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خخرمب جوجرمل املررا  92مرن الظارام الردا لل لل،ظررة
القررار املت ذ
واحملال إل الدولة الطرف يف  27تشررين الثراين/نوفمرب 2015
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املسائل املوضوعية:

احملاكمة العا لة؛ واالستعانة جحام؛ وإساء املعاملرة؛ وفصرل
أستاذ جامعية من اخلدمة؛ وافرتاض الرباء

املسألة اإلجرائية:

ال يوجد

املوضوع:

مستوى إثبات اال عاءات

موا العهد:
موا الربوتوكول اال تياري:

)3(2
2

2020

و 6و 7و 14و 15و 17و 19و26

و()2(5ب)

 1-1صاحبة البالغ هرل م .ز .وهرل مواطظر ة مرن أوزبكسرتان مرن مواليرد عرام  .1969وهرل تردعل
أن الدولررة الطرررف انتهك ر حقوقهررا املكلولررة جوجررمل امل روا  )3(2و 6و 7و 14و 15و 17و19
__________

*
**

اعتمدته الل،ظة يف ورهتا  27-2( 128آذار/مارس .)2020
شرراريف يف راسررة هررمبا الرربالغ أعارراء الل،ظررة التاليررة أضررا ها :عيرراض بررن عاشررور وعريررب بولكرران وأمحررد أمررح فررت
هللا وكريس ررتوف ه ررايظا و م ررار م كويت ررا ومارس رريا ف .ك .ك رران و نك رران الك ررل موهوم رروزا وف رروتيز زارت ر يا
وفاسيلكا سانسح و وسيه مانويل سانتوس يا ويوفال شاين وإيلح تيغرو جا وجظتيان زيبريي.
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و 26م ر ررن العه ر ررد .وق ر ررد ر ررل الربوتوك ر ررول اال تي ر رراري حي ر ر الظل ر رراذ يف الدول ر ررة الط ر رررف يف  28ك ر ررانون
األول /يسمرب  .1995وال ميثل صاحبة البالغ حمام.
 2-1ويف  27تشرين الثاين/نوفمرب  2015أعلم الل،ظة عن طريق مقررها اخلاص املعز لبالغات
اجلديد والتدابري املؤقتة صاحبة البالغ أبهنا قرررت أال تُصردر طلرمل تردابري محايرة مؤقترة يف إطرار املرا
 94من ناامها الدا لل.
الوقائع ،ما ع ضتها صاح ة ال
ردرس
 1-2يف  9ح يران/يونيرره  2014اقرتبر الطالبررة ن .ب .مررن صرراحبة الرربالغ وهررل أسررتاذ تر ّ
اللغة اللرنسية يف جامعة خبارى احلكومية وسلمتها ظرفاً .وبعد قائق قليلة ألق الشرطة القبض على
صاحية البالغ على أساس شبهة تلقل رشو قيمتها  200والر( )1مث ُو ّجه غليها هتمة جوجمل املا
 214من القانون اجلظائل يف أوزبكستان( .)2وتدعل صاحبة البالغ أن أحد أفرا الشرطة تال عليها نص
القانون المبي حيد ما هلا من حقوق لكظها مل تلها فحواه ألهنا كان حت أتثري الصدمة.
 2-2وتر عا صراحبة الربالغ أن املكلرب لتحقيرق ُمطالذرمل جوجرمل القرانون اجلظرائل األوزبكسررتاين
حمت ،حمامل فاع وأبن يعلا عائلته بقرار االحت،از .ويف حالة صاحبة البالغ
أبن يوفر لكل شخص ذ
اجبح .وتؤكد صراحبة الربالغ أن احمل ّقرق أ رمب بصرمات أصرابعها يف
مل ميتثل املكلب لتحقيق أ ً من الو ن
حاور شهو ولكن يف غياب ٍ
حمام.
 3-2واقتيردت صرراحبة الرربالغ إل مكتررمل اال عرراء يف إقلرريا خبررارى .وترردعل أن احملقررق هت،ررا عليهررا
وطلمل مظها مبلغ  20 000أو  30 000والر مقابرل وقرب اإلجرراءات .مث شررع يف اسرت،وانا مرن ون
رت،مل لطلباهتررا االسررتعانة جحررام واالتصررال أبقر ئهررا واسررتخدام احلمررام .وتلق ر
حاررور حمررام .ومل يُسر ذ
هتديرردات العتررداء اجلسرردي وبتش ررديد العقوبررة إن مل تتعرراون .وهررد ها احملق ررق أيا راً حسررمل زعمه ررا
حبقن ما خم ّدر يف جسمها إلرغامها على االعرتاف جلرمية .واستمر االست،واب من الساعة 12/00
سم لصاحبة البالغ بد ول احلمام إال يف الساعة السا سة بعد الاهر.
إل الساعة  12/30ومل يُ ذ
 4-2ويف وق الحق من نلا الليلة وصل حمام لكظه مل يبد اهتماماً لقاية ومل يتسرن لصراحبة
ال رربالغ لق رراءه يف الس ررر .ومل ي رردم اللق رراء أكث ررر م ررن  10ق ررائق .وق ررد طل ررمل إليه ررا احمل ررامل توقير ر حما ررر
التحقيق .وملا شرع يف استعراض احملار صرخ احملقق يف وجهها قائالً إن املكان ليا بقاعة مطالعة.
فأحس صاحبة البالغ ملاايقة ووقع احملار معرتفةً بصحة ما ور فيه.

وتوضر أن عالقتهرا
 5-2وتعتقد صاحبة الربالغ أن توقيلهرا كران جبرا ر وتردبري مرن إ ار اجلامعرةّ .
إب ار اجلامعررة ظل ر صررافية إل أن تر خ
ول عميررد جديررد مظص رربه علررى رأس الكليررة يف  .2012وتلي ررد أبن
العمي ررد اجلدير ررد كر رران حيقر ررد عليه ررا ألسر ررباب شخصر ررية حير ررض ك رران يعاملهر ررا معاملر ررة مهيظر ررة يف حار ررور
تتحمرل
نارائها/نارياهتا ويهد ها للصل من اخلدمرة .وتقرول صراحبة الربالغ إهنرا أحسر أبهنرا مل تعرد ّ
اإلهان ررة فطلب ر إل زوجه ررا رف ر ش رركوى إل رئ رريا اجلامع ررة تظتق ررد فيه ررا أس رراليمل عم ررل العمي ررد املع ر خرح
حديثاً وتتهمه لتميي جا يف ذلك إرغامها على إجناز أعمال شاقة ارك ساعات الدوام العا ي بدالً
__________

()1
()2

2

تول أفرا من موظلل إنلاذ القانون وض ما كيميائية اصة على األوراق الظقدية.
حتررد املررا  214مررن القررانون اجلظررائل املسررؤولية الررن تظ،ررر عررن اسررتالم قرريا ما يررة أو مظرراف نقديررة أ رررى بصررور غررري
شرررعية لكررل موظررب يف الدولررة أو يف مؤسسررة تكررون الدولررة مررن املسررايفح يف رأس ماهلررا أو يف عيررة عامررة تتمتر
حلكا المبايت.
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مر ن االعتم ررا عل ررى األس رراتمب مررن الرج ررال .وطل ررمل زوك ص رراحبة الرربالغ إل رئ رريا اجلامع ررة ف ررت حتقي ررق
ا لل واختاذ تدابري أت يبية ضد العميد(.)3
 6-2وتؤكد صاحبة الربالغ أهنرا اسرتمرت يف أ اء مهامهرا بعرد بردء اإلجرراءات اجلظائيرة يف قاريتها.
وت عا أن إ ار اجلامعة شظ ضدها محلة مسعور إلرغامها على تريف وظيلتها .وفتح اجلامعة حتقيقراً
ا لير ر راً يف املوضر ر رروع لر ر ررص إل أن أفعر ر ررال صر ر رراحبة الر ر رربالغ تظتهر ر ررك املر ر ررا  100مر ر ررن قر ر ررانون العمر ر ررل
األوزبكستاين .ويف أعقاب ذلك تقرر فصل صاحبة البالغ من الوظيلة يف  12أيلول/سبتمرب .)4(2014
 7-2ويف  27تشرين األول/أكتوبر  2014قا احملكمة اجلظائية يف مديظة خبرارى بتغرري صراحبة الربالغ
جبل ر ررغ يس ر رراوي  25م ر ررر احل ر ررد األ ه ل،ج ر ررر الش ر ررهري أي  2 402 625س ر رروماً ( ر ررو  1 010م ر ررن والرات
ال روال ت املتح ررد ) عمر رالً أبحك ررام امل ررا  214م ررن الق ررانون اجلظ ررائل .وتب ر ّرح للمحكم ررة أن ص رراحبة ال رربالغ
ارتكب جرمي ًة بت از مبلغ مرا مقابرل أ اء عمرل يظردرك ضرمن املهرام العا يرة لوظيلتهرا الرضيرة .وأشرارت إل
أن صاحبة البالغ ُعيّظ مستشارً مكللة بتوجيره الطالبرة ن .ب يف إعردا أطروحتهرا واإلشرراف علرى عملهرا
البحثل .ويف أثظراء اضرطالعها جهرام اإلشرراف طلبر صراحبة الربالغ احلصرول علرى مبلرغ  200والر مقابرل
إعر رردا األطروحر ررة الر ررن تولر ر حتريرهر ررا .ويف  9ح يران/يونير رره  2014تلقر ر صر رراحبة الر رربالغ  200والر مر ررن
ن .ب .ووض ررع احملكم ررة يف اعتباره ررا ال رردفوع ال ررن ق رردمتها ص رراحبة ال رربالغ وملا ه ررا أن ن .ب .ال متتل ررك
س اعدهتا علررى كتابررة أطروحررة مررن  60صررلحة.
املهررارات والت،ربررة الالزمتررح لكتابررة األطروحررة مررا فعهررا إل م ر
وتارريب صرراحبة الرربالغ لقررول إهنررا متسررك برباءهتررا وطلبر إل احملكمررة اإلذن إبجرراء حتقيقررات إضررافية
لكن احملكمة لص إل ثبوت التهمة لكامل السرتظا إل أقروال الارحية والشرهو ونترائ حتليرل األ لرة
اجلظائي ررة  -الكيميائي ررة والتس رر،يل الص ررويت وع ررد م ررن األ ل ررة املؤيّررد األ رررى( .)5وت رررى ص رراحبة ال رربالغ أن
احملكمررة مل تكررن مسررتقلة وال ن يهررة وأعربر عررن شرريتها مررن أن يكررون مكتررمل اال عرراء قررد مررارس وال ير ال
ميارس ضغوطاً قوية على مؤسسات أ رى يف الدولة وعلى القااء بوجه اخلصوص.
 8-2ويف  5ك ررانون األول /يس ررمرب  2014رفا ر حمكم ررة االس ررت ظاف يف إقل رريا خب ررارى االس ررت ظاف
الررمبي رفعترره صرراحبة الرربالغ( .)6وراعر احملكمررة مررا جرراء يف أقروال صرراحبة الرربالغ مررن أن هتمررة االبتر از
مل تثبر ر وأن ن .ب .سر ررلمتها املبلر ررغ مر ررن تلقر رراء نلسر ررها .ومر ر ذلر ررك مل تسر ررت،مل حمكمر ررة االسر ررت ظاف
لطلبررات صرراحبة الرربالغ وأسسر قرارهررا علررى مررا تروافر هلررا مررن مروا وأ لررة .وأكرردت احملكمررة أياراً أن
اجلرمي ررة ال ررن ارتكبته ررا ص رراحب ال رربالغ مش ررمولة ألم ررر الص ررا ر ع ررن ا ل ررا األعل ررى للهي ررة التش رريعية
(الربملان) بشأن العلو ومن مث فإن صاحبة البالغ معليخة من تسديد الغرامة(.)7
 9-2ويف  17كانون الثاين/يظاير  2015رفا احملكمة اجلظائية يف إقليا خبارى الطعن الرمبي قدمتره
صرراحبة الرربالغ إل احملكمررة العليررا يف أوزبكسررتان .ويف إشررار إل مر اعا صرراحبة الرربالغ الررن ملا هررا أن
التحقيررق ختللترره عيرروب إجرائيررة جسرريمة وأهنررا مل تتلررق معلومررات واضررحة عررن حقوقهررا يف الرردفاع وأن
__________

