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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  والثالثونالتاسعةالدورة 

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
 ٥/٢٠٠٥البالغ رقم آراء بشأن   

 
 ورابطة حصول املرأة على العدالـة،    عائليمركز فيينا للتدخل ضد العنف ال        : منةمقدم

 ).اةأبناء املتوف( باسم حاقان وهاندان وغويلو
 )متوفاة(غويكشـه شهيدة   :املزعومةالضحية 

 النمسا  :الدولة الطرف
 / تـشرين الثـاين    ٢٢ مؤرخـة    معلومـات تكميليـة   ، و ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٢١  :تاريخ البالغ

 )األوليةعرائض ال (٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ نوفمرب و
 اللجنـة   تعتمـد  بـأن    أةالقضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـر          توصي اللجنة املعنية ب    

ــرة       ــة مبوجــب الفق ــة املقدم ــه يعــرض آراء اللجن ــار أن ــق باعتب ــنص املرف ــادة  ٣ال  مــن ٧، مــن امل
 .ويرفق نص اآلراء هبذه الوثيقة. ٥/٢٠٠٥الربوتوكول االختياري بشأن البالغ رقم 
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 املرفق
 مـن  ٣الفقـرة   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبوجب         آراء  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال             من   ٧ادة  امل
 ) والثالثونالتاسعةالدورة  (التمييز ضد املرأة

 *٥/٢٠٠٥البالغ رقم   
 

 ورابطة حصول املرأة على العدالـة،    عائليمركز فيينا للتدخل ضد العنف ال        : منةمقدم
 ).أبناء املتوفاة(باسم حاقان وهاندان وغويلو 

 )متوفاة(غويكشـه شهيدة   :زعومةاملالضحية 
 النمسا  :الدولة الطرف
 / تـشرين الثـاين    ٢٢ مؤرخـة    معلومـات تكميليـة   ، و ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٢١  :تاريخ البالغ

 )األوليةعرائض ال (٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ نوفمرب و
مـن   ١٧، املنـشأة مبوجـب املـادة        إن اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة             

 ،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 ،٢٠٠٧أغسطس / آب٦ يف إذ جتتمع 
 املقـدم إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى            ٥/٢٠٠٥ نظرها يف البالغ رقم      وقد أكملت  

التمييز ضد املرأة من مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي ورابطة حصول املرأة على العدالـة                
، مبوجـــب الربوتوكـــول )املتوفـــاة(وهانـــدان وغويلـــو، أبنـــاء شـــهيدة غويكـــشه باســـم حاقـــان 

 .االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ــبالغ     وقــد وضــعت يف اعتبارهــا    ــة الــيت أتاحهــا هلــا مقــدما ال مجيــع املعلومــات اخلطي

 والدولة الطرف،
 : ما يليتعتمد 

 

الـسيدة فـردوس أرا بيغـوم، الـسيدة ماغـاليس           : شارك أعضاء اللجنـة املـذكورة أدنـاه يف فحـص هـذا الـبالغ               * 
سيدة سايسوري تشوتيكول، السيدة مـريي شـانيت         زيرداين، ال  -أروتشا دومينيغويز، السيدة مرمي بلميهوب      

دايريام، السيد كيس فلينترمان، السيدة نايلة حممد جرب، السيدة فرانسواز غاسبارد، السيدة فيوليتا نيوبـاور،           
ــسيدة        ــسيدة فوميكــو ســايغا، الــسيدة هايــسوو شــني، ال ــاتني، الــسيدة ســيلفيا بيمنتيــل، ال ــراميال ب الــسيدة ب

ة دوبرافكــا ســيمونوفيتش، الــسيدة أنامــاه تــان، الــسيدة ماريــا ريغينــا تافــاريس   ســيمس، الــسيد. ب غلينــدا
 .سيلفا، والسيدة زو جياوكياو دا
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  من الربوتوكول االختياري٧من املادة  ٣آراء مقدمة مبوجب الفقرة   

 
واملعلومــــات التكميليـــة املؤرخــــة   ٢٠٠٤يوليـــه  / متـــوز ٢١مقـــدما الـــبالغ املــــؤرخ    - ١

 مهـا مركـز فيينـا للتـدخل ضـد         ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠ نـوفمرب و  /تشرين الثاين  ٢٢
لنمـسا، تعمـالن     ورابطـة حـصول املـرأة علـى العدالـة، ومهـا منظمتـان يف فيينـا، ا                  عائليالعنف ال 

وتـدعيان أن شـهيدة     . القـائم علـى أسـاس اجلـنس       على محاية ودعم النـساء مـن ضـحايا العنـف            
سـابقة لـدى مركـز فيينـا        موكلــة   ، وهي مواطنة منساوية مـن أصـل تركـي و          )توفاةامل(غويكشـه  

 مـن  ٥  و٣  و٢  و١طـرف للمـواد   الدولـة  ال، هـي ضـحية انتـهاك    عائليللتدخل ضد العنف ال  
ــة  ــرأة  اتفاقيـ ــة وب. القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـ ــا وكانـــت االتفاقيـ روتوكوهلـ

ــاري ــز  االختيــ ــد دخــــال حيــ ــة الطــــرف يف   قــ ــذ يف الدولــ ــل / نيــــسان٣٠التنفيــ  ١٩٨٢أبريــ
 .، على التوايل٢٠٠٠ديسمرب /األول ونكان ٢٢ و

 
 احلقائق كما قدمها مقدما البالغ  

علـــى يـــد زوجهـــا مـــصطفى ويكـــشـه غوقـــع االعتـــداء العنيـــف األول علـــى شـــهيدة  ١-٢
ديـــسمرب / كـــانون األول٢ يف ٠٠/١٦الـــساعة حـــسـب علــــم مقدمــــي الـــبالغ،  ، غويكـــشـه
.  وهــدد بقتلــهاغويكــشـه خبنــق شــهيدة غويكــشـه بــشقة الــضحية حيــث قــام مــصطفى ١٩٩٩

 الليلة عند إحدى صديقاهتا، وقامـت يف اليـوم التـايل بـإبالغ الـشرطة                غويكشـهقضت شهيدة   و
 . يف فيينا١٥نطقـة ة مبساعدة مكتب رعاية الشباب باملبالواقع

، أصدرت الشرطة أمرا بالطرد واملنع من العـودة         ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٣ويف   ٢-٢
أ مــن قــانون  ٣٨، وذلــك عمــال باملــادة غويكــشـه يــشمل شــقة عائلــة غويكــشـهحبــق مــصطفى 
Sicherheitspolizeigesetz)(شرطة األمن   

