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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  املعنية حبقوق اإلنسانة اللجن
  الدورة السابعة والتسعون

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠-١٢

  آراء    

  ١٢٨٤/٢٠٠٤البالغ رقم     
 )ميثلها حمامٍال (خوليدة توراييفا  ةالسيد      :املقدم من

 صوديق قوديروف، ابن صاحبة البالغ  :الشخص املدعي أنه ضحية

 أوزبكستان      :الدولة الطرف

 )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل( ٢٠٠٤مايو / أيار١١    :تاريخ تقدمي البالغ

ه املقرر اخلـاص مبوجـب املـادة        لقرار الذي اختذ  ا      :الوثائق املرجعية
مـايو  / أيار ١٢ف يف   حملال إىل الدولة الطر   ، ا ٩٢/٩٧

  )مل يصدر يف شكل وثيقة( ٢٠٠٤
 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠    :تاريخ اعتماد اآلراء

إصدار حكم باإلعدام بعد حماكمة غري عادلة استنادا              :املوضوع
 .إىل اعترافات انتزعت حتت التعذيب

 من ضروب املعاملة أو    احلق يف احلياة؛ التعذيب وغريه        :املسائل املوضوعية
حق املتهم يف    العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛     

عدم إكراهه على الشهادة ضـد نفـسه أو علـى           
  .االعتراف بالذنب؛ االنتصاف الفعال

__________ 

 .أصبحت هذه الوثيقة علنية بقرار من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  *  
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 .عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية   :املسائل اإلجرائية

 مقترنـة   ٧؛ واملادة   ٢ مقترنة باملادة    ٧؛ واملادة   ٦املادة      :مواد العهد
 .١٤ من املادة ١؛ والفقرة ١٤من املادة ) ز(٣رة بالفق

 .٥من املادة ) ب(٢الفقرة   : الربوتوكول االختياريمادة

، اعتمدت اللجنـة املعنيـة حبقـوق        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠يف    
 من الربوتوكول االختياري، النص املرفـق       ٥ من املادة    ٤اإلنسان، مبوجب الفقرة    
 .١٢٨٤/٢٠٠٤شأن البالغ رقم باعتبار أنه ميثل آراءها ب

  ]مرفق[
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  رفقامل

 مـن   ٥ من املـادة     ٤آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الفقرة            
لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       امللحق با  االختياريالربوتوكول  

  )الدورة السابعة والتسعون(والسياسية 
  بشأن

   *١٢٨٤/٢٠٠٤البالغ رقم     

 )ال ميثلها حمامٍ(خوليدة توراييفا  ةالسيد      :املقدم من

 صوديق قوديروف، ابن صاحبة البالغ  :الشخص املدعي أنه ضحية

 أوزبكستان  :الدولة الطرف

 )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل( ٢٠٠٤مايو / أيار١١    :تاريخ تقدمي البالغ

 اخلاص   من العهد الدويل   ٢٨، املُنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      
 باحلقوق املدنية والسياسية،

 ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠ وقد اجتمعت يف  

 إىل اللجنة املعنيـة     الذي قدم ،  ١٢٨٤/٢٠٠٤ البالغ رقم    وقد فرغت من النظر يف      
مبوجب الربوتوكول االختياري امللحـق  بالنيابة عن السيد صوديق قوديروف    حبقوق اإلنسان   

   املدنية والسياسية،بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق
  اليت أتاحها هلا صـاحب الـبالغ       الكتابية املعلومات   كل وقد وضعت يف اعتبارها     

 والدولة الطرف،

 :تعتمد ما يلي  

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والـسيدة كريـستني        : ؤهمشارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمسا          *  
بوزيـد،  يدة هيلني كيلر، والسيد األزهري  ي إيواساوا، والس  غشانيه، والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والسيد يو       

وانيال موتوك، والسيد مايكل    ط ماجودينا، والسيدة يوليا أن    يوالسيد راجسومر الاله، والسيدة زونكي زانيل     
ريو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والـسري ناجيـل         ث -خوسيه لويس برييز سانشيز     أوفالهريت، والسيد   

  .روديل، والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيد كريستر تيلني، والسيدة روث ودجوود
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  من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤راء مبوجب الفقرة اآل    

دها ، وهي مواطنة أوزبكية، وتاريخ ميال     خوليدة توراييفا صاحبة البالغ هي السيدة       ١-١
وهي تقدم البالغ بالنيابة عن ابنها، صوديق قوديروف، وهو أيضاً مواطن أوزبكي            . غري حمدد 

 وكان، وقت تقدمي البالغ، مسجوناً يف طشقند ينتظر أن ينفذ به حكم             ١٩٧٤ولد يف عام    
ومع أن صاحبة . ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٧ باإلعدام أصدرته حمكمة مدينة طشقند يف

عي انتهاك أوزبكستان ألية أحكام حمددة واردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق            تد  ال البالغ
 مقترنة باملادة   ٧؛ واملادة   ٦ املادة   يثري البالغ حسب ما يبدو قضايا مبوجب      املدنية والسياسية،   

.  مـن العهـد    ١٤ من املـادة     ١؛ والفقرة   ١٤من املادة   ) ز(٣ مقترنة بالفقرة    ٧؛ واملادة   ٢
وقد دخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ بالنسبة إىل الدولة  .  ال ميثلها حمام   وصاحبة البالغ 

  .١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٨الطرف يف 
وطلبت اللجنة، متصرفة من خالل مقررها اخلاص املعـين بالبالغـات اجلديـدة               ٢-١

مايو / أيار ١٢يف   من نظامها الداخلي، إىل الدولة الطرف،        ٩٢والتدابري املؤقتة، مبوجب املادة     
، أال تنفذ احلكم باإلعدام الصادر حبق ابن صاحبة البالغ، ريثما تنظـر اللجنـة يف                ٢٠٠٤
 ١١ويف مذكرة مؤرخة    . ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٨وكررت اللجنة طلبها يف      .قضيته

 ، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأهنا قبلت طلبها بتطبيق التدابري         ٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين 
، وبناء على طلب اللجنة معلومات حديثة بشأن وضع حكم          ٢٠٠٩مايو  / أيار ١ويف  . املؤقتة

اإلعدام الصادر ضد السيد قوديروف على إثر إلغاء عقوبة اإلعدام يف أوزبكستان ابتداء من               
، أرسلت الدولة الطرف معلومات تفيد بأن احملكمة العليا ٢٠٠٨يناير /األول من كانون الثاين

 ختفيف العقوبة الصادرة حبق السيد      ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٩ستان قررت يف    يف أوزبك 
 . قوديروف من اإلعدام إىل السجن املؤبد

  بيان الوقائع    
تدعي صاحبة البالغ أن ابنها تعرض للتعذيب على أيدي رجال الشرطة عنـدما               ١-٢

وتذكر على وجـه    . ه بغرض انتزاع اعتراف من    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٩ألقي القبض عليه يف     
اخلصوص بأن ابنها اغتصب أثناء احتجازه وأنه لقي معاملة سيئة للغاية مما حـتم نقلـه إىل                 

وتزعم صاحبة البالغ أن ابنها مل يستطع التعرف        . مستشفى السجن وإجراء عملية جراحية له     
اعدة ، وأنه مل يكن يستطيع املشي دون مس٢٠٠٣ يونيه ١٠عليها عندما زارته يف السجن يف 

وتؤكد صاحبة البالغ أن احملققني قد استخدموا أداة حادة إلصـابة           . نتيجة تعرضه للضرب  
  . حتمل آثار إصاباتألن مجيع أجزاء جسدهابنها جبروح 

 أصدرت حمكمة مدينة طـشقند حكمـا        ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٧ويف    ٢-٢
لقتل العمد مع سبق اإلصرار مبحاولة اباإلعدام ضد ابن صاحبة البالغ على أساس هتم متعددة     

وهتمة بالقتل  )  من القانون اجلنائي   ٩٧ من املادة    ٢ والفقرة   ٢٥املادة  (يف ظل ظروف مشدِّدة     
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وهتمة بارتكـاب   ) ٩٧ من املادة    ٢الفقرة  (العمد مع سبق اإلصرار يف ظل ظروف مشدِّدة         
؛ )١٦٤  مـن املـادة    ٣الفقرة  (شخص ذي سوابق جرمية سرقة مع إحلاق ضرر بدين فادح           

؛ وحيازة وثـائق    )١٧٧ من املادة    ٣الفقرة  (وحيازة عمالت وتداوهلا بصورة غري مشروعة       
 مـن املـادة   ٢الفقرة ( إحلاق ضرر هبا أو إخفاءها  وطوابع وأختام واستمارات أو إتالفها أو     

 ٦ويف . ويعترب ابن صاحبة البالغ على وجه اخلصوص، من ذوي السوابق اخلطـرين   ). ٢٢٧
، نظرت دائرة االستئناف التابعة حملكمة مدينة طشقند يف القضية وأعادت ٢٠٠٤فرباير /شباط

 إىل ١٧٧ مـن املـادة   ٣تصنيف جرائم ابن صاحبة البالغ من جرائم حتاكم مبوجب الفقرة       
القتل العمد مع سبق اإلصرار يف       املخففة وألغت هتمة مبحاولة      ٢جرائم حتاكم مبوجب الفقرة     

ولكن احملكمـة أيـدت حكـم       . )٩٧ من املادة    ٢ والفقرة   ٢٥املادة  (ظل ظروف مشدِّدة    
النائب األول لرئيس احملكمة العليا     ، طالب   ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١ و ١٠ويف يومي   . اإلعدام
القتل العمد مع سبق اإلصرار يف ظل ظروف مـشدِّدة          عدد من التهم املتعلقة مبحاولة      بإلغاء  

وهتمة بالقتل العمد مع سبق اإلصرار ) ن اجلنائي من القانو  ٩٧ من املادة    ٢ والفقرة   ٢٥املادة  (
 ومتـت   .عن طريق إجراء املراجعة القضائية     )٩٧ من املادة    ٢الفقرة  (يف ظل ظروف مشدِّدة     
مت تأكيـد   غري أنه   .  تباعاً ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦مارس و / آذار ٢٣املوافقة على الطلبني يف     

ريخ مل حيدد، قدم ابن صاحبة الـبالغ        ويف تا . حكم اإلعدام الصادر حبق ابن صاحبة البالغ      
 .طلبا للحصول على عفو رئاسي ولكنه مل يتلق أي رد

 ابنها يف احملكمة أنه تعرض للضرب والتعذيب أثنـاء          ادعىووفقاً لصاحبة البالغ،      ٣-٢
فترة التحقيق السابقة للمحاكمة إلجباره على اإلقرار بالذنب وأظهر آثار التعـذيب علـى              

