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اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا  14( 127تشرين األول/أكتوبر 8-تشرين الثاين/نوفمرب .)2019
شرراريف يف دراسررة ه ر ا الرربالغ أعارراء اللجنررة التاليررة أورراشهل :اتنيررا مررار ،عبرردو روشررول وعيررا بررن عاشررور
وإلزي براندز كهريس وعارف بولكان وسويتشي فورو ،وكريستوف هاينز وابمرمي كويتا ومارسيا ف .ج .كران
ودنكان الكي موهوموزا وفوتيين ابزارترزيس وهرري ن كيرزادا كرابرير ،وفاسريلكا سانسرس وخوسريه مانويرل سرانتوس
ابييس ويوفال شاين وهيلس تيغرودجا.
يرد يف مرفق ه ه اآلراء رأي فردي (خمالف) قدمه عاو اللجنة السيد سويتشي فورو.،
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صرراحب الرربالغ هررو خليل رزان خودايبريدييررف وهررو مررن م رواوين قريغيزسررتان مولررود يف عررام .1952
-1
وهو ي ّدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه مبوجب املواد )1(2؛  )2( )1(14و(()3د) و(هر)؛ و)1(17؛
و 27مرن العهررد .وقررد دخرل الربوتوكررول االختيرراري حيرز النفررا ابلنسرربة لقريغيزسرتان يف  7كررانون الثرراين/
يناير  .1995وال ميثل صاحب البالغ حمام.

الوقائع وما عرضها صاحا البالغ
 1-2صراحب الرربالغ مرن اإلثنيررة األوزبكيرة وهررو مرن مدينررة أو .بقريغيزسرتان .وهررو أحرد مؤسسرري
قنررا "أو .يت يف" الرري عمررل هبررا  19عامررا وخمرررج سررابق فيهررا .ويف شررهري أ،ر/مررايو وحزيران/يونيرره 2010
وقعت هجمات عديد على أفراد من أصول أوزبكيرة يف مرديني ومنطقري أو .وجرالل أابد يف جنروب
قريغيزستان .و هاهتل صاحب البالغ بتنظيل ه ه األحداث واملشاركة فيها.
 2-2وخررالل الفر الرري وقعررت فيهررا هر ه األحررداث كرران صرراحب الرربالغ يف أو ..وبثررت حمطترره
التلفزيونيررة لقطررات لتجم ر مجرراهريي هعق ررد يف  15أ،ر/مررايو  2010أمررام جامع ررة الصررداقة الش ررعبية يف
جالل أابد هوي على اسل أ .ابتريوف .وأخ أحد مصوري احملطة املستقلس لقطات فيديو هل ا التجمر .
وحاررر التجم ر زعرريل اجملتم ر األوزبكرري احمللرري يف .ابتررريوف وحمررافي اإلقلرريل السرريد أسررانوف وألقيررا
خطررابس أشررارا فيهمررا إىل ضرررور الوحررد بررس خمتلررف اإلثنيررات .وبهثررت لقطررات التجم ر مررر واحررد يف
مساء  16أ،ر/مايو  .2010ويف وقت الحق اعتربت احملاكل ه ا الشريط حافزا لالشتباكات الري تلرت
لك بس خمتلف اإلثنيات.
 3-2ويف أ،ر/مايو وحزيران/يونيه  2010تلقى صاحب البالغ عد مرات هتديدات مرن أشرخا
جمهولس يهعتقد أهنل من القوميس القريغيزيس .ويف  9متوز/يوليه  2010احتجز رجال جهاز األمن الووين
صاحب البالغ مث أولقوا سراحه بعد لك وهددوا ابعتقاله .ويف بداية شهر متوز/يوليه صادر حمرافي
أو .الس رريد كوش ررباييف ش ررركة ص رراحب ال رربالغ "أو .يت يف" .وغ ررادر ص رراحب ال رربالغ إىل االحت رراد
الروسي يف متوز/يوليه  2010خوفا على حياته وسرالمته وعلرى حيرا أفرراد أسررته وسرالمتهل .ويف تشررين
الثاين/نوفمرب  2010انتقل صاحب الربالغ وأسررته مرن االحتراد الروسري إىل الروال،ت املتحرد األمريكيرة
حيث همنحوا اللجوء.

 4-2ويشررري صرراحب الرربالغ إىل تقريررر جلنررة التحقيررق الدوليررة املسررتقلة يف األحررداث الرري وقعررت يف
جنرروب قريغيزسررتان يف حزيران/يونيرره  .2010ووفقرا للتقريررر خلصررت اللجنررة إىل أن التحقيقررات اجلنائيررة
واحملاكمررات املتعلقررة حررداث حزيران/يونيرره شررابتها انتهاكررات للحقرروا يف احملاكمررة العادلررة املنصررو
عليها يف العهد الدويل اخلا ابحلقوا املدنية والسياسية؛ وأنه هعقدت حماكمرة انتقائيرة اسرتهدفت إثنيرة
األقلية األوزبكية؛ وأن احملامس الر ين دافعروا عرن متهمرس مرن أصرول أوزبكيرة تعرضروا للتردخل وال هيرب
غررري الالئقررس( .)1ويف عررامي  2013و 2014أعربررت اللجنررة املعنيررة حبقرروا اإلنسرران وجلنررة القارراء علررى
التمييز العنصري يف مالحظرات كرل منهمرا اخلتاميرة علرى التقرارير الدوريرة مرن اخلرامس إىل السراب الري
قدمتها الدولة الطرف ( )CERD/C/KGZ/CO/5-7عن قلقهما إزاء االنتهاكرات اخلطرري حلقروا اإلثنيرة
األوزبكية يف أثناء التحقيقات واحملاكمات الي عقبت أحداث حزيران/يونيه .2010
__________

()1

2

انظرر

Kyrgyzstan Inquiry Commission, “Report of the Independent International Commission for

 .inquiry into the events in the south of Kyrgyzstan in June 2010”, p. iii, para. 9مترا علرى الررابط الترايل:
).reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_490.pdf (accessed on 30 January 2020
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 5-2ويف  16حزيران/يوني رره  2011أص رردر برمل رران قريغيزس ررتان ق ررارا يس ررتند إىل حتقيقات رره اخلاص ررة يف
األحرداث الري وقعررت يف جنروب قريغيزسرتان يف عررام  .2010ويررد يف الفقرر  7مررن القررار اسرل صرراحب
ووّري مشراركا يف احلركرات القوميرة واالنفصرالية .وابإلضرافة
البالغ بوصفه من منظمري هر ه األحرداث ه
ِّ
متزعمري أحرداث عرام 2010
إىل لك تتامن الفقر  21من القرار الدعو إىل مصادر مجي ممتلكات ّ
ومنظميها واملشاركس فيها.
 6-2ويف  28تشرين األول/أكتوبر  2011أصدرت حمكمة مدينة جالل أابد حكمرا غيابيرا ابلسرجن
عامررا يف حررق صرراحب الرربالغ وأمرررت مبصررادر ممتلكاترره ألسررباب منهررا الرردعو إىل االنفصررال وتنظرريل
اضطراابت مجاعية وعمليات قتل .ومل يبلغ صراحب الربالغ ابحملاكمرة وعلرل ابحلكرل مرن خرالل وسرائل
اإلعالم(.)2
20