الداعمة لألمر، ذكـر ضـابط الـشرطة    ويف الوثائق   . )١(
ــهما حتــت أُذُن شــهيدة           ــاتح ميكــن رؤيت ــون أمحــر ف ــة وجــود كــدمتني بل ــن الواقع ــسؤول ع امل

 .من أثر اخلنق  اليمىن، وكانتا على حد قوهلاغويكشـه
، جيـب أن    )Strafgesetzbuch( من القـانون اجلنـائي       ١٠٧ من املادة    ٤ومبوجب الفقرة    ٣-٢

زوجـة أو خلـف مباشـر أو أخ أو أخـت أو قريـب يـسكن       / مـن زوج يقوم من يتعرض للتهديد   
قــضائيا دعـــى عليـــه يف نفــس األســرة املعيــشية للمتــهم، مبــنح اإلذن مــن أجــل مالحقــة اجملــرم امل

 السلطات النمـساوية    غويكشـهشهيدة  نـح  ومل مت . ذا طابع جنائي  خطريا  هتديدا  توجيهـه  لقيامه ل 
 غويكــشـهولـذلك اُتهــم مـصطفى   .  لتهديــده حياهتـا  قـضائيا غويكــشـهاإلذن مبالحقـة مـصطفى   

__________ 
 .ُترجم هذا القانون بوصفه قانون شرطة األمن وقانون صون القانون والنظام، على السواء )١( 
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 كانـت أقـل بكـثري       غويكـشـه ومتت تربئته ألن إصابات شهيدة      . جبرمية إحداث إيذاء بدين فقط    
 .بدنيا من أن تشكل إيذاء

 / آب ٢٢  و ٢١يف  وقعـت حادثتـا العنـف التاليتـان اللتــان علـم مقدمــا الـبالغ هبمـا                و ٤-٢
أغــسطس / آب٢٢ يف غويكــشـهشرطة إىل شــقة عائلــة فعنــدما وصــلت الــ . ٢٠٠٠أغــسطس 
 من شعرها وضـاغطا وجههـا علـى         غويكشـه ممسكا بشهيدة    غويكشـه، كان مصطفى    ٢٠٠٠
. وأخــربت الــشرطة الحقــا أنــه هــدد بقتلــها يف اليــوم الــسابق إذا أبلغــت عنــه الــشرطة . األرض

حبـق مـصطفى    ـرة أيــام     ســاريا ملـدة عـش      وأصدرت الشرطة أمرا ثانيا بالطرد واملنـع مـن العـودة          
وأبلغت الشرطة املـدعي العـام بـأن        .  وسلم املبىن السكين   غويكشـه يشمل شقة عائلة     غويكشـه
، إال أن احتجـازه وطلبـت  ) بـسبب التهديـد بالقتـل   ( ارتكب إكراها مشددا    غويكشـهمصطفى  

 .الطلب ُرفض
ــسمرب / كــانون األول١٧ويف  ٥-٢ ــران٣٠ ، و٢٠٠١دي ــه / حزي ــ٦ و، ٢٠٠٢يوني  /وز مت

، اسـتدعيت الـشرطة     ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٦ و ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٥ و،  ٢٠٠٢يوليه  
 .أو االعتداء بالضرب/زاع وـبالغات اإلزعاج والننـاء علـى  بغويكشـهإىل شقة عائلة 

 غويكــشـهأصــدرت الــشرطة األمــر الثالــث بــالطرد واملنــع مــن العــودة حبــق مــصطفى  و ٦-٢
 اتـصلت  ٢٠٠٢أكتـوبر  / تـشرين األول ٨واقعـة حـدثت يف   نتيجـة   ) يسري ملـدة عـشرة أيـام      و(

 بــسبها وجرهــا مــن غويكــشـه بالــشرطة، حيــث ادعــت قيــام مــصطفى غويكــشـهفيهــا شــهيدة 
وكـان خـدها    . الشقة وضرهبا على وجهها وخنقهـا والتهديـد مـرة أخـرى بقتلـها             فـي  مالبسها  

واهتمـت شـهيدة    . مصابا بكدمات، كما كان هنـاك ورم دمـوي يف اجلانـب األميـن مـن عنقهـا                 
واسـتجوبت  .  ذي طـابع جنـائي     هتديـد خطـري   تـوجيـــه    زوجها بإحـداث أذى بـدين و       غويكشـه

ــشرطة مــصطفى   ــرة أخــر احتجــازه وطلبــت غويكــشـهال ــام الطلــب   . ى م ــدعي الع ورفــض امل
 .ثانية مرة
هرنــالز ، أصــدرت حمكمــة فيينــا احملليــة ملنطقـــة ٢٠٠٢أكتــوبر / تــشرين األول٢٣ويف  ٧-٢

 حيظـر عليـه العـودة إىل شـقة العائلـة            غويكـشـه مدته ثالثة أشهر حبق مـصطفى       ؤقت  أمر زجر م  
وتقـرر بـدء سـريان األمـر بـشكل          .  أو باألطفـال   غويكـشـه وحميطها املباشر، واالتصال بشهيدة     

ولــدوا يف ) ابنتــان وابــن واحــد(واألطفــال كلــهم قُــصر . ذهـفيـــنـتبـفــوري، وُعهــد إىل الــشرطة 
 .١٩٩٦  و١٩٨٩  عاميالفترة ما بني

الـذي كـان علـى      (، قـام مكتـب رعايـة الـشباب          ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ويف   ٨-٢
بــإبالغ )  بــسبب االعتــداءات العنيفــة الــيت وقعــت أمــام األطفــال غويكــشـهاتــصال دائــم بعائلــة 
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لكــن .  ويعــيش يف شــقة العائلــةلزجــر املؤقــت مل ميتثــل ألمــر اغويكــشـهالــشرطة بــأن مــصطفى 
 .ر عليه هناك عند تفقدها املكانتعث الشرطة مل

 غويكـشـه وأشار مقدما البالغ إىل أن الشرطة علمت من مصادر أخـرى أن مـصطفى        ٩-٢
، قام رمزي بركنـت، والـد       ٢٠٠٢نوفمرب  /ويف هناية تشرين الثاين    .كان خطرا وميتلك مسدسا   

وهـدد   اتصل به هاتفيا بشكل متكـرر        غويكشـه، بإبالغ الشرطة أن مصطفى      غويكشـهشهيدة  
إفــادة تلقــى  مــن العائلــة؛ ومل يقــم ضــابط الــشرطة الــذي فــرد آخــر أو غويكــشـهبقتــل شــهيدة 

