكيد 
على االعتـراف   بأن ابنه أُرغم    احملكمة العليا ومكتب املدعي العام مل يفندا يف رديهما ادعاءه           

وحىت لو كان ابنه قد اعترف أثناء التحقيق يف حضور احملامي فإن هذا             . بذنبه يف جرمية القتل   
دولة الطرف أي دليل يثبـت أن ابنـه مل           بينما كان حمبوساً، ومل تقدم ال      عانتزاالعتراف قد   
 ويقول صاحب البالغ إن أي دولة طرف يف العهد تضطلع مبسؤولية التحقيق             .خيضع لإلكراه 

وكما يقول صاحب البالغ    . يف أعمال التعذيب، ولكن مل جير أي حتقيق دقيق يف هذه احلالة           
  .عدم وقوع التعذيبفإن عدم وجود شكوى من ابنه أو من حمامييه بسبب التعذيب ال يعين 

أكتوبر /يف تشرين األول   املذاع   التلفزيوينالربنامج  وأخرياً يوضح صاحب البالغ أن        ٢-٥
شر إىل ابنه وشريكيه يف االهتام باعتبارهم مشتبه فيهم ولكن باعتبارهم جمـرمني             ي مل   ٢٠٠٢

  .ارتكبوا جرمية القتل والسرقة

  مالحظات إضافية من الدولة الطرف    
 كررت الدولة الطـرف     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١شفوية مؤرخة   يف مذكرة     -٦

   .مالحظاهتا السابقة بالتفصيل

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
نـسان أن  قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما يتعني على اللجنة املعنية حبقوق اإل               ١-٧

ظامها الداخلي ما إذا كان االدعاء مقبوالً أم غري مقبول مبوجب            من ن  ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .أحكام الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد

 مـن الربوتوكـول     ٥مـن املـادة     ) أ(٢ الفقرة   وفقاً ملا تقتضيه  وتالحظ اللجنة،     ٢-٧
االختياري، أن هذه املسألة ذاهتا ليست حمل دراسة مبوجب أي إجراء آخر مـن إجـراءات                

  .حقيق الدويل أو التسوية الدوليةالت
وتالحظ اللجنة ادعاء صاحب البالغ بأن احملققني أرغموا ابنه على االعتراف بذنبه              ٣-٧

وقد أنكرت الدولة الطـرف هـذه   .  من العهد  ٧ انتهاكاً للمادة    ، وهو ما ميثل   يف جرمية قتل  
ابن صاحب البالغ أو االدعاءات باعتبارها بدون أساس وأشارت إىل أنه مل حيدث قط أن قام 

ويف .  أي ادعاءات من هذا القبيل أثناء التحقيق األويل أو يف احملكمـة            باإلعراب عن حمامياه  
غياب أي معلومات ذات صلة يف امللفات يف هذا الصدد، مبا يف ذلك وصف األعمال املدعاة                

رتكاهبا، أو   باألشخاص املدعى قيامهم با    أو أي معلومات تتعلق   من سوء املعاملة أو التعذيب      
أي تقارير طبية يف هذا الصدد، ويف غياب أي تفسري من صاحب البالغ لعدم إثـارة هـذه                
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أن هذا اجلـزء مـن      إىل  االدعاءات أمام السلطات املختصة يف ذلك احلني فإن اللجنة ختلص           
 ٢قبولة ولذلك تعتربه غري مقبول مبوجـب املـادة   مالبالغ غري مدعوم بأدلة كافية ألغراض      

  . من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) ب(٢ة والفقر
 مـن   ١اكات للفقـرة    ـوقد ادعى صاحب البالغ أيضاً بعبارات عامة وقوع انته          ٤-٧
 نظراً ألن حماكمة ابنه اشتملت على عدد من املخالفات املزعومة، وأن احملكمـة              ١٤ادة  ـامل

. داً مـن الـشهود    أخفقت يف مراعاة عدد من القرائن واألقوال ورفضت أن تستدعي عـد           
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد ردت بعدم حدوث انتهاكات إجرائية حلقـوق ابـن               

وتالحظ كذلك أن ادعاءات صاحب البالغ تفتقر إىل الدقة         . صاحب البالغ يف هذه القضية    
وتكـرر  . والدعم باألدلة وتتجه إىل الطعن أساساً يف طريقة قبول احملاكم لألدلة وتقييمها هلا            

بأن األمر يرجع عموماً إىل حماكم الدول األطراف لتقييم الوقائع           )٣(لجنة سوابقها القانونية  ال
واألدلة يف أي قضية بعينها، إال إذا أمكن إثبات أن التقييم كان تعسفياً بصورة واضـحة أو                 

ويف عدم وجود أي معلومات ذات صلة يف امللفات يف هذا الـصدد             . يبلغ حد إنكار العدالة   
لجنة تعترب أن هذه االدعاءات خاصة ليست مدعومة بأدلة كافية ألغراض قبوهلا، وبناًء             فإن ال 

  . من الربوتوكول االختياري٢على ذلك فإن هذا اجلزء من البالغ غري مقبول مبوجب املادة 
 ابنه كان موضع انتهاك نظراً لتصويره       براءةوادعى صاحب البالغ أيضاً أن افتراض         ٥-٧

وتالحظ اللجنة أنه ال يوجد يف ملف . يف إذاعة تلفزيونية متهماً بالسرقة والقتل    باعتباره جمرماً   
ويف هذه الظروف، . هذه القضية ما يشري إىل أن هذا االدعاء قد أثري على اإلطالق يف احملكمة        

ومع عدم وجود أي معلومات ذات صلة يف امللفات، فإن اللجنة تقرر أن هذا اجلـزء مـن                  
 ٢غري مقبول مبوجـب املـادة       تعتربه  لذلك  ودلة كافية ألغراض قبوله     البالغ غري مدعوم بأ   

  .  من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) ب(٢والفقرة 
ة أنه من الـضروري فحـص بقيـة         ويف ضوء االستنتاجات السابقة ال تعترب اللجن        ٦-٧

  . من العهد٦صاحب البالغ بصورة منفصلة مبوجب املادة ادعاءات 
  : تقرر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانوبناًء عليه  -٨

 مـن   ٥من املـادة    ) ب(٢ والفقرة   ٢أن البالغ غري مقبول مبوجب املادة         )أ(  
  الربوتوكول االختياري؛

  .أن يبلغ هذا القرار للدولة الطرف وصاحب البالغ  )ب(  
وسيصدر . ياعتمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو النص األصل          [

  ].الحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إىل اجلمعية العامة
        

__________ 

، ١٩٩٥أبريل / نيسان ٣ املقبولية يف    ، قرار بشأن عدم   يكااإيرول سيمس ضد جام   ،  ٥٤١/١٩٣البالغ رقم    )٣(
 .٢-٦الفقرة 