()3
()4
()5
()6
()7
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انار يف همبا الصد مالحاات الدولة الطرف املؤر ة  6كانون األول /يسمرب ( 2016اللقر  1-8أ انه).
قر ّدم صرراحبة الرربالغ تر ررة ألمررر صررا ر عررن رئرريا اجلامعررة رقررا  644تررر فيرره إشررار إل املررا  )4(100مررن قررانون
العمل لعام  1996الن تقال إبهناء عقد التوظيب مظمب أول رق جسيا للواجبات يرتكبه موظب.
ق ّدم صاحبة البالغ تر ة للغة الروسية من حكا احملكمة.
أعلم صاحبة الرربالغ الل،ظرةذ أبهنررا اسررتأنل احلكررا يف  13تشررين الثرراين/نوفمرب  2014لكظهررا مل تقرردم نسررخة مررن
ممبكر االست ظاف وال تلخيصاً مظها.
أُعلررن العلررو يف  14تشررين الثرراين/نوفمرب  2014مررن قبررل ا لر ا األعلررى للهي ررة التشررريعية (الربملرران) جظاسرربة الررمبكرى
السظوية الثانية والعشرين العتما ستور أوزبكستان.
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امللررب ملررربيف مررن مسررؤولح يف اجلامعررة الحا ر احملكمررة أن صرراحبة الرربالغ تلق ر فع رالً مررا يل ر م مررن
معلومات عن حقها يف التالا أمام هي ات إنلاذ القانون.
 10-2ويف اتريررخ غررري حمررد اسررتأنل صرراحبة الرربالغ أمررام ائررر القاررا جلظائيررة التابعررة للمحكمررة
العلي ررا وأم ررام رئ رريا للمحكم ررة العلي ررا يف أوزبكس ررتان طعظ راً يف الق ررارات الص ررا ر ع ررن احملكمت ررح األ ه
رجة .وأفا ت يف طعظها أبن احملاكمة مل تكرن ن يهرة وأن التهمرة املوجهرة إليهرا مل تثبر وأن حقهرا يف
االسر ررتعانة جحر ررام انتُهر ررك يف لر ررة مر ر اعا أ ر رررى .ورفر ررض الطعظر رران كاليفر ررا يف  24شر ررباا/فرباير و29
ُ
ح يران/يونيرره  2015علررى الترروا  .و السررتظا إل املروا الررن يتاررمظها ملررب القاررية لصر احملكمررة
العليررا يف قرارهررا إل أن احملكمررة األ ه رجررة قيخمر األ لررة وقامر بتوصرريب أفعررال صرراحبة الرربالغ
وأصدرت حكماً صحيحاً .ورأت أن صاحبة الربالغ تلقر معلومرات واضرحة عرن حقهرا يف االسرتعانة
جحام الل التحقيق األو وانب عظها حماميان اثظان.
 11-2وتؤكد صاحبة البالغ أهنا قدم عد شكاوى إل مكترمل اال عراء يف مديظرة خبرارى ومكترمل
املرردعل العررام ألوزبكسررتان( .)8ويف  23شررباا/فرباير  2015التقر مر مرردع عررام حترردأب إليهررا أبسررلوب
شررن وأعلمهررا أهنررا لررن تللر يف حماوالهتررا احلصررول علررى جرررب .وبعررد أ م قليلررة حاولر رف ر شرركوى
أ رى إل مكظمل اال عاء ون جدوى.
 12-2وت ر عا صرراحبة الرربالغ أن مقط ر الليررديو عررن توقيلهررا مررن قبررل مرروظلل إنلرراذ القررانون تداولرره
التلل ي ررون احملل ررل ع ررد مر رات ق ررل الل رررت ب ررح نيس رران أبري ررل وأ ر/م ررايو  2015م ررا ميث ررل حس ررمل قوهل ررا
تشكيكاً يف مصداقيتها وإهانة لشخصها( .)9وتؤكد أن حالتها الصحية ما فت تتدهور مظمبئمب(.)10
ال كوى
 1-3تدعل صاحبة البالغ أن الدولرة الطررف انتهكر حقوقهرا املكلولرة جوجرمل املروا )3(2
و 7و 14و 15و 17و 19و 26من العهد(.)11

و6

 2-3وت ر عا ص رراحبة ال رربالغ أن حقوقه ررا املكلول ررة جوج ررمل امل ررا  )3(14م ررن العه ررد انتُهك ر ألن
احملكمررة أنكرررت عظهررا حقهررا يف االسررتعانة جحررام مررن ا تيارهررا وألن حماكمتهررا أت رررت ون موجررمل
وألن احملكمة رفا طلبها استدعاء شاهد ومظاقشته الل احملاكمة(.)12
 3-3وترردعل صرراحبة الرربالغ أياراً أن ق ررار اجلامعررة فصرلذها مررن اخلدمررة قبررل صر دور حكر ا القارراء
يشكل انتهاكاً من جانمل الدولة الطرف حلقها يف افرتاض الرباء المبي تكلله املا  )2(14من العهد.
 4-3وتطلر ررمل صر رراحبة الر رربالغ إل الل،ظر ررة أن تلر ررتما مر ررن الدولر ررة الطر رررف إجر رراء مراجعر ررة سر ررليمة
للشكاوى الن رفعتها.
__________

( )8ال تقرردم صرراحبة الرربالغ اتريراً قيقراً وتر عا أهنررا رفعر أكثررر مررن  60شرركوى إل مؤسسررات الدولررة جررا فيهررا رئرريا
أوزبكسررتان وأم ررح املا ررامل ومكت ررمل اال عرراء يف مديظ ررة خب ررارى ومكت ررمل املرردعل الع ررام ألوزبكس ررتان و ائ ررر األم ررن
الوطز وعد من احملاكا إلضافة إل جامعة خبارى احلكومية.
( )9مل تقدم صاحبة البالغ أي معلومات إضافية عن همبه األحداأب.
( )10مل تتلق الل،ظة من صاحبة البالغ أي معلومات عما إذا أُجري فحوص طبية يف ذلك الصد .
تتوس صاحبة البالغ يف بيان الكيلية الن انتُهك نا حقوقها احملد املكلولة جوجمل العهد.
( )11مل ّ
( )12تليد صاحبة البالغ أبن التأ ري أربعة أشهر يظقسا إل مرحلتح :إجراءات التحقيررق الررن امر شررهرينن وإجرراءات
احملاكمة الن استغرق شهرينن آ رينن.
4

GE.20-08192

CCPR/C/128/D/2689/2015

م حظات الدالة الط ف على املق ولية ااألسس املوضوعية
 1-4يف  21كر ررانون الثاين/يظر رراير  2016قر رردم الدولر ررة الطر رررف مالحااهتر ررا علر ررى مقبولير ررة الر رربالغ
وأسسر رره املوضر رروعية .وأفر ررا ت أبن احملكمر ررة اجلظائير ررة يف مديظر ررة خبر ررارى لصر ر يف  27تشر ررين األول/
أكتوبر  2014إل ثبوت إ انة صاحبة الربالغ نتهرايف املرا  214مرن القرانون اجلظرائل وقار بتغرميهرا
جبلغ  2 402 625سوماً أي ما يساوي  25مر احلد األ ه ل،جر الشهري يف أوزبكستان.
 2-4ويف  5كررانون األول /يسررمرب  2014رفا ر حمكمررة االسررت ظاف التابعررة إلقلرريا خبررارى الطعررن
الررمبي رفعترره صرراحبة الرربالغ .وتطبيق راً لقررانون علررو أُعلي ر صرراحبة ال رربالغ مررن تسررديد قيمررة الغرام ررة
جوجمل قرار قاائل.
 3-4وتليد الدولة الطرف أبن احملكمة علم أن صاحبة الربالغ وهرل أسرتاذ بكليرة فقره اللغرات
الروماني ر ررة-اجلرماني ر ررة التابع ر ررة جلامع ر ررة خب ر ررارى احلكومي ر ررة ابت ر ر ت مبل ر ررغ  200والر م ر ررن ن .ب .مقاب ر ررل
مساعدهتا يف إطار عملية مظاقشرة أطروحتهرا .وألقرى موظلرو إنلراذ القرانون القربض علرى صراحبة الربالغ
بعيررد اسرتالمها الظقررو  .ويف نلرا اليرروم أذن مكترمل اال عرراء يف إقلريا خبررارى
يف  9ح يران/يونيره  2014ن
بلت إجراءات جظائية ضد صاحبة البالغ جوجمل املا  214من القانون اجلظائل .واسرتُ،وب صراحبة
أقرت ستالمها مبلغ  200والر من ن .ب.
البالغ بصلتها مشتبهاً نا و ّ

