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  املرفق    

قرار اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الربوتوكـول االختيـاري              
الـدورة   (امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        

  )ة والتسعونـالسابع
  بشأن

  **١٥٣٧/٢٠٠٦البالغ رقم     
  )ال ميثلها حمامٍ(السيدة يكاتارينا غرياشينكو       :املقدم من  
  يكاتارينا غرياشينكو  :الشخص املدعى أنه ضحية  
  بيالروس      :الدولة الطرف  

ـ  (٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ١٣    :تاريخ تقدمي البالغ خ ـتاري
  ) األوىلالرسالة

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

  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ يف وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار اللجنة بشأن املقبولية    
صاحبة البالغ هي السيدة يكاتارينا غرياشينكو، وهي مواطنة بيالروسية من مواليد             -١

 مـن   ٢٦ و ١٤وتدعي أهنا ضحية انتهاك بيالروس حلقوقها مبقتضى املـادتني          . ١٩٥٠عام  
 كـانون   ٣٠وقد دخل الربوتوكول االختياري حّيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف يف           . العهد
  .وال ميثل صاحبةَ البالغ حمامٍ .١٩٩٢ديسمرب /األول

__________ 

السيد األزهري بوزيد، والسيدة كريستني شانيه،      : شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم          **  
 زانيلي ماجودينا،   يوالسيدة زونك ي إيواساوا، والسيدة هيلني كيلر، والسيد راجسومر الاله،         غوالسيد يو 

رافائيل ريفاس بوسـادا،      والسيد ريو، ث - والسيد مايكل أوفالهريت، والسيد خوسيه لويس برييز سانشيز         
  .والسري ناجيل روديل، والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيد كريستر تيلني
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  الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ    
، عملت صاحبة الـبالغ     ٢٠٠٣أبريل  / وشهر نيسان  ٢٠٠١م  يف الفترة ما بني عا      ١-٢

والحظت بصفة متكررة أثناء عملها     ). بيالروس(حارساً يف منشأة زراعية مجاعية يف غوميل        
   .أن موظفي إدارة املنشأة كانوا يشاركون يف سرقة منتجات املنشأة

الـسيد  ، شاهدت صاحبة البالغ رئيس حرس املنشأة،        ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٩ويف    ٢-٢
وبعد أن أبلغت عـن هـذه       . راكوشيفتش، وهو ينهال بالضرب املربح على موظف سابق       

، أتاهـا وهـي يف      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٤ويف  . الواقعة تلقت هتديدات بالطرد من عملها     
وبعد مغادرته بعشر دقائق، جاءها شرطيان وأصـدقاء للـسيد          . العمل السيد راكوشيفتش  

وتـدعي أهنـم    . فتش ومنظفة تدعى السيدة كوزمنكو    راكوشيفتش ونائب السيد راكوشي   
وتـدعي  . اهتموها بأهنا خممورة وأن السيدة كوزمنكو أخضعتها الختبار بكاشف الكحول         

صاحبة البالغ أهنا مل تشرب اخلمر يف ذلك اليوم وإمنا تناولت دواء للقلب حيتـوي علـى                 
جراء اختبار كـشف    وتقول صاحبة البالغ إن السيدة كوزمنكو مل تكن مؤهلة إل         . كحول

وطلبت صاحبة الـبالغ    . الكحول وأبرزت نسخة لرسالة من وزارة الصحة يف هذا الصدد         
وطلبت أيضاً من اإلدارة أن تسمح      . نقلها إىل مركز طيب ولكن طلبها كان مصريه التجاهل        

وتدعي أنه مل يكن . هلا مبغادرة مكان عملها لتذهب إىل مركز طيب، ولكن طلبها ُرفض جمدداً   
موحاً هلا مبغادرة مكان عملها دون إذن من اإلدارة، وأن ذلك لو حدث لطـردت مـن                 مس

وبعد تلك احلادثة، عملت ثالثة أيام أخرى علـى  . عملها بدعوى تغيبها أثناء ساعات العمل   
وُتحاجج بأنه لو كان ما ُيدعى من أهنا كانت خممورة صحيحاً لكانت طُردت مـن               . التوايل

، وهي تدعي أن النقابـة      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٨ من اخلدمة يف     وقد ُسرحت . عملها فوراً 
  .اليت تنتمي إليها مل تبلَّغ بتسرحيها

. ورفعت صاحبة البالغ إىل حمكمة غوميل احمللية شكوى بسبب تسرحيها من العمل             ٣-٢
. ، ردت احملكمة شكواها مؤكدةً أن تسرحيها من العمل قـانوين          ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٤ويف  

 البالغ أن احملكمة جتاهلت أن السيدة كوزمنكو ليست لديها املؤهالت الطبية            وتدعي صاحبة 
وتقول إن احملكمة ذكرت أنه كـان بإمكاهنـا أن          . املطلوبة إلجراء اختبار كشف الكحول    

  .ختضع الختبار آخر يف مركز طيب إن مل توافق على نتيجة االختبار
. لية أمام حمكمة غوميل اإلقليميـة     واستأنفت صاحبة البالغ قرار حمكمة غوميل احمل        ٤-٢

، ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول ٩وباإلضافة إىل هذا االستئناف، قدم املدعي العام ملقاطعة غوميل، يف           
إىل حمكمة غوميل اإلقليمية طلباً لنقض قرار حمكمة غوميل احمللية، وطلب إعادة صاحبة البالغ 

، أيـدت   ٢٠٠٣سبتمرب  /يلول أ ٣٠ويف  . إىل عملها، وإخضاع قضيتها للمزيد من التحقيق      
ويف تاريخ غري حمدد، رفعت صاحبة البالغ . حمكمة غوميل اإلقليمية قرار حمكمة غوميل احمللية    

 ٢٤ويف  . شكوى إىل حمكمة بيالروس العليا مبوجـب إجـراء إعـادة النظـر اإلشـرايف              
  .، رفضت احملكمة استئنافها٢٠٠٤ارس ـم/آذار
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  الشكوى    
اختبار كشف الكحول أجري بطريقة تنتهك اإلجـراءات         صاحبة البالغ أن     تدعي  ١-٣

وتدعي أن هذا اجلانب جتاهلته    . املعمول هبا، ألن من أجراه هو منظفة ال حتمل مؤهالت طبية          
  . من العهد١٤ من املادة ١احملكمة، األمر الذي يثري مسائل مبوجب الفقرة 

 ٢٦وث انتهاك للمادة    وال تقدم صاحبة البالغ أي معلومات عن ادعاءاهتا بشأن حد           ٢-٣
  .من العهد

  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية    
، أفادت الدولة أن صاحبة الـبالغ مل تـستنفد سـبل        ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٢يف    ١-٤

 من قانون اإلجراءات املدنية تقدمي استئناف       ٤٣٦االنتصاف احمللية، ألنه جيوز مبوجب املادة       
ومل تقدم صاحبة   . ظر اإلشرايف يف غضون ثالث سنوات من بدء نفاذ قرار احملكمة          إلعادة الن 

  .البالغ مثل هذا االستئناف إىل مكتب املدعي العام
 مـن   ٧وتكرر الدولة الطرف أن صاحبة البالغ طُردت من عملها مبوجب الفقرة              ٢-٤

تدعي الدولة الطرف   و.  من قانون العمل ألهنا ُضبطت خممورة أثناء ساعات العمل         ٤٢املادة  
أن األدلة اليت فُحصت أثناء مرافعات احملكمة، مبا يف ذلك إفادات الشهود ونتيجـة اختبـار                

وعليه، مل حيدث انتهاك للعهد فيما خيص       . فحص الكحول، أكدت أهنا كانت يف حالة ُسكر       
  .إهناء عقد عملها

 ١٠وكررت الدولة الطـرف هـذه احلجـج نفـسها يف مـذكرهتا املؤرخـة                  ٣-٤
  .٢٠٠٨ه ـيوني/رانـحزي

  مالحظات الدولة الطرفعلى تعليقات صاحبة البالغ     
رفضت صاحبة البالغ احلجة اليت سـاقتها الدولـة          ،٢٠٠٦ يونيه/ حزيران ٢٣يف    ١-٥

أنفت القرار أمام احملكمة العليـا      الطرف بعدم استئناف سبل االنتصاف احمللية مؤكدة أهنا است        
وهي تدعي أن االستئناف أمام     . مبوجب إجراء إعادة النظر اإلشرايف، ولكن استئنافها ُرفض       

مكتب املدعي العام مبوجب إجراء إعادة النظر اإلشرايف اختياري وليس إلزامياً، حيـث إن              
  .كممكتب املدعي العام ليس مسؤوالً عن مراجعة أو إبطال قرارات احملا

، ذكرت صاحبة البالغ أن احملكمة اعتمدت أساساً علـى          ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٨ويف    ٢-٥
إفادات الشهود الذين استدعتهم اجلهة املدعى عليها، وهـم الـشرطيان وأصـدقاء الـسيد               

وتدعي صاحبة البالغ أن احملكمة جتاهلـت رسـالة وزارة          . راكوشيفتش والسيدة كوزمنكو  
  .ه االختبارات ال ميكن أن جيريها إال عاملون يف القطاع الطيبالصحة اليت تقول إن مثل هذ
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وتضيف صاحبة البالغ أن مستندات احملكمة كانت تتضمن وثيقة تؤكد أن كاشف              ٣-٥
الكحول الذي اسُتخدم الختبار الكمية املستهلكة من الكحول مل خيضع لفحص تقين للتحقق           

  .وتؤكد أن قضيتها قد لُفقت. من سالمة عمله

  سائل واإلجراءات املعروضة على اللجنةامل    

  النظر يف املقبولية    
 النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، جيب على اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،                قبل  ١-٦

ما إذا كان البالغ مقبـوالً أم ال مبوجـب           من نظامها الداخلي، أن تبت في      ٩٣وفقاً للمادة   
  .الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد

 من الربوتوكول   ٥من املادة   ) ب(و) أ(٢وتالحظ اللجنة أنه، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة          ٢-٦
االختياري، ال جيري حبث املسألة نفسها مبوجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيـق أو               

  .التسوية الدولية
وحتيط اللجنة علماً حبجة الدولة الطرف أن صاحبة البالغ ختلفت عن االسـتئناف               ٣-٦
 ٤٣٦ام مكتب املدعي العام مبوجب إجراء إعادة النظر اإلشرايف املنصوص عليه يف املـادة               أم

وتعترض صاحبة البالغ على هذه احلجة، ذاكـرةً أن تقـدمي           . من قانون اإلجراءات املدنية   
وتشري اللجنة  . استئناف إىل مكتب املدعي العام مبوجب إجراء إعادة النظر اإلشرايف اختياري          

عنها من قرارات سابقة جاء فيها أن إجراءات إعادة النظر اإلشرايف ضد قرارات             إىل ما صدر    
احملاكم اليت بدأ نفاذها إمنا متثل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف علـى الـسلطة التقديريـة                

وإذا ما أجريت إعادة النظر هذه فإهنا تقتصر على املسائل القانونية           . للقاضي أو املدعي العام   
ويف هذه الظروف، ومع مالحظـة أن صـاحبة         . )١(ادة النظر يف الوقائع واألدلة    وال جتيز إع  

البالغ استأنفت القرار أمام احملكمة العليا اليت ردت استئنافها، ترى اللجنة، يف هذه القضية،              
  . ال متنعها من فحص البالغ ألغراض املقبولية٥من املادة ) ب(٢أن الفقرة 

 من العهد قـد  ٢٦ صاحبة البالغ أن حقها مبوجب املادة وحتيط اللجنة علماً بادعاء    ٤-٦
وعليه، يعترب  . إال أن صاحبة البالغ مل تقدم معلومات تشرح ادعاءها يف هذا الصدد           . انُتهك

ـ               مـن   ٢ب املـادة    ـهذا اجلزء من البالغ غري مقبول، لعدم تأييده بأدلـة كافيـة مبوج
  . روتوكول االختياريـالب

__________ 

أما نظـام إعـادة     . "٥٠، الفقرة   CCPR/C/GC/32، الوثيقة   )١٤املادة   (٣٢انظر تعليق اللجنة العام رقم       )١(
 مـن   ٥ا بالفعل فال يستويف شروط الفقرة       النظر اإلشرايف الذي ال ينطبق إال على األحكام اليت بدأ تنفيذه          

، وذلك بصرف النظر عما إذا كان الشخص املدان هو الذي ميكن أن يطلب هذا النوع من إعادة                  ١٤املادة  
، وانظر على سبيل املثال الـبالغ رقـم   "النظر أو أن األمر يتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو املدعي    

 .٢٠٠٣مارس / آذار١٧آراء اعُتمدت يف نيا، جيالزاوسكاس ضد ليتوا، ٨٣٦/١٩٩٨
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، حتيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة      ١٤ من املادة    ١نتهاك الفقرة   وفيما يتعلق بادعاء ا     ٥-٦
البالغ أن احملكمة اعتمدت أساساً على إفادات الشهود الذين استدعتهم اجلهة املدعى عليها،             

كما حتـيط   . وكذلك بادعائها حدوث خمالفات يف الطريقة اليت أُجري فيها اختبار الكحول          
طرف من أن األدلة اليت فُحصت أثناء مرافعات احملكمة أثبتت          اللجنة علماً مبا ذكرته الدولة ال     

إال أن اللجنة تالحظ أن ادعاءات صاحبة الـبالغ         . أن صاحبة البالغ كانت يف حالة ُسكر      
وتذكّر بأن تقييم الوقائع واألدلة يف قضية       . تتصل بتقييم حماكم الدولة الطرف للوقائع واألدلة      

دولة الطرف، ما مل يثبت أن التقييم كان متعسفاً أو كـان  معينة أمر يرجع عادة إىل حماكم ال    
واملستندات املعروضة على اللجنة ال تتضمن أي عناصر تثبت أن          . )٢(مبثابة امتناع عن احلكم   

وعليه، ترى اللجنة أن صاحبة البالغ مل تقدم        . إجراءات احملكمة شابتها عيوب من هذا القبيل      
 من الربوتوكـول    ٢ يف إطار املادة     ١٤ من املادة    ١ة  ما يثبت ادعاءها حبدوث انتهاك للفقر     

  .االختياري، وأنه ال ميكن قبول البالغ يف هذا الصدد
  : تقرر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ما يلي،وعليه  -٧

   من الربوتوكول االختياري؛ ٢أن البالغ غري مقبول مبوجب املادة   )أ(  
  .ف وصاحبة البالغإبالغ القرار احلايل إىل الدولة الطر  )ب(  

وسيصدر . اعُتمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو النص األصلي          [
  .]الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إىل اجلمعية العامة

        

__________ 

، قرار بعدم املقبولية اعُتمـد يف       إرول سيمس ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، يف مجلة أمور، البالغ رقم        )٢(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣


