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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  املعنية حبقوق اإلنسانة اللجن
  املائةالدورة 

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٩-١١

  آراء    

  ١٣٩٠/٢٠٠٥لبالغ رقم ا    
  )ال ميثلها حمامٍ(آنا كوريبا       :املقدم من  
  )ابن صاحبة البالغ(دمييتري كوريبا   : أنه ضحيةيص املدعالشخ  
  بيالروس      :الدولة الطرف  
ــسمرب /كــانون األول ١٠      :تاريخ البالغ   ــاريخ( ٢٠٠٤دي   ت

  )الرسالة األوىل
 من النظـام    ٩٧قرار املقرر اخلاص مبوجب املادة            :الوثائق املرجعية  

و ماي/أيار ٤الداخلي، احملال إىل الدولة الطرف يف       
  )يصدر يف شكل وثيقة مل( ٢٠٠٥

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٥    :تاريخ اعتماد اآلراء  
  إدانة قاصر يف انتهاك لضمانات احملاكمة العادلة      :املوضوع  
ُسُبل االنتصاف الفعالة؛ التعذيب، املعاملـة أو             : املسائل املوضوعية  

القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة؛ فـصل         العقوبة
عن الكهول؛ احلق يف افتـراض       سيئني األحداث امل

الرباءة؛ احلق يف إحضار الشهود وحبثهم؛ واحلـق        
__________ 
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يف عدم إكراه الشخص على أن يشهد على نفسه         
  أو يعترف باجلرم

  غري متوفرة     :املسائل اإلجرائية  
) ب(٢؛ والفقرة   ٧؛ واملادة   ٢ من املادة    ٣الفقرة        :مواد العهد  

 ٤و) ز) (٣(و) ه(٣ و ٢ ؛ والفقرات ١٠املادة   من
  ١٤ من املادة

  غري متوفرة  :مواد الربوتوكول االختياري  
، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ٢٥يف    

هـا بـشأن    املرفق بوصفه ميثل آراء    من الربوتوكول االختياري، النص      ٥ من املادة    ٤الفقرة  
  .١٣٩٠/٢٠٠٥البالغ رقم 

  ]مرفق[
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  رفقامل  

 مـن   ٥ من املادة    ٤الفقرة   مبوجب   اإلنساناللجنة املعنية حبقوق    آراء      
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      الربوتوكول االختياري امللحق    

  )املائةالدورة (والسياسية 

  بشأن    

  **١٣٩٠/٢٠٠٥البالغ رقم     
  )ال ميثلها حمامٍ(آنا كوريبا       :املقدم من  
  )ابن صاحبة البالغ(دمييتري كوريبا   :نه ضحية أيالشخص املدع  
  بيالروس      :الدولة الطرف  
ــسمرب /كــانون األول ١٠      :تاريخ البالغ   ــاريخ( ٢٠٠٤دي   ت

  )الرسالة األوىل
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨ املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      
  املدنية والسياسية، باحلقوق
  ،٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٥  يف اجتمعتوقد  
 املقدم إىل اللجنة املعنية حبقوق      ١٣٩٠/٢٠٠٥من النظر يف البالغ رقم      وقد فرغت     

اإلنسان بالنيابة عن السيد دميتري كوريبا مبوجب الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد             
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

لومات اخلطية اليت أتاحتها هلا صـاحبة الـبالغ          مجيع املع  وقد وضعت يف اعتبارها     
  والدولة الطرف؛

  :تعتمد ما يلي  
  

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والـسيد األزهـري        :  يف هذا البالغ   دراسةشارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف         **  
والسيد أمحد أمـني فـتح اهللا، والـسيد يـوغي     ، اهليبةوالسيد حمجوب بوزيد، والسيدة كريستني شانيه،     

نكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليـا      إيواساوا، والسيدة هيلني كيلر، والسيد راجسومر الاله، والسيدة زو        
والسري ناجيل روديل، والـسيد     والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،     أنطوانيال موتوك، والسيد مايكل أوفالهريت،      

  .لنيثيان عمر سالفيويل، والسيد كريستر فابي
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   من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤آراء مبوجب الفقرة     
 ٣١ هي السيدة آنا كوريبا، وهي مواطنة بيولوروسـية مولـودة يف              البالغ ةصاحب  -١

نها، السيد دميتري كوريبـا، وهـو       وهي تقدم هذا البالغ بالنيابة عن اب      . ١٩٥٤يوليه  /متوز
، والذي كان وقت تقدمي البالغ ميـضي        ١٩٨٤يوليه  /متوز ٢٠مواطن بيالروسي مولود يف     

وبالرغم من أن صاحبة    .  مبوجيالف، يف بيالروس   ١٩عقوبة حمكوم هبا عليه يف كولوين رقم        
 بـاحلقوق   البالغ ال تزعم انتهاك بيالروس ألي حكم حمدد من أحكام العهد الدويل اخلاص            