 الــشرطة بــالتوتر غويكــشـهكمــا أبلــغ شــقيق مــصطفى . الــسيد بركنــت بتقــدمي تقريــر للــشرطة
. غويكــشـه هــدد بقتلــها عــدة مــرات وزوجهــا وبــأن مــصطفى غويكــشـهالقــائم مــابني شــهيدة 

ومل تتحقــق الــشرطة مــن امــتالك مــصطفى      . جبديــة ومل تــسجلها  تأخــذ الــشرطة إفادتــه    ومل
 .عدمه رغم سريان حظر للسالح حبقه ملسدس من غويكشـه

فيينــا املالحقــة القــضائية ل، أوقــف املــدعي العــام ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٥ويف  ١٠-٢
 علـى أسـاس      ذا طـابع جنـائي     هتديـدا خطـريا   توجيهــه    إلحداثـه أذى بـدين و      غويكـشـه ملصطفى  

 .عدم وجود سبب كاف ملالحقته قضائيا
 النــار علــى شــهيدة غويكــشـه، أطلــق مــصطفى ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٧ويف  ١١-٢

تقرير الشرطة عدم توجه أي ضـابط إىل الـشقة مـن            فيـد  وي.  يف شقتهما أمام ابنتيهما    غويكشـه
 . قبل إطالق النارغويكشـه وشهيدة غويكشـهزاع بني مصطفى ـأجل تسوية الن

.  نفـسه للـشرطة  غويكـشـه وبعد ساعتني ونصف من ارتكاب اجلرميـة، سـلَّم مـصطفى             ١٢-٢
وتفيد التقارير بأنه يقضي حاليا حكما بالسجن مدى احلياة يف مؤسسة للمجـرمني املـضطربني               

 .)٢(ــاعقلي
 

 وىــالشك  
 هــي ضــحية انتــهاك الدولــة الطــرف     غويكــشـهيــشكو مقــدما الــبالغ بــأن شــهيدة      ١-٣
، ألن الدولـة    اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة            من   ٥  و ٣  و ٢  و ١ لموادل

 يف  غويكـشـه الطرف مل تقـم علـى حنـو فعـال باختـاذ كـل التـدابري املالئمـة حلمايـة حـق شـهيدة                         
 بوصـفه جمرمـا عنيفـا       غويكـشـه ومل تقـم الدولـة مبعاملـة مـصطفى          . األمن الشخـصي ويف احليـاة     

ويدعي مقـدما الـبالغ أن القـانون االحتـادي للحمايـة مـن            . للقانون اجلنائي وخطريا للغاية وفقا    
ال يـوفر سـبل   ) Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie(العنف داخل األسـرة  

__________ 
 إزاء جرميـة القتـل، ولكـن جـرى تشخيـصه بأنـه مـضطرب عقليـا        ) سـليم العقـل  (ُيفاد بأنه يتمتع بعقـل سـليم       )٢( 

 .بدرجـة أشـد عموما
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ر سـيما يف حـاالت العنـف املتكـر     محاية املرأة من األشخاص ذوي نزعات العنف الـشديد، وال  
يدعي مقـدما    كما. غ على ضرورة االحتجاز   يصر مقدما البال  ل  ب. الشديد والتهديدات بالقتل  

البالغ بأنه لو كان االتصال فيما بني الشرطة واملدعي العام أفضل وأسرع، لعلم املـدعي العـام                 
ــا ملالحقــة مــصطفى      باســتمرار العنــف وهتديــدات القتــل ولرمبــا توصــل إىل أن لديــه ســببا كافي

 . قضائياغويكشـه
بالتزاماهتـا املنـصوص   ـــِف أيـضـا    مل تكـذلك بـأن الدولـة الطـرف    غ  وادعى مقدما البال   ٢-٣

 للّجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد  ٢١  و١٩  و١٢عليهــا يف التوصــيات العامــة أرقــام 
جنـة  التعليقـات اخلتاميـة للّ    املرأة، وإعالن األمم املتحدة بشأن القضاء على العنف ضـد املـرأة، و            

التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الثالــث والرابــع والتقريــر   بــشأن ) ٢٠٠٠يونيــه /حزيــران(
الدوري اخلامس للنمسا، وقرار األمم املتحدة بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة الراميـة     

لوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية        إىل القضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، وعـدة أحكـام واردة با               
 مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان الـصادر عـن               ٣، واملـادة    معية العامة الثالثة والعشرين للج  

، وعـدة   العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية            من   ٩  و ٦األمم املتحدة، واملادتني    
 . دولية أخرى، والدستور النمساويصكوكيف أحكام 

ن املـرأة تتـأثر بـصورة أكـرب         بـأ بالغ   من االتفاقية، ادعى مقدما الـ      ١وفيما يتعلق باملادة     ٣-٣
 العنف العائلي جبديـة بوصـفه هتديـدا حقيقيـا           مبعاملةبكثري من الرجل بعدم قيام املدعني العامني        

تلــك كمــسألة مبــدأ يف دعـَـــى عليهـــم للحيــاة، وعــدم قيــامهم بطلــب االحتجــاز للمجــرمني امل 
 بعـدم مالحقـة اجملـرمني يف        وتتأثر املرأة كذلك بشكل غري متناسب باملمارسة املتعلقة       . احلاالت

وفـضال عـن ذلـك، تتـأثر املـرأة      . على النحو الواجـب  قضائيا ومعاقبتهم   عائلـي  حاالت العنف ال  
بــشكل غــري متناســب بــنقص التنــسيق بــني األفــراد املكلفــني بإنفــاذ القــانون ومــوظفي اجلهــاز     

 وتـــوفري وعـــدم القيـــام جبمـــع البيانـــات ف العائلــــي، القـــضائي، وعـــدم توعيتـــهم بـــشأن العنـــ 
 .العائلـياإلحصاءات عن العنف 

ــادة   ٤-٣ ــق بامل ــادة  ،١وفيمــا يتعل ــادة ) و(و ) د (و) ج( و) أ (٢ إىل جانــب امل  مــن ٣وامل
لي عـائ ملتـهمني يف حـاالت العنـف ال       عـدم احتجـاز ا     البالغ أن    ت اجلهتان مقدمتا  االتفاقية، أكد 

التنسيق فيما بني مـوظفي إنفـاذ       م  عدعلى حنو يفي باملطلوب و    عدم اختاذ اإلجراءات القانونية     و
حـوادث العنـف   القانون واملوظفني القضائيني وعدم مجع البيانات وعدم االحتفاظ بإحـصاءات         

 مـن التمتـع حبقـوق اإلنـسان         شهيكـ وغ لي أدى إىل خلل يف املمارسـة وإىل حرمـان شـهيده           عائال
اه والتهديــدات فقــد كانــت عرضــة لالعتــداء باســتخدام العنــف والــضرب واإلكــر . اهلــ املقــررة

 .للقتل تعرضت شهيكو مصطفى غتجزمل حيبالقتل، وملا 
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 الـبالغ بـأن     مقـدما من االتفاقيـة، أفـاد      ) ـه (٢ إىل جانب املادة     ١ ،وفيما يتعلق باملادة   ٥-٣
موظفي العدالة اجلنائية النمساوية مل يتصرفوا باجلدية املطلوبة للتحقيق يف أعمال العنـف ورفـع               

ــة  ــشأهنا وحلمايــ ــوى بــ ــشهيده  دعــ ــا لــ ــوغ مــ ــن حشهيكــ ــاة ويف   مــ ــسان يف احليــ ــوق اإلنــ قــ
 .الشخصي األمن
 الـبالغ أن قتـل   مقـدما  مـن االتفاقيـة، ادعـى     ٥ إىل جانب املادة     ١ ،وفيما يتعلق باملادة   ٦-٣

ئد يف التعامـل مـع       الـسا  عـدم اجلديـة    لـيس سـوى مثـال مـن األمثلـة املأسـاوية ل             شهيكـ وشهيده غ 
 نظام العدالـة    تربويع.  ومن جانب السلطات النمساوية    هوراجلم من جانب    - رأةالعنف ضد امل  

لية، وأهنـا جـرم     عائمشكلة اجتماعية أو     املسألة    أن اجلنائية، وخباصة املدعون العامون والقضاة،    
فهم ال يطبقون القانون اجلنائي علـى هـذا العنـف           . بسيط حيدث يف بعض الطبقات االجتماعية     

د وينظـرون إىل خمـاوف النـساء وشـواغلهن بـشيء مـن       ألهنم ال حيملون اخلطـر علـى حممـل اجلـ          
 .االستخفاف

م إىل أي مـــدى كانـــت هنـــاك انتـــهاكات  الـــبالغ إىل اللجنـــة أن تقـــّيمقـــدماوطلـــب  ٧-٣
ــة      ملــا ــة ومــسؤولية الدول ــة مبوجــب االتفاقي للــضحية مــن حقــوق اإلنــسان ومــن احلقــوق احملمي

بالغ أيضا إىل اللجنـة أن توصـي بـأن         ال مقدماوطلب  . املشتبه فيه اخلطري  احتجاز  الطرف لعدم   
توفر الدولة الطرف محاية فعالة للنساء من ضحايا العنـف، خاصـة املهـاجرات، وذلـك بإعطـاء                  
تعليمــات واضــحة للمــدعني العــامني وقــضاة التحقيــق بــشأن مــا ينبغــي أن يفعلــوه يف حــاالت   

 .وقوع عنف شديد ضد النساء
 توصـي الدولـة الطـرف بـأن تنفـذ سياسـة              الـبالغ إىل اللجنـة أن      مقـدما وطلب كذلك    ٨-٣

لي وسياسـة   عـائ المة للنـساء مـن ضـحايا العنـف ال          بغـرض تـوفري الـس      التوقيـف واالحتجـاز   تؤيد  
لي، عــائ أن اجملتمــع يــدين العنــف ال واجلمهــور مــن شــأهنا أن ُتفهــم اجملــرمني  “يــد املقاضــاةتؤ”

 .وبغرض كفالة التنسيق فيما بني خمتلف سلطات إنفاذ القانون
 الــبالغ أيــضا إىل اللجنــة أن توصــي الدولــة الطــرف بــأن تكفــل تعــاون  مقــدماوطلــب  ٩-٣

بشكل اعتيـادي مـع   ) الشرطة واملدعون العامون والقضاة   ( مستويات نظام العدالة اجلنائية      مجيع
 وبـأن تكفـل     ،املنظمات اليت تعمـل علـى محايـة النـساء مـن ضـحايا العنـف اجلنـساين ودعمهـن                   

ــربامج    ــي لـ ــابع اإللزامـ ــدالطـ ــف ال  التـ ــال العنـ ــف يف جمـ ــائريب والتثقيـ ــوظفي  عـ ــسبة ملـ لي بالنـ
 .اجلنائية العدالة

 الـبالغ عـدم وجـود أيـة سـبل انتـصاف حمليـة               أكد مقـدما  فيما خيص مقبولية البالغ،     و ١٠-٣
حليلولـة  ا و شهيكـ وحلماية األمـن الشخـصي للـسيدة شـهيده غ         االستفادة منها   كان ميكن   أخرى  

الزجـري   كـل مـن أمـري الطـرد واملنـع مـن العـودة واألمـر                  وقد ثبت عـدم جـدوى     . دون قتلها 
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االتــصال بــشرطة فيينــا عــدة مــرات (فكــل حمــاوالت املتوفيــة للحــصول علــى احلمايــة  . املؤقــت
 وخنقهـا؛ وتقـدمي ثـالث شـكاوى رمسيـة إىل الـشرطة؛              شهيكـ وعندما اعتدى عليها مـصطفى غ     

اتـصال اجلـريان بـشرطة      ( آخـرون    واحملاوالت الـيت بـذهلا    ) شهيكوم إىل مصطفى غ   اهتاالوتوجيه  
 شهيكـ وعـن التهديـدات بالقتـل؛ وقيـام شـقيق مـصطفى غ            بـاإلبالغ   فيينا؛ وقيـام والـد الـضحية        

 .باءت بالفشل)  ملسدسشهيكوعن حيازة مصطفى غباإلبالغ 
 إىل أن   ،٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠ يف املذكرة املؤرخـة      ، البالغ مقدماوأشار   ١١-٣

 مقـدما وأكـد  .  الرمسيـة ]الدولـة [ة دعوى مدنية مبوجب القانون املتعلق بتبعة الورثة مل يقيموا أي   
البالغ أن مثل هذا اإلجراء مل يكن ليشكل سبيال فعاال من سـبل االنتـصاف فيمـا يتعلـق بعـدم                     