 4-4ويف  11ح يران/يونيه  2014أُحيرل ملرب القارية اجلظائيرة إل إ ار الشرؤون الدا ليرة يف مديظرة
خب ررارى ملواص ررلة التحقي ررق .ويف س ررياق التحقي ررق ش ررهدت ن .ب .ال ررن ُمظح ر ص ررلة الا ررحية ض ررد
صرراحبة الرربالغ وا عر أن املشررتبه نررا طلبر مظهررا يف  7ح يران/يونيرره  2014مبلررغ  200والر مقابررل
مساعدهتا على الظ،اح يف عرض ومظاقشة أطروحتها وهو ما ف لاحية إل رف شكوى إل مكتمل
اال عاء يف مديظة خبارى.
 5-4ويف  12آب/أغس ررطا  2014أُحي ررل مل ررب القا ررية اجلظائي ررة املرفوع ررة ض ررد ص رراحبة ال رربالغ إل
احملكمة حملاكمتها جوجمل املا  214من القانون اجلظائل.
 6-4وتؤكررد الدولررة الطرررف أن التحقيررق أثبر التهمررة املوجهررة إل صرراحبة الرربالغ لكامررل وذلررك
استظا اً إل العمليرة اخلا صرة الرن نلرمبها موظلرو إنقراذ القرانون ومقراط الليرديو واأل لرة املا يرة وتقريرر
حتليل األ لة اجلظائية  -الكيميائية وأقوال الشهو وغري ذلك من املوا الن تامظها ملب القاية.
 7-4وتليررد الدولررة الطرررف أيا راً أبن التحقيررق اجلظررائل مل تتخللرره أي انتهاكررات للقواعررد اإلجرائيررة
أو للحقوق واملصاحل املشروعة لصاحبة البالغ وتؤكد أن صاحبة الربالغ مل ختار ألي أسراليمل حتقيرق
غري مسموح نا.
8-4

وختلص الدولة الطرف إل أن ا عاءات صاحبة البالغ ال تقوم على أساس سليا.

