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احلقوقالعهد الدويل اخلاص ب
 املدنية والسياسية

   املعنية حبقوق اإلنساناللجنة
  والتسعونة الدورة الثامن

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦ إىل ٨

  قرار    

  ١١٧٤/٢٠٠٣البالغ رقم     
  صاحب البالغ      :املقدم من

  )ال ميثله حمام(كهروللو مينبويف با  :الشخص املدعى أنه ضحية
  طاجيكستان      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٣مايو / أيار٢٠      :تاريخ البالغ

 ٩٢/٩٧قرار املقرر اخلاص املتخذ مبوجب املادة             :الوثائق املرجعية
مـايو  / أيـار  ٢١واحملال إىل الدولة الطرف يف      

  )مل يصدر يف شكل وثيقة( ٢٠٠٣
  ٢٠١٠مارس / آذار١٩    :تماد القرارتاريخ اع
انتــهاكات لإلجــراءات اجلنائيــة يف قــضية       :املوضوع

  إعدام  عقوبة
عدم تعاون الدولة الطرف، تقييم الوقائع واألدلة            :املسائل اإلجرائية
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مة غري عادلة، إمكانية    احتجاز غري قانوين، حماك       :املسائل املوضوعية
االستعانة مبحام خيتاره الشخص بنفسه، احلق يف       

  .واستجواهبم حضور الشهود
 ٢ و ١ والفقـرتني    ؛٦ة   من املاد  ٢ و ١الفقرتني    :مواد الربوتوكول االختياري

  .١٤من املادة ) هب و(٣ والفقرة ؛٩من املادة 
  ٢      :مواد العهد

  ]مرفق[
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  املرفق

قوق اإلنسان مبوجب الربوتوكول االختياري     قرار اللجنة املعنية حب       
امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية            

  )والتسعونثامنة ال  الدورة(
  بشأن

  **١١٧٤/٢٠٠٣البالغ رقم     
  )ال ميثله حمام(باكهروللو مينبويف       :املقدم من

  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية  
  انطاجيكست      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٣مايو / أيار٢٠      :تاريخ البالغ  
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨ املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      

  باحلقوق املدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠مارس / آذار٢٩ يف وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن املقبولية    
يقـضي يف الوقـت     و مواطن طاجيكي    وهباكهروللو مينبويف   و  صاحب البالغ ه    ١-١

 أنه ضحية النتهاك الدولـة الطـرف حلقوقـه          ويدعياحلايل عقوبة سجن يف طاجيكستان،      
 ٣ و ١، والفقـرتني    ٩ مـن املـادة      ٢ و ١؛ والفقرتني   ٦ من املادة    ٢ و ١مبوجب الفقرتني   

  . وال ميثل صاحب البالغ حمامٍ.  من العهد١٤من املادة ) هو ب(

__________ 

 ،السيد األزهري بوزيد  و ، عبد الفتاح عمر   السيد :شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم          **  
 ،والـسيد يـوغي إيواسـاوا    ، والسيد أمحد أمني فتح اهللا   ، والسيد حمجوب اهليبة   ،والسيدة كريستني شانيه  

نطـوانيال  والسيدة يوليا أ   ،ي ماجودينا  والسيدة زونكي زانيل   ، والسيد راجسومر الاله   كيلر،والسيدة هيلني   
 والسيد رافائيـل ريفـاس      ، ثريو -انشيز  س والسيد خوسيه لويس برييز      ،والسيد مايكل أوفالهريت   ،موتوك
 . والسيد كريستر تيلني، والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسري ناجيل روديل،بوسادا
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، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، عن طريق مقررها         ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢١ويف    ٢-١
من نظامها الداخلي، مـن      ٩٢اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة، وفقاً للمادة         

الدولة الطرف أن توقف تنفيذ احلكم باإلعدام الصادر حبق البالغ، ريثما تفرغ اللجنة مـن               
  .  يف قضيتهالنظر

  الوقائع املزعومة كما عرضها صحاب البالغ    
. ، احتجز صاحب البالغ لالشتباه يف قيامه بسرقة       ٢٠٠٠ نوفمرب/تشرين الثاين  ١يف    ١-٢

وأثناء االسـتجوابات، اعتـرف     . ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ومل توجه إليه هتم حىت      
ويف ذلك الوقـت،    . ١٩٩٧أكتوبر  /صاحب البالغ بأنه ارتكب جرمية قتل يف تشرين األول        