ولــن تعيــدها مقاضــاة الدولــة بــدعوى أوجــه   .  ومل يكــن ليمنــع قتلــها شهيكــومحايــة شــهيده غ
ن تكبـد اخلـسارة وغـري ذلـك مـن           عـ  بـل سـتوفر للورثـة التعـويض          ،التقصري واإلمهال إىل احليـاة    

. فهناك تعارض بني النهجني، أي التعـويض مـن جهـة واحلمايـة مـن جهـة أخـرى                  . التعويضات
التعـويض  (، ومـن حيـث األغـراض        )الورثة يف مقابل الضحية   (فهما خيتلفان من حيث املستفيد      

بعـد الوفـاة بـدال مـن        ( التوقيـت     ومـن حيـث    ،)عن فقدان شخص يف مقابل إنقاذ حياة شخص       
 تبعـة  ريـ قرولو أن الدولة الطرف كانت حتمي النساء بفعالية ملا دعت احلاجة إىل ت   ). قبل الوفاة 

الـبالغ   مقـدما وأفـاد  . ةظـ تـستلزم دعـاوى التعـويض تكـاليف باه        وعـالوة علـى ذلـك،       . الدولة
ال مـن احلـصول علـى        بغرض مساءلة الدولـة الطـرف بـشأن أوجـه التقـصري واإلمهـال بـد                هميقدت

ؤدي إىل االنتـصاف    تـ  أن   اوأخريا، فإن مقاضاة الدولة الطـرف لـيس مـن شـأهن           . تعويض للورثة 
 . من الربوتوكول االختياري٤الفعلي متشيا مع املادة 

 لألمــم  تابعــة يقــدما الــبالغ إىل أي هيئــة أخــرى ا مل الــبالغ أيــضا أهنمــ مقــدماوذكــر  ١٢-٣
 . أو التحقيق الدولينيةسويللتاملتحدة أو أي آلية إقليمية 

وأكد مقدما البالغ، فيما يتعلق حبـق املثـل أمـام احملكمـة، أنـه مـن املـربر واملناسـب أن                       ١٣-٣
ــها ألهنــا   -يقومــا بتقــدمي الــشكوى باســم شــهيده غويــشكه     الــيت يتعــذر عليهــا إعطــاء موافقت

ما وكانـت علـى عالقـة       ويعتربا أنه من املالئم متثيلها أمام اللجنـة ألهنـا كانـت موكلتـه             . توفيت
شخصية معهما وألهنما منظمتان خاصـتان بتقـدمي احلمايـة والـدعم للنـساء مـن ضـحايا العنـف                    
العــائلي؛ وإحــدى هــاتني املنظمــتني هــي مركــز للتــدخل ضــد العنــف العــائلي، أُنــشئت عمــال     

 مـن  وتطلب املنظمتان حتقيـق العدالـة  .  من قانون شرطة األمن االحتادية     ٢٥ من البند    ٣بالفقرة  
أجل شهيده غويكشه وحتسني محاية النساء يف النمسا من العنف العائلي حىت ال تذهب وفاهتـا                

وبناء على ذلك، حصل مقـدما الـبالغ علـى املوافقـة اخلطيـة ملكتـب مدينـة فيينـا لـشؤون                    . عبثا
 .الشباب واألسرة، وهو الوصي على أطفال شهيده غويكشه القاصرين الثالثة
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 ف بشأن املقبوليةمذكرة الدولة الطر  
 تسلـسل األحـداث     ،٢٠٠٥مايو  / أيار ٤ املؤرخة   هتامذكر يف   ،وصفت الدولة الطرف   ١-٤

حــاكم لتهديــده بارتكــاب  مل ُيشهيكــوفمــصطفى غ. شهيكــوالــيت أفــضت إىل مقتــل شــهيده غ 
 ألهنــا مل تــأذن ١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول٢ يــوم شهيكــوجرميــة خطــرية يف حــق شــهيده غ

. وأقامت السلطات دعوى عليه بتهمة إيقاع األذى البـدين بـسوء نيـة           . ذلكللسلطات بالقيام ب  
 تريــد اإلدالء بـشهادة ضــد مــصطفى  شهيكـ ووبنـاء علــى سـجالت احملكمــة، مل تكـن شــهيده غ   

لعـدم  ئـت سـاحته     ّروقـد بُ  .  كما أهنا طلبت صراحة من احملكمة عـدم معاقبـة زوجهـا            شه،يكوغ
 .توافر األدلة

املنـع مـن العـودة    الطرد و ، أصـدر أفـراد الـشرطة أمـرا بـ          ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٣ويف   ٢-٤
 حبـادث ينطـوي علـى إكـراه مـشدد           يـا كمـا أبلغـوا املـدعي العـام هاتف        . شهيكـ و مـصطفى غ   حبق

 .كان قد وقع يف اليوم السابقذي طابع جنائي وعلى توجيه هتديد خطري 
 يـوم    املدعي العام شكوى خطيـة بـشأن حـادث         ملس، ت ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ١٨ويف   ٣-٤

صـيبت  ، قالت إهنـا كانـت قـد أُ        شهيكوولدى استجواب شهيده غ   . ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٢
.  قـد هـدد بقتلـها      شهيكـ وبنوبة صـرع ونوبـات مـن االكتئـاب وأنكـرت أن يكـون مـصطفى غ                

 بتهمــة اإلكــراه شهيكــوعــام الــدعوى املقامــة ضــد مــصطفى غونتيجــة لــذلك، أوقــف املــدعي ال
 .جنائي ذي طابع املشدد وتوجيه هتديد خطري

سائل الوصــاية دور  املختــصة مبــ، قيــدت احملكمــة٢٠٠١ينــاير / كــانون الثــاين١٣ويف  ٤-٤
 يف رعايـة أطفاهلمـا وتنـشئتهما وطلبـت منـهما االمتثـال       شهيكـ و وشـهيده غ شهيكـ ومـصطفى غ 

هـا إىل أن    وأشـارت احملكمـة يف قرار     . للتدابري املتفق عليها بالتعاون مـع مكتـب رعايـة الـشباب           
 كانا دائما حياوالن إعطاء االنطبـاع بأهنمـا يعيـشان حيـاة             شهيكو وشهيده غ  شهيكومصطفى غ 

 ذي طـابع    وعند السؤال عن التهم اخلاصة بإيقـاع األذى البـدين وتوجيـه هتديـد خطـري               . منظمة
 إىل أنـه مـن املهـم مالحظـة أهنمـا            شهيكـ و وشـهيده غ   شهيكـ و، أشار كل من مـصطفى غ      جنائي