تعليقات صاح ة ال

على م حظات الدالة الط ف

ن املق ولية ااألسس املوضوعية

 1-5يف  21آذار/مررارس  2016علّقر صرراحبة الرربالغ علررى مالحاررات الدولررة الطرررف بشررأن مقبوليررة
البالغ وأسسه املوضروعية .وأفرا ت أبن والردهتا وافت ره ا املظيرة يف  11آذار/مرارس  .2016ونارراً حلالرة احلر ن الرن
عاشتها بعد فقدان والدهتا تعمبر عليها تر ة ي الواثئرق الرن أرفقتهرا بشركاواها املشرار إليهرا يف الربالغ إل
اللغة الروسية وال سيما بسبمل املصاريب الطارئة وغري املتوقعة الن نشأت عن الوفا .
 2-5وتر عا صرراحبة الرربالغ أن الشررهو والاررحية أ لروا أبقرواهلا يف هررمبه القاررية حتر الاررغ وأن
احملاكا احمللية رفا التماسات عديد رفعتها صاحبة البالغ مظتهكةً بمبلك قانون اإلجراءات اجلظائية
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يف أوزبكستان .ويف ذلك السياق تُكرر صاحبة البالغ أتكيرد عردم موافقتهرا علرى التقيريا الرمبي أجرتره
احملكمة ل ،لة وتشري إل أن التقييا كان متحي اً لصاحل الاحية وعلى همبا األساس تعترب أن حقوقها
جوجمل املا  14من العهد انتُهك .
 3-5وتر ر دعل صر رراحبة الر رربالغ أن حقهر ررا يف االسر ررتعانة جحر ررام ر ررالل االسر ررت،واب علر ررى الظحر ررو
املظصوص عليه يف املا  )3(14من العهد انتُهك .وتُكرر أتكيد تعرضها لسوء املعاملة مرن قبرل احملقرق
المبي هد ها العتداء اجلسدي و اطبها أبسلوب شن.
 4-5وت ر ر عا ص ر رراحبة ال ر رربالغ أن احملاكم ر ررة أت ر رررت م ر ررن ون موج ر ررمل وه ر ررو م ر ررا يش ر رركل انتهاك ر راً
للم ررا  )3(14م ررن العه ررد كم ررا ت رردعل انته ررايف حقه ررا يف اف ررتاض ال ررباء يف رررٍق للم ررا  )2(14م ررن
العهد .وتطلمل إبطال قرار فصلها من اخلدمة الصا ر عن جامعة خبارى احلكومية.
 5-5وتطلررمل صرراحبة الرربالغ مررن جديررد إل الل،ظررة أن تلررتما مررن الدولررة الطرررف إج رراء مراجعررة
قاائية سليمة لشكاواها ونقض األحكام ومظحها سبيل انتصاف فعاالً.
م حظات إضافية من الدالة الط ف
 1-6يف م ررمبكر ش ررلوية مؤر ررة  12أ ر/م ررايو  2016ر ت الدول ررة الط رررف عل ررى تعليق ررات ص رراحبة
البالغ .وأكدت أن طلباهتا مرفوضة وكررت أتكيد ما جاء يف مالحااهتا من أن موظلل إنلراذ القرانون
ألقوا القبض علرى صراحبة الربالغ يف  9ح يران/يونيره  2014وقر اسرتالمها نقرو اً مرن ن .ب .وختلر ص
الدولة الطرف إل أن التهمة املوجهة إل صاحبة البالغ ثبت لدى احملكمة لكامل وأن حكا احملكمة
يسررتظد إل مقرراط الليررديو واأل لررة املا يررة وتقريررر حتليررل األ لررة اجلظائيررة-الكيميائيررة وأق روال الشررهو
وغري ذلك من املوا الن تامظها ملب القاية.
 2-6وتك رررر الدول ررة الط ر رف أتكي ررد ال رردفوع ال ررن س رراقتها س ررابقاً وختل ررص إل أن ا ع رراءات ص رراحبة
البالغ ال أساس هلا.
تعليقات إضافية من صاح ة ال
 1-7قدم صاحبة البالغ سلسلة من التعليقات اإلضافية .وفيما يتعلق بقرار فصلها من اخلدمة
قدم صاحبة البالغ نسخاً من الر و الن تلقتها من خمتلب املؤسسرات احلكوميرة جرا يف ذلرك ر و
مكتررمل اال عرراء الترراب إلقلرريا خبررارى وسلررا احتررا نقررا ت عمررال أوزبكسررتان وسلررا احتررا نقررا ت
يعراً إل أن
عمال إقليا خبارى ووزار التعليا العا والثانوي املتخصص يف أوزبكستان الن لص
قرار اجلامعة فص ذل صاحبة البالغ من اخلدمة مطابق ألحكام قانون العمل.

 2-7وتلير ررد صر رراحبة الر رربالغ أبن مكتر ررمل اال عر رراء يف مديظر ررة خبر ررارى أعلمهر ررا ر ررالل جلسر ررة ُعقر رردت يف
متوز/يوليه  2017بقرار جامعة خبرارى احلكوميرة تعييظهرا أسرتاذً لتردريا اللغرة واأل ب الروسرخينح .وقبلر صراحبة
البالغ العرض حالً مؤقتا يف ظل عدم وجو شغور يف كلية فقه اللغات الرومانية-اجلرمانية التابعة لل،امعة.
 3-7وتشري صاحبة البالغ يف البالغ املقدخم يف  15آب/أغسرطا
كأستاذ مكللة بتدريا اللغة اللرنسية اعتباراً من  23أيلول/سبتمرب .2017

2018

إل أهنرا شررت العمرل

م حظات تكميلية من الدالة الط ف
 1-8يف مررمبكر شررلوية مؤر ررة  6كررانون األول /يسررمرب  2016قرردم الدولررة الطرررف مالحا ررات
تكميليررة كر ررت فيهررا أتكيررد فوعهررا السررابقة .وأشررارت إل أن إ ار الشررؤون الدا ليررة يف مديظررة خبررارى
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أجرت حتقيقاً شامالً أشرك فيه رباء ورفا فت حتقيق جظائل ضد عميرد الكليرة .وجررى التحقرق
كشب أي أسباب لظقاه.
من قانونية همبا القرار ومل تُ ذ

 2-8ويف ممبكر شلوية مؤر ة  3شباا/فرباير  2017أشارت الدولرة الطررف إل ا عراءات صراحبة
ال رربالغ املتعلق ررة بتعرض ررها للتع ررمبيمل وس رروء املعامل ررة لكظه ررا أك رردت أن اإلجر رراءات اجلظائي ررة مل يتخلله ررا
مساس حلقوق واملصاحل املشروعة لصاحبة البالغ.