ومت هتديده بالقتل   . كان يعمل يف وزارة الداخلية، وطلب منه رئيسه أن يقتل أحد الضحيتني           
، ١٩٩٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٥ويف  . هو وأسرته يف حالة عدم قيامه بقتل هذا الشخص        

 رأس   نفـذت يف   عندما كان يف نفس السيارة مع الضحيتني، أطلق النار، ولكن الرصاصـة           
  . لنيجومات كل من الر. الضحية املقصودة وأصابت أيضاً رجالً كان جالساً جبواره

. وأثناء سري التحقيقات، ُرفض لصاحب البالغ أن يلجأ إىل حمامٍ خيتـاره بنفـسه               ٢-٢
يكن لديه حمام ملدة ثالثة أشهر، بالرغم من أن املساعدة القانونية إجبارية، مبوجب قانون               ومل

جلنائية، يف القضايا اليت تنطوي على عقوبة اإلعدام ابتداًء من التحقيقات السابقة            اإلجراءات ا 
ويف وقت الحق، مت تعيني حمام عام له، غري حاصل علـى تـرخيص ملمارسـة                . للمحاكمة

وباإلضافة إىل ذلك، فإن األمر الذي مت مبوجبه تعيني هذا احملامي غري صحيح، ذلك              . احملاماة
 ٧، يف حني أن صاحب البالغ مل حيتجـز إال يف            ٢٠٠٠يناير  / الثاين  كانون ٢٠أنه صدر يف    
  . ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين

، أدين بارتكاب جرمية قتل مع سبق اإلصرار والترصـد          ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٩ويف    ٣-٢
وأثناء احملاكمة، متكن صاحب الـبالغ مـن        . ضد شخصني أو أكثر وحكم عليه باإلعدام      

ره بنفسه، وطلب احملامي إجراء اختبارات جنائية إلثبات أن حـاليت           احلصول على حمامٍ اختا   
واعترف صاحب البالغ بأنه    . ورفضت احملكمة هذا الطلب   . الوفاة نتجتا عن رصاصة واحدة    

ارتكب جرمية القتل، ولكنه أضاف أن واحدة فقط من حاليت الوفاة حدثت بسبب القتل مع               
وجتاهلت احملكمة هذا األمـر  . تل من غري قصدسبق اإلصرار والترصد، وأن الشخص الثاين ق  

  . فضالً عن طلب احملامي باستدعاء شهود إضافيني
غري أنه نتج   . ورفضت حمكمة النقض دعوى نقض احلكم املقدمة من صاحب البالغ           ٤-٢

عن استئناف لدى رئاسة احملكمة العليا يف إطار إجراء املراجعة القضائية إلغاء احلكـم وُردَّت          
واستند هذا القرار إىل العيـوب      . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١١عادة احملاكمة يف    القضية إل 

هوية ) ٢(عدم وجود مساعدة قانونية خيتارها صاحب البالغ بنفسه؛ و        ) ١: (اإلجرائية التالية 
عدم التحقيق يف احتمال أن تكون وفاة الضحية        ) ٣(صاحب البالغ مل حتدد حتديداً كامالً؛ و      
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وأرسلت القضية إىل نفس احملقق الذي أجرى التحقيقـات األوىل          . ملصادفةالثانية حدثت با  
ومرة أخرى، فإن احملامي الـذي      . وكان متحيزاً، وكانت له مصلحة يف نتيجة التحقيق الثاين        

وُيزعم أن هذا احملامي وقع على . اختاره صاحب البالغ رفضه القاضي، الذي عني حمامياً آخر
  . ب البالغ ومل يبلغه حبقه يف دراسة مستندات التحقيقلم صاحعوثائق إجرائية دون 

غـري أن   . وأثناء حماكمته الثانية، مت إثبات أن رصاصة واحدة قتلت كلتا الضحيتني            ٥-٢
 ٢٤باإلعدام على صـاحب الـبالغ يف   احملكمة جتاهلت هذه احلقيقية وحكمت مرة أخرى        

  .٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
 أثناء مراجعة قضيته على مـستوى الـنقض،         ومل يسمح لصاحب البالغ باحلضور      ٦-٢

  .بالرغم من أن هذا من حقه مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية الطاجيكي
 بالرفض من   ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥وقوبلت دعوى النقض اليت أقامها يف         ٧-٢

ية وباملثل، ُرفض أيضاً طلب املراجعـة القـضائ       . جانب الكوليجيوم اجلنائي للمحكمة العليا    
ويؤكد صاحب البالغ أن املسألة نفسها ليـست قيـد          . الذي قدمه إىل رئيس احملكمة العليا     