 .توصال إىل صلح تام ُبَعيد كل حادث
 النفـسي  األزواج االشتراك يف عـالج   علىشهيكو وشهيده غ  شهيكوووافق مصطفى غ   ٥-٤

حـىت صـيف   اسـتمرا يف العـالج النفـسي    وقـد  . وعلى البقاء على اتصال مبكتب رعايـة الـشباب      
كما قدمت إدارة املدينـة هلمـا شـقة جديـدة وأوسـع لتلبيـة حاجاهتمـا امللحـة مـن             . ٢٠٠٢سنة  

ــسكن  ــذه الت . حيــــث الــ ــم هــ ـــ  ورغــ ــشرطة مـ ــدخلت الــ ــات، تــ ــام  رتيبــ ــا أيــ رارا يف نزاعاهتمــ
 ٢٠٠٢يوليـــه / متـــوز٦  و٢٠٠٢يونيـــه / حزيـــران٣٠  و٢٠٠١ديـــسمرب /األول كـــانون ١٧
 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٦  و٢٠٠٢أغسطس /آب ٢٥ و
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أمــرا لز اة هرنــقــنطمب  احملليــةكمــةاحمل أصــدرت ،٢٠٠٢أكتــوبر / تــشرين األول٢٣ويف  ٦-٤
 ب مــن قــانون إنفــاذ األحكــام    ٣٨٢ عمــال بالبنــد  شه،يكــوغضــد مــصطفى  زجريــا مؤقتــا  

 وكـذلك االتـصال باألطفـال       ،اهبـ ة  يطـ  احمل ة حظـر عليـه العـودة إىل الـشقة وإىل املنطقـ            القضائية،
رغـم أهنـا     (شهيكوادة أمام القاضي حبضور مصطفى غ     بشهشهيده  وأدلت  . شهيكووبشهيده غ 
مشـل األسـرة، وأن عالقـة    ا للحفـاظ علـى    مفادها أهنا ستبذل وسـعه    ) بلغت حبقوقها كانت قد أُ  
 املرتليــة نظــرا  األعمــال باألطفــال جيــدة للغايــة وأنــه كــان يــساعدها يف      شهيكــومــصطفى غ

 .إلصابتها بالصرع
ــر للــشرطة   ٧-٤ ــاين١٨ املــؤرخوأظهــر تقري ــوفمرب / تــشرين الث ــة  ٢٠٠٢ن  أن مكتــب رعاي

الزجــري انتــهك األمــر  ألنــه كــان قــد شهيكــوالــشباب طلــب إىل الــشرطة القــدوم إىل شــقة غ 
.  هنـاك لـدى وصـول الـشرطة     شهيكـ وومل يكـن مـصطفى غ     . د داخل الشقة   وكان يوج  املؤقت

 لقدوم أفراد الشرطة وسـألتهم عـن سـبب قـدومهم يوميـا رغـم       شه غاضبةيكووبدت شهيده غ 
 .أهنا أعلنت صراحة رغبتها يف قضاء حياهتا مع زوجها

تب املدعي العام يف فيينـا االهتامـات        ، سحب مك  ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٦ويف   ٨-٤
أكتـوبر  / تـشرين األول ٨املتعلقة بتوجيه هتديد جنائي خطري فيما يتصل باحلادثة اليت وقعـت يف    

ن شهيدة غويكـشه قـدمت بيانـا خطيـا إىل الـشرطة تـدعي فيـه أن إصـابتها نتجـت                      أل،  ٢٠٠٢
بالقتـل علـى مـدى      كما ذكـرت أيـضا أن زوجهـا وّجـه إليهـا هتديـدات متكـررة                 . عن احتكاك 
وتابع املدعي العـام احلالـة باعتبـار أن التهديـدات كانـت مسـة دائمـة للمنازعـات                   . عدة سنوات 

وحاولـت شـهيدة غويكـشه يف مـرات عديـدة التـهوين مـن شـأن                 . وأهنـا لـن تنفـذ     بني الزوجني   
وسامهت بفعلها هذا، وبرفـضها     . هذه احلوادث بغية منع تقدمي مصطفى غويكشه إىل احملاكمة        

 . جرمية لة دون التمكن من إدانته بارتكابإلدالء بإفادة يف اإلجراءات اجلنائية، يف احليلوا
، جــاء مــصطفى غويكــشه إىل الــشقة يف ســاعة  ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٧ويف  ٩-٤

باكرة من الصباح وفتح الباب مستخدما مفتاحا أعطتـه لـه شـهيدة غويكـشه قبـل أسـبوع مـن                     
وصـاحت شـهيدة   .  ليعود إليها ثانيـة عنـد الظهـر   ٣٠/٨ة يف الساعة وغادر الشق. ذلك التاريخ 

غويكشه يف وجهه قائلة إنه ليس أبا لكل أطفاهلا فأطلق مـصطفى غويكـشه النـار علـى رأسـها                    
من مسدس كان قد اشتراه قبل ثالثة أسابيع سابقة، بالرغم من خضوعه حلظر ساري املفعـول                

 .مينعه من محل السالح
ة خــبري مــن الــشهود يف حماكمــة مــصطفى غويكــشه أنــه ارتكــب جرميــة وجــاء يف إفــاد ١٠-٤

 ،وهلـذا الـسبب   . القتل حتت تأثري الذهان العصايب بسبب الغرية، مما يرفع عنه املسؤولية اجلنائيـة            
. طلب مكتب املـدعي العـام يف فيينـا وضـعه يف مؤسـسة للمـصابني بـاختالالت عقليـة إجراميـة               

 أصـدرت حمكمـة فيينـا اإلقليميـة أمـرا بوضـع مـصطفى               ،٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ويف  
 .غويكشه يف مؤسسة من هذا النوع
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 حاجــت الدولــة الطــرف بــأن ســبل االنتــصاف احملليــة قــد        ،وفيمــا يتعلــق باملقبوليــة   ١١-٤
فأوال، مل تأذن شهيدة غويكشه للـسلطات املختـصة بتقـدمي مـصطفى غويكـشه إىل                . استنفدت

كمــا مل تكــن مــستعدة لــإلدالء بإفــادة .  ذا طــابع جنــائيريااحملاكمــة علــى توجيهــه هتديــدا خطــ
كما دأبت، بعد توجيـه االهتامـات، علـى بـذل          . وطلبت إىل احملكمة عدم معاقبة زوجها     . ضده