؛ ٢ مـن املـادة      ٣الفقرة  املدنية والسياسية إال أن البالغ يثري فيما يبدو قضايا تندرج حتت            
 ١٤ من املـادة     ٤و) ز) (٣(و) ه(٣ و ٢؛ والفقرات   ١٠من املادة   ) ب(٢والفقرة  ؛٧واملادة  

 ٣٠وقد دخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ بالنسبة إىل الدولة الطـرف يف             . من العهد 
  . وصاحبة البالغ غري ممثلة. ١٩٩٢ديسمرب /نون األولكا

  معلومات أساسية وقائعية    
وقد كانت حتمل آثار    . ب. ، مت العثور على جثة السيد ر      ٢٠٠١مايو  /أيار ٢٤يف    ١-٢

ـ طعنات عديدة وذلك يف باحة املدر       /أيلـول  ١٧ويف  .  يف غومـل   ٢ة الثانويـة رقـم      س
الكشف عن اجلرائم مـن دميتـري كوريبـا         ، طلب موظفون تابعون لقسم      ٢٠٠١ سبتمرب

مرافقتهم إىل وحدة الطوارئ الكائنة يف قسم الشؤون الداخلية ملنطقة نوفوبيلتسك إلجـراء             
وجاءت صاحبة البالغ وابنها األكـرب إىل       . وقد ذهب إىل ذلك املكان برفقة والده      ". حمادثة"

ة قتـل   تري معتقل بشبه  من ذلك املساء، وقد أخطرا بأن دمي      الحق  وحدة الطوارئ يف وقت     
  .ومل يسمح لصاحبة البالغ برؤية ابنها. ب.السيد ر

، مت استنطاق دميتري من قبـل     ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ١٨ من يوم    ٣٠  لويف الدقيقة ا    ٢-٢
وبعد االستنطاق، أبلغ رئيس قسم كشف      . حبضور حمام وعامل اجتماعي   . ي. احملقق السيد ر  

. بأن ابنها سينقل فوراً إىل جناح االحتجـاز املؤقـت   صاحبة البالغ   . س. اجلرائم السيد ف  
وعوضاً عن ذلك، مت استبقاؤه يف وحدة الطوارئ بقسم الشؤون الداخلية ملنطقة نوفوبيلتسك             

 ساعة أخرى، حيث جرى استنطاقه بدون حضور حماميه وال ممثل قانوين أو عامـل               ٢٤ ملدة
ولإلهانة والـضرب   ) نتقام من أمه  مبا يف ذلك التهديدات باال    (اجتماعي وخضع للتهديدات    

على أيدي أفراد الشرطة، مبن فيهم رئيس قسم الكشف عن اجلرائم، وذلك لغرض انتـزاع               
  .كما أُجرب على شرب سائل كحويل قوي وصب عليه الشاي الساخن. اعتراف منه

الذي جلس فيه جلـسة  " القفص"ويف هذا الوقت، جيء به يف مناسبات عديدة من           ٣-٢
وحني أبلغ يف اليوم التايل صاحبة البالغ واحملامي        . يستجوب من قبل قسم التحقيق    القرفصاء ل 

سـبتمرب  /أيلول ٢٠ويف  . مبا تعرض له من ضرب طلب هذان إجراء فحص طيب شرعي عليه           
 جيء بابن صاحبة البالغ إلجراء هذا الفحص من قبل رئيس قسم اكتشاف اجلرائم              ٢٠٠١

ص إىل توقعاً فإن خبري الطب الشرعي خلكما كان م  أنهوتزعم صاحبة البالغ. لغياب احملامي 
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باعتبارها ممثلة ابنها قانوناً    وتزعم صاحبة البالغ أهنا     . عدم وجود أية أضرار حلقت ببدن ابنها      
واحملامي والعامل االجتماعي أصبحوا شهوداً على الضغط الذي مورس على ابنها من أجل أن              

 على دميتري من أجل االعتراف جبرمه مقابـل         ورئيس قسم اكتشاف اجلرائم ضغط    . يعترف
ودعا رئيس قسم اكتـشاف     . تأييد رئيس القسم حلقيقة أن اجلرمية اقترفت دفاعاً عن النفس         

سُيقفل "وحني رفضت، هددها بأنه . اجلرائم صاحبة البالغ إىل اقناع ابنها باالعتراف بالذنب  
ن وأهنا ستكون مضطرة إىل اإلتيان  الباب على ابنها على حنو لن يتمكن معه من مغادرة السج          

  ".يومياً باملأكل البنها إىل آخر يوم من حياهتا
 السيارة اليت كان ينقل فيها ابن صاحبة البالغ         هناك،  ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ٢٠ويف    ٤-٢

إىل جناح االعتقال املؤقت وكان الذي يسوقها هو رئيس قسم اكتشاف اجلرائم وموظـف              
بوضع القيد على يدي دميتري وشـد       . س. انٍة وقام السيد ف   آخر فتوقفت السيارة قرب ح    