 3-8ويف ممبكر شلوية مؤر ة  31متوز/يوليه  2017أشارت الدولرة الطررف إل قررار فصرل صراحبة
البالغ من اخلدمة والر و الن تلقتها من مكتمل اال عاء يف مديظة خبارى وسلا احتا نقرا ت العمرال
يف ذلك املارمار .والحار أن املؤسسرت نح كلتنيهمرا مل ختلرص إل عردم قانونيرة قررار اللصرل .ويف إشرار
إل تعير ررح صر رراحبة الر رربالغ مر ررن جدير ررد تالحر ررد الدولر ررة الطر رررف أن ر وزار التعلر رريا العر ررا والثر ررانوي
املتخصررص يف أوزبكسررتان املررؤرخ  3متوز/يوليرره  2017يليررد أبن صرراحبة الرربالغ عُيّظر أسررتاذ ً مكللررة
بت رردريا اللغ ررة واأل ب الروس ريخ نح يف جامع ررة خب ررارى احلكومي ررة .وحس ررمل الق ررار امل ررمبكور ك رران مق رررراً أن
تباشر صاحبة البالغ العمل يف  26آب/أغسطا  2017ريثما يتا تظايا امتحان تظافسل.
 4-8ويف ممبكر شلوية مؤر ة  25تشرين األول/أكتروبر  2018أعلمر الدولرة الطررف الل،ظرةذ أبن
صاحبة البالغ عُيّظ للعمل يف قسا اللغات األجظبية بقرار من رئيا جامعة خبارى احلكومية.
املسائل ااإلو اءات املع اضة على اللجنة

الظار يف املقبولية
رالغ م ررا ىررمل علررى الل،ظررة وفق راً للمررا  97مررن ناامه ررا
 1-9قبررل الظاررر يف أيررة ا عرراء ير ر يف بر ٍ
الدا لل أن تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أم ال جوجمل الربوتوكول اال تياري.

 2-9وقد أتكدت الل،ظة وفقاً ملا تقتايه اللقر (2أ) من املا  5من الربوتوكرول اال تيراري مرن أن
املسألة نلسها ليس قيد الظار يف إطار أي إجراء آ ر من إجراءات التحقيق الدو أو التسوية الدولية.
 3-9وحتي الل،ظة علماً أبن صاحبة البالغ تردعل أهنرا اسرتظلدت سربل االنتصراف احملليرة وأن الدولرة
الطرف ال تعرتض على مقبولية الربالغ علرى هرمبا األسراس .لرمبا تررى الل،ظرة أن الشرروا املظصروص عليهرا
يف اللقر (()2ب) من املا  5من الربوتوكول اال تياري ال متظعها من الظار يف همبه القاية.
 4-9وتالحد الل،ظة أيااً ا عاء صاحبة البالغ أن الدولة الطرف انتهك املا  )2(3مرن العهرد ألهنرا
مل توفّر هلا سبيل انتصاف فعاالً است،اب ًة لشكاواها .وتشرري الل،ظرة إل اجتها اهترا السرابقة الرن بيّظر فيهرا أن
أحكررام املررا  2مررن العهررد تررظص علررى الت امررات عامررة تتعهررد الرردول األطرراف لوفرراء نررا وال ميكررن أن تظشررأ
عظها مطالبة جوجمل الربوتوكول اال تياري عظردما تُث ُرار تلرك االلت امرات بشركل مظلصرل .لرمبا تررى الل،ظرة أن
ا عاءات صاحبة البالغ جوجمل املا  2من العهد غري مقبولة جوجمل املا  3من الربوتوكول اال تياري.
 6و 15و 17و19