ولية واإلفالت مـن    ؤكمة اعتربت أقوال ابنها حماولة منه للتنصل من املس        بيد أن احمل  . جسمه
وتؤكد صاحبة البالغ أيضا أنه يف بداية حماكمة ابنها، أخربها          . العقاب على اجلرائم املرتكبة   

القاضي أنه يف حالة حضورها جلسات االستماع يف احملكمة فإنه سيعلم الضحايا وسيتولون             
وتـدعي صـاحبة الـبالغ أن       . يقتلوها رفقة ابنها يف مقر احملكمة     تطبيق القانون بأنفسهم و   

وختلص صاحبة البالغ بناء    ". إن ابنها مصريه املوت يف كل األحوال      : "القاضي أضاف قائال  
 .ذلك أن حماكمة ابنها مل تكن عادلة وأن احملكمة كانت متحيزةعلى 

  الشكوى    
يـثري   أية أحكام واردة يف العهد، على الرغم من أن صاحبة البالغ مل تثر بالتحديد    -٣

 ٧؛ واملـادة    ٢ مقترنة باملادة    ٧ واملادة؛  ٦ املادة   البالغ حسب ما يبدو، قضايا تندرج ضمن      
  .  من العهد١٤ من املادة ١؛ والفقرة ١٤من املادة ) ز(٣مقترنة بالفقرة 

   واألسس املوضوعيةمالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية    
 ١٧، يف    أهنا خلـصت   ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١لطرف يف   ذكرت الدولة ا    ١-٤

إىل أن ابن صاحبة البالغ مذنب بقتل مخسة أشخاص عمدا           ،٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 
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 فضال عن ارتكـاب جرميـة    ويف ظل ظروف مشدِّدة   بطريقة بالغة القسوة    مع سبق اإلصرار    
يونيـه  / حزيـران  ٧مايو و / أيار ١٠فخالل الفترة الواقعة بني     . السرقة وحكم عليه باإلعدام   

، قام ابن صاحبة البالغ مبهامجة وضرب وسرقة ست عشر امرأة، إحداهن قاصر، كن ٢٠٠٣
ميشني لوحدهن يف وقت متأخر من الليل وسرق ممتلكاهتن الثمينة مث باعها الحقا إىل أشخاص 

غ، وبالرغم مـن    ونتيجة للجروح اجلسدية اخلطرية اليت أحلقها هبن ابن صاحبة البال         . آخرين
وقدمت الدولة الطـرف وصـفا مـوجزا        . التدخل الطيب، توفيت مخس نساء من الضحايا      

  . للحوادث الست عشرة اليت على أساسها اهتم وأدين ابن صاحبة البالغ الحقا
وذكرت الدولة الطرف أن اعترافات ابن صاحبة البالغ والتحقق من اعترافـه يف               ٢-٤

واملواد املوجودة مبلف القضية واستنتاجات خـرباء        والضحايا   مواقع اجلرائم وشهادة الشهود   
 . مثلت دليال على ذنبهالطب الشرعي وفحص البصمات والفحوص بشأن الصحة النفسية، 

ودفعت الدولة الطرف بأن كافة ادعاءات صاحبة البالغ الواردة يف بالغها املقدم              ٣-٤
 املتصلة بتعذيب ابنها واغتصابه وهتديده      إىل اللجنة بشأن انتهاك حقوق ابنها، أي االدعاءات       

. فضال عن انتهاكات أخرى لقانون اإلجراءات اجلنائية، هي ادعاءات ال تـستند إىل دليـل              
 البن صاحبة البالغ على تعرضه للضغط اجلسدي        ملف القضية اجلنائية  فليس مثة أي دليل يف      

توجد   ال وباملثل،. راءات الالحقة أو النفسي أثناء فترة التحقيق السابقة للمحاكمة وأثناء اإلج        
 .أية معلومات عن عالج طيب أخضع له ابن صاحبة البالغ نتيجة سوء املعاملة املزعومة

وذكرت الدولة الطرف أيضا أن ابن صاحبة البالغ كان ممثال عن طريق حمام، منذ                ٤-٤
 الـسابق   وعند االنتهاء من التحقيـق    . ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٩بدء التحقيق األول معه يف      

 ١١ إىل   ٥للمحاكمة، أتيح البن صاحبة البالغ وحماميه االطالع على ملف القـضية مـن              
 تـشرين   ٣ إىل   ٢وباإلضافة إىل ذلـك، أجلـت احملاكمـة مـن           . ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول
املـواد   بطلب من احملامية من أجل منحها الفرصة لالطالع أكثر على            ٢٠٠٣أكتوبر  /األول

 يقدم ابن صاحبة البالغ أو حماميته يف هذه املرحلـة أو خـالل              ومل. املوجودة مبلف القضية  
ومل تثر احملامية قـضية     . احملاكمة شكوى بشأن سوء املعاملة أثناء التحقيق السابق للمحاكمة        

االنتهاك املزعوم حلقوق ابن صاحبة البالغ أثناء اإلجراءات اجلنائية سواء بطريقة شـفهية أو              
 .٢٠٠٤فرباير / شباط٦ التابعة حملكمة مدينة طشقند يف مكتوبة أمام دائرة االستئناف