وحينما عاد بدأ يف الضغط من جديد على دميتري         . وثاقه إىل باب السيارة وذهب إىل احلانة      
. س. بدأ السيد ف  . ب. وحني أصر دميتري على أنه مل يقتل السيد ر        . حلمله على االعتراف  

ويف نقطة معينة وقفـت  . لسكة احلديديةيف ضربه وطلب من سائق السيارة أن يتجه صوب ا     
وكـان  . السيارة وأمر دميتري مبغادرهتا، وهدد برميه بالرصاص وإظهار احلدث على أنه فرار           

، ضربه بقبضيت   .س. وواصل السيد ف  . ابن صاحبة البالغ يصيح وقد أمسك مبقعد السيارة       
  .يديه وأمر سائق السيارة بالتوجه إىل جناح االحتجاز املؤقت

 / أيلـول  ٢٠بعد أن أعيد ابن صاحبة البالغ إىل االحتجاز بـشكل رمسـي يف              و  ٥-٢
، مت االحتفاظ به يف جناح االحتجاز املؤقت املخصص للبالغني الذين اقتـرف    ٢٠٠١ سبتمرب

قبـل أن ينقـل إىل       )١( يوماً ١١وقد مت االحتفاظ به هناك ملدة       . البعض منهم جرائم خطرية   
ومل يسمح له طيلة هذه املدة مبقابلة حماميـه وال ممثـل            . مركز االحتجاز املخصص للتحقيق   

وواصل رئيس قسم اكتشاف اجلرائم واملوظفون التابعون له استجوابه داخل جنـاح            . قانوين
. ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلول ٢٤ و ٢١االحتجاز املؤقت مستخدمني الطرق نفسها وذلك يومي        

 يف مكـان رمبـا   سيودعوقد ضربوه وأكرهوه على شرب سائل كحويل قوي وهددوه بأنه    
  . اجلنسي وسجن أمهلالعتداءيتعرض فيه 

ول على تقرير خطـي     ، وقَّع دميتري حتت تأثري الكح     ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٢٤ويف    ٦-٢
يف غياب احملـامي أو املمثـل       . ج.موظفة يف الشرطة هي السيدة ن      ا أعدهت يتضمن اعترافات 

، جرى حبضور صاحبة الـبالغ      ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٢٦ بتاريخوأثناء استجواب   . القانوين
وبعد ذلك ُحرمت . تراجع ابنها عن االعترافات اليت أدىل هبا وبيَّن أنه وقع عليها حتت الضغط      

__________ 

نة ليـست  الـس (ديـسمرب  / كـانون األول ٢٩يف الطعن الذي قُدِّم من أجل إعادة النظر الرقابية بتاريخ      )١(
 أيام يف جنـاح     ٧املوجه إىل رئيس احملكمة العليا، اشتكى ابن صاحبة البالغ من أنه احتجز ملدة              ) مذكورة

 .االحتجاز املؤقت
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وقامـت  .  اإلجرائي كممثلة قانونية بذريعة أهنا تعرقل التحقيـق        مركزهاصاحبة البالغ من    
  .احملكمة بإعادة هذا املركز اإلجرائي إليها يف مرحلة الحقة

، أدانت الدائرة القضائية املعنية بالقضايا اإلجرامية التابعة        ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٥ويف    ٧-٢
ابن صاحبة البالغ بتهمة القتل     ") احملكمة اإلقليمية يف غوميل   ("للمحكمة اإلقليمية يف غوميل     

وحماولة الـسرقة  )  من القانون اجلنائي٦، الفقرة ٢، اجلزء  ١٣٩املادة  (املتسم بوحشية كبرية    
أما التهمة املتعلقـة مبحاولـة      ). ٢، اجلزء   ٢٠٥، واملادة   ٢، اجلزء   ١٤املادة  (أكثر من مرة    

 حني حاول ابن صاحبة الـبالغ  ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١١السرقة فلها صلة حبدث جرى يف       
وقـد وضـعت احملكمـة      . سرقة حافظة مالية من مكتب املدرب الرياضي مبدرسته الثانوية        

 وحكمـت   )٢(االعتبار اإلدانة السابقة الصادرة حبق ابن صاحبة البالغ       اإلقليمية يف غوميل يف     
وحبثت احملكمـة   .  عاماً على أن ميضي هذه العقوبة داخل خميم تربوي         ١٢عليه بالسجن ملدة    

 تلك التشكيات ال أساس هلا من لسوء املعاملة ولكنها خلصت إىل أن    تشكياته القائلة بتعرضه    
 احملكمة اإلقليميـة  واعتربت. روب من املسؤولية اجلنائية  الصحة وقد استخدمت كتكتيك لله    

  . دليالً مقبوال٢٠٠١ًسبتمرب / أيلول٢٤يف غوميل االعتراف الصادر يف 
وتدَّعي صاحبة البالغ أن ابنها بريء، وأن حماكمته غري عادلة وأن اجلرم املسند إليه                ٨-٢