 7-2وابلرغل من أن احملكمة االبتدائية أدانته جبمي التهل املوجهة إليه فإنه مل يكن مبقدورها إثبات
أنه ارتكب تلك اجلرائل شخصيا .ومل يكن مبقدورها إثبرات أن صراحب الربالغ كران موجرودا ابلفعرل يف
عررس املكرران ال ر ي وقعررت فيرره اجل ررائل أي منطقررة جررالل أابد ألنرره كرران قررد قاررى شررهري أ،ر/مررايو
وحزيران/يونيه  2010يف أو..
 8-2ويف  31تش ررين األول/أكترروبر  2011اسررتفنف صرراحب الرربالغ ق ررار احملكمررة االبتدائيررة لررد
حمكمة جالل أابد اإلقليميرة .ويف  31كرانون الثاين/ينراير  2012أيردت حمكمرة االسرتاناف قررار احملكمرة
االبتدائية.
 9-2ويف  24آ ار/مارس  2014قدم صراحب الربالغ اسرتانافا إىل احملكمرة العليرا يف قريغيزسرتان مبوجرب
إجرراء املراجعررة القاررائية الرقابيررة .ويف  13أ،ر/مررايو  2014رفاررت احملكمررة العليررا اسررتاناف صرراحب الرربالغ
وأيدت قرارات احملاكل األدىن منها درجة.
10-2

ويدف صاحب البالغ نه استنفد مجي سبل االنتصاف احمللية املتاحة والفعالة.

ال كوى
 1-3ي ّدعي صاحب البالغ أن القرار ال ي اخت ه برملان قريغيزسرتان يف  16حزيران/يونيره  2011قرد
حرمه من أي إمكانية ألن هُيا َكل حماكمة عادلة وهميتَّ بقرينة الرباء  .ويدعي أياا أن القرار قد أثر أتثريا
شديدا على نترائ احملاكمرة إ انتههكرت حقوقره املنصرو عليهرا يف املراد  )2(14وانتههرك مرن مث حقره
املنصو عليه يف املاد  )1(14يف حماكمته يف حمكمة نزيهة وحمايد .
 2-3وي ّدعي صاحب البالغ أياا أنه مل يهبلّغ مبحاكمته وابحلهكل عليه غيابيرا وأن يف لرك انتهرايف
حلقوقرره يف أن هُيرراكل حاررور ،وأن يواجرره شررهود اإلثبررات علررى ةررو مررا يرررد يف املرراد ()3(14د) و(ه رر)
من العهد.
 3-3ويرردعي صرراحب الرربالغ ك ر لك انتهررايف املررادتس  )1(2و 27مررن العهررد ويشررري إىل أن احلكررل
الصادر عليه متييزي من حيث وبيعته ومرتبط بكونه من أصول أوزبكية.
 4-3ويرردعي صرراحب الرربالغ أن الدولررة الطرررف قررد انتهكررت حقوقرره املنصررو عليهررا يف املرراد )1(17
ألهنا صادرت منزله وأعماله بطريقة غري قانونية.
__________

()2

GE.20-02576

تبررس الواثئررق املقدمررة أن صرراحب الرربالغ قررد كررر يف اسررتانافه املررؤر  31تشررين األول/أكترروبر  2011أنرره قهرردمت
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مالحظات الدتلة الطرف ن ن املقبولية تاألسس املوضوعية
 1-4تؤكد الدولة الطرف يف م كر شرفوية مؤرخرة  15متوز/يوليره  2015أن صراحب الربالغ اسرتنفد
مجي ر س رربل االنتصرراف احمللي ررة املتاحررة .وتالح رري الدولررة الط رررف أنرره نتيج ررة للثررور ال رري ان رردلعت يف 7
نيسان/أبريل  )3(2010حاول العديد من مؤيدي الرئيس السابق ابكييف استغالل الوض اهلش للعرود
إىل السلطة وتزايدت حينهرا هتديردات النزعرات االنفصرالية والقوميرة ز،د كبرري  .وتؤكرد الدولرة الطررف
أن البث املتكرر لتجم  15أ،ر/مايو  2010يف جالل آابد أصبح عندئ عامال حمفزا على صراع أكرب.
وقد نهظمت كافرة فعاليرات التجمر ابللغرة األوزبكيرة ومل ُياررها سرو أفرراد اإلثنيرة األوزبكيرة .وخرالل
التجم أعلن رئيس اجملتم األوزبكي احمللي السريد يف .ابترريوف أن السركان األوزبكيرس ينتظررون هر ه
اللحظررة منر وقررت وويررل وأن الوقررت قررد حرران ملشرراركتهل الفعالررة يف احليررا السياسررية يف البلررد .وأعلررن
أيارا أنرره إ ا مل تررتمكن احلكومررة املؤقتررة مررن اسررتتباب النظررام داخررل البل رد والربهنررة علررى جرردارهتل بثقررة
الن رراس ف ررإهنل س رريطيحون هب ررا .وق ررد بث ررت حمط ررة ص رراحب ال رربالغ ش رريط ه ر ه األح ررداث ع ررد م ررات
وشاركتها يف لك قنا أخر هي "ميرزون-يت يف" وكران هر ا البرث مبثابرة جهراز تفجرري قروي يف وقرت
من التوتر العام واالضطراب يف اجملتم  .وتشري الدولة الطرف إىل تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة يف
األحداث الي وقعت يف جنوب قريغيزستان يف حزيران/يونيه  2010ال ي خلص إىل أن هلجرة اخلطرب
الي ألقيت خالل التجم عكست شعور األوزبكيس إبحبرا شرديد وأهلمرتهل اجلررأ علرى رفر سرقف
تطلعرراهل .وتشررري الدولررة الطرررف أيارا إىل األحررداث الري وقعررت يف مدينررة تييررت مسررقط رأس الررئيس
السررابق ابكييررف حيررث تررزعل الدولررة الطرررف أن مؤيرردي السرريد ابتررريوف أحرقروا منررزل الررئيس السررابق.
وتؤكد الدولرة الطررف أنره يف أعقراب حادثرة تييرت اعتررب الكثرري مرن سركان قريغيزسرتان خطراب السريد
ابتريوف مبثابة اعتداء عليهل وعلى دولة قريغيزستان( .)4وهل ا السبب فرإن صراحب الربالغ كران يعررف
متاما عواقب أفعاله ويدريف أهنا قد تفاي إىل تعباة الشباب األوزبكي حول الزعماء االنفصاليس.
 2-4وفيما يتعلق ابلتحقيق الر ي أجرراه الربملران يف أحرداث أ،ر/مرايو وحزيران/يونيره  2010وبقرراره
املؤر  16حزيران/يونيه  2011هخول الفرع التشرريعي للحكومرة سرلطة مناقشرة نترائ عمرل جلانره املعنيرة
تؤول أبدا على أهنا تندرج ضمن العمل املستقل للسلطة
بتقصي احلقائق .غري أن املناقشات يف الربملان لن َّ
القاائية ألن احملاكل هي من يتخ القرارات النهائية دائما.
 3-4وعلررى الرررغل مررن ادعرراءات صرراحب الرربالغ حرردوث انتهررايف للم رواد  2و 14و 17مررن العهررد
ُيظر دستور قريغيزستان أي شكل من أشركال التمييرز واحلرمران التعسرفي مرن السركن ويارمن املسراوا
أمام القانون وينص على إعاد النظر يف قرارات احملاكل األدىن درجة من قِّبل حماكل أعلى منها.
 4-4وقد تواوف صاحب البالغ وآخرون م رئيس املركز الثقايف الووين األوزبكري يف منطقرة جرالل
أابد الس رريد يف .ابت ررريوف .ويف انته ررايف لق ررانون وس ررائط اإلع ررالم اس ررتخدم ص رراحب ال رربالغ وآخ رررون
ابلفعررل قنررايت "أو .يت" و"ميررزون-يت يف" ملسرراعد السرريد ابتررريوف فيمررا قررام برره مررن أجررل االسررتيالء
علررى السررلطة ابلقررو والتحرري علررى الكراهيررة اإلثنيررة واألقاليميررة وترردمري املمتلكررات وأعمررال القتررل
والشغب اجلماعي.
__________