املواد املوجودة مبلف   وتؤكد الدولة الطرف على عدم وجود دليل أو معلومات يف             ٥-٤
ويف .  بشأن االدعاء مبمارسة قاضي حمكمة مدينة طشقند للضغوط على صاحبة البالغ           القضية

تقدم أية بيانات شفهية أو مكتوبة      واقع األمر، حضرت صاحبة البالغ جلسات احملاكمة ومل         
 .بشأن انتهاك مزعوم لقانون اإلجراءات اجلنائية

وخلصت الدولة الطرف إىل أن التحقيقات السابقة للمحاكمة وإجراءات احملكمة   ٦- ٤
ومت فحص وتقييم كافة التهم واألدلة بعناية       . نفذت بالتقيد التام بقانون اإلجراءات اجلنائية     

بعني االعتبار عنـد إصـدارها      احملكمة  وقد أخذت   . ألصول املرعية وجرى إثباهتا حسب ا   
العقوبة، إدانة ابن صاحبة البالغ ثالث مرات سابقا وكونه ميثل خطرا على اجملتمع والطبيعة 

 .القاسية للجرائم املرتكبة
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  تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
، حيث ألقي ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين  ١٨أضافت صاحبة البالغ وقائع أخرى يف         ١-٥

وأمـا املمتلكـات    . القبض على ابنها يف غياب شهود ودون حترير حمضر إللقاء القبض عليه           
أحـد   يف شقة    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٨اخلاصة اليت أسندت ملكيتها إليه، فقد مت حجزها يف          

 كل حادث من    أو درجة مشاركته يف   /وتعترض صاحبة البالغ على دور ابنها و      . األشخاص
وختلص إىل  ).  أعاله ١-٤انظر الفقرة   ( عشر اليت أشارت إليها الدولة الطرف        ةاحلوادث الست 

  . أو مبالغ فيها/أن التهم املوجهة إىل ابنها ال تستند إىل أدلة و
 ٢٠وتشري صاحبة البالغ إىل القرار الذي اختذته احملكمة العليا بكامل هيئتـها يف                ٢-٥

 والذي ينص على بطالن األدلة اليت يتم احلصول عليها بواسطة           ١٩٩٦  نوفمرب/تشرين الثاين 
. والضغط النفـسي واملعنـوي  ) التعذيب والضرب(الطرق غري املشروعة مثل القوة اجلسدية     

وتؤكد صاحبة البالغ أن االعتراف الذي انتزع من ابنها حتت التعذيب خالل فترة التحقيق              
وقدمت صـاحبة  . مة لتحديد دوره يف اجلرائم املرتكبةالسابقة للمحاكمة قد استخدمته احملك   

 واملؤرخـة  UYA 64/IZ-Iالبالغ نسخة من الشهادة الطبية اليت وقعها رئيس مركز االحتجاز 
السيد صوديق قوديروف تلقى العالج يف املستشفى       " واليت تفيد بأن     ٢٠٠٤ أيار/ مايو ٢١يف  
 السجن بسبب اجلروح اليت أحلقهـا       أثناء احتجازه يف   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٣ إىل   ١٣من  

. فقر دم على إثر نزيف    . جرح ممزق يف اجلزء السفلي من الساعد األمين       : التشخيص. بنفسه
متالزمة وهن األعـصاب    : التشخيص. فحصه الطبيب النفسي بسبب شكاوى تتعلق باألرق      

فت صاحبة وأضا. تلقي العالج خارج املستشفى حبسب الوصفة. دون تطور يف احلالة املرضية
البالغ أن الشهادة الطبية ال تذكر أن ذراع ابنها كان مكسورا يف ذلك الوقت وأن ابنها كان 

 . مصابا جبرح يف رأسه وطعنة يف صدره

وخلصت صاحبة البالغ إىل أن التحقيق السابق للمحاكمة وإجراءات احملكمـة يف      ٣-٥
 وبالتايل فإن احملاكمة مل تكن ".بصورة تنطوي على اهتام"قضية ابنها كانت سطحية وأجريت 

 .عادلة واحملكمة كانت متحيزة

  مستندات تكميلية    
، كررت اللجنة طلبها السابق الذي قدم إىل الدولـة          ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٠يف    -٦

 الـسيد  مبحضر كامل عن جلسات حماكمـة  بغية تزويدها ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٢الطرف يف   
، أبلغت الدولة الطرف    ٢٠٠٩مايو  /ألول من أيار  ويف ا . قوديروف يف حمكمة مدينة طشقند    

 من قانون اإلجراءات اجلنائية، ال تتاح نسخ احلكم وغريها من           ٤٧٥اللجنة أنه وفقا للمادة     
حمضر جلسات وبناء على ذلك، مل يكن باإلمكان إتاحة       . الوثائق إال ألطراف القضايا اجلنائية    

  . جنة السيد قوديروف يف حمكمة مدينة طشقند للحماكمة
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، أرسلت الدولة الطرف إىل صاحبة البالغ مـذكرة شـفوية         ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥ويف    -٧
حمضر كامل عن جلـسات   وطلب بإبداء تعليقاهتا ونسخة      ٢٠٠٩مايو  /مؤرخة يف األول من أيار    

  .ومل تتسلم الدولة الطرف أي رد على ذلك.  السيد قوديروف يف حمكمة مدينة طشقندحماكمة

  اءات املعروضة على اللجنةاملسائل واإلجر    

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،     ١-٨

مبوجـب    ال من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبالغ مقبـوالً أم            ٩٣وفقاً للمادة   
  .الربوتوكول االختياري للعهد