  :وعلى هذا األساس. مل يثبت
وأن . ب. لعبت دوراً رئيسياً يف إدانته بقتل السيد ر        إن إدانة ابنها السابقة   ف  )أ(  

  .ابنها كان هدفاً سهالً
وتزعم صاحبة البالغ   . إن العذر الذي أبداه ابنها مل ينظر فيه النظر الواجب           )ب(  

، عاد إىل البيت من املدرسة يف حدود الساعة الثالثة بعد           ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٤أن دميتري، يف    
 ذهب إىل املدرسة ومل ٢٠٠١مايو / أيار٢٦ و٢٥ويومي . مع والديهالظهر وقضى بقية اليوم 

  .يظهر عليه أي سلوك غري معتاد
مـايو  / أيـار  ٢٥يوم  . ب.وشهد ابنها يف احملكمة أنه علم بوفاة السيد ر          )ج(  
الذي أبلغه أثناء فترة االستراحة باملدرسة أنه شاهد يف اليوم الـسابق            . ر. من السيد أ   ٢٠٠١
من ناحيته أنكر أمام احملكمة     . ر.والسيد أ . ٢ يف باحة املدرسة الثانوية رقم       يتشاجرانرجلني  

أنه كان حاضراً يف أي قسم من األقسام باملدرسة يف ذلك اليوم دون أن يوضح من ناحيـة                  
أخرى ما إذا كان موجوداً أو غري موجود يف املدرسة يف ذلك اليوم ولو مل حيضر يف األقسام                  

  .الدراسية

__________ 

 أدانت حمكمة املنطقة يف نوفوبيلتسك ابن صاحبة البالغ بتهمة الـسرقة            ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ٢٣يف   )٢(
 سنوات مع إرجاء تنفيذ     ٣وحكمت عليه بالسجن ملدة     ) اجلنائي، من القانون    ٣، اجلزء   ٢٠٥املادة  (الكبرية  
 .سنتني
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 عاماً ال ميكن بأي حال أن يغالب الـضحية          ١٧نها البالغ من العمر     إن اب   )د(  
  .أقدر على العدوانهو الذي هو أقوى بدنياً وعمره ضعف عمر ابنها و

ويفيد الرأي الذي أبداه خبري وحبثته احملكمة اإلقليمية يف غوميل أنه مل يكن               )ه(  
  .هناك أي أثر للدم على مالبس ابنها

الشاهد الرئيـسي يف    . ر. بعني االعتبار أن أبوي السيد ا      ومل تأخذ احملكمة    )و(  
القضية مها صديقان ملوظف تابع لقسم التحقيق اجلنائي الذي كان مكلفاً بالتحقيق يف مقتل              

  .ب.السيد ر
ومل تبحث احملكمة بصورة موضوعية البيانات العديدة اليت أدىل هبا الشهود             )ز(  

هد بأنه يف الساعة ما بني الرابعة واخلامسة من بعد ظهر           اليت تش و) ال تتوفر األمساء يف امللف    (
يف حالة سكر شديد رفقة بالغني اثنني علـى         . ب. شوهد السيد ر   ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٤يوم  

وكـان األشـخاص الثالثـة      . جثة هامدة على  مقربة من املكان الذي عثر فيه عليه الحقاً         
  .يتجادلون ويدفع بعضهم البعض اآلخر

د من الشهود ببيانات متناقضة مل تتناوهلا احملكمة علـى الوجـه            أدىل العدي   )ح(  
. ب.ومن مث كان هناك تضارب فيما خيص اللحظة الزمنية اليت شوهد فيها السيد ر        . الصحيح

 ٢٤ودميتري مع بعضيهما بعد ظهر يـوم        . ر. وحول ما إذا كان السيد أ      وهو حي آخر مرة   
  .٢م  يف باحة املدرسة الثانوية رق٢٠٠١مايو /أيار

، أي يف اليوم األخري من أيام جلسات احملكمة،        ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٩ويف    )ط(  
وطلب من صاحبة   . ت.طلب االدعاء استجواب شاهد يف شخص عميل سري هو السيد م          

البالغ ومن ابنها ومن العامل االجتماعي مغادرة قاعة احملكمة حني أدىل العميل السري الذي              
ه كان قد احتجز ملدة يوم واحد يف الزنزانة نفسها اليت كـان             وذكر أن . كان مقنعاً بشهادته  

وتزعم صاحبة البالغ أنـه     . موجوداً فيها دميتري وأن هذا األخري قد اعترف له بعملية القتل          
 من قانون اإلجراءات اجلنائية فإن ابنها، بعد أن ُسمح له بالعودة            ٤٣٨خالفاً ملتطلبات املادة    

وباإلضافة إىل ذلك مل يقدم االدعاء      . فرصة ملساءلة العميل السري   إىل قاعة احملكمة، مل يعط ال     
أي دليل على أن العميل السري كان قد احتجز بالفعل مع ابنها وإذا كان احتجـازه قـد                  

