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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة والتسعون

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦ إىل ٨

  اآلراء    

  ١٥٥٢/٢٠٠٧البالغ رقم     
  )ها حمامٍلثِّميال  (السيدة تاتيانا لياشكيفيتش      :املقدَّم من  
  صاحبة البالغ السيد أندريه لياشكيفيتش، ابن  :الشخص املّدعى أنه ضحية  
  أوزبكستان       :الدولة الطرف  
تاريخ تقـدمي   ( ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٤      :تاريخ البالغ  

  )الرسالة األوىل
خذه املقرر اخلـاص مبوجـب      القرار الذي اتّ   -      :الوثائق املرجعية  

ـ  ٩٧ املادة  ٤ال إىل الدولـة الطـرف يف         واحمل
  ؛)مل يصدر يف شكل وثيقة (٢٠٠٧أبريل /نيسان

 القـرار   - CCPR/C/92/D/1552/2007  الوثيقة -          
  . ٢٠٠٨مارس / آذار١٣بشأن املقبولية املعتمد يف 

  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٣    :تاريخ اعتماد هذه اآلراء  
ل احملاكمة غري العادلة، ممارسة التعـذيب خـال             :املوضوع  

  التحقيق األولّي، وإساءة املعاملة 

__________ 

 .ر من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانُعمِّمت الوثيقة بقرا  *  
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االحتجاز التعّسفي، والتعذيب، واحملاكمة غـري          :ةاملسائل املوضوعي  
العادية، وظـروف االحتجـاز، واإلحـضار       

  احملكمة أمام
  املطالبةاستنفاد سبل التظلّم احمللية؛ مستوى إثبات      :املسائل اإلجرائية  
  ١٤ و١٠ و٩ و٧ و٢      :دمواد العه  
  ٥من املادة ) ب(٢الفقرة   :يالربوتوكول االختيارمواد   
وق اإلنسان، مبوجـب    ـة حبق ـ، اعتمدت اللجنة املعني   ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٣يف    

 ميثل آراءهـا بـشأن   ه من الربوتوكول االختياري، النص املرفق باعتبار٥ من املادة   ٤الفقرة  
   .١٥٥٢/٢٠٠٧البالغ رقم 

  ]مرفق[
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  رفقامل

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

  )الدورة الثامنة والتسعون(والسياسية 
  بشأن

  **١٥٥٢/٢٠٠٧البالغ رقم     
  )ال ميثِّلها حمامٍ(السيدة تاتيانا لياشكيفيتش       :املقدَّم من  
  السيد أندرية لياشكيفيتش، ابن صاحبة البالغ  : ضحيةالشخص املّدعى أنه  
  أوزبكستان      :الدولة الطرف  
تاريخ تقـدمي    (٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٤      :تاريخ البالغ  

  )الرسالة األوىل
  ٢٠٠٨مارس / آذار١٣    :تاريخ قرار املقبولية  
د الدويل اخلاص    من العه  ٢٨، املُنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      

  باحلقوق املدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠مارس /آذار ٢٣يف وقد اجتمعت   
م إىل اللجنة املعنيـة     دِّ، الذي قُ  ١٥٥٢/٢٠٠٧ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

، مبوجب الربوتوكول االختياري امللحـق  نيابة عن السيد أندرية لياشكيفيتش حبقوق اإلنسان   
  قوق املدنية والسياسية،بالعهد الدويل اخلاص باحل

 الـبالغ   ةها هلا صـاحب   ت مجيع املعلومات املكتوبة اليت أتاح     وقد وضعت يف اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  
__________ 

الـسيد األزهـري    ، و مر السيد عبد الفتاح ع    :أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم    شارك يف دراسة هذا البالغ      **
ي غوالسيد أمحد أمني فتح اهللا، والـسيد يـو        بوزيد، والسيدة كريستني شانيه، والسيد حمجوب اهليبة،        

 ةوالـسيد  راجسومر الاله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينـا،         السيدة هيلني كيلر، والسيد   إيواساوا، و 
والـسيد  ،   ثريو -  والسيد خوسيه لويس برييز سانشيز     السيد مايكل أوفالهريت،  يوليا أنطونيال موتوك، و   

  .رافائيل ريفاس بوسادا، والسري ناجيل روديل، والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيد كريستر تيلني
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   من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤اآلراء مبوجب الفقرة     
 ١٩٤٨يف عام   تاتيانا لياشكيفيتش، مواطنة روسية ُولدت      صاحبة البالغ هي السيدة       -١

وتقدِّم البالغ نيابة عن ابنها، السيد أندرية لياشكيفيتش، وهـو          . وتقيم حالياً يف اوزبكستان   
 ويقيم أيضاً يف اوزبكستان، وكان، وقت تقدمي الـبالغ،          ١٩٧٧مواطن روسي ُولد يف عام      

 ٢ عاماً عقب إدانته من ِقبل حمكمـة مدينـة طـشقند يف              ٢٠يقضي حكماً بالسجن مدته     
 أن ابنها ضـحية انتـهاك       وتدَّعي صاحبة البالغ  .  يف قضية قتل وسلب    ٢٠٠٤مارس  /آذار

 وال ميثِّـل    . من العهد  ١٤ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٢بكستان ميّس حقوقه مبوجب املواد      ارتكبته أوز 
  .صاحبة البالغ حمامٍ

  املعلومات األساسية الوقائعية     
 ابـن صـاحبة     ، خلُصت حمكمة مدينة طشقند إىل أن      ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢يف    ١- ٢

مذنب بارتكابه القتل مقترناً بظروف مشدَّدة والسطو مع اسـتخدام العنـف،             البالغ
ووفقاً ملا أفادت به احملكمة، فإن ابـن صـاحبة          .  عاماً ٢٠بالسجن ملدة    وُحكم عليه 

أغسطس / آب ٦سايفوتدينوف أثناء وجوده يف شقّة صاحبة البالغ يف          . أ البالغ قتل السيد  
ومن أجل إخفاء واقعة القتـل،      . الء على مبلغ من املال خيص الضحية       هبدف االستي  ٢٠٠٣

أخذ ابن صاحبة البالغ جثة السيد سايفوتدينوف إىل قبو املبىن وقطّعها إرباً ووضعها داخـل            
   .٢٠٠٣أغسطس / آب٧مث ألقى األكياس يف قناة ساالر يف طشقند خالل ليلة . أكياس

، مـن ِقبـل شـعبة       ٢٠٠٤بريل  أ/ نيسان ١٣  وُنظر يف القضية يف االستئناف، يف       ٢-٢
االستئناف التابعة حملكمة مدينة طشقند، اليت طّبقت عفواً رئاسياً وخفّفت عقوبة ابن صاحبة             