ة من أن املسألة نفسها ليست قيد النظر مبوجب إجراء آخر           وقد تأكدت اللجن    ٢- ٨
 مـن   ٥من املـادة    ) أ(٢من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وفق ما تتطلبه الفقرة           

  .الربوتوكول االختياري
ودفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البالغ الواردة يف بالغها املقـدم إىل               ٣-٨

بنها، وهي املزاعم املتصلة بالتعذيب واالغتصاب والتهديد، مل تثر      اللجنة بشأن انتهاك حقوق ا    
أمام السلطات احمللية أو احملاكم مما جيعل هذا اجلزء من البالغ غري مقبول مبوجـب الفقـرة                 

مجيع سبل  صاحبة البالغ    استنفاد   عدمبسبب   من الربوتوكول االختياري     ٥من املادة   ) ب(٢
ودفعت صاحبة البالغ بدورها بأن ابنها ادعى يف احملكمة أنه تعرض           . االنتصاف احمللية املتاحة  

للضرب والتعذيب خالل فترة التحقيق السابقة للمحاكمة إلجباره على اإلقرار بالذنب وأنه            
عرض اآلثار اليت خلفها التعذيب على جسمه؛ بيد أن أقواله مل تؤخذ بعـني االعتبـار ومت                 

ويف ضوء هـذه    . كمة لتحديد دوره يف اجلرائم املرتكبة     استخدام اعترافه األول من جانب احمل     
حمـضر  نسخة من   احلجج املتضاربة، طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف وصاحبة البالغ تقدمي           

 السيد قوديروف يف حمكمة مدينة طشقند هبدف متكني اللجنة من           كامل عن جلسات حماكمة   
ولكن اللجنة مل تتسلم هـذه      . احملليةاختاذ قرار مستنري بشأن مسألة استنفاذ سبل االنتصاف         

وبغض النظر عن كون صاحبة البالغ ال ميثلها حمام، اكتفت الدولة الطـرف             . الوثيقة اهلامة 
 باإلشارة إىل احلكم الوارد يف القانون احمللي لإلجراءات اجلنائية ومفاده أن وثـائق احملـاكم              

ون امتثال الدولة الطـرف لطلـب       تتاح إال ألطراف القضية مبا جيعل هذا القانون حيول د          ال
ميكن احلصول على حمضر جلسات احملاكمة إال من خالل صاحبة            ال أنهاللجنة ويفيد ضمنيا    

  .البالغ، عوضا عن أداء واجبها وإتاحة الوثيقة بنفسها
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مفادها أن عبء اإلثبات     )١(سوابق قضائية على  وتعيد اللجنة التأكيد يف هذا الصدد         ٤-٨
ى عاتق صاحب البالغ وحده، وخصوصاً أنه ال ميلك نفس السبل املتاحـة             ميكن أن يقع عل    ال

للدولة الطرف للحصول على األدلة، وأن املعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف 
 من الربوتوكول االختياري ضمناً على أن الدولة الطرف         ٤ من املادة    ٢وتنص الفقرة   . وحدها

 مجيع ادعاءات انتهاك العهد املقدمة ضدها وضد ممثليها وتزويـد           ملزمة بالتحقيق حبسن نية يف    
ويف احلاالت اليت تثبت فيها االدعاءات بأدلة موثوقـة يقـدمها           . اللجنة باملعلومات اليت لديها   

صاحب البالغ وتتوقف فيها أية إيضاحات إضافية على معلومات تكون لدى الدولة الطـرف              
الدعاءات مثبتة مبا فيه الكفاية ما مل تدحضها الدولة الطرف          وحدها، جيوز للجنة أن تعترب هذه ا      

وفيما يتعلق هبذا البالغ، تأخذ اللجنة بعني االعتبـار أن الدولـة            . بتقدمي أدلة وتفسريات مقنعة   
الطرف مل تقدم أية وثائق مدعمة تفند ادعاء صاحبة البالغ بأن ابنها أثار أمام احملـاكم احملليـة      

صاحبة البالغ مبا فيـه  له من اغتصاب وتعذيب، وهي ادعاءات عللتها مزاعمه بشأن ما تعرض   
ومن مث، ترى اللجنة أنه لـيس       . ، وإن كانت الفرصة متاحة للدولة الطرف للقيام بذلك        الكفاية

  . من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) ب(٢هناك ما مينع النظر يف البالغ مبوجـب الفقرة 
 البالغ وإن كانت ال حتتج يف بالغها بشكل خـاص           وتالحظ اللجنة أن صاحبة     ٥- ٨

بأية أحكام واردة يف العهد، فإن ادعاءاهتا والوقائع كما عرضت على اللجنة تثري فيما يبدو               
) ز(٣ مقترنة بـالفقرة     ٧؛ واملادة   ٢ مقترنة باملادة    ٧؛ واملادة   ٦مسائل تندرج ضمن املادة     

قدمت ما يكفي من األدلة إلثبات      البالغ  وترى اللجنة أن صاحبة     . من العهد ١٤من املادة   
  .ادعاءاهتا ألغراض املقبولية، وُتعلن أن هذه االدعاءات مقبولة

وحسب ما يبدو، يثري ادعاء صاحبة البالغ بأن حماكمة ابنها كانت غـري عادلـة                 ٦-٨
وترى اللجنة مع ذلك، أن     .  من العهد  ١٤ من املادة    ١ومتحيزة مسائل تندرج ضمن الفقرة      