()3
()4

4

أسفر ما يسمى "ثور أبريل الشعبية" عن إسقا الرئيس القريغيزي قورمانبيك ابكييف.
انظرر yrgyzstan Inquiry Commission, “Report of the Independent International Commission for
 .inquiry into the events in the south of Kyrgyzstan in June 2010”, para. 66مترا علرى الررابط الترايل:
.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_490.pdf
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جتم ر ح روايل  1 000مررن السرركان احملليررس يف جررالل أابد ووررالبوا
 5-4ويف  17أ،ر/مررايو ّ 2010
احلكومة بوقف أنشطة السيد يف .ابتريوف اإلجرامية على الفرور .ويف  19أ،ر/مرايو  2010نظرل حشرد
مررن حروايل  2 000متظرراهر يف مقاوعررة سرروزايف مبحافظررة جررالل أابد جتمعررا رفر املطالررب نفسررها .وبعررد
التجم اق ب احملتشدون من جامعة الصداقة الشعبية وشاركوا يف أعمال التقتيرل والشرغب اجلمراعي.
ويف أثنرراء اقر اهبل مررن اجلامعررة أولررق مؤيرردو السرريد ابتررريوف النررار علرريهل مررن داخررل اجلامعرة .وأسررفرت
االشتباكات عن إصابة  74شخصا قاى منهل ثالثة أشرخا يف وقرت الحرق .وترر الدولرة الطررف
أن اإلج رراءات امل ر كور أعرراله الرري اخت ر ها السرريد ابتررريوف وشررركاشه أفاررت إىل تصرراعد النزاعررات بررس
اإلثنيات من سكان إقليمي أو .وجالل أابد.
 6-4ويف الف من  10إىل  13حزيران/يونيه  2010اندلعت اشتباكات عنيفرة برس أفرراد مرن السركان
األوزبكيس والقريغيزيس يف إقليمي أو .وجالل أابد أسفرت عن إصابة  638شخصرا ومقترل  76شخصرا.
ونتيجرة لر لك رفر مكتررب املردعي العررام يف إقلرريل جرالل أابد دعررو جنائيرة علررى عرد أشررخا مبررن
فيهل صاحب البالغ واهتمهل مبحاولة االستيالء على السلطة ابلقو ؛ والتحري علرى الكراهيرة اإلثنيرة
واألقاليميررة هبرردف تفكيررك وحررد أقرراليل قريغيزسررتان؛ وارتكرراب أعمررال القتررل والشررغب اجلمرراعي .ويف
خالل التحقيق السابق للمحاكمة مل يطلب املتهل وال ممثلوه القانونيون أي إجراءات إضافية للتحقيق.
وتردف الدولررة الطرررف ن حماميررا مثَّررل مرردعى عليرره آخررر يف نفررس احملاكمررة وتشررري إىل أن أسررر املرردعى
عليه قد وّكلت لك احملامي .وفيما يتعلق بصاحب البالغ تؤكد الدولرة الطررف أن احملاميرة السريد و.
كفلت حقوقه ابلكامل ووال ف التحقيق السابقة للمحاكمرة وأثنراء احملاكمرة( .)5ويف خرالل احملاكمرة
مل تقدم احملامية أي شكو بشفن انتهاكات حقوا صاحب البالغ .ونهشرت نتائ احملاكمة علنا وعلى
نطراا واسر يف وسرائط اإلعررالم ومرن مث يكررون صراحب الرربالغ قرد أهبلررغ بتفاصريل القاررية يف الوقررت
املناسب .وقد استفنف صاحب البالغ قرار احملكمرة االبتدائيرة أمرام حمكمرة جرالل أابد اإلقليميرة لكرن
استانافه هرف يف  31كانون الثاين/يناير .2012
 7-4وترف الدولة الطرف ادعاء صاحب البالغ أنه تعر للتمييز بسبب أصله اإلثين األوزبكي.
وتالحي أنه نتيجة ألحداث أ،ر/مايو وحزيران/يونيه  2010هوجهت هتل جنائية لر  139شخصا  46يف
املائة منهل من اإلثنية القريغيزية و 51يف املائة من اإلثنية األوزبكية و 3يف املائة من إثنيات أخر .