 . جهود كبرية للتهوين من شأن احلوادث وإنكار طبيعتها اجلنائية
ية ضد العنـف داخـل       بأن القانون االحتادي املتعلق باحلما     كذلك الدولة الطرف    وتدفع ١٢-٤

األسرة يعترب نظاما شديد الفعاليـة ملكافحـة العنـف العـائلي وأنـه يـشكل إطـارا للتعـاون الفعـال                      
يف ذلـك دور     تفاصـيل عـن بعـض جوانـب النظـام، مبـا           وقُـدمت   . فيما بني املؤسـسات املختلفـة     

 وتدابري القـانون    وباإلضافة إىل التدابري اجلنائية يوجد عدد من التدابري السياسية        . مراكز التدخل 
وميكـــن تـسوية    . ويـستكمل هـذا النظـام بـاملالجئ       . املدين املتعلقة باحلماية ضد العنـف العـائلي       

 .  القانون والنظام العامصوناملنازعات، يف احلاالت األقل حدة، مبوجب قانون 
من قـانون إنفـاذ األحكـام القـضائية         ) ب (٣٨٢ومل تستفد شهيدة غويكشه من املادة        ١٣-٤

 وبّينـت بوضـوح، عوضـا عــن    .زجــر مؤقـت ضـد مـصطفى غويكــشه    تطلـب إصـدار أمـر    كـي 
ومل تتخـذ مطلقـا قـرارا قاطعـا     . ذلك، عدم رغبتها يف املزيد مـن التـدخالت يف حياهتـا األسـرية       

إذ أعطتـه مـثال مفـاتيح الـشقة بـالرغم مـن             (بتحرير نفـسها وأطفاهلـا مـن عالقتـهم مـع زوجهـا              
ومل يكـن يف مقـدور الـسلطات        ). عـول مبنعـه مـن دخوهلـا        سـاري املف   زجري مؤقـت  وجود أمر   

إذ أن  . سوى اختاذ إجراءات حمدودة حلمايـة الـسيدة غويكـشه، بـدون وصـوهلا إىل هـذا القـرار                  
 .فشل احلماية الفعالة كان أمرا حمتوما بدون تعاوهنا

ــاء علــى هــذه املعلومــات  ١٤-٤ ــا وبن ك مــا يــربر اســتخدام االحتجــاز   األساســية، مل يكــن هن
ــة الــيت وقعــت يف    مــافي ــشرين األول٨يتــصل باحلادث ــوبر / ت إذ مل يكــن ملــصطفى  . ٢٠٠٢أكت

ومل يعتـرب املـدعي   . غويكشه سجل جنـائي ومل يعـرف املـدعي العـام مـىت حـصل علـى الـسالح                
قتـل   علـى    غويكـشه العام أن احلقائق املتاحة تـشري إىل وجـود خطـر فعلـي بـأن يقـدم مـصطفى                    

ونظرا إىل مـا أبدتـه شـهيدة غويكـشه          . الحتجاز إال كوسيلة أخرية    تربير ا  ، وعليه ال ميكن   الغري
، ) أعـاله  ٧-٤انظـر الفقـرة      (٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٨من غضب لتدخل الشرطة، يف      

ويـتعني علـى    . يقتنع املدعي العام بأن التهمة ستؤدي إىل اإلدانة وإىل صدور حكم بالـسجن             مل
ها عند إصـدار أمـر باحتجـاز املتـهم، وهـي ملزمـة، يف               احملكمة أن تضع مبدأ التناسب يف اعتبار      

ــاز إذا كانـــت     ــن االحتجـ ــر عـ ــوال بـــصرف النظـ ــل األحـ ــم   كـ ــع احلكـ ــسقة مـ ــري متـ ــه غـ مدتـ
 . صدوره املتوقع
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يضاف إىل ذلك، أن شهيدة غويكشه كانـت متلـك حريـة خماطبـة احملكمـة الدسـتورية                    ١٥-٤
 االحتــادي، للطعــن يف الــنص  الدسـتور مــن ١٤٠ مــن املــادة ١وتقـدمي شــكوى مبوجــب الفقـرة   

القانوين الـذي ال يتـيح هلـا إمكانيـة تقـدمي اسـتئناف ضـد قـرار املـدعي العـام بعـدم إصـدار أمـر                            
وعلــى افتــراض أن ورثــة ضــحايا العنــف العــائلي، كورثــة   . بــالقبض علــى مــصطفى غويكــشه 

 شــهيدة غويكــشه مــثال، يــستطيعون التــدليل علــى وجــود مــصلحة آنيــة مباشــرة هلــم يف األثــر    
الوقائي املترتب عن إلغاء احلكم ذي الصلة، فقد يكـون يف إمكـاهنم حـىت اآلن خماطبـة احملكمـة                    

 .الدستورية بشأن هذه املسألة
ن دورات تدريبيــة خاصــة عــن العنــف العــائلي كانــت وتــدفع الدولــة الطــرف أيــضا بــأ ١٦-٤

ة ورجـال   وجيـري اسـتعراض التعـاون بـني القـضا         . تعقد للقضاة ورجال الشرطة بـشكل منـتظم       
 وذلـك هبـدف منـع    -الشرطة بصورة مستمرة بغية كفالة تدخل أجهزة الدولـة بـشكل أسـرع             

حــدوث مــآس كمأســاة شــهيدة غويكــشه بقــدر اإلمكــان، بــدون التــدخل يف احليــاة األســرية    
 . لألفراد وحقوقهم األساسية األخرى بصورة غري مناسبة

 
 أن املقبولية مالحظات الدولة الطرف بشلىتعليقات مقدمي البالغ ع

 أهنمـا والـضحية قـد    ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز  ٣١يقول مقدما البالغ يف مـذكرهتم املؤرخـة          ١-٥
اســتنفدوا مجيــع ســبل االنتــصاف احملليــة، الــيت كــان مــن املمكــن أن ترفــع عنــهم الغــنب بــشكل   

 كـصدور أمـر زجـر       -ويدعيان بأنه ال يوجد إلزام قانوين بالتقدم لطلـب تـدابري مدنيـة              . مرضٍ
 .مؤقت

ويــرى مقــدما الــبالغ أيــضا أن الــرأي القائــل بوجــوب أن تتقــدم امــرأة تواجــه هتديــدا    ٢-٥
. بالقتل بطلب إىل احملكمة الدستورية ُيعترب حجـة تقـدمت هبـا الدولـة الطـرف بنيـة غـري سـليمة                   