البالغ مل تقدم ما يكفي من األدلة إلثبات ادعائها، وتعترب هذا اجلزء من البالغ غـري    صاحبة  
  .  من الربوتوكول االختياري٢مقبول يف إطار املادة 

  النظر يف األسس املوضوعية    
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف البالغ يف ضوء مجيع املعلومات اليت أتاحتها            ١-٩

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١النحو املنصوص عليه يف الفقرة هلا األطراف، على 
 واالغتصاب أثناء احتجازه يف مركز   للضربوتدعي صاحبة البالغ أن ابنها تعرض         ٢-٩

ودعمـا  . الشرطة إلكراهه على االعتراف، وأن ذلك بلغ حداً أُدخل على إثره املستـشفى            

__________ 

مـارس  / آذار٢٤، اعتمدت اآلراء يف باليري ضد أوروغواي، ٣٠/١٩٧٨انظر على سبيل املثال البالغ رقم      )١(
 ١٧، اعتمـدت اآلراء يف   كونتريس ضد أوروغـواي   ،  ١٣٩/١٩٨٣؛ البالغ رقم    ٣-١٣، الفقرة   ١٩٨٠
، اعتمـدت اآلراء يف     جنون ضد اجلزائر  مد،  ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ البالغ رقم    ٢-٧، الفقرة   ١٩٨٥يوليه  /متوز
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / متوز١٤
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شهادة طبية صادرة عن رئيس مركز االحتجـاز        ملزاعمها، قدمت صاحبة البالغ نسخة عن       
 مفادها أن السيد قوديروف تلقى عالجا يف املستشفى من          ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢١ومؤرخة يف   

وزعمت صاحبة البالغ . أحلقها بنفسه اليت  روح  بسبب اجل  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٣ إىل   ١٣
واكتفت . بت جسد ابنها  أيضا أن الشهادة الطبية ال تذكر اجلروح اخلطرية األخرى اليت أصا          

الدولة الطرف بالتأكيد أن ادعاءات صاحبة البالغ غري مدعومة بأدلة وأنه ال توجد معلومات              
وتالحظ اللجنة مع ذلـك، أن      . بشأن عالج طيب تلقاه ابنها نتيجة مزاعم عن إساءة معاملته         

أن الدولة الطرف مل تشرح فيما إذا أجري حتقيق، يف ضوء مـزاعم صـاحبة الـبالغ بـش                
االغتصاب والتعذيب، حول إصابة السيد قوديروف املوثقة واليت اقتضت إدخاله املستـشفى            

وجيب على اللجنة يف هـذه      . وظهرت أثناء وجوده يف مركز االحتجاز التابع للدولة الطرف        
 وتذكّر اللجنـة أن الدولـة       .)٢(الظروف، أن تعطي االعتبار الواجب ملزاعم صاحبة البالغ       

 أمان أي شخص حترمه من حريته، وترى أنه يف حال إصـابة شـخص               الطرف مسئولة عن  
حمروم من حريته جبروح أثناء االحتجاز، فإنه من واجب الدولة الطرف أن تديل بأدلة تفنـد                

ويف ضوء املعلومات اليت قدمتها صاحبة البالغ، ختلص اللجنة إىل . هبا ادعاءات صاحبة البالغ  
 صاحبة البالغ بإساءة معاملة ابنها أثناء االحتجـاز،         أن عدم إجراء حتقيق كاف يف ادعاءات      

 .٢ من العهد، مقترنة باملادة ٧يشكل انتهاكاً للمادة 

وباإلضافة إىل ذلك، وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البالغ بشأن انتهاك حقوق ابنها،              ٣-٩
 )٣(قضائيةتذكِّر اللجنة بسوابقها ال   حيث أنه أجرب على التوقيع على اعترافات حتت التعذيب،          

 جيب أن ُيفَهم منه أنه يعين عدم ممارسـة هيئـة            ١٤من املادة   ) ز(٣ومؤداها أن نص الفقرة     
التحقيق أي إكراه جسدي أو نفسي مباشر أو غري مباشر على املتهم بقصد إجبـاره علـى                 

وتذكر اللجنة بأن العبء يقع على الدولة الطرف إلثبات أن املتهم أدىل بأقوالـه              . االعتراف
ويف ظل هذه الظروف، ختلص اللجنة إىل أن الوقائع املعروضة عليهـا تكـشف              . )٤(يةطواع

 . من العهد١٤من املادة ) ز(٣ مقترنة بالفقرة ٧ انتهاكاً للفقرة

__________ 

؛ ٢٠٠٥نوفمرب  /ثاين تشرين ال  ١، اعتمدت اآلراء يف     سرياجيف ضد أوزباكستان  ،  ٩٠٧/٢٠٠٠البالغ رقم    )٢(
مارس / آذار ١٧، اعتمدت اآلراء يف     زيكوف ضد االحتاد الروسي   ،  ٨٨٩/١٩٩٩؛ البالغ رقم    ٢-٦الفقرة  
 .٢-٧؛ الفقرة ٢٠٠٦

؛ الـبالغ رقـم     ١٩٩٤يوليـه   / متوز ٤، اعتمدت اآلراء يف     ، بري ضد جامايكا   ٣٣٠/١٩٨٨البالغ رقم    )٣(
؛ ٧-٤؛ الفقـرة    ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢١ يف   ، اعتمدت اآلراء  سينغاراسا ضد سري النكا   ،  ١٠٣٣/٢٠٠١

، ٢٠٠٤نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١، اعتمـدت اآلراء يف      ديوالل ضد غيانا  ،  ٩١٢/٢٠٠٠البالغ رقم   
 .١-٥ الفقرة

، ٤١، الفقرة   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٣، املؤرخة يف    CCPR/C/GC/32، الوثيقة   ٣٢انظر التعليق العام رقم      )٤(
، اعتمدت اآلراء   كيلي ضد جامايكا  ،  ٢٥٣/١٩٨٧لبالغ رقم   ؛ ا ٧-٤، الفقرة   سينغراسا ضد سري النكا   

 .٥-٥، الفقرة ١٩٩١أبريل / نيسان٨يف 
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تـراع   تفيد بأن فرض عقوبة اإلعدام بعد حماكمـة مل بسوابق قضائية   اللجنة   وتذكّر  ٤-٩
غري أنه جرى يف احلالة الراهنة      . )٥( من العهد  ٦ ادةللمشروط احملاكمة العادلة إمنا يشكل انتهاكاً       

 إىل عقوبة بالسجن املؤبد     ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٧ختفيف عقوبة اإلعدام الصادرة يف      
ترى اللجنة أنه ال موجب للنظر بشكل       ويف هذه الظروف،    . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٩يف  

 . من العهد٦ مبوجب املادةمنفصل يف االدعاءات اليت قدمتها صاحبة البالغ 

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

قترنـة   م ٧ املادة   مبوجب حقوق السيد قوديروف     الوقائع املعروضة عليها تكشف عن انتهاك     
  . من العهد١٤من املادة ) ز(٣ مقترنة بالفقرة ٧؛ واملادة ٢باملادة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفري سبل         ٢ من املادة    )أ(٣وعمالً بالفقرة     -١١

وينبغي أن يشمل سبيل االنتصاف إجراء حماكمة جديدة متتثل . انتصاف فعالة لصاحب البالغ
 من العهد والتحقيق الرتيه يف مـزاعم  ١٤املنصوص عليها يف املادة   لضمانات احملاكمة العادلة    

 وحماكمة املسؤولني عن ذلك وجرب كامل للضرر مبا يف ذلك           ٧صاحبة البالغ بناء على املادة      
كما أن الدولة الطرف ُملزمة باختاذ تدابري لتجنب وقوع انتهاكات          . تقدمي التعويض املناسب  

 .مماثلة يف املستقبل

تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولة الطـرف، عنـدما أصـبحت طرفـاً يف               وإذ    -١٢
الربوتوكول االختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة يف حتديد ما إذا كان قد حدث انتهاك              

 من العهد، بأن تضمن متتع مجيع األفراد        ٢ألحكام العهد أم ال وأهنا قد تعهدت، عمالً باملادة          
اضعني لواليتها باحلقوق املعترف هبا يف العهد وأن توفر سـبيل           املوجودين يف إقليمها أو اخل    

انتصاف فعاالً يف حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإهنا تعرب عن رغبتها يف أن تتلقى مـن                 
كمـا أن  .  يوماً، معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ آرائها ١٨٠الدولة الطرف، يف غضون     

 . اللجنةالدولة الطرف مدعوة إىل تعميم آراء

. اعتمدت باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو الـنص األصـلي            [
  .] وستصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إىل اجلمعية العامة

__________ 

 .٦-٤ أعاله، الفقرة ٢، احلاشية كستانأوزبسرياجيف ضد انظر على سبيل املثال، قضية  )٥(
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  تذييل

رأي فردي أدىل به أعضاء اللجنة السيدة كريستني شـانيه والـسيدة                
  )خمالف جزئياً( زانيلي ماجودينا والسيد فابيان عمر سالفيويل زونكي

حنن نتفق بوجه عام مع مداوالت واستنتاجات اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان يف               -١
إال أنه ال يسعنا، مع األسف، أن نوافـق         . توراييفا ضد أوزبكستان  ،  ١٢٨٤/٢٠٠٤البالغ  

، إذ أنه وإن كانت اللجنـة قـد         ٤-٩قرة  على استنتاجات اللجنة يف اجلزء اخلتامي من الف       
فرض عقوبة اإلعدام بعد حماكمة ال تفي بشروط احملاكمـة          "ذكّرت فيه على حنو سليم بأن       

، فإهنا ختلص إىل عدم وجود أي انتـهاك         " من العهد  ٦ انتهاكاً ألحكام املادة     يشكلالعادلة  
 كـانون   ١٧ يف   مت ختفيـف عقوبـة اإلعـدام الـصادرة        " يف هذه القضية ألنه      ٦للمادة  
 ."٢٠٠٨يناير/ كانون الثاين٢٩ يف املؤبد إىل عقوبة بالسجن ٢٠٠٣ديسمرب /األول

لقد أحرزت أوزبكستان تقدماً ذا شأن يف تشريعاهتا احمللية من حيث احترام احلـق       -٢
ديـسمرب  / كانون األول  ٢٣يف احلياة وتوفري الضمانات له، كما يتبني ذلك من تصديقها يف            

وتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،           على الرب  ٢٠٠٨
وعالوة على ذلك، كانت اللجنـة قـد        . فربهنت بذلك على التزامها بإلغاء عقوبة اإلعدام      

 تـشرين  ١١طلبت، يف قضية توراييفا، اختاذ تدابري مؤقتة، فردت الدولة على هذا الطلب يف             
وهذا األمر يدل على وفاء الدولة . اللجنة بأهنا وافقت على طلبها بإبالغ ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

حبسن نية بااللتزام الدويل الذي تعهدت به لدى التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق              
 . املدنية والسياسية باختاذ التدابري الالزمة لوضع قرارات اللجنة موضع التنفيذ

ن إبداء رأي بشأن وقائع قضية حمددة، علـى         وإن ما ذكر أعاله ال يعفي اللجنة م         -٣
سـيما    ال -ويف رأينا أن من غري املناسـب        . حنو ما مت النظر هبا مبوجب هذا البالغ الفردي        

 أن تغفل هيئة مثل اللجنة إبداء رأي صريح بـشأن           -ألغراض توفري جرب بالشكل الصحيح      
د العهد الـدويل اخلـاص   انتهاك حق من حقوق اإلنسان معترف به يف مادة أو أكثر من موا       

 . باحلقوق املدنية والسياسية

ينبغي فهم عبارة   "، أنه   ٦وتذكر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم            -٤
مبعناها الضيق، وهو أن عقوبة اإلعدام ينبغي أن تكون تدبرياً اسـتثنائياً            " أشد اجلرائم خطورة  "

 أنه ال ميكن فرض تلك العقوبة إال وفقاً للقوانني ٦ للمادة ويستنتج أيضاً من النص الصريح. جداً
وينبغي احترام الـضمانات    . اليت تكون سارية عند ارتكاب اجلرمية وغري خمالفة ألحكام العهد         

اإلجرائية الوارد وصفها يف العهد، مبا يف ذلك احلق يف جلسات استماع عادلة من قبل حمكمـة             
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،    ..." (  الضمانات الدنيا للدفاع   مستقلة، وافتراض الرباءة، وتوفري   

 ).٧، الفقرة )احلق يف احلياة (٦املادة : ٦، التعليق العام رقم )١٩٨٢(الدورة السادسة عشرة 
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 بصرف النظر عما إذا مت بالفعل تنفيذ عقوبة         ٦ من املادة    ٢وحيدث انتهاك للفقرة      -٥
توقيع عقوبة اإلعدام عنـد االنتـهاء مـن     " سابقاً فإن    وكما ذكرت اللجنة نفسها   . اإلعدام

الـبالغ رقـم   " ( من العهد  ٦حماكمة مل يتم فيها التقيد بأحكام العهد يشكل انتهاكاً للمادة           
، الفقرة  CCPR/C/79/D/1096/2002،  كوربانوفا ضد طاجيكستان   سافارمو،  ١٠٩٦/٢٠٠٢

م القضائي إىل قرارات سـابقة      ويستند هذا احلك  ). ،٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين ١٢ ،٧-٧
ذكرت فيها اللجنة أن عقد جلسة استماع متهيدية مل تتم فيها مراعاة الضمانات الـواردة يف                

، كونروي ليفي ضـد جامايكـا     ( من العهد    ٦ من املادة    ٢ يشكل انتهاكاً للفقرة     ١٤املادة  
رقـم  ، الـبالغ    وكالرنس مارشال ضد جامايكا   ،  ٣-٧، الفقرة   ٧١٩/١٩٩٦البالغ رقم   

 ولألسف مل يطبق هذا املعيار على القضايا األخرية وهـذا يف            ).٦-٦، الفقرة   ٧٣٠/١٩٩٦
 .)٦(رأينا ميثل خطورة إىل الوراء فيما يتصل بالسوابق القضائية للجنة

ويف تفسري قانون حقوق اإلنسان، جيوز هليئة دولية، باسم التقدم، أن تعدل رأيـاً                -٦
: بتفسري يوفر محاية أكرب للحقوق الواردة يف صـك دويل         أدلت به سابقاً وأن تستعيض عنه       

 .فهذا يشكل تطويراً مناسباً وضرورياً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان

فمن الغري املناسب تفسري أحكام حقوق اإلنسان      : إالّ أن اإلجراء املعاكس غري مقبول       -٧
ن ضحية انتهاك للعهـد     والشخص الذي كا  . تفسرياً أضيق من التفسري الذي أعطي هلا من قبل        

 . يستحق على األقل نفس احلماية املوفَّرة يف احلاالت اليت نظرت فيها نفس اهليئة سابقاً

وبناًء على ذلك، ودون التقليل من أمهية اخلطوات اليت اختذهتا أوزبكستان فيمـا                -٨
 أن ختلـص  يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام، فإين أرى أنه كان ينبغي للجنة، يف قضية توراييفـا،      

 من العهد الدويل اخلـاص      ٦ من املادة    ٢أيضاً إىل أنه حدث انتهاك للحق الوارد يف الفقرة          
  .باحلقوق املدنية والسياسية

  السيدة كريستني شانيه  )توقيع(
  لي ماجودينايناالسيدة زونكي ز  )توقيع(
  السيد فابيان عمر سالفيويل  )توقيع(

وسيصدر . ة، علماً بأن النص اإلسباين هو النص األصلي       ُحرر باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسي   [
  .]الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إىل اجلمعية العامة

        

__________ 

 .كاسيموف ضد أوزبكستان، ١٣٧٨/٢٠٠٥اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، البالغ رقم  )٦(