 8-4وفيمررا يتعلررق ابدعرراء صرراحب الرربالغ أن الدولررة الطرررف صررادرت شررركته بطريقررة غررري قانونيررة
اسررتنادا إىل حكررل احملكمررة االبتدائيررة بسررجنه  20عامررا ومصررادر ممتلكاترره وهررو حكررل أيدترره احملكمررة
اإلقليمية تردف الدولرة الطررف ن سرلطات الدولرة نفر ت احلكرل وفقرا للقرانون احمللري مبجررد بردء نفرا
القرار .ووعن مكتب املدعي العام أمام احملاكل احمللية يف نقل صراحب الربالغ حصرة األغلبيرة يف شرركته
إىل الس رريد كوش ررباييف .ويف  15نيس رران/أبريل  2014نهقل ررت الش ررركة ومجير ر أصر روهلا إىل ص ررندوا إدار
ممتلكررات الدولررة .ومل يطعررن صرراحب الرربالغ يف هر ا النقررل؛ وهلر ا السرربب مل تهسررتنفد سرربل االنتصرراف
احمللية املتاحة.
 9-4ويف األخررري جتيررز تشرريعات قريغيزسررتان إعرراد فررتح القاررا ،اجلنائيررة بنرراء علررى أدلررة جديررد .
وتر الدولة الطرف أنه نظرا لعدم تقدمي صاحب البالغ التماسا إىل احملاكل إلعاد فتح قايته اسرتنادا
إىل أدلة جديد فإنه مل يستنفد مجي سبل االنتصاف احمللية املتاحة.
__________
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علرى الرررغل مرن أن الدولررة الطررف مل تر هكر لرك صرراحة فإنرره يبردو أهنررا تلمرح إىل أن هر ه احملاميرة عهينررت حبكررل
منصبها وليس من الواضح ما إ ا كانت قد اتصلت بصاحب البالغ أو قاربه قط.
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وعليقات صاحا البالغ على مالحظات الدتلة الطرف ن ن املقبولية تاألسس املوضوعية
 1-5يف  14أيلول/سرربتمرب  2015قرردم صرراحب الرربالغ تعليقاترره علررى مالحظررات الدولررة الطرررف.
ويرف صاحب البالغ يف تعليقاته ه ه ادعاءات الدولة الطرف ن حمطته التلفزيونية أعادت مرارا بث
لقطرات التجمر الر ي جررر يف  15أ،ر/مرايو  2010ويؤكررد جمررددا أن هر ه اللقطررات مل ترهبَرث غررري مررر
واحد يف  16أ،ر/مايو  .2010ويدح أياا أن التجم دار ابللغة األوزبكيرة وأن الر ين حارروه كرانوا
من اإلثنية األوزبكية دون غريها .ويدف ن حمافي إقليل جالل أابد وهو من أصول قريغيزية قد ألقى
خطااب ابللغة القريغيزية أثناء التجم  .ويشري صاحب البالغ إىل أن حمطته التلفزيونية كفي مْنفر إعالمري
آخر مل حتاول غري تقدمي معلومات عن التجم يف  16أ،ر/مايو  2010إىل املشاهدين وعرن األحرداث
الي كانت تدور يف البلد آن ايف .وي ّدعي صاحب البالغ أنه يف حال عدم موافقة احلكومرة علرى وريقرة
إدار حمطته ألنشطتها كان ينبغي هلا اختا إجراءات وفقا لقانون وسائط اإلعالم عو حماكمته.
 2-5ويررف صرراحب الرربالغ كر لك ادعرراء الدولررة الطرررف أنرره مل يسررتنفد مجير سرربل االنتصرراف احملليررة
املتاحة .ويالحي أنه اسرتفنف إدانتره اجلنائيرة أمرام احملكمرة العليرا يف قريغيزسرتان وأن قرارهرا غرري قابرل لالسرتاناف.
ويؤكد صاحب البالغ أن حمافي إقليل أو .قد صادر حمطته التلفزيونية بعد صدور القرار كما يؤكد أنه تلقى
هتديرردات هررو وأسررته .ويرردعي صرراحب الرربالغ أيارا أن الدولررة الطرررف برردأت حماكمترره اجلنائيررة ألهنررا كانررت
تريد أتميل حمطته "أو .يت يف" الي كانت أدا إعالمية قويرة ومصردرا مسرتقال للمعلومرات للسركان احملليرس.
ويالحي صاحب البالغ أن سلطات الدولة حتاول من عام  1999إغالا حمطته التلفزيونية(.)6

مالحظات إضافية ق ّدمتها الدتلة الطرف

 1-6يف م ر كر شررفوية مؤرخررة  31آ ار/مررارس  2017قرردمت الدولررة الطرررف مالحظررات إضررافية.
وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البالغ دأب يف الف برس عرام  2000و 13حزيران/يونيره  2010مر
جمموعررة مررن األف رراد اآلخ ررين علررى تنظرريل أنشررطة مناهاررة للدسررتور هرردفها التح رري علررى :الكراهيررة
اإلثنية؛ والدعاية لتفوا الشعب األوزبكي وكونه شعبا ال مثيل لره؛ واحلرط بكرامرة إثنيرة أخرر ؛ وأعمرال
الشغب اجلماعية؛ وانتهايف وحرد أقراليل قريغيزسرتان بفصرل أقاليمهرا اجلنوبيرة عنهرا .ولتحقيرق هر ه األهرداف
دأب هرؤالء األفرراد علرى اسررتخدام منافر إعالميررة بتمويرل مررن السريد يف .ابتررريوف .فعلرى سرربيل املثررال
يف  15آ ار/مارس  2010نشرت صحيفة الشتات األوزبكية يف قريغيزستان (املسرما "دييردور") مقراال
بقلل رئيس حتريرها حتت عنوان "هل من الصعب أن تكون أوزبكيا؟" .وقد استهخدم ه ا املقال لل وي
ألفكررار التح رري علررى الكراهيررة اإلثنيررة بررس الشررعبس األوزبكرري والقريغيررزي .وعررالو علررى لررك مج ر
السيد ابتريوف وشركاشه خالل شهري نيسان/أبريل وأ،ر/مايو  2010ع أشخاصا مرن أصرول أوزبكيرة
ابنتظام يف جامعة الصداقة الشعبية يف جالل أابد حيث زودهل سلحة أوتوماتيكية وعقد اجتماعات
وجتمعات غري قانونية.
 2-6وتدف الدولة الطرف ك لك ن السريد يف .ابترريوف وشرركاشه قرد نظَّمروا يف الفر مرا برس
حرض روا علنررا علررى الكراهيررة
و 16أ،ر/مررايو  2010جتمعررات غررري قانونيررة يف منطقرري جررالل أابد وأو .حيررث َّ
وسجل أحد فنيي الفيديو السيد إ .ال ي يعمل حتت
اإلثنية والشغب اجلماعي واالنفصال والفوضىَّ .
إمررر السرريد ابتررريوف شخصرريا مجي ر ه ر ه األحررداث .وتالحرري الدولررة الطرررف أنرره مررن أجررل ضررمان نشررر
املعلومات عن ه ه التجمعات على نطاا واس بهثت ه ه التسجيالت مرارا علرى قنراتس تلفزيرونيتس  -مهرا
"أو .يت يف" و"مي ررزون-يت يف" وأهن ررا أاثرت احتجاج ررات ما رراد م ررن الس رركان القريغي رزيس يف منطق ررة
جالل أابد .وتكرر الدولة الطرف ك لك وصرفها لألحرداث الري وقعرت يف الفر مرا برس  17أ،ر/مرايو
و 13حزيران/يونيه  2010على النحو الوارد يف مقاهلا السابق.
12
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 3-6وتالحي الدولة الطرف أن صاحب البالغ قد َّفر من قريغيزستان بعد أحداث حزيران/يونيه .2010
ويف  19متوز/يوليه  2010أعلنت شروة إقليل جالل أابد أنره مطلروب للعدالرة .وملرا كانرت الفقرر  2مرن
املاد  259من قانون اإلجراءات اجلنائيرة يف قريغيزسرتان جتيرز حماكمرة الشرخص غيابيرا إ ا هت ّررب مرن املثرول
أمررام احملكمررة ومل يكررن موجررودا يف إقلرريل قريغيزس ررتان فررإن احملاكمررة يف الرردعو اجلنائيررة املرفوعررة عل ررى
صاحب البالغ واملتهمس اآلخرين قد جررت غيابيرا .ومر لرك مثَّرل أحرد حمراميي الردفاع العرام السريد ج.
صاحب البالغ إ اسرتفنف فيمرا بعرد حكرل احملكمرة االبتدائيرة نيابرة عنره .وتنفري الدولرة الطررف ممارسرة
أي نوع من ال هيب على حمامي صاحب البالغ أو غريه من املشاركس يف احملاكمة.
 4-6وتررر الدولررة الطرررف أن تقريررر جلنررة التحقيررق الدوليررة املسررتقلة يف األحررداث الرري وقعررت يف جنرروب
قريغيزستان يف حزيران/يونيه  2010تقرير منحاز ويصور املشاركس يف الصراع مرن األوزبكيرس علرى أهنرل
ضررحا .،وتفيررد الدولررة الطرررف ن الرردعاو اجلنائيررة بيّنررت أن جمموعررات مررن السرركان األوزبكيررس مل تكررن
ماررطر إىل الرردفاع عررن نفسررها .بررل كانررت علررى العكررس مررن لررك معتديررة يف أثنرراء الن رزاع .وعررالو
علررى لررك قرررر "زوغوركررو كينرريش" (برمل ران) قريغيزسررتان يف  26أ،ر/مررايو  2011أنرره ينبغرري أال يكررون
لتقرير اللجنة أي قو قانونية ألنه يهنظر إليه ابعتباره قد صيغ مرن جانرب واحرد ويفتقرر إىل املوضروعية
وهو األمر ال ي أاثر الكراهية بس خمتلف اإلثنيات وشكل هتديدا لألمن القومي لقريغيزستان.
 5-6وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنه ابلنظر إىل أن تشري قريغيزستان جييز إعاد فتح القاا،
اجلنائية بناء علرى تروفر أدلرة جديرد وابلنظرر إىل أن صراحب الربالغ مل يلرتمس لرك مرن احملراكل فإنره
ينبغي اعتبار بالغه إىل اللجنة غري مقبول بسبب عدم استنفاده مجي سبل االنتصاف احمللية املتاحة.

مالحظات إضافية

مقدمة من صاحب البالغ
يف  2حزيران/يونيه  2017أكد صاحب البالغ جمددا أنه استنفد مجي سبل االنتصاف احمللية
-7
املتاحرة ألن قررار احملكمررة العليرا يف قريغيزسررتان الصرادر يف  13أ،ر/مررايو  2014كران هنائيررا وال ميكرن اسررتانافه.
ويف الت اريخ نفسه قدم صاحب الربالغ نسرخة مرن رسرالة بعثتهرا إليره وزار الداخليرة يف االحتراد الروسري
تهبلغرره بوجررود أمررر دويل ابعتقالرره وإعادترره إىل قريغيزسررتان .ويرردعي صرراحب الرربالغ أنرره لرمبررا كرران حينهررا
مطلررواب يف مجي ر بلرردان رابطررة الرردول املسررتقلة ألن مجي ر ه ر ه الرردول وقعررت اتفاقيررة املسرراعد القانونيررة
والعالقررات القانونيررة يف املسررائل املدنيررة واألسررية واجلنائيررة( .)7ويرردف صرراحب الرربالغ نرره كرران سرريهعتقل
يف حال زار أ ،من ه ه البلدان ويطلب التعجيل ابلنظر يف بالغه.

مقدمة من الدولة الطرف
-8

يف  10كانون الثاين/يناير

2018

كررت الدولة الطرف مالحظاهتا املؤرخة  31آ ار/مارس .2017

القضااي تاإلبراءات املعرتضة على اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-9قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما جيب على اللجنة وفقا للمراد  97مرن نظامهرا الرداخلي
أن حتدد ما إ ا كان البالغ مقبوال أم ال مبوجب الربوتوكول االختياري.

__________
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هوقعررت اتفاقيررة املسرراعد القانونيررة والعالقررات القانونيررة يف املسررائل املدنيررة واألس ررية واجلنائيررة يف مينسررك يف عررام
ودخلت حيز النفا يف الردول التاليرة وفيمرا بينهرا :االحتراد الروسري وأرمينيرا وأوزبكسرتان وأوكرانيرا وبريالروس
وتركمانسررتان ومجهوريررة مولرردوفا وواجيكسررتان وقريغيزسررتان وكازاخسررتان .وتررنص االتفاقيررة علررى قواعررد املسرراعد
القاائية بس حماكل الدول األعااء يف املسائل املدنية واألسرية واجلنائية.
1993
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 2-9وقد أتكدت اللجنة وفقرا ملرا ترنص عليره املراد ()2(5أ) مرن الربوتوكرول االختيراري مرن أن املسرفلة
نفسها ليست قيد البحث يف إوار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية.
 3-9وتالحرري اللجنررة ادعرراء الدولررة الطرررف أن صرراحب الرربالغ مل يسررتنفد مجير سرربل االنتصرراف احملليررة
املتاحة ألنه مل يلتمس من احملاكل إعاد فتح قايته استنادا إىل أدلة جديد  .ويف الوقت نفسه تالحي
اللجنررة رسررالة الدولررة الطرررف املؤرخررة  15متوز/يوليرره  2015الرري تؤكررد فيهررا أن صرراحب الرربالغ اسررتنفد
مجي سبل االنتصاف احمللية املتاحة .وتالحي اللجنة أن صاحب البالغ يدعي أيارا أنره اسرتنفد مجير
سرربل االنتصرراف احملليررة املتاحررة ألن ق ررار احملكمررة العليررا يف قريغيزسررتان الصررادر يف  13أ،ر/مررايو 2014
كرران هنائيررا وال ميكررن اسررتانافه مررر أخررر  .ومل يتاررح مررن مالحظررات الدولررة الطرررف مررا هرري األدلررة اجلديررد
الرري كرران علررى صرراحب الرربالغ أن يسررتند إليهررا لتقرردمي التماسرره إىل احملرراكل إعرراد َ فررتح ملررف القاررية .ونظ ررا
لعدم وجود اع اضات أخر مرن الدولرة الطررف علرى اسرتنفاد صراحب الربالغ سربل االنتصراف احملليرة ترر
اللجنة أن مقتايات املاد () 2(5ب) من الربوتوكول االختياري ال متنعها من النظر يف ه ا البالغ.
 4-9وإ تشررري اللجنررة إىل اجتهاداهتررا السررابقة الرري تررنص علررى أن أحكررام املرراد  2تررنص علررى التزامررات
عامة للدول األوراف وال ميكن أن تفاي يف حد اهتا إىل دعو منفصرلة مبوجرب الربوتوكرول االختيراري
ألنره ال ميكررن التر رع هبررا دون اق اهنرا مبرواد موضرروعية أخرر مررن العهرد( )8تررر اللجنرة أن ادعرراءات صرراحب
البالغ مبوجب املاد  )1(2غري مقبولة مبوجب املاد  3من الربوتوكول االختياري.
 5-9وتالحرري اللجنررة أيا را أن صرراحب الرربالغ يرردعي أيا را أنرره مل يهبلَّررغ مبحاكمترره وابحلهكررل عليرره
غيابيررا وأن يف لررك انتهررايف حلقوقرره يف أن هُيرراكل حاررور ،ويواجرره شررهود اإلثبررات علررى ةررو مررا يرررد يف
املاد ()3(14د) و(هر) من العهد .فوفقا للماد  )3(14من العهد لكل شخص امرأ كانت أو رجال
احلق يف أن هُياكل حاور ،وأن يداف عن نفسه بشخصه أو بواسطة حمام من اختياره .وال ميكن أتويل
ه ا النص وغريه من شرو أصول احملاكمة املكرسة يف املاد  14علرى أنره ال جييرز احملاكمرات غيابيرا
بصرف النظر عن أسباب غياب الشخص املتهل( .)9فاحملاكمات غيابيرا يف الواقر مسرمو هبرا يف بعر
الظررروف عنرردما يرررف املررتهل مررثال ممارسررة حقرره يف أن يكررون حاضررا ابلرررغل مررن إخطرراره ابحملاكمررة قبررل
موع رردها بوق ررت ك رراف و ل ررك حرص ررا عل ررى س ررالمة إقام ررة الع رردل .وق ررد ارأتت اللجن ررة يف املاض رري أن
احملاكمة غيابيا ال تتعار م املاد  14واملا أن املتهل امرأ كانرت أو رجرال قرد اسرتهدعي يف الوقرت
املناسب وأهبلغ ابلدعو املرفوعة عليه( .)10ولكري متتثرل الدولرة الطررف ملقتاريات احملاكمرة العادلرة عنرد
حماكمة شخص ما غيابيا جيب عليها أن تربهن على أهنا اح مت ه ه املبادئ(.)11
 6-9وتعر ف اللجنررة مر لررك بارررور وجررود حرردود معينررة للجهررود الرري يهتوقر بشرركل معقررول أن
تبر هلا السررلطات املختصررة مررن أجررل االتصررال ابملررتهل( .)12ومل تنكررر الدولررة الطرررف أن صرراحب الرربالغ
حرروكل غيابيررا علررى أسرراس القررانون احمللرري الر ي جييررز حماكمررة املرردعى علرريهل غيابيررا إ ا كررانوا خررارج قريغيزسررتان
ويتهربون من املثول أمام احملكمة .وتالحي اللجنة ما أشار إليه صراحب الربالغ مرن أنره غرادر قريغيزسرتان

__________

()8

انظررر علررى سرربيل املثررال ه رر .إ .أ .يف .ضررد الرردا ريف ( )CCPR/C/114/D/2343/2014الفقررر 4-7؛ َكسررتانييدا ضررد
املكس رريك ( )CCPR/C/108/D/2202/2012الفق ررر 8-6؛  ..هر رر .و .ض ررد كن رردا ()CCPR/C/118/D/2195/2012
الفقررر 4-9؛ ْبريانررو ابسررو ضررد أوروغ رواي ( )CCPR/C/100/D/1887/2009الفقررر 4-9؛ أ .ب .ضررد أوكرانيررا

( )CCPR/C/105/D/1834/2008الفقر .5-8
( )9مبين ضد زائري ( )CCPR/C/18/D/16/1977الفقر .1-14
( )10املرج نفسه.
( )11مالكي ضد إيطاليا ( )CCPR/C/66/D/699/1996/Corr.1الفقر .3-9
( )12صاحل ضد أوزبكستان ( )CCPR/C/95/D/1382/2005الفقر .5-9
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م أسرته إىل االحتراد الروسري يف متوز/يوليره 2010؛ وأنره غرادر االحتراد الروسري إىل الروال،ت املتحرد يف
تشرين الثاين/نوفمرب 2010؛ وأنه مل يهبلَّغ ابحملاكمرة ومل يعلرل ابحلكرل إال مرن خرالل وسرائط اإلعرالم .ويف
هر ه الظرروف وملرا كران صراحب الربالغ قرد انتقرل إىل بلردين خمتلفرس ومل تكرن لره أسرر يف قريغيزسرتان هميكررن
إبالغهررا ابإلج رراءات اجلنائيررة الرري هاخت ر ت يف حقرره تررر اللجنررة أن مررن غررري املعقررول أن يهطلررب إىل الدولررة
الطرف االتصال بصاحب البالغ بعرد أن سرعت سرلطاهتا إىل االتصرال ابألمراكن الري مرن املعرروف أنره كران
يسرركنها يف السررابق واتاررح هلررا أنرره غررادر البلررد .وابعتبررار ه ر ه العوامررل جمتمعررة تسررتنت اللجنررة أن
صاحب البالغ مل يقدم يف ه ه الظروف احملدد أدلة كافية الدعائه ابنتهايف املادتس ()3(14د) و(هر)
من العهد وأن ه ه االدعاءات غري مقبولة مبوجب املاد  2من الربوتوكول االختياري.
 7-9وتالحرري اللجنررة ك ر لك أن صرراحب الرربالغ ي ر ّدعي أن الدولررة الطرررف قررد انتهكررت حقوقرره
املنصو عليها يف املاد  )1(17ألهنا صادرت منزله وأعماله بطريقة غرري قانونيرة .بيرد أن اللجنرة تالحري
أنره وفقررا للمعلومررات املتاحررة ال يبرردو أن هر ه االدعراءات قررد أثررريت يف اإلجرراءات احملليررة .وبنرراء علررى
لك فإن ه ا اجلزء من البالغ ال ي يثري مسائل مبوجرب املراد  )1(17مرن العهرد غرري مقبرول لعردم
استنفاد مجي سبل االنتصاف احمللية وفقا للماد ()2(5ب) من الربوتوكول االختياري.
 8-9وفيما يتعلق ابدعاء صاحب البالغ أن املراد  27مرن العهرد قرد انتههكرت تالحري اللجنرة أن
صرراحب الرربالغ مل يقرردم معلومررات كافيررة لتمكررس اللجنررة مررن النظررر فيمررا إ ا كانررت وقررائ الرربالغ تثررري
مسرائل مبوجرب هر ه املراد مرن العهررد .وبنراء علرى لررك ترر اللجنرة أن ادعرراء صراحب الربالغ بشررفن
ه ا اجلزء من البالغ غري مدعوم ابألدلة وأنه غري مقبول مبوجب املاد  2من الربوتوكول االختياري.
 9-9وت ررر اللجن ررة أن ص رراحب ال رربالغ ق رردم أدل ررة كافي ررة عل ررى ادعاءات رره املتبقي ررة و ل ررك مبوج ررب
املررادتس  )1(14و( )2مررن العهررد ألغررا املقبوليررة .وعليرره تعلررن اللجنررة أن الرربالغ مقبررول وتشرررع يف
النظر يف أسسه املوضوعية.