كما ُعرضت القضية على احملكمة العليا يف مناسبات        . البالغ بأربع سنوات مع متسُّكها بإدانته     
ريخ غري حمدَّد، نظرت الغرفة اجلنائية      ويف تا . خمتلفة من خالل طلبات إلجراء مراجعة قضائية      

 .)١(التابعة للمحكمة العليا يف القضية وأيَّدت إدانة السيد لياشكيفيتش

لقد أذنت له ببيع بعض األشياء الثمينة اخلاصة   . وتدَّعي صاحبة البالغ أن ابنها بريء       ٣-٢
ـ       باألسرة وكان ذلك هو سبب معرفته بالسيد         ك سايفوتدينوف الذي اشـترى بعـض تل

__________ 

ومن خالل اثنني من هذه الردود، املؤّرخني       .  رداً تلقّتها من احملكمة العليا     ١٣غ نسخاً من    تقدِّم صاحبة البال   )١(
، واملوقّعني من ِقبل السيد كازانوف، نائـب        ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨ و ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٤

ئية، مت إبالغ صاحبة البالغ     رئيس الغرفة اجلنائية التابعة للمحكمة، والسيد طورسونابييف، رئيس الغرفة اجلنا         
 املقدَّمة منهما، نظرت الغرفة اجلنائية التابعة للمحكمة العليا يف قضية           ىواحملامي املعين بأنه، بناء على الشكاو     

وخلُصت احملكمة إىل أنه ليس مثة أي سبب إلحالـة          . ابن صاحبة البالغ مبوجب إجراءات املراجعة القضائية      
 كـانون   ٣٠كما تشري رسالة أخرى، مؤّرخة      . ن التحقيق وقد أيَّدت احلكم    القضية من أجل إجراء مزيد م     

، إىل إجراء مراجعة قضائية للقضية من ِقبل الغرفة اجلنائية التابعة للمحكمة العليا، اليت              ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
يـسها أو  وترفض الردود األخرى الصادرة عن احملكمة العليا، املوقّعة سواء مـن رئ   . أيَّدت من جديد احلكم   

  .نواب رئيسها، شكاوى صاحبة البالغ كما ترفض استهالل مراجعة قضائية من ِقبل احملكمة
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. ، أثناء غياهبـا   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٦وُعقد اجتماع يف شقّة صاحبة البالغ يف        . املفردات
وقدَّم ابنها السيد سايفوتدينوف إىل شخص آخر، يدعى سريجي، كان يبيع قطعاً وكان قد              

وبعد تفحصِّه املفردات املعنية، ساور السيد سايفوتدينوف الشّك        . التقى به عن طريق الصدفة    
وتناول سريجي سكّينا   . ذه املفردات ودخل يف جدل مع سريجي هو هذا األمر         حيال نوعية ه  

وجرَّ سريجي اجلثّة إىل الطابق السفلي مـن       . وطعن به السيد سايفوتدينوف يف الصدر، فقتله      
وقال البن صاحبة البالغ أنه يعترف      . مث ترك املبىن قائالً أنه سيعود     . املبىن ووضعها يف كيس   

الحق، استعار ابن صاحبة البالغ سيارة صديق له وقادها إىل إحـدى            ويف وقت   . مبسؤوليته
 . القنوات، حيث ألقى ذلك الكيس يف القناة

أغسطس، لدى عودة صاحبة البالغ من العمل، وجدت شـرطيْين يف           / آب ٧ويف    ٤-٢
وتعرَّفت من خالهلا إىل شخص كان يبحث عن ابنها قبل بضعة           .  صورة اانتظارها وأظهرا هل  

ويف ذلك الوقت، كان ابنها موجوداً يف       . يل هلا إهنا صورة السيد أنور سايفوتدينوف      أيام؛ وق 
 .بيت أختها

، طُلب إىل صاحبة البالغ أن متثل شخـصياً يف          ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٨ويف صباح     ٥-٢
وتذكر إهنا اسُتجوبت هناك من ِقبل عّدة رجال شرطة         . ياكاسارسكي مركز شرطة مقاطعة  

اً والساعة الواحدة بعد الظهر وُدعيت إىل تقدمي تفسريات تتعلـق            صباح ١٠ما بني الساعة    
وهدَّدها نائب رئيس مركز الشرطة بأهنا سُتودع       . أغسطس/ آب ٦باألحداث اليت وقعت يف     

كما اتُّهِمت بقتل السيد سايفوتدينوف باالشتراك مع   . يف السجن إذا ما أدلت بإفادات كاذبة      
 ٦ال تعرف شـيئاً عـن األحـداث الـيت وقعـت يف              وأكَّدت صاحبة البالغ أهنا     . ابنها
 .)٢( حنو أكثر لياقة، ُضربت على يدهاوعندما طلبت أن ُتعامل على. أغسطس/أب

ويف وقت الحق من اليوم ذاته، طلب السيد رادجابوف، رئيس وحدة التحقيق، إىل               ٦-٢
كـراه بـدين    ووعد أن ابنها لن يتعرَّض إل     . صاحبة البالغ أن حتضر ابنها إىل مركز الشرطة       

وبعد وصول ابنها إىل مركز الشرطة، أِعيـدت إىل         . وسُيطلق سراحه بعد أن يقدِّم تفسريات     
ووفقاًً ملا أفادت به صاحبة البالغ، مل تكن يف حوزة          . شقّتها اليت شرعت الشرطة يف تفتيشها     

قـانون  ومل تتلقَّ أي تقرير بشأن هذا التفتيش، على الرغم من أن ال           . الشرطة مذكَّرة تفتيش  
  .يشترط ذلك

ومل .  بعد الظهـر ٢وتذكر صاحبة البالغ أهنا أحضرت ابنها إىل الشرطة يف الساعة          ٧-٢
ُيطلق سراحها حىت منتصف الليل تقريباً، على الرغم من كون القانون األوزبكي حيظر القيام              

يتم إبالغها  وتؤكِّد أنه مل    .  صباحاً ٦ مساًء والساعة    ١٠بأي إجراءات حتقيقية ما بني الساعة       
مبا هلا من حقوق وما عليها من التزامات بصفتها شاهدة وأهنا أجبِرت على اإلدالء بـشهادة                

 . ضّد ابنها، دون اخلوض يف مزيد من التفاصيل

__________ 

 . تدَّعي صاحبة البالغ أهنا عانت من كدمات ملدة أسبوع )٢(
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أغسطس للبحث عـن ابنـها،   / آب ٩وعادت صاحبة البالغ إىل مركز الشرطة يف          ٨-٢
يها أن تذهب وتبحث عنـه يف وزارة        لكنها أرِسلت إىل مكتب املدَّعي العام، حيث أوعز إل        

وملا فشلت يف العثور عليه هناك، عادت إىل مركز الـشرطة، حيـث             . الداخلية يف طشقند  
 . ُهدِّدت باحلبس

أغسطس، تلقَّت صاحبة البالغ زيارة أخرى قام هبا رجال الـشرطة           / آب ١٠ويف    ٩-٢
وكان ُمكبَّـل اليـدين     . وكان ابنها حاضراً أيضاً   . ومدعٍ عام هبدف إجراء حتقيق يف املوقع      

، يف حـني    "ال"و" نعـم "وأجاب، وفقاً ملا أفادت به صاحبة البالغ، عن أسئلة بالقول فقط            
واعترف ابنها بقتـل الـسيد      . شرح له رجال الشرطة الكيفية اليت جرى هبا ارتكاب اجلرمية         

وقـام رجـال الـشرطة    . سايفوتدينوف، دون أن يعطي أي تفاصيل عن تسلسل األحداث 
ويف هذا املناسبة أيضاً، ووفق ما أفادت به صاحبة البالغ، مل ُتربز هلا سواء . وير كل شيءبتص

 . مذكَّرة تسمح بتفتيش مرتهلا أو ُيقدَّم إليها أي تقرير عن أعمال التحقيق اليت أجريِت

 ١١ويف  . وبالنظر إىل ظروف ابنها، حاولت صاحبة البالغ أن جتـد هلـا حماميـاً               ١٠-٢
بت، برفقة حمامٍ، إىل مركز الشرطة، وبعد ذلك إىل مكتب املدَّعي العـام،             أغسطس، ذه /آب

واجتمعت مع نائب املدعي العام يف املقاطعة واملفـتِّش املـسؤول عـن             . للبحث عن ابنها  
. وأبلغهما املفتِّش أنه مل يتقرَّر القيام بأي أعمال حتقيقية يف القضية يف ذلك اليـوم              . التحقيق

واتَّضح يف وقت   . احلضور شخصياً يف اليوم التايل، من أجل حضور حتقيق        وُدعَي احملامي إىل    
أغسطس، جرى استجواب ابن صاحبة الـبالغ وقـد شـارك يف            / آب ١١الحق أنه، يف    

 .مواجهات مع آخرين، دون حضور أي حمامٍ

وتالحظ صاحبة البالغ أن الوثائق املتعلقة بالتحقيق األوَّيل تشري إىل حضور حمـام               ١١-٢
 ١٠ووفقاً ملا أفادت به، أرسل احملقِّق رسـالة يف          . ن من احملكمة، هو السيد بورخانوف     ُمعيَّ
أغسطس إىل نقابة حمامي طشقند يطلب فيها تعيني حمامٍ للسيد لياشكيفيتش؛ ويف اليـوم            /آب

ذاته، أرسلت نقابة احملامني املذكورة السيد بورخانوف للقيام مبهمَّة حمامي الدفاع خبـصوص        
 .  البالغابن صاحبة

أغسطس، تلقَّت زيارة أخرى من احملقِّقـني،   / آب ١٢وتذكر صاحبة البالغ أنه، يف        ١٢-٢
ومل ُتربز هلا أي مـذكَّرة ومل تتلـقَّ         . وفتَّش ضباط التحقيق الشقّة من جديد     . يرافقهم ابنها 

 . نسخة من التقرير ذي الصلة

اليت متت يف الدرجـة األوىل      وتؤكِّد صاحبة البالغ أنه، عقب اإلجراءات القضائية          ١٣-٢
والدرجة الثانية، التمس احملامي اجلديد البنها إيضاحات من نقابة حمـامي طـشقند بـشأن               

وأجابت نقابة احملامني بـأن     . التفويض املعطى للسيد بورخانوف لتمثيل السيد لياشكيفيتش      
د  ال يؤكِّد أن السي    ٢٠٠٤أغسطس  / إىل آب  ٢٠٠٣أغسطس  /سجل التفويضات للفترة آب   

ووفقاً ملا أفادت به صاحبة البالغ، يعين ذلك أن . بورخانوف قد تلقَّى تفويضاً من هذا القبيل     
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وتالحظ أن   .)٣(نسخة التفويض له بالعمل اليت أرفقت مبلف ابنها من ِقبل احملقَّقني هي مزوَّرة            
علـق  التقريـر املت  : توقيع السيد بورخانوف يظهر على ثالثة تقارير ُمدرجة يف امللف، وهي          

باستجواب ابنها كشخص ُمشتبه به، والتقرير عن مواجهته بأحد األشخاص وهـو الـسيد              
وكل هذه اإلجـراءات  .  والتقرير بشان اهتّامه واستجوابه كشخص ُمدَّعى عليه ،)٤(كالدوف

 . ٢٠٠٣أغسطس / آب١١حدثت يف 

ت إجرائية ووفقاً ملا أفادت به صاحبة البالغ، إن ما سبق يظهر بوضوح وجود خمالفا    ١٤-٢
يت معه، ُحرم من    متعدِّدة ويؤكِّد إفادات ابنها بأنه، أثناء توقيفه والتحقيقات األوَّلية اليت أجر          

، قرَّرت  ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٤نه مبوجب الرأي الصادر يف      إ وتقول   .)٥(حقوقه يف الدفاع  
غيـاب حمـامٍ    احملكمة العليا أن اإلفادات اليت يتم احلصول عليها من شخص ما مشتبه به يف               

 من  ٥١وتنّص املادة   . ليست لديها قوة قانونية وال ميكن أن تصلح كأساس لتوجيه اتِّهامات          
قانون اإلجراءات اجلنائية على أن حضور حمامٍ أمر إلزامي إذا كان الشخص املـتَّهم عرضـة           

 .لعقوبة اإلعدام

ء التحقيق األوَّيل وقبل     من العهد، تذكر صاحبة البالغ أنه أثنا       ٧وباإلشارة إىل املادة      ١٥-٢
 ١٠ و ٩ و ٨احملاكمة، أوضح ابنها أنه تعرَّض للضرب والتعذيب خالل عمليات استجوابه يف            

نه أبلـغ احملكمـة أن      إوقيل  .  وأنه اعترف حتت اإلكراه بقتل الضحية      ٢٠٠٣أغسطس  /آب
 األخري حىت   احملامي نصحه بأن يبلغ احملقِّق بذلك على الفور، لكنه مل يتمكَّن من التحّدث إىل             

وذكر السيد لياشكيفيتش للمحكمـة     . ، أثناء االستجواب  ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠
، تعرَّض للضرب، أثناء وجوده يف الطابق الثالث من مركـز    ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٩أنه، يف   

شرطة مقاطعة ياكاسارسكي، على يد أحد رجال الشرطة الذي ضربه على الرأس وأمره بأن              
كما ذكر أن سبعة أو مثانية أفراد آخرين تعاقبوا على ضربه يف مركز             . قتليعترف بارتكاب ال  

وعندما استجوبت احملكمة رئيس إدارة التحقيقات اجلنائيـة التابعـة لـوزارة            . الشرطة ذاته 
وذكر ابن صاحبة البالغ كـذلك أن       . الداخلية يف مقاطعة ياكسارسكي، أنكر تلك املزاعم      

 . ٢٠٠٣أغسطس / آب١٠ و٩ و٨ضربه يف الرئيس املذكور قام هو اآلخر ب

 من العهد، تذكر صاحبة البالغ أهنـا أحـضرت ابنـها إىل             ٩وباإلشارة إىل املادة      ١٦-٢
، بعدما تلقَّت ضمانات بأنه سُيستجوب فقط وسـُيطلق        ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٨الشرطة يف   

 ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ١١بيد أن احلالة مل تكن كذلك، ومل تبلَّغ إال يف           . سراحه بعد ذلك  

__________ 

، احلكم على السيد بورخانوف بالسجن ملدة       ٢٠٠٤تضيف صاحبة البالغ أنه جرى بعد ذلك، أي يف عام            )٣(
  . عاماً على أساس االحتيال١١

كما حوكم السيد كالدوف يف إطار القضية ذاهتا لعدم إبالغه السلطات عن جرمية القتل، على الرغم مـن                   )٤(
 . معرفتها هبا

 تطبيق عدد   ابشأن هذه النقطة، تشري صاحبة البالغ إىل قرار صادر عن احملكمة العليا تتناول أحكام شىت منه                )٥(
 . شتبه هبم واألشخاص املتَّهمنيمن الضمانات القانونية فيما يتعلق حبقوق األشخاص امل
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وتؤكِّد أنه أثناء التحقيق األوَّيل، قدَّم الـسيد لياشـكيفيتش          . بأن ابنها موقوف بداعي القتل    
 ٦أغسطس يؤكِّد فيها أنه يعرف الـضحية وأنـه التقـاه يف             / آب ٨تفسريات مكتوبة يف    

أغسطس، قدَّم مزيداً من التفسريات / أب٩ويف . أغسطس؛ ومل تكن هذه الوثيقة مؤرَّخة     /آب
أغسطس، طلع ابن صاحبة / آب١٠ويف .  ومل تأت أي من الوثيقتني على ذكر القتل    .املكتوبة

ووفقا ملا  . البالغ، حتت تأثري اإلكراه، بتفسريات مكتوبة تفيد بأنه قتل السيد سايفوتدينوف          
أفادت به صاحبة البالغ، احتجز احملقِّقون ابنها بصورة غري قانونية ملدة ثالثة أيام، ومل ُيـتَّهم             

لذا ترى صاحبة البالغ أن احتجـاز       . رمسياً إال بعد حصوهلم على االعترافات املنشودة      ابنها  
وتضيف إىل ذلك أنه    .  كان غري قانوين   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٠ و ٨ابنها يف الفترة ما بني      

يف الوقت الذي كان فيه ابنها ما زال يف وضع الشاهد، فقد استجوِب كشخص ُمشتبه بـه،      
 .انات إجرائية أقلّ لهوانطوى ذلك على توفري ضم

 من العهد، وتدَّعي أن ابنها ُسجن، بعدما أِديـن،       ١٠وتتذرَّع صاحبة البالغ باملادة       ١٧-٢
لقد أرسلت إليه وثـائق     . ٢٠٠٥فرباير  / إىل شباط  ٢٠٠٤مايو  /يف أندجيان يف الفترة من أيار     

وتقـول  . سساتشىت لتمكينه من إعداد دعاوى استئناف لدى احملكمة العليا وغريها من املؤ           
، ٢٠٠٥ينـاير   /ويف كانون الثاين  . إن تلك املؤسسات مل تتلقَّ أي دعوى استئناف من ابنها         

 وُرفـض   .)٦(ديب أن تنقل ابنها إىل إقليم طشقن      طلبت صاحبة البالغ إىل إدارة اإلصالح العقا      
 . ، ُنقل ابنها إىل سجن كارشي٢٠٠٥مارس /ويف آذار. هذا الطلب

وتقول . اشكيفيتش من أنه، أثناء مرضه، مل يتلقَّ أي مساعدة طبّيةكما شكا السيد لي  ١٨-٢
وعنـدما زارت  . صاحبة البالغ إهنا طلبت إىل إدارة السجن أن توفّر البنها الرعاية الضرورية    

وكان يعاين  .  درجة ٣٩، كانت درجة حرارة ابنها ما فوق        ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٥السجن يف   
وطلبـت صـاحبة   . كان يسعل، دون أن يتلقَّى أي رعايةمن درجة حرارة عالية لعّدة أيام و   

 . البالغ إىل رئيس إدارة السجن أن يوفِّر البنها الرعاية، وقامت هي بتوفري أدوية

، اّتصلت إدارة السجن بصاحبة البالغ إلحاطتها علماً بأنه         ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٨ويف    ١٩-٢
سبوع من ذلـك، أبلغهـا      وبعد أ . سجن طشقند ى  جرى نقل ابنها على عجل إىل مستشف      

 املذكور بأنه لدى وصوله ابنها إىل املستشفى، كان يعاين مـن درجـة              ىاألطباء يف املستشف  
 درجة وكان يف حالة ضعف شديد، وأن التحاليل الطبية أثبتت           ٤٠ و ٣٩حرارة تتراوح بني    

 . أنه يعاين من مرض السلّ

، والفقرتْين الفرعيتني   ٢ و ١فقرة  وجتادل صاحبة البالغ بالقول إنه على حنو ينتهك ال          ٢٠-٢
 من العهد، مل يتم النظر يف قـضية ابنـها بـصورة             ١٤، من املادة    ٣من الفقرة   ) ز(و) ب(

واستندت األدلّـة الـيت     . موضوعية، وهو ما يشكِّل انتهاكاً للمبادئ اليت تنظُْم إقامة العدل         
__________ 

برَّرت صاحبة البالغ طلبها بواقعة أهنا تعيش مستقلّة على عاتقها وأهنا معاقَّة وليس لـديها سـوى دخـل                    )٦(
كما أشارت إىل أن ابنها عاىن من التهاب الكبد يف مناسبتني قبل إدانته وهو، بالتـايل، مـصاب                  . متواضع

 . نة يف القلب، ويعاين من الروماتيزم، وما غري ذلكمبشاكل يف الكبد، ويعاين من حالة معّي
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قِّقني وشـهادات متـضاربة     أْوردت ضّده إىل اعترافات قسريَّة وجمرد افتراضات من ِقبل احمل         
حنـازت  ووفقاً ملا أفادت به صاحبة البالغ، ا. خمتلفة واستنباطات خرباء تفتقر إىل قيمة إثباتية     

 دعاء يف حني جتاهلت كل التفسريات اليت أْوردها أبنها، أما احلكم          احملكمة علناً إىل جانب اال    
حملكمـة أوجـه التعـارض يف       وجتاهلت ا . الصادر ضّده فهو جمرد استنساخ لالئحة االتِّهام      

، ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٠ و ٨التفسريات املكتوبة املختلفة اليت قدَّمها ابنها يف الفترة ما بني           
وجتادل صاحبة البالغ بالقول إن احملكمة قيَّمت األدلّة بشكل         . كما جتاهلت تلك التفسريات   

د إىل  ها احملكمة باالسـتنا   غري صحيح، وتقدِّم تفنيداً تفصيلياً ملختلف النتائج اليت خلُصت إلي         
 وترفض استنتاج احملكمة وهو أن ابنها تـصرَّف بـدافع مـن             .)٧(نظرها يف الوقائع واألدلّة   

 . املصلحة الذاتية، قائلة إنه بال أساس، وأنه كان يتناول خمدَّرات بانتظام يف ذلك الوقت

  الشكوى    
 ما قُدِّمت ُتظهر بوضوح     بناء على ذلك، تدَّعي صاحبة البالغ بأن الوقائع على حنو           -٣

 ١٠ و٩ و٧ و٢أن ابنها كان ضحَية انتهاك ارتكبته أوزبكستان ميّس حقوقه مبوجب املـواد       
  . من العهد١٤و

  مالحظات الدولة الطرف على املقبولية    
، ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٣١يونيه و / حزيران ٦مبوجب مذكَّرتني شفوّيتني مؤرَّختني       -٤

 البالغ على أساس أن صاحبة البالغ مل تستنفد مجيع سـبل          طعنت الدول الطرف يف مقبولية    
، حكمت حمكمـة    ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢وأشارت إىل أنه، يف     . االنتصاف احمللية املتاحة هلا   

وقد .  عاماً الرتكابه القتل والسطو    ٢٠مدينة طشقند على السيد لياشكيفيتش بالسجن ملدة        
وعلى الـرغم   . ٢٠٠٤ونيه  ي/ حزيران ٢٩ه يف   يف قضيت ) الغرفة اجلنائية (نظرت احملكمة العليا    

ن قانون احملاكم األوزبكية ينّص على أنه، إىل جانب النظر يف القـضايا بـشأن               من ذلك، فإ  
من ِقبل الغرفة اجلنائية التابعة للمحكمة العليا، فإن لرئاسة هذه          ) اإلشرافية(املراجعة القضائية   

  . القضايااحملكمة وكامل هيئتها أيضاً احلق يف النظر يف 
  القرار بشأن املقبولية 

، نظرت اللجنة ٢٠٠٨مارس / آذار١٣خالل دورهتا الثانية والتسعني، وبالتحديد يف       ١-٥
وأحاطت علماً بطعن الدولة الطرف يف مقبوليته على أساس أن القضية مل            . يف مقبولية البالغ  

 ِقبل كامل هيئتها مبوجـب      كستان أو من  ِقبل رئاسة احملكمة العليا ألوزب    ُينظر فيها سواء من     
والحظت اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدِّم أي شرح يتعلق بفعَّالية           . إجراء املراجعة اإلشرافية  

تلك اإلجراءات بل قَصرت نفسها على اإلشارة إىل أن اإلجراءات املذكورة منصوص عليها             
 يف  فعَّالـة تصاف هذه   ورأت اللجنة أنه حىت وإن كان حمتمالً أن تكون سبل االن          . يف القانون 

__________ 

 . مثل الشهادات واستنباطات اخلرباء واإلفادات املختلفة، وما غري ذلك )٧(
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حاالت معّينة، فإن إجراء هذه املراجعات غري ممكن إال بإبداء املوافقة الصرحية مـن جانـب          
 العليا أو نواب رئيسها، الذين هلم، بالتايل، سلطة تقديرية متكِّنهم من إحالة أو              رئيس احملكمة 

عدم إحالة قضية معّينة إىل احملكمة، يف حني ال يستطيع شخص ما ُمدان يدَّعي أن حقَّه قـد                  
  . انتهك أن يستهلّ مراجعة من هذا القبيل مباشرةً

حبة البالغ نسخاً من أحد عـشر       والحظت اللجنة أنه، يف هذه القضية، قدَّمت صا         ٢-٥
رفضاً لطلباهتا الداعية إىل إجراء مراجعة قضائية، موقَّعةً من رئيس احملكمة العليـا أو نـواب                
رئيسها؛ وبالتايل، فإن كون قضية ابن صاحبة البالغ مل جير النظر فيها سواء من ِقبل رئاسـة             

حال من األحـوال إىل صـاحبة       احملكمة العليا أو من ِقبل كامل هيئتها ال ميكن عزوه بأي            
كما الحظت اللجنة أن قانون احملاكم التابع للدولة الطرف يشري إىل أنه، إىل جانب              . البالغ

 أيضاً لرئاسة احملكمة العليا أو لكامل هيئتها        جيوزاملراجعات اليت جتريها غرف احملكمة العليا،       
أن سبل االنتصاف املعنية ليست     وترى اللجنة أن ذلك يبيِّن      . إجراء مراجعات من هذا القبيل    

وتبعـاً لـذلك، رأت     . منطبقة على وجه العموم، بل إهنا تظلّ ذات طابع تقديري واستثنائي          
مـن  ) ب(٢اللجنة أن ليس مثة ما مينعها من النظر يف هذا البالغ مبوجب الفقـرة الفرعيـة                

 .  من الربوتوكول االختياري٥ املادة

 من  ٢بة البالغ بأن حقوق ابنها مبوجب املادة        دعاء صاح اوالحظت اللجنة كذلك      ٣-٥
وأشـارت إىل أن    . دعـاء العهد قد انُتهكت، دون أن تقدِّم أي معلومات مبا يدعم هذا اال           

 من العهد، اليت ترسي التزامات عامة على الـدول األطـراف، ال ميكنـها               ٢أحكام املادة   
 .)٨( مبوجب الربوتوكول االختياري   دَّموحدها، مبعزل عما عداها، أن تربِّر مطالبة يف بالغ ُيق         

 مـن   ٢ صاحبة البالغ يف هذا الصدد غري مقبولة مبوجب املـادة            ادعاءاتورأت اللجنة أن    
 . الربوتوكول االختياري

 مـن   ٩دعاء صاحبة البالغ بأن حقوق ابنها مبوجب املادة         والحظت اللجنة أيضاً ا     ٤-٥
فـصيلية  غياب أي معلومات إضـافية ت  ويف  ).  أعاله ١٦-٢انظر الفقرة   (العهد قد انُتهكت    

دعاء، رأت اللجنة أن هذا اجلزء من البالغ غري ُمعزَّز بأدلّة كافيـة،             وُموثَّقة مبا يدعم هذا اال    
 . من الربوتوكول االختياري٢ألغراض املقبولية؛ لذا فإنه غري مقبول مبوجب املادة 

 مـن العهـد قـد       ١٠دة  وادَّعت صاحبة البالغ أيضاً بأن حقوق ابنها مبوجب املا          ٥-٥
ويف غياب أي معلومات أخـرى ذات       ).  أعاله ٢٠-٢ إىل   ١٧-٢انظر الفقرات   (انُتهكت  

صلة، قرَّرت اللجنة أن هذا اجلزء من البالغ غري ُمعزَّز بأدلّة كافية؛ وبالتايل، فإنه غري مقبول                
 .  من الربوتوكول االختياري٢مبوجب املادة 

__________ 

يوليـه  / متوز ١٠، القرار الصادر يف     ٣١٦/١٩٨٨ضّد فنلندا، القضية رقم     . أ .إي .انظر، يف مجلة أمور، سي     )٨(
 . ٢-٦، الفقرة ١٩٩١
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ا قدَّمتها صاحبة البالغ تثري، على ما يبدو، قـضايا          ورأت اللجنة أن الوقائع حسبم      ٦-٥
 صاحبة البالغ فيما خيص األحكام الواردة       ادعاءات من العهد، وأن     ١٤ و ٧مبوجب املادتني   

 دعاءاتيف هاتني املادتني ينبغي النظر فيها من ِقبل اللجنة باالستناد إىل ما تنطوي عليه تلك اال
 . من أسس موضوعية

  الطرف على األسس املوضوعية للبالغمالحظات الدولة     
قدَّمت الدولة الطرف مالحظاهتا على األسس املوضوعية للبالغ مبوجـب مـذكَّرة              ١-٦

 ٢يف  : وهي تشري إىل وقائع القضية على النحو التـايل        . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦شفوية مؤّرخة   
 ، خلُصت حمكمة مدينة طشقند إىل أن الـسيد لياشـكيفيتش مـذنب            ٢٠٠٤مارس  /آذار

، ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٩ويف  .  عاماً ٢٠الرتكابه القتل والسطو وُحكم عليه بالسجن ملدة        
وبفضل قانون تضمَّن عفواً عامـاً      . أكِّد هذا القرار، لدى االستئناف، من ِقبل احملكمة العليا        

، ُخفِّف احلكم الصادر حبق السيد لياشـكيفيتش        ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١صدر يف   
  ).  سنوات٤أي (املّدة مبعّدل مخس 

ووفقاً ملا أفادت به الدولة الطرف، ثَُبت اجلرم الذي ارتكبه السيد لياشكيفيتش ليس               ٢-٦
على أساس االعتراف الذي أدىل به خالل التحقيق األوِّيل فحسب، بل على أساس وفرة من               

أفراد يف احملكمـة،    األدلّة املؤيِّدة أيضاً، مثل شهادات أْوردها شهود، وإفادات أدىل هبا عّدة            
وسجالت عن تفتيش بيت السيد لياشكيفيتش، مبا يف ذلك طابقه السفلي، وسجالت عـن              
البحث عن أدلّة ومصادرة هذه األدلّة اليت ُعثر عليها يف السيارة اليت اسُتخدمت يف نقل اجلثّة،         

 . ذلكوالسجالت عن التحقّق من اعترافات السيد لياشكيفيتش يف مسرح اجلرمية، وما غري 

ووفقاً مللف القضية اجلنائي، مت توقيف واسِتجواب السيد لياشكيفيتش كـشخص             ٣-٦
وحيتوي . بوخرانوف. ، يف حضور حمامٍ، هو السيد د      ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٠ُمشتبه به، يف    

، فُوِّض مبوجبها هـذا  ٢٠٠٣أغسطس / آب١٠ملف القضية هذا على وثيقة رمسية، مؤرَّخة    
دَّعى بأنه ضحّية، ومت تأكيد حضور احملامي مبوجب تواقيـع هـذا    احملامي بتمثيل الشخص امل   

وأجـرِي اسـتجواب    . األخري يف التاريخ املذكور على الوثائق الرمسية املتعلقة باالستجواب        
، يف  ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١١للشهود تَواَجه فيه السيد لياشكيفيتش مع السيد كالدوف يف          

   .حضور احملامي

ــكيف   ٤-٦ ــسيد لياش ــة يف  وأوِدع ال ــسابق للمحاكم ــاز ال  ١١يتش يف االحتج
. ، وجرى يف اليوم ذاته تعيني حمامٍ آخر، هـو الـسيد أغاخانيـانتس             ٢٠٠٣ أغسطس/آب
، ويف حضور احملامي اجلديد، أجرى احملقِّقـون حتقّقـاً مـن            ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٢ ويف

لطـرف، أتـاح    ووفقاً ملا أفادت به الدولة ا     . اعترافات السيد لياشكيفيتش يف مسرح اجلرمية     
استجواب السيد لياشكيفيتش كشخص ُمشتبه به الكشف عن مكان جثّة املقتول، الـسيد             

 . سايفوتدينوف، وفهم ظروف اجلرمية على وجه الدِّقة
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ووفقاً ملا أفادت به الدولة الطرف، أجرِيت مجيع أعمال التحقيق فيما خيص الـسيد                ٥-٦
قات، أكَّد السيد لياشكيفيتش أنه اعتـرف       وأثناء هذه التحقي  . لياشكيفيتش يف حضور حمامٍ   

. بارتكاب اجلرم مبحض إرادته، وأنه مل جير إخِضاعه ألسـاليب حتقيـق غـري مـشروعة               
واستجوبت احملكمة احملقِّق وغريه من مسؤويل الشرطة، وأنكر مجيعهم أهنم استخدموا أساليب 

 . حتقيق غري مشروعة

احل السابقة للتحقيق مل تكشف عـن أي        وباإلضافة إىل ذلك، أجرِي حتقّق يف املر        ٦-٦
. استخدام لضغوط نفسية أو بدنية ضّد الشخص املُدَّعى أنه ضحّية أو ضّد صاحبة الـبالغ              

وأثناء التحقيق السابق للمحاكمة، قدَّم مدعٍ عام أيضاً توصيفاً قانونياً لألفعال اليت قام هبـا               
 ووفقاً ملا أفاد به املدَّعي العام، مل        ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض على السيد لياشكيفيتش؛       