 حق ابنها يف الدفاع عـن نفـسه         ولذلك تدعي صاحبة البالغ أن    . محصل فتحت أي اس   
  .انتهك قد

 الطعنات اليت أصابت جسم السيد       أن جير أي فحص يتواله خبري إلثبات     مل    )ي(  
  .قد وجهها شخص واحد فقط وباستخدام سالح واحد. ب.ر

جتاهلت احملكمة طلب ابن صاحبة البالغ التحقق من شهادته مبساعدة أداة             )ك(  
  .لكشف األكاذيب
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، أيدت الدائرة القضائية املعنية بالقضايا اجلنائية والتابعة        ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٩ويف    ٩-٢
.  العليا اإلدانة الصادرة حبق ابن صاحبة البالغ وحكمت بعدم مساع طلب النقض             للمحكمة

  .وخلصت احملكمة، يف مجلة أمور، إىل أن استخدام طرائق غري شرعية يف التحقيق مل يثبت
ويف مناسبات عديدة اشتكت صاحبة البالغ مثلما اشتكى ابنها من سوء املعاملـة               ١٠-٢

 مكتـب  إىل لقسم اكتشاف اجلرائم ومن اإلدانة غري العادلـة      اليت عامله هبا موظفون تابعون    
 احملكمة العليا ومكتب املدعي العـام ووكيـل وزيـر           وإىلاملدعي العام اإلقليمي يف غوميل      

  .وهذه الشكاوي مل تقدم هلا أي إجابة. إلدارة الرئاسيةإىل االشؤون الداخلية و

  الشكوى    
دوث انتهاك ألي حكم حمدد من أحكـام        بالرغم من أن صاحبة البالغ ال تزعم ح         -٣

؛ ٧؛ واملـادة    ٢ من املادة    ٣العهد إال أن البالغ يثري فيما يبدو قضايا تندرج يف إطار الفقرة             
  .١٤ من املادة ٤و) ز)(٣(، و)ه(٣، و٢؛ والفقرات ١٠من املادة ) ب(٢والفقرة 

  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية    
، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بشأن مقبولية الـبالغ         ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٢يف    ١-٤

 ٥وتؤكد الدولة الطرف أن احملكمة اإلقليمية يف غوميـل أدانـت، يف             . وأسسه املوضوعية 
، اجلزء  ١٣٩املادة  (، ابن صاحبة البالغ بتهم القتل املتسم بوحشية بالغة          ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

، واملادة  ٢، اجلزء   ١٤املادة  (وحماولة السرقة أكثر من مرة      ) ون العقوبات  من قان  ٦، الفقرة   ٢
 ٤ويف  . ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٩وأيدت احملكمة العليا هذه اإلدانـة يف        ). ٢، اجلزء   ٢٠٥
 سـنة   ١١، خففت هيئة رئاسة احملكمة العليا احلكم إىل السجن ملـدة            ٢٠٠٤فرباير  /شباط
  .أشهر وستة
 أن ابن صاحبة البالغ مل يطعن يف اإلدانة الصادرة حبقـه            وتشري الدولة الطرف إىل     ٢-٤

بشأن حماولة السرقة وأن احلجة اليت ساقها فيما يتعلق برباءته وعدم عدالة احلكـم الـصادر                
، من القانون اجلنائي كانت موضوع حبث من قبـل          ٦، الفقرة   ٢، اجلزء   ١٣٩مبوجب املادة   

على يد ابن  . ب.أما مقتل السيد ر   . ن الصحة سلطات الدولة الطرف وتبني أن ال أساس هلا م        
الذي وصف الظروف اليت اقترفت فيها اجلرمية       . ر.صاحبة البالغ فله شاهد عيان هو السيد ا       

انظر الفقرة  . (ت.وشهد الشاهد السيد م   . ل.اليت ذهب ضحيتها شخص يعرفه وهو السيد م       
ة اليت كان حمتجزاً فيها ابن      بأنه كان يف يوم من األيام قد احتجز يف نفس الزنزان          )) ط(٨-٢

وقدم زمالء ابن صاحبة    . صاحبة البالغ وأن هذا األخري اعترف بقتله رجالً مستخدماً سكيناً         
البالغ يف املدرسة شهادات تؤكد أنه كان حيمل سكيناً إىل املدرسة وهذه السكني محلها يف               

غ مل يرد إليه سـكيناً      وذكر أحد الزمالء يف املدرسة أن ابن صاحبة البال        . ٢٠٠١مايو  /أيار
ويفيد الرأي الذي أدىل به خبري أنه ال يسع املرء . ٢٠٠٠كان قد اقترضها منه يف خريف عام     

  . سالحاً للقتلوذجاً من تلك السكني رمبا استخدمأن يستبعد أن من
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وتضيف الدولة الطرف أن ابن صاحبة البالغ قد أقر يف التقرير املتعلـق باعترافاتـه             ٣-٤
والشهادات اآلنفـة الـذكر     . بسكني. ب. بأنه طعن السيد ر    ٢٠٠١سبتمرب  /ول أيل ٢٤ يف

وهذه النتيجة أيـدهتا    . جمتمعة مسحت للمحكمة باخللوص إىل أن ابن صاحبة البالغ مذنب         
  .أعلى هيئة قضائية متمثلة يف هيئة رئاسة احملكمة العليا

اوي فيما يتـصل    وتؤكد الدولة الطرف أن سلطات االدعاء حبثت العديد من الشك           ٤-٤
ومنـها باخلـصوص أن     . هبذه القضية وخلصت إىل أن هناك أسساً الختاذ إجراءات إضافية         

مزاعم ابن صاحبة البالغ املتعلقة خبضوعه ألساليب حتقيق غري مشروعة كانت حمل نظر دقيق              
فليس هناك أي دليل يف ملـف القـضية علـى صـحة        . وتبني أنه ال أساس هلا من الصحة      

أن التحقيق املتحيز أو االهتامات املفربكة املوجهة إىل ابن صاحبة البالغ والـيت          االدعاءات بش 
. ميكن أن يكون هلا تأثري يف النتيجة اليت خلصت إليها احملكمة فيما يتصل بالذنب الذي اقترفه               

وختلص الدولة الطرف إىل أن صاحبة البالغ تقدمت يف البالغ الذي وفرته للجنة بتقييمهـا               
  .دلة ضد ابنهااملوضوعي لأل

  تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
، قدمت صاحبة البالغ تعليقاهتا على مالحظات الدولة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٤يف    -٥

وكررت مزاعمها األصلية وأضافت قوهلا إن واحداً من الشهود يف قضية ابنها وهو             . الطرف
قة جبرمية أخرى على حني أن الشاهد الرئيسي وهو         ميضي حالياً حمكومية هلا عال    . ل.السيد م 
وتؤكد أنه ال يسع أحداً أن يستبعد أن كليهما مـشتركان           . مطلوب إىل الشرطة  . ر.السيد ا 

  .وقدما شهادات كاذبة ضد ابنه هرباً من املسؤولية اجلنائية. ب.بطريقة ما يف قتل السيد ر

  املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة    

  ر يف املقبوليةالنظ    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن                  ١-٦

 من نظامها الداخلي ما إذا كانت القضية مقبولة مبوجب الربوتوكـول            ٩٣حتدد وفقاً للمادة    
  .االختياري للعهد

 مـن الربوتوكـول     ٥دة  من املـا  ) أ(٢وقد حتققت اللجنة، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة          ٢-٦
االختياري، من أن املسألة نفسها ليست قيد البحث يف إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

ويف غياب أي اعتراض من الدولة الطرف تعترب اللجنة أن          . التحقيق الدويل أو التسوية الدولية    
  . من الربوتوكول االختياري قد استوفيت٥من املادة ) ب(٢شروط الفقرة 

لجنة أن صاحبة البالغ قدمت ما يكفي من األدلة على ادعاءاهتا، اليت تـثري              وترى ال   ٣-٦
 من ٤و) ز)(٣(و) ه(٣ و٢؛ والفقرات ١٠من املادة ) ب(٢، والفقرة ٣قضايا يف إطار املادة 

  . من العهد وتعلن مقبوليتها١٤املادة 
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  النظر يف األسس املوضوعية    
ذا البالغ يف ضوء مجيع املعلومـات الـيت         نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف ه        ١-٧

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١أتاحها الطرفان حسب ما تنص عليه الفقرة 
تالحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البالغ بأن ابنها قد تعرض للـضرب وللتهديـد             و  ٢-٧

نتزاع اعتراف  واإلهانة على أيدي املوظفني العاملني يف قسم اكتشاف اجلرائم، وذلك لغرض ا           
وتالحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولـة      . منه وقد حددت هوية املرتكبني املزعومني هلذه األفعال       

ويف هذا  . الطرف بأن هذه االدعاءات قد فحصتها احملاكم وتبني أنه ال أساس هلا من الصحة             
 توجـب   ٧الصدد، تشري اللجنة إىل أنه حاملا تقدم شكوى فيما يتعلق مبعاملة خمالفة للمادة              

وترى اللجنة أن املعلومات الـواردة      . )٣(على الدولة الطرف أن تقوم بتحقيق سريع وحيادي       
يف امللف ال تربهن على أن السلطات املختصة التابعة للدولة الطرف قد قامت بالنظر علـى                
النحو الواجب يف الشكاوي اليت ادعتها الضحية واملتعلقة بسوء املعاملة سـواء يف املرحلـة               

  .بقة للتحقيق أو يف احملكمةالسا
عالوة على ذلك، تشري أيضاً إىل آرائها القانونية الـسابقة ومفادهـا أن الـصيغة                 ٣-٧

أال يكره أحد على الشهادة ضد نفـسه أو         " وهي   ١٤من املادة   ) ز(٣املستخدمة يف الفقرة    
 مباشر  جيب فهمها على أهنا تعين عدم وجود أي إكراه بدين أو نفسي           " على االعتراف بذنب  

أو غري مباشر من سلطات التحقيق على املتهم بقصد احلصول على اعتراف منـه بـاإلقرار                
ويف حاالت صدور اعترافات يف ظل اإلكراه، يقع على عاتق الدولة عبء إثبات             . )٤(بالذنب

ويف هذه احلالة ويف غياب ما يكفـي        . )٥(أن األقوال اليت أدى هبا املتهم كانت مبحض إرادته        
ومات يف رد الدولة الطرف املتعلق بالتدابري اليت اختذهتا السلطات للتحقيق يف مـزاعم       من املعل 

 ٣ابن صاحبة البالغ، فإن اللجنة ختلص إىل أن الوقائع املعروضة عليها تشكل انتهاكاً للفقرة               
  . من العهد١٤من املادة ) ز(٣ والفقرة ٧ مقرونة باالقتران هلا املادة ٢من املادة 

احبة البالغ أنه بالرغم من أن ابنها وقت تعرضه لالعتقال وإدانته كـان             وادعت ص   ٤-٧
 يوماً مع بالغني يف جناح االحتجاز املؤقـت         ١١ عاماً إال أنه احتجز ملدة       ١٧يبلغ من العمر    

ومن بينهم أشخاص اقترفوا جرائم خطرية وأن ابنها قد استجوب يف غياب حماميـه وممثلتـه         
__________ 

 ٧، اآلراء الـيت اعتمـدت يف        علييف ضد أوكرانيـا   ،  ٧٨١/١٩٩٧م  انظر على سبيل املثال البالغ رق      )٣(
:  للجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان      ٢٠، وانظر أيضاً التعليق العام رقم       ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٣أغسطس  /آب

 .١٤، الفقرة )HRI/GEN/1/Rev.8 (١٩٩٢، )ب واملعاملة أو العقوبة القاسيةمنع التعذي (٧املادة 
، ٧-١١، الفقـرة    ١٩٩٤يوليه  / متوز ٤، آراء اعتمدت يف     بري ضد جامايكا  ،  ٣٣٠/١٩٨٨البالغ رقم    )٤(

، ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٢١، آراء اعتمدت يف     سينغارازا ضد سري النكا   ،  ١٠٣٣/٢٠٠١والبالغ رقم   
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١، آراء اعتمدت يف     ديوالل ضد غيانا  ،  ٩١٢/٢٠٠٠م  ، والبالغ رق  ٤-٧الفقرة  
 .١-٥، الفقرة ٢٠٠٤

احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القـضائية        :  للجنة املعنية حبقوق اإلنسان    ٣٢انظر التعلق العام رقم      )٥(
 .٤١، الفقرة )٢٠٠٧  (CCPR/C/GC/32، وثيقة األمم املتحدة )١٤املادة (ويف حماكمة عادلة 
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 مل تعلق الدولة الطرف على هذه االدعاءات وهي تثري قضايا يف            .القانونية أو عامل اجتماعي   
واللجنة تـذكِّر بـأن     .  من العهد  ١٤ من املادة    ٤ والفقرة   ١٠من املادة   ) ب(٢إطار الفقرة   

األحداث املتهمني جيب أن يفصلوا عن البالغني وأن يتمتعوا على األقل بالضمانات واحلماية             
وباإلضافة إىل ذلك، حيتـاج     . )٦( من العهد  ١٤جب املادة   نفسها اليت حيظى هبا البالغون مبو     

وينبغي على وجه اخلصوص إعالمهـم      . األحداث إىل محاية خاصة أثناء اإلجراءات اجلنائية      
مباشرة بالتهم املوجهة إليهم وعند االقتضاء إبالغهم بذلك عن طريق والديهم أو األوصـياء              

ويف احلالة املعروضـة، مل     . إعداد وتقدمي دفاعاهتم  القانونيني وتوفري املساعدة املالئمة هلم يف       
يفصل ابن صاحبة البالغ عن البالغني ومل حيظ بضمانات خاصة منـصوص عليهـا بـشأن               

ويف هذه الظروف، ويف غياب أية معلومات إضـافية         . التحقيق اجلنائي الذي خيص األحداث    
البالغ املنصوص عليهـا  أخرى هلا عالقة باملوضوع، ختلص اللجنة إىل أن حقوق ابن صاحبة          

  . من العهد قد انتهكت١٤ من املادة ٤ والفقرة ١٠من املادة ) ب(٢يف الفقرة 
وتالحظ اللجنة باإلضافة إىل ذلك أن ادعاء صاحبة البالغ بأن ابنها مل يعط فرصـة                ٥-٧

 ولذا فهـي  . ت. االهتام الرئيسيني أال وهو العميل السري السيد م        شاهديملساءلة واحداً من    
تذكر أنه تطبيقاً ملبدإ تكافؤ الفرص القانونية، يعد هذا الضمان مهماً لكفالة فعالية دفـاع               تس

املتهم وحماميه ويكفل للمتهم بالتايل السلطات القانونية ذاهتا املتمثلة يف اسـتدعاء الـشهود              
ويف احلالة املعروضـة، تالحـظ   . )٧(ب أي متهم يقدمه االدعاءاب أو إعادة استجو  اواستجو

نة غياب املعلومات املتعلقة بأسباب رفض حضور ابن صاحبة البالغ يف قاعة احملكمة أثناء اللج
وحرمان ابن صاحبة البالغ مـن اسـتجواب هـذا          . ت.استجواب العميل السري السيد م    

ويف غياب املعلومات املقدمة من الدولة الطرف يف هذا الصدد، ختلص اللجنة إىل أن              . الشاهد
بليغ هبا، تشكل انتهاكاً حلق ابن صـاحبة الـبالغ املنـصوص عليـه يف            الوقائع، كما مت الت   

  .١٤املادة من ) ه(٣ الفقرة
وفيما يتصل بادعاء صاحبة البالغ بأن حماكمة ابنها كانت حماكمة غري عادلـة وأن                ٦-٧

تالحظ اللجنة أن صاحبة البالغ تشري إىل العديد من الظروف          الذنب املنسوب إليه مل يثبت،      
وتستذكر اللجنة يف هذا الصدد     . م أهنا تربهن على أن ابنها مل يتمتع بافتراض الرباءة         اليت تزع 
استعراض وتقييم الوقائع واألدلة أو     ا ليست هي على العموم من يتوىل        آرائها القائلة بأهن  سابق  

 حملاكم الدول األطراف مـا  للتشريع احمللي بلفحص تأويل احملاكم واهليئات القضائية الوطنية    
 اعتباطيـاً أن إجراء احملاكمة أو تقييم الوقائع واألدلة أو تفسري التشريع كان             يتأكد لديها    مل

من ناحية أخرى وبالنظر إىل النتائج اآلنفة الذكر،        . )٨(بشكل واضح أو يشكل نكراناً للعدالة     

__________ 

 .٤٤-٤٢املرجع نفسه الفقرات  )٦(
 .٣٩املرجع نفسه، الفقرة  )٧(
، القرار املتعلق بعدم املقبولية     إيرول سيمس ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، يف مجلة أمور، البالغ رقم        )٨(

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣املعتمد يف 
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ة يف احلالة املعروضة، وإىل غياب الرد الكايف من جانب الدولة الطرف على االدعاءات احملدد             
الصادرة عن صاحبة البالغ، فإن اللجنة ترى أن ابن صاحبة البالغ مل يفد من مبدإ افتـراض                

  . من العهد١٤ من املادة ٢الرباءة ويف ذلك انتهاك للفقرة 
 مـن   ٥ مـن املـادة      ٤وإن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، عمالً مبقتضى الفقـرة            -٨

خلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، تـرى أن        الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل ا     
، مقـروءة   ٢ من املـادة     ٣الوقائع املعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة          

؛ ١٠مـن املـادة   ) ب(٢؛ والفقـرة  ١٤مـن املـادة    ) ز(٣ والفقرة   ٧باالقتران مع املادة    
  . من العهد١٤ من املادة ٤و) ز)(٣(و) ه(٣، و٢ والفقرات

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح البـن      ٢من املادة   ) أ(٣ للفقرة   ووفقاً  -٩
صاحبة البالغ سبيل انتصاف فعاالً يشمل مباشرة وأداء اإلجراءات اجلنائية لتبني املـسؤولية             

والدولة الطرف ملزمـة    . ، فضالً عن اإلفراج عنه ومتكينه من تعويض مالئم        معاملتهعن سوء   
  .تهاكات مماثلة يف املستقبلأيضاً مبنع حدوث ان

واللجنة، إذ تضع يف اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إىل الربوتوكـول                -١٠
االختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة يف حتديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد وأهنا                

إقليمهـا   من العهد بأن تضمن متتع مجيع األفراد املوجـودين يف            ٢قد تعهدت عمالً باملادة     
واخلاضعني لواليتها باحلقوق املعترف هبا يف العهد وأن تكفل هلم سبيل انتصاف فعاالً وقابالً              

 يوماً  ١٨٠لإلنفاذ يف حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف يف غضون               
كما يرجى من الدولـة الطـرف نـشر         . معلومات بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ آراء اللجنة      

  .اللجنة آراء
. اعتمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية علماً بأن النص اإلنكليزي هـو الـنص األصـلي         [

وسيصدر الحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي املقدم من اللجنة             
  .]إىل اجلمعية العامة

        
  