النظر يف األسس املوضوعية
 1-10نظرت اللجنة يف البالغ يف ضوء مجي املعلومات الي أاتحهرا هلرا الطرفران وفقرا للمراد )1(5
من الربوتوكول االختياري.
 2-10وتالح رري اللجن ررة ادع رراء صر رراحب ال رربالغ أن الق ر ررار ال ر ر ي اخت ر ر ه برمل رران قريغيزسر ررتان يف
حزيران/يونيرره  2011حرمرره مررن أي إمكانيررة ألن تكررون احملاكمررة عادلررة وألن هحتر م قرينررة الررباء ألن هر ا
القرار أثَّر على نتيجة احملاكمة وأن يف لرك انتهرايف حلقوقره املنصرو عليهرا يف املراد  )2(14وانتهرايف
حلقه املنصو عليه يف املاد  )1(14ن هُياكل أمام حمكمة نزيهة وحمايد  .وتالحي اللجنة أياا حجة
الدولررة الطرررف الرري تفيررد ن الفرررع التش رريعي يف احلكومررة يتمت ر بصررالحية مناقشررة نتررائ عمررل جلاهنررا
املعنية بتقصي احلقائق وأنه ال ينبغي أبدا اعتبار املناقشات يف الربملان تدخال يف العمل املستقل للسلطة
()13
القاائية و لك ألن احملاكل هي من يتخ القرارات النهائية دائمرا .وتشرري اللجنرة إىل اجتهاداهترا السرابقة
على النحو املبس يف تعليقها العام رقل  )2007(32بشفن احلق يف املساوا أمام احملاكل واهلياات القاائية
ويف حماكمرة عادلررة ومفرراده أن قرينررة الررباء وهرري أساسررية حلمايررة حقروا اإلنسرران تلقرري بعرربء إثبررات
االهتام على االدعاء وتكفل عدم اف ا اإلدانة إىل أن يثبت االهتام مبا ال يدع جماال للشك وتقتاي
معاملة املتهمس جبرائل جنائيرة وفقرا هلر ا املبردأ .وتالحري اللجنرة أنره يف الوقرت الر ي يصرف نرص القررار
16

__________

( )13كوف ر ر رراليف وآخ ر ر رررون ض ر ر ررد ب ر ر رريالروس ( )CCPR/C/106/D/2120/2011الفق ر ر ررر 4-11؛ موامب ر ر ررا ض ر ر ررد زامبي ر ر ررا
( )CCPR/C/98/D/1520/2006الفقر .5-6
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الربملرراين صرراحب الرربالغ واملتهمررس معرره هنررل نظَّم روا وارتكب روا األحررداث املفسرراوية الرري وقعررت يف أو.
وجرالل أابد يف شررهري أ،ر/مررايو وحزيران/يونيره  2010فإهنررا توصرري أيارا ن تكفررل احملكمررة العليررا يف
قريغيزسررتان الشررفافية الكاملررة يف اإلج رراءات اجلنائيررة املقامررة علررى األشررخا املتهمررس ابرتكرراب ج ررائل
فيمررا يتصررل ابألحررداث امل ر كور وأن يهسررمح ألقررارب املتهمررس وممثلرري املنظمررات الدوليررة ابلرردخول إىل
قاعة احملكمة خال ل احملاكمة .بيد أن اللجنة تالحي أن صاحب البالغ مل يقدم أي معلومات تشري إىل
الكيفية الي كان ميكن أن يؤثر هبا القرار  -وهرو وثيقرة سياسرية  -علرى اإلجرراءات اجلنائيرة يف قاريته.
وختلص اللجنة إىل أن الوقائ الري عرضرها عليهرا صراحب الربالغ ال تسرمح هلرا ابلقرول ابنتهرايف حقوقره
املنصررو عليهررا يف املرراد  .)2(14وبنرراء علررى لررك ال تررر اللجنررة أيا را أي انتهررايف حلقرره املنصررو
عليه يف املاد  )1(14من العهد.
 -11واللجنررة إ تتصرررف وفقررا للمرراد  )4(5مررن الربوتوكررول االختيرراري تررر أن الوقررائ املعروضررة
عليها ال تشكل انتهاكا من جانب الدولة الطرف للماد  )1(14و( )2من العهد.
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املرفق
رأب فر ب (خمالف) قدمه عضو اللجنة السيد سويت ي فورتاي
ال أتفررق م ر مررا خلهصررت إليرره اللجنررة مررن أن( :أ) ادعرراء صرراحب الرربالغ أن حماكمترره غيابيررا
-1
انتهايف للماد ()3(14د) ادعاء غري مقبول؛ (ب) قرار الربملان ال يشكل انتهاكا للماد .)2(14

 -1احملاومة غيانيا
عمررال ابملرراد ()3(14د) مررن العهررد ُيررق لكررل فرررد امررأ كانررت أو رجررال أن ُيراكل حاررور ،وأن
-2
يررداف عررن نفسرره بشخصرره أو بواسررطة حمررام مررن اختيرراره .وعلررى ةررو مررا تشررري إليرره أغلبيررة اللجنررة مررن حيررة
أخرر يهسرمح يف بعر األحيران مبحاكمرة املتهمرس غيابيررا مراعرا لسرالمة إقامرة العردل و لرك علرى سرربيل
املثال حس يرف املتهمون ممارسة حقهل يف احلاور علرى الررغل مرن إبالغهرل ابحملاكمرة قبرل وقرت كراف(.)1
وم لك فمن األمهية مبكان مالحظة أن احملاكمة حباور املتهل مبدأ بينما احملاكمة غيابيا استثناء.
وهلر ا السرربب شررددت اللجنررة علررى أن احملاكمررة غيابيررا ال تكررون متفقررة مر املرراد  14إال إ ا
-3
()2
استهدعي املتهل امرأ كران أو رجرال يف الوقرت املناسرب وأهبلرغ ابلردعو املرفوعرة عليره  .والسربب يف
لررك هررو أن املمارسررة الفعليررة للحقرروا املنصررو عليهررا يف املرراد  14تف ر مسرربقا اختررا اخلط روات
الالزمررة إلبررالغ املررتهل يف وقررت سررابق ابلرردعو القانونيررة املرفوعررة عليرره (املرراد ()3(14أ)) .وبنرراء علررى
لك يهش يف احلكل الغيايب القيام ابلرغل من غياب املتهل جبمي اإلخطارات الي تقتايها أصول
احملاكمة إلبالغه بتاريخ ومكان حماكمته وولب حاوره .وبغري لك فإن املتهل ال يهعطى ما يكفي من
الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعره (املراد ()3(14ب)) وال يسرتطي الردفاع عرن نفسره عرن وريرق حمرام
مررن اختيرراره (املرراد ()3(14د)) .وال تتررا لرره الفرصررة السررتجواب شررهود اإلثبررات أو اسررتعمال احلاررور
واستجواب شهود النفي (املاد ()3(14ه))(.)3
وملا كانت احملاكمرة غيابيرا اسرتثناء فيمرا يتعلرق ابملراد ()3(14د) فرإن علرى الدولرة الطررف أن
-4
تثبررت أهنررا اخت ر ت اخلط روات الالزمررة إلخطررار املررتهل ابملعلومررات عررن الرردعو  .فقررد سرربق أن اع فررت
اللجنررة بارررور وج ررود حرردود معين ررة للجهررود ال رري يهتوق ر ب ر هلا بش رركل معقررول م ررن جانررب الس ررلطات
املختصررة مررن أجررل االتصررال ابملررتهل( .)4وحررع عنرردما تكررون ابررة صررعوابت بعينهررا حتررول دون االتصررال
ابملتهل فإن الدولة الطرف ملزمة م لك ن تثبت أهنا ب لت أقصى ما يف وسعها فعال إلبالغ املتهل
ابلتهل املوجهة إليه وإبالغه ابلدعو املرفوعة عليه يف ه ا الصدد.
ويف ه ر ه القا ررية ي رردعي ص رراحب ال رربالغ م ر ل ررك أن الدول ررة الط رررف مل تتخ ر أي ت رردابري
-5
لالتصرال برره قبررل بردء اإلجرراءات اجلنائيررة وهرو ادعراء مل تدحارره الدولررة الطررف .ففرري الواقر مل تقرردم
الدولررة الطرررف أي معلومررات إىل اللجنررة فيمررا يتعلررق ابخلط روات الرري اخت ر هتا إلبررالغ صرراحب الرربالغ
ابلتهل املوجهة إليه أو إخطاره ابلدعو القاائية.

__________

()1
()2
()3
()4
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التعليق العام رقل  )2007(32بشفن احلق يف املساوا أمام احملاكل واهلياات القاائية ويف حماكمة عادلة الفقر .36
املرجر نفسرره؛ مررالكي ضررد إيطاليررا ( )CCPR/C/66/D/699/1996/Corr.1الفقررر 3-9؛ كوسررض ضررد االحترراد الروسرري
( )CCPR/C/119/D/2496/2014الفقر .2-7
مبي ررن ض ررد زائ ررري ( )CCPR/C/18/D/16/1977الفق ررر 1-14؛ أوس رريويف ض ررد ب رريالروس ()CCPR/C/96/D/1311/2004
الفقر .2-8
مبين ضد زائري الفقر 2-14؛ أوسيويف ضد بيالروس الفقر 3-8
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ويف ه ه الظروف أستنت ه أن ادعراء صراحب الربالغ مقبرول وأن احملاكمرة الري شررعت فيهرا
-6
الدولة الطرف دون حاور صاحب البالغ تشكل انتهاكا حلقوقه املنصو عليها يف املاد ()3(14د).

 -2قرار الوملان
وفقا لتعليرق اللجنرة العرام رقرل  32فرإن قرينرة الررباء املنصرو عليهرا يف املراد  )2(14تقتاري
-7
معاملرةَ الشرخص املرتهل ابرتكراب فعرل جنرائي وفقرا هلر ا املبردأ .ويف هر ا الصردد يتجراوز االلترزام الر ي
ي تررب ع لررى قرينررة ال ررباء تصرررف القاضرري واملرردعي العررام يف خررالل إقامررة الرردعو اجلنائيررة .ويف سررياا
اجتماعي أوس تهف قرينة الرباء يف املتهل واملشتبه فيه إىل أن حتكل حمكمة خمتصة إبدانتهما .وهلر ا
الغررر يالحرري يف الفقررر  30مررن التعليررق العررام أن مررن واجررب مجي ر السررلطات العامررة االمتنرراع عررن
اإلدالء بتصرررُيات عامررة تؤكررد إدانررة املررتهل ويتعررس علررى وسررائط اإلعررالم جتنررب التغطيررة اإلخباريررة الرري
تنال من قرينة الرباء .
ومرن أجررل إثبرات انتهررايف قرينرة الررباء ال أمهيررة يف رأيري ملررا إ ا كران مررن شرفن تصرررُيات السررلطات
-8
العامة أو تغطية وسائط اإلعالم مثال أن يؤثرا فعال على نتيجة الدعو اجلنائية .فاملعاملة الي تلمح إىل
أن املتهل أو املشتبه فيه م نب ميكن أن تشكل يف حد اهتا انتهاكا لقرينة الرباء .
وترر أغلبيررة أعارراء اللجنررة أن صرراحب الرربالغ مل يقرردم أي معلومررات تشررري إىل الكيفيررة الرري
-9
كان من املمكن أن يؤثر هبا القرار  -وهو وثيقة سياسية  -على الدعو اجلنائية يف قاريته مث ختلرص
إىل أنرره ال يوجررد انتهررايف حلقرره املنصررو عليرره يف املرراد  .)2(14وم ر لررك فرراألمر احلاسررل يف ه ر ه القاررية
ليس ما إ ا كان للقرار أتثري على الدعو اجلنائيرة املتعلقرة بصراحب الربالغ برل إن القارية هري مرا إ ا
كرران القررار قررد أوحررى ابلفعررل نرره مر نب .ويف هر ا الصرردد جترردر اإلشررار إىل أن الفقررر  7مررن القررار
ت ر هكر ص رراحة صرراحب الرربالغ ابالسررل بوصررفه أحررد م ررتك األفعررال الرري هاهتررل هبررا جنائيررا .وابلرررغل مررن أن
للربملرران سررلطة مناقشررة نتررائ عمررل جلانرره املعنيررة بتقصرري احلقررائق فإنرره يتعررس عليرره بوصررفه هياررة مررن
هياات الدولة الطرف معاملة أي شخص وفقا ملبدأ قرينة الرباء .
 -10وبنراء علرى لرك أخلرص إىل أن قررار الربملران الر ي يشرري إىل إدانرة صراحب الربالغ قبرل أن
تقرر حمكمة خمتصة لك يشكل انتهاكا حلقه املنصو عليه يف املاد .)2(14
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