 .ُترتكب أي أفعال غري مشروعة من ِقبل ضباط الشرطة

وأشارت الدولة الطرف إىل تأكيد ابن صاحبة البالغ يف احملكمة أن القتل ارُتكـب                ٧-٦
وأكَّدت أن احملكمة حتقّقت من ذلك وتبيَّن ". سريجي"يف حقيقة األمر من ِقبل شخص ُيدعى   

وهكذا، فإن اجلرم الذي ارتكبـه     . نه يتناقض مع باقي األدلّة    إاس له من الصحة، إذ      أن ال أس  
السيد لياشكيفيتش أثبتته احملكمة حسب األصول، وأفعاله مت تكييفها على النحو الـصحيح،             

 . وعقوبته متناسبة مع اجلرمية املرتكبة

  تعليقات صاحبة البالغ    
ة البالغ من جديـد مزاعمهـا الـسابقة         ، أكَّدت صاحب  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٣يف    ١-٧

أوالً، عارضت تأكيد الدولة الطـرف أن احملـامي         . وعلَّقت على مالحظات الدول الطرف    
فقد ادَّعت أن هذا    . ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٠السيد بورخانوف فُوِّض رمسياً بتمثيل ابنها يف        

باإلضافة إىل ذلك، أكَّـد     و. احملامي ُعيِّن حبكم منصبه من ِقبل أحد احملقِّقني، دون استشارهتا         
 ١١ويف صـباح    . )٩(ابنها يف احملكمة أن هذا احملامي مل يكن حاضراً أثناء التحقيقات األوَّلية           

، اجتمعت صاحبة البالغ مع احملقِّق وقدَّمت إليـه         )وهو يوم االثنني   (٢٠٠٣أغسطس  /آب
 وأوضح احملقِّق أنـه لـن   .اليت هي عيَّنتها خصوصياً لتمثيل ابنها) السيدة أغاخيانتس (احملامية  

جتري أي أعمال حتقيق يف ذلك اليوم ودعا احملامية اجلديدة إىل القدوم من جديـد يف اليـوم          
، استجواب  ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١١بيد أنه كما اتَّضح يف وقت الحق، جرى، يف          . التايل

ـ               ه السيد لياشكيفيتش كما أجريت أعمال حتقيق، مبا يف ذلك استجواب للشهود َتَواجـه في
ووفقاً ملا أفادت   . السيد لياشكيفيتش مع السيد كالدوف، يف غياب احملامية املُعيَّنة خصوصياً         

  .به صاحبة البالغ، مل جير يف أي وقت من األوقات إطالع ابنها على حقِّه يف أن ميثِّله حمامٍ
__________ 

، طلبت حمامية السيد    ٢٠٠٤نوفمرب  /رحلة الحقة، وبالتحديد يف تشرين الثاين     تضيف صاحبة البالغ أنه يف م      )٩(
 يف طشقند تزويدها بإيضاحات، وقد مت تأكيد أنـه مل           ٢لياشكيفيتش املعيَّنة خصوصياً إىل كلية احملامني رقم        

غسطس أ/يصدر قطّ إىل السيد بورخانوف أي تفويض رمسي بتمثيل السيد لياشكيفيتش يف الفترة ما بني آب               
   .٢٠٠٤أغسطس / وآب٢٠٠٣
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 ١٠وأكَّدت صاحبة البالغ مـن جديـد أن ابنـها مل يعتـرف بـاجلرم إال يف                    ٢-٧
ويف إطـار اسـتجوابه     . ، أي يف اليوم الثالث بعد احتجازه الفعلـي        ٢٠٠٣أغسطس  /آب

، مل يؤكِّـد سـوى أنـه التقـى الـسيد      ٢٠٠٣أغسطس / آب٩ و٨كشخص شاهد يف    
ووفقاً ملا أفـادت بـه      . ، دون أن يشري إىل القتل     ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٦سايفوتدينوف يف   

 الضغوط النفسية والبدنية، مبا يف      صاحبة البالغ، يبيِّن ذلك أن ابنها اعترف باجلرم حتت تأثري         
 .ذلك عن طريق ممارسة االبتزاز والتهديدات والضرب والتعذيب ضّده

  مالحظات إضافية من الدولة الطرف    
 ٢٥قدَّمت الدولة الطرف معلومات إضافية مبوجب املـذكَّرة الـشفوية املؤرَّخـة               ١-٨

ت من جديد أنـه مت التثبُّـت        واستذكرت فيها وقائع القضية، وأكَّد    . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
حسب األصول من اجلرم الذي ارتكبه السيد لياشكيفيتش، باالستناد إىل وفرة مـن األدلّـة          

، وُعيِّن لـه  ٢٠٠٣أغسطس / آب١٠وقالت إن السيد لياشكيفيتش أوِقف رمسياً يف        . املؤيِّدة
ي ، أجرِ ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١١ويف  . حمام حبكم املنصب، واسُتجوب كشخص ُمشتبه به      

استجواب للشهود تواجه فيه مع السيد كالدوف، وجرى اسِتجوابه كـشخص مـتَّهم، يف              
  . حضور احملامي

، أوِدع السيد لياشكيفيتش رمسياً رهـن االحتجـاز         ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١١ويف    ٢-٨
، ٢٠٠٣أغـسطس  / آب١٢ويف . السابق للمحاكمة وعيَّنت أسرته حمامية خصوصية لتمثيله      

. ، مت التحقّق من اعترافات السيد لياشكيفيتش يف مـسرح اجلرميـة           ويف حضور هذه احملامية   
وأثناء عمليات استجوابه كشخص ُمشتبه به وكشخص متَّهم، أوضح السيد لياشـكيفيتش            
بالتفصيل مىت وكيف ارتكب فعل القتل، وكيف قطَّع أوصال جثّة السيد سـايفوتدينوف،             

احت اعترافاته معرفة مكان وجود هـذه       وقد أت . وكيف وأين هو ألقى أجزاء اجلثّة يف النهر       
 .األجزاء، األمر الذي مسح بالتعّرف أكثر إليها من ِقبل أقارب السيد سايفوتدينوف

وادَّعت الدولة الطرف بأن مجيع أعمال التحقيق فيما خيص الـسيد لياشـكيفيتش               ٣-٨
حد املـدَّعني   وباإلضافة إىل ذلك، عندما التقى السيد لياشكيفيتش أ       . أجرِيت يف حضور حمامٍ   

العامني، أكَّد أنه اعترف مبلء حرِّيته بارتكاب اجلرم وأنه مل ُيخضع ألساليب حتقيـق غـري                
وكانت حصيلة التحقّق من استخدام أساليب غري مشروعة ضّد الشخص املُـدَّعى       . مشروعة

س هلا  بأنه ضحيَّة، نتيجة للمزاعم اليت ساقتها السيدة لياشكيفيتش، هو أن تلك املزاعم ال أسا             
 . من الصحة
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  النظر يف األسس املوضوعية للبالغ    
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا البالغ يف ضوء مجيع املعلومـات الـيت                 ١-٩

  .  من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١أتاحها هلا الطرفان، على حنو ما تنّص عليه الفقرة 
وهي أن ابنها أخِضع لضغوط نفسية وبدنيـة        وتالحظ اللجنة مزاعم صاحبة البالغ        ٢-٩

وتؤكِّد، يف معرض تأييد    ).  أعاله ١٥-٢انظر الفقرة   (وللتعذيب إىل درجة أنه اعترف باجلرم       
بيـد أن   . أقواهلا، أن ابنها ُضرب يف املراحل املبكِّرة من التحقيقات على يد عّدة مـسؤولني             

ت الضرب املزعوم وعن، على وجـه       صاحبة البالغ ال تقدِّم أي معلومات تفصيلية عن حاال        
اخلصوص، طبيعة التعذيب املزعوم، وأخفقت يف إيضاح ما إذا كانت هي أو ابنها أو احملامية               
املعيَّنة خصوصياً قاموا على وجه اإلطالق بأي حماولة للشكوى بشأن تلك القـضايا قبـل               

يتش اعترف فعليـاً    دعاء الدولة الطرف بأن السيد لياشكيف     اوتالحظ اللجنة كذلك    . احملاكمة
ومبحض إرادته بارتكاب اجلرم، وهو ما أكَّده للمحامية املعيَّنة خصوصياً وبالتحديد ألحـد             

وتالحظ أيضاً أن الدولة الطرف أكَّدت بالفعل أن احملاكم نظرت يف تلـك             . املدَّعني العامني 
علـى  ويف ظل هذه الظـروف، وبنـاء        . املزاعم وخلُصت إىل أنه ال أساس هلا من الصحة        

املعلومات املعروضة عليها، تستنتج اللجنة أن الوقائع املعروضة عليها ال تكشف عن انتـهاك              
، ١٤مـن املـادة     ) ز(٣، والفقرة الفرعيـة     ٧ميّس حقوق ابن صاحبة البالغ مبوجب املادة        

 .العهد من

وتالحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البالغ تذرَّعت بانتهاك حقوق ابنـها مبوجـب               ٣-٩
، وتالحـظ أن الدولـة      ) أعاله ٢٠-٢انظر الفقرة   ( من العهد    ١٤ من املادة    ٢ و ١ الفقرتني

بيد أنه يف غياب أي معلومات إضافية مـن         . الطرف مل تفنِّد تلك املزاعم على وجه التحديد       
الطرفني، ترى أن الوقائع على حنو ما قدِّمت به ال توفِّر األساس للخلوص إىل نتيجـة تفيـد          

 . السيد لياشكيفيتش مبوجب تلك األحكام من العهدحبدوث انتهاك حلقوق 

وتالحظ اللجنة كذلك زعم صاحبة البالغ بأن حق ابنها يف الدفاع قـد انُتهـك،                 ٤-٩
 ُمنعت من الدفاع عن     ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١١سيما أن احملامية اليت عيَّنتها خصوصياً يف         ال

ل حتقيق مهمِّة أجرِيت يف تلـك  ابنها يف ذلك اليوم، على الرغم من واقع احلال وهو أن أعما       
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تؤكِّد سوى أن مجيع أعمال التحقيق            . اللحظة بالضبط 

خبصوص السيد لياشكيفيتش قد أجرِيت يف حضور حمامٍ، دون أن تتناول على وجه التحديد              
ه الظـروف، ويف  ويف ظل هذ  . مسألة وصول السيد لياشكيفيتش إىل حماميته املعيَّنة خصوصياً       

غياب أي معلومات أخرى من الطرفني، تستنتج اللجنة أن حرمان ابن صاحبة البالغ مـن                
الوصول إىل احملامية اليت اختارها ولو ليوم واحد فضالً عن استجوابه وإجراء أعمال حتقيـق               
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أخرى معه أثناء ذلك الوقت، يشكِّل انتهاكاً ميّس حقوق السيد لياشكيفيتش مبوجب الفقرة             
  .)١٠( من العهد١٤من املادة ) ب(٣الفرعية 

 مـن  ٥ من املـادة  ٤وإن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصّرف مبوجب الفقرة    -١٠
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، تـرى أن             

اشكيفيتش مبوجب الفقـرة    الوقائع املعروضة عليها تكشف عن انتهاك ميّس حقوق السيد لي         
  . من العهد١٤من املادة ) ب(٣الفرعية 

ن الدولة الطرف ملزمة بتـوفري سـبل        إ من العهد، ف   ٢من املادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١١
والدولة الطرف ُملزمة أيـضاً     . انتصاف فعَّالة للسيد لياشكيفيتش، على شكل تعويض مالئم       

  .مبنع حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبل

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إىل الربوتوكـول                 -١٢
االختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة لتحديد ما إذا كان قد حدث انتـهاك للعهـد أم              

 من العهد، بكفالة متّتع مجيع األفراد املوجودين داخل إقليمها          ٢وأهنا تعهدت، عمالً باملادة      ال
وأن توفر هلم سبل انتصاف فعَّالة وقابلة       واليتها باحلقوق املعترف هبا يف العهد       أو اخلاضعني ل  

فإهنا تعرب عن رغبتها يف أن تتلقَّى من الدولـة          ،  لإلنفاذ يف حالة التثبُّت من وقوع االنتهاك،      
 يوماً، معلومات عن التدابري املّتخذة لوضع آرائها هـذه موضـع            ١٨٠الطرف، يف غضون    

 .  أيضاً إىل الدولة الطرف أن تعمِّم آراء اللجنة هذهوُيطلب. التنفيذ

. سبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو النص األصـلي          إلاعُتمدت با [
كما ستصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء مـن تقريـر اللجنـة الـسنوي إىل                

  .]عامةال اجلمعية

        

__________ 

 ١٥، اآلراء املعتمـدة يف      ٥٣٧/١٩٩٣انظر، على سبيل املثال، بول أنتوين كيلي ضّد جامايكا، البالغ رقم             )١٠(
، اآلراء  ٧٧٠/١٩٩٧؛ ودميتري غريدين ضّد االحتاد الروسي، البالغ رقم         ٢-٩، الفقرة   ١٩٩٣فرباير/شباط

   .٥-٨، الفقرة ٢٠٠٠يوليه / متوز٢٠املعتمدة يف 