أن اإلجــراءات تــستغرق مــن ســنتني إىل ثــالث ســنوات، وهــو الــسبب الــذي ينفــي تــرجيح    إذ
 . امرأة تواجه هتديدا بالقتل طلبا لالنتصافاعتبارها سبيال تسلكه

ويعترب مقدما البالغ أن الدولـة الطـرف أخطـأت حـني ألقـت علـى عـاتق اجملـين عليهـا                       ٣-٥
عبء مسؤولية اختاذ خطوات لوقف عنف الزوج وأهنا فشلت يف إدراك اخلطر الذي تعرضـت               

 ٤غـاء أحكـام الفقـرة    وعليه يـرى مقـدما الـبالغ وجـوب إل    . له ويف إدراك مدى سيطرته عليها     
 يف قانون العقوبات، املتعلقة مبـنح اإلذن للمـدعني كـي يتخـذوا إجـراءات ضـد                  ١٠٧من املادة   

 -األشخاص الذين يوجهون هتديـدات جنائيـة خطـرية، ابتغـاء حتميـل الدولـة عـبء املـسؤولية                    
ع فـضال    وتأكيدا حلقيقة أن توجيه هتديدات جنائية ُيعتـرب جرميـة ضـد اجملتمـ              -حسب االقتضاء   

 .عن كونه جرمية ضد شخص اجملين عليه
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ويــسعى مقــدما الــبالغ إىل توضــيح حقيقــة أن شــهيدة غويكــشه مل تكــن قــادرة علــى    ٤-٥
إذ أن اجملين عليهم حياولون عادة تفادي األعمـال الـيت تـؤدي إىل     . مفارقة زوجها بسبب رعبها   
 مـا يـشعرون بـأهنم جمـربون     وأهنـم كـثريا  ) “متالزمـة اسـتكهومل  ”(تفاقم اخلطر الذي يواجهونه     

وعليـه ال ينبغـي إلقـاء اللـوم عليهـا ألهنـا مل تكـن يف وضـع                   . على العمل لصاحل مـرتكيب اجلرميـة      
 .يسمح هلا مبفارقة زوجها بسبب عوامل نفسية واقتصادية واجتماعية

ويطعن مقـدما الـبالغ أيـضا يف سـرد الدولـة الطـرف حلقـائق معينـة؛ كقـول مـصطفى                       ٥-٥
ــيس (غويكــشه  ــا ول ــصابة      ) اجملــين عليه ــا م ــة صــرع وأهن ــأن شــهيدة غويكــشه تعرضــت لنوب ب
وقــد رفــضت . وهــي مل تنــف هتديــدات زوجهــا هلــا، كمــا تــدعي الدولــة الطــرف . باالكتئــاب

وإن كانـت شـهيدة غويكـشه قـد         . اإلدالء بشهادة ضد مصطفى غويكشه يف مرة واحدة فقط        
باب، فإن السبب يف ذلـك يعـود إىل   هونت من شأن احلوادث يف إفادهتا أمام مكتب رعاية الش         

ويشري مقدما الـبالغ أيـضا إىل أن مـصطفى غويكـشه توقـف عـن                . خوفها من أن تفقد أطفاهلا    
. تلقي العالج النفسي وأنـه كـان مـن الـسهل علـى الـشرطة اكتـشاف أنـه كـان حيمـل سـالحا                         

 وهـي  -لـها   ويشريون أيضا إىل أن شهيدة غويكشه قد اتصلت بالـشرطة يف الليلـة الـسابقة ملقت               
حقيقة توضح مدى ما كانت تعانيـه مـن رعـب شـديد وأهنـا كانـت مـستعدة الختـاذ خطـوات                       

 .ملنعه من اجمليء إىل الشقة
وبالنسبة لتعليقات الدولة الطرف بشأن التعاون الفعال فيما بـني املؤسـسات املختلفـة،       ٦-٥

دخل ضـد العنـف العـائلي       فإن الشرطة ومكتب املدعي العام مل يشرعا يف خماطبة مركز فيينا للت           
 .إال بعد موت شهيدة غويكشه

 
 تعليقات إضافية للدولة الطرف عن املقبولية

، بقـوة   ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢١ترفض الدول الطرف، يف مذكرهتا املؤرخـة         ١-٦
وُتــشري الدولــة الطــرف إىل أن . احلجــة الــيت تقــدم هبــا مقــدما الــبالغ وتتمــسك ببياهنــا الــسابق  

غ ال يشريون فقط إىل حاالت الفشل املزعومة مـن جانـب املـدعي العـام املخـتص                  مقدمي البال 
ــانون نفــسه    ــل وإىل فــشل الق ــق، ب ــة احملــضة تتــصل   . وقاضــي التحقي ــاداهتم النظري كمــا أن انتق

باإلطار القانوين وبتطبيق األحكام القانونيـة املتعلقـة حبمايـة احلـق يف احليـاة والـسالمة اجلـسدية                   
 .اخلصوصية واحلياة األسرية، وعدم اختاذ تدابري فعالة وكافية بشكل عامواحلق يف احترام 

 من الدستور االحتادي على أنـه حيـق ألي فـرد           ١٤٠ من املادة    ١وتنص أحكام الفقرة     ٢-٦
الطعن يف األحكام القانونية باعتبارها غري دستورية حال ادعائه وجود تعد مباشر على حقوقـه               

ليــه القــانون بــشأن ذلــك الفــرد دون صــدور قــرار أو حكــم  الشخــصية يف حــدود مــا ينطبــق ع
 .وال توجد حدود زمنية لتقدمي هذه الطلبات. قضائي
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وتعتـرب  . ويتمثل اهلدف من اإلجراء يف تصحيح مـا يـزعم حدوثـه مـن انتـهاك للقـانون                  ٣-٦
احملكمة الدستورية أن الطلـب مـشروع فقـط إن كـان إلغـاء الـنص القـانوين املعـين سـيؤدي إىل                       

. ث تغري يف الوضع القانوين ملقـدم الطلـب حبيـث تنتفـي اآلثـار القانونيـة الـضارة املزعومـة                    حدو
وعــالوة علــى ذلــك، يــتعني أن يلحــق ضــرر فعلــي مبــصلحة مقــدم الطلــب اخلاضــعة للحمايــة     

ويتعني أن تكون هـذه احلـال قائمـة يف كـل مـن وقـت تقـدمي الطلـب ووقـت إصـدار                 . القانونية
ــة الدســتورية لقرار  ــااحملكم ــستحقا للحــصول      . ه ــواه يكــون م ــب يف دع ــدم الطