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Az Európai Parlament állásfoglalása Perwiz Kambakhsh afgán újságíró 

ügyéről 

Az Európai Parlament 2008. március 13-i állásfoglalása Perwiz Kambakhsh afgán 

újságíró ügyéről 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Afganisztánról szóló korábbi állásfoglalásaira, 

– tekintettel a 2004-ben elfogadott afgán alkotmányra, 

– tekintettel az ENSZ Közgyűlésének 2007. december 18-i, a halálbüntetésre vonatkozó 

globális moratóriumot követelő határozatára (A/RES/62/149), 

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, a Polgári és Politikai 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmányára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére, 

A. mivel 2008. január 22-én az észak-afganisztáni Balkh tartomány regionális bírósága 

halálra ítélte Sayed Perwiz Kambakhsh 23 éves afgán újságírót egy, a nők jogairól az 

iszlámban szóló, az internetről letöltött cikk terjesztéséért; mivel a bíró úgy ítélte meg, 

hogy a cikk istenkáromlást valósított meg, és Perwiz Kambakhsh-t halálra ítélte,  

B. mivel Perwiz Kambakhsh-tól megtagadták a jogi képviselethez való jogot, és az 

ítéletet megfelelő tárgyalás nélkül hozták meg; mivel állítólag addig bántalmazták és 

fenyegették kivégzéssel, amíg alá nem írta a beismerő vallomást, 

C. mivel 2008. február 6-án a Független Afgán Újságírók Szövetségének (AIJA) 

küldöttsége Kabulban találkozott Hamid Karzai afgán elnökkel, ahol tájékoztatták őt 

az ügy részleteiről, és arra kérték, hogy lépjen közbe Perwiz Kambakhsh ügyében, 

D. mivel az afgán alkotmány 34. cikke az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával 

összhangban egyértelműen biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, és kimondja, 

hogy „a véleménynyilvánítás joga sérthetetlen; a jelen alkotmány rendelkezéseivel 

összhangban minden afgán állampolgár számára biztosítani kell a véleménye szóban, 

írásban, illusztrációval és más módon történő kinyilvánításának jogát”, 

E. mivel az újságírókat, és különösen a nőket egyre gyakrabban éri megfélemlítés, halálos 

fenyegetés és egyre gyakrabban válnak emberrablás és erőszak áldozataivá, 

F. mivel Perwiz Kambakhsh-t annak ellenére ítélték halálra, hogy az ENSZ Közgyűlése 

fenti határozatában a halálbüntetés alkalmazásának globális moratóriumára szólít fel, 

és amikor de iure vagy de facto összesen 135 ország törölte el a halálbüntetést, 



1. megerősíti, hogy feltétel nélkül ellenzi a halálbüntetést, és elkötelezte magát a 

jogállamiság tiszteletben tartása mellett; 

2. elítéli Perwiz Kambakhsh letartóztatását és Balkh tartomány elsőfokú bíróságának 

határozatát, amelyben istenkáromlás vádjával halálra ítélte őt; követeli Kambakhsh úr 

szabadon bocsátását; 

3. felszólítja az afgán hatóságokat, hogy sürgősen tegyenek bizonyságot az emberi és 

demokratikus jogok iránti elkötelezettségükről, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt 

a kivégzés megakadályozására és az ügy újratárgyalására; felhívja Hamid Karzai 

elnököt, hogy ha a fellebbviteli bíróság fenntartaná a halálos ítéletet, éljen 

kegyelmezési jogával Perwiz Kambakhsh ügyében; 

4. emlékeztet, hogy Karzai elnök 2008. február 6-án biztosította a Független Afgán 

Újságírók Szövetségének küldöttségét, hogy Perwiz Kambakhsh-t nem éri bántódás; 

5. szolidaritását fejezi ki mindazokkal, akik a független újságírás megteremtéséért 

küzdenek Afganisztánban; 

6. felhívja Afganisztán elnökét és parlamentjét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a 

nemzetközi normákon és a helyes gyakorlaton alapuló működőképes büntetőjogi és 

bírósági rendszer kialakításának felgyorsítására; üdvözli, hogy az EU külügyi biztosa 

az afganisztáni jogállamiságról szóló, 2007 júliusában rendezett római konferencián 

bejelentette, hogy azonnali pénzügyi támogatást nyújtanak Afganisztánnak a 

jogállamiság és a bírósági reform megerősítésére; 

7. felhívja az afgán kormányt, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben az ENSZ Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, és biztosítsa a véleménynyilvánítás szabadságát 

Afganisztán minden állampolgára számára;  

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok és az Afgán Iszlám Köztársaság kormányának és 

parlamentjének. 

 