 5-9وحتي الل،ظة علمراً أياراً عراء صراحبة الربالغ أن حقوقهرا جوجرمل املروا
و 26من العهد انتُهك لكظها مل تقدم أي معلومات أو توضريحات عمراً ال عاءاهترا .ويف غيراب أي
معلومات أ رى ذات صلة يف ملب القاية تعترب الل،ظة أن همبا اجل ء من البالغ غرري مقبرول جوجرمل
املا  2من الربوتوكول اال تياري.
 6-9وترردعل صرراحبة الرربالغ أن الدولررة الطرررف انتهكر املررا  7مررن العهررد شررتاكها يف املعاملررة
املهيظة والالإنسانية الن اع هلا .وأتييداً مل اعمها أفا ت صراحبة الربالغ أبن املوظرب الرمبي حقرق
معها بعد القربض عليهرا يف  9ح يران/يونيره  2014هرد ها العترداء اجلسردي وتوعردها بعقوبرة مشرد
ول احلمام أكثر من مخا ساعات .وحتي الل،ظة علماً بر الدولة
إن مل تتعاون وا ع أهنا ُمظع
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الطرف الوار يف ممبكرهتا املؤر ة يف  3شباا/فرباير  2017وملا ه أن ملب قاية صاحبة الربالغ يلرو
من أي وقائ ميكن أن تثب تعرضها للتعمبيمل وسوء املعاملة .وترى الل،ظة أن صراحبة الربالغ يف هرمبه
القاية مل تقردم معلومرات كافيرة تردعا هرمبه املر اعا احملرد  .وبظراءً عليره تعتررب أن هرمبا اجلر ء مرن الربالغ
غري مقبول جوجمل املا  2من الربوتوكول اال تياري.
 7-9وحتي الل،ظة علماً عاءات صاحبة البالغ الن ملا ها أن احملكمة مل تكن مستقلة وال ن يهرة
وأن التحقيرق جرررى يف انتهررايف صررارخ لقررانون اإلجرراءات اجلظائيرة وأهنررا مل تتلررق معلومررات واضررحة تبررح هلررا
حقهررا يف االسررتعانة جحررام وأن طلباهتررا املتعلقررة سررتدعاء أحررد الشررهو ومظاقشررته قوبل ر ل ررفض وأن
احملكمررة أ طررأت يف تقي رريا األ لررة واتبع ر هن ،راً متحي ر اً لص رراحل الاررحية وأن التحقي ررق واحملاكمررة كليهم ررا
أت را من ون موجرمل .وحتري الل،ظرة علمراً جالحارات الدولرة الطررف وملا هرا أن ا رحمل اكا أجررت تقييمراً
وافياً ل ،لة وقام بتوصيب أفعال صاحبة البالغ بشكل صحي وأصدرت احلكا املظاسمل.
 8-9وتر مب ّكر الل،ظررة أبنرره يتعررح علررى حمرراكا الرردول األط رراف يف العهررد عموم راً تقيرريا الوقررائ واأل لررة
وكمبلك تطبيق التشريعات احمللية يف قاية بعيظها إال إذا أمكن إثبات أن همبا التقيريا أو التطبيرق تعسرلل
على و واض أو يعا ل طأ واضحا أو يبلغ حد إنكار العدالة أو أن احملكمة انتهكر بطريقرة أ ررى
مبر رردأي االسر ررتقالل والظ اهر ررة( .)13وتعتر رررب الل،ظر ررة أن املر روا املعروضر ررة عليهر ررا ال تتار ررمن عظاصر ررر تلير ررد أبن
اإلج رراءات أمررام احملكمررة يف قاررية صرراحبة الرربالغ اعرتهتررا كررل هررمبه الش روائمل .وتالحررد الل،ظررة أيا راً أن
اإلطار ال مز إلجراءات التحقيق مث إجراءات احملكمة الن استغرق أربعرة أشرهر ال ميكرن اعتبراره أت ررياً
غررري مررربر .وبظرراءً عليرره ترررى الل،ظررة أن صرراحبة الرربالغ مل ترردعا جررا يكلررل ا عاءاهتررا جوجررمل املررا )1(14
و( )3من العهد وتعلن أن همبه اال عاءات غري مقبولة جوجمل املا  2من الربوتوكول اال تياري.
 9-9وحت رري الل،ظ ررة علم راً ع رراء ص رراحبة ال رربالغ ال ررمبي مل ررا ه أن الدول ررة الط رررف بلص ررلها م ررن
وظيلتها لدى جامعة خبارى احلكومية ريثما تُسرتكمل اإلجرراءات القارائية اجلاريرة قرد انتهكر حقهرا
يف افرتاض الرباء املكلول جوجمل املا  )2(14من العهد .وتالحرد الل،ظرة أن صراحبة الربالغ فُصر ل
م ررن وظيلتهر ررا ل رردى جامعر ررة خب ررارى احلكومير ررة جوجر ررمل أحك ررام قر ررانون العم ررل الر ررمبي ي ررظاا العالقر ررة بر ررح
أصررحاب العمررل واملرروظلح وهررو مررا يت،رراوز نطرراق العهررد .ويف هررمبا الصررد تالحررد الل،ظررة أن ق ررار
صرراحمل عم ررل اخت رراذذ إج رراءات أت يبي ررة السررتظا إل معلوم ررات ذات مص ررداقية حب ررق موظ ررب يُش ررتبه يف
ارتكابرره جرمي رةً قبررل اسررتكمال اإلج رراءات القاررائية ال يتعررارض يف حررد ذاترره م ر مبرردأ اف ررتاض ال ررباء
المبي يص يف املقام األول طريقرة عمرل نارام وطرز للعدالرة اجلظائيرة .وبظراءً عليره تعتررب الل،ظرة أن هرمبا
اجل ء من البالغ غري مقبول جوجمل املا  2من الربوتوكول اال تياري
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لمبا تقرر الل،ظة ما يلل:
(أ)

اعتبار البالغ غري مقبول جوجمل املا تح  2و 3من الربوتوكول اال تياري؛

(ب)

إبالغ الدولة الطرف وصاحبة البالغ نمبا القرار.

__________

( )13اناررر علررى سرربيل املثررال قاررية ريرردل  -ريدنشررتاين وآ رررون ضررد أملانيررا
وقا ررية أرن ر وآ رررون ض ررد أملاني ررا ) )CCPR/C/80/D/1138/2002اللق ررر 6-8؛ وقا ررية تي رران ض ررد كازا س ررتان
)(CCPR/C/82/D/1188/2003

اللقررر 3-7؛

) (CCPR/C/119/D/2125/2011اللق ررر  .10-8انا ررر أيا راً تعلي ررق الل،ظ ررة الع ررام رق ررا  )2007(32بش ررأن احل ررق يف
املساوا أمام احملاكا واهلي ات القاائية ويف حماكمة عا لة اللقر .26

8

GE.20-08192