النظر يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وأنه قد استنفذ مجيع                
  . سبل االنتصاف احمللية املتاحة

  الشكوى    
، ذلك أنه يدعي أن حقه يف       ٢٦ من املادة    ٢ و ١يستشهد صاحب البالغ بالفقرتني       ١-٣

   .احلياة قد انتهك بسبب احلكم الظامل الذي أصدرته حمكمة غري خمتصة
 قد انتـهكت    ٩ من املادة    ٢ و ١ صاحب البالغ أن حقوقه مبوجب الفقرتني        ييدع  ٢-٣

  . بالنظر إىل أن احتجازه كان غري قانوين وأنه مل يبلغ بالتهم املوجهة له ملدة تزيد على أسبوع
، ذلك أنه يدعي أن احملكمة مل تكن ١٤ من املادة ١يستشهد صاحب البالغ بالفقرة   ٣-٣

  . نزيهة ألهنا جتاهلت شهاداته ونتائج االختبارات اجلنائية
 مـن   ١٤من املادة   ) ب(٣ صاحب البالغ أن حقوقه انتهكت مبوجب الفقرة         ييدع  ٤-٣

العهد، بالنظر إىل أنه مل حيصل على حمام ملدة ثالثة أشهر وألنه مل يتمكن من أن ميثله حمـام                   
وعالوة على ذلك، مل يكن احملامي املعني له حيمل رخصة ملمارسة مهنـة             . خيتاره هو بنفسه  

  .  التواصل معهاحملاماة وأنه مل يتمكن من
، نظراً ألن احملكمة جتاهلت طلب احملامي )ه(٣يستشهد صاحب البالغ أيضاً بالفقرة   ٥-٣

  . باستدعاء شهود إضافيني
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  رسالة الدولة الطرف وعدم معاجلتها مسأليت املقبولة واألسس املوضوعية     
، أكدت الدولة الطرف أنه صـدر عفـو عـن          ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣يف    ١-٤

 وخففت عقوبة اإلعدام الـصادرة يف حقـه إىل          ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٤صاحب البالغ يف    
  .  سنة٢٠عقوبة السجن ملدة 

وُدعيت الدولة الطرف إىل تقدمي مالحظاهتا بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية             ٢-٤
 وتالحظ اللجنـة  . ٢٠٠٥يوليه  /ووجهت هلا رسالة تذكريية يف متوز     . ٢٠٠٣مايو  /يف أيار 

وتأسف اللجنة لعدم تقدمي الدولة الطرف أي معلومات فيما يتعلق          . عدم تلقي أي معلومات   
وتـشري إىل أن مبوجـب الربوتوكـول        . مبقبولية البالغ أو جوهر ادعاءات صاحب البالغ      

نـات خطيـة    ا، يتعني على الدولة الطرف املعنية أن تقدم إىل اللجنة شروحاً أو بي            الختياريا
ويف .  وسبيل االنتصاف، إن وجد، الذي ميكن أن تكون قد اختذته بشأهنا           توضح فيها املسألة  

يالء االعتبار الواجب إلدعاءات صاحب البالغ  إحالة عدم تلقي رد من الدولة الطرف، جيب         
  . يف حدود ما دعمت به من أدلة مناسبة

  عدم تقدمي صاحب البالغ معلومات إضافية    
ان وجوده يف الوقت احلـايل، مل يقـدم أي         إن صاحب البالغ، الذي ال ُيعرف مك        -٥

خر آو. هها إليهيتعليقات على رسالة الدولة الطرف، بالرغم من الرسائل التذكريية اليت مت توج
وأرسـلت إليـه    . ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٢لة مت تلقيها من صاحب البالغ كانت بتاريخ         ارس

، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥طلبات متكررة ملعرفة ما إذا كان يرغب يف متابعة قـضيته، يف             
  . وظلت هذه الطلبات دون رد

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

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

و غري مقبول مبوجـب      من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أ           ٩٣للمادة  
من ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة        . الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد   

 من الربوتوكول االختياري، من أن هذه املسألة نفسها ليست قيد النظـر مبوجـب               ٥املادة  
  . إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

 علماً بادعاءات صاحب البالغ ومفادها أن احملاكمة كانت غري عادلة           وحتيط اللجنة   ٢-٦
 أهنا جتاهلت شهاداته ونتائج االختبارات اجلنائيـة منتهكـة بـذلك            إىلوغري نزيهة، بالنظر    

وغري أهنا الحظت أن هذه االدعاءات تتصل إىل حد كـبري بتقيـيم    . ١٤ من املادة    ١ الفقرة
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 يقع  هوتعيد التأكيد على أن    )١(هاهوتشري اللجنة إىل فق   . دلةحماكم الدولة الطرف للوقائع واأل    
على عاتق حماكم الدول األطراف يف العهد، عموماً، تقييم الوقائع واألدلة يف قضية بعينـها،               

وال تبني املستندات   . الةدأو يشكل إنكاراً للع    مل يثبت أن هذا التقييم يشوبه تعسف واضح        ما
وبناًء علـى ذلـك،   . ية القضائية شابتها عيوب من هذا القبيلاملعروضة على اللجنة أن العمل   

ترى اللجنة أن صاحب البالغ مل يدعم ادعاءاته بأدلة كافية ألغراض املقبولية وبذلك تكون              
  .  من الربوتوكول االختياري٢االدعاءات غري مقبولة وفقاً للمادة 

ز غري القانوين وعدم    وتالحظ اللجنة كذلك أن ادعاء صاحب البالغ بشأن االحتجا          ٣-٦
.  من العهـد   ١٤ من املادة    ٢ و ١كثر من أسبوع وفقاً للفقرتني      ألإبالغه بالتهم املوجهة إليه     

، ١٤مـن املـادة    )هب و(٣كما تالحظ اللجنة ادعاءات صاحب البالغ يف إطار الفقـرة      
امي املعني  وأنه مل يتمكن من التواصل مع احمل       ؛ومفادها أنه مل حيصل على حمامٍ ملدة ثالثة أشهر        

 مل يكن   ، يف حني أن احملامي املعني     يممثالً مبحامٍ من اختياره الشخص    للدفاع عنه؛ وأنه مل يكن      
غري أن اللجنة تالحظ أن صاحب البالغ مل يدعم هـذه           . حيمل رخصة ملمارسة مهنة احملاماة    

ل بـصاحب   االدعاءات بأدلة كافية يف رسالته األوىل وأن اللجنة مل تتمكن من إعادة االتصا            
ويف هذه األحوال،   . البالغ للحصول على مزيد من املعلومات بالرغم من احملاوالت العديدة         

ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البالغ غري مدعمة بأدلة كافية ألغراض املقبولية وبالتايل فإن      
  .  من الربوتوكول االختياري٢هذه االدعاءات غري مقبولة مبوجب املادة 

، تالحظ  ٦ من املادة    ٢ و ١ق بادعاءات صاحب البالغ مبوجب الفقرتني       وفيما يتعل   ٤-٦
اللجنة أن رسالة الدولة الطرف اليت تفيد بأنه مت ختفيف عقوبة اإلعدام الـصادرة يف حـق                 

ويف ضوء ذلك، وبالنظر إىل استنتاج اللجنة بعدم وجود         .  سنة سجن  ٢٠صاحب البالغ إىل    
 من العهد يف هذه القضية، ترى اللجنـة أن          ١٤دة  انتهاك حلقوق صاحب البالغ مبوجب املا     

  .  من الربوتوكول االختياري٢هذا اجلزء من البالغ غري مقبول أيضاً، مبوجب املادة 
  :وبناء على ذلك تقرر اللجنة ما يلي  -٧

   من الربوتوكول االختياري؛٢عدم مقبولية البالغ مبوجب املادة   )أ(  
  . ة الطرف وصاحب البالغأن يبلغ هذا القرار إىل الدول  )ب(  

وسيـصدر الحقـاً   . اعتمد باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، والنص اإلنكليزي هو األصل     [
  .]باللغات العربية والصينية والروسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إىل اجلمعية العامة

        
__________ 

 قرار بشأن املقبولية، اعتمد يف       ضد جامايكا،  إيرول سيمس ،  ٥٤١/١٩٩٣سبيل املثال البالغ رقم     انظر على    )١(
والـبالغ  . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠ قرار بعدم املقبولية مؤرخ      ضد كندا، . ك. وب،  ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٣

بوندارينكو ضـد   ،  ٨٨٦/١٩٩٩ والبالغ رقم    ؛ريدل ريدينشتاين وآخرون ضد أملانيا    ،  ١١٨٨/٢٠٠٣رقم  
 .  قرار باملقبوليةآخرون ضد أملانيا،آريرت و، ١١٣٨/٢٠٠٢ والبالغ رقم ؛بيالروس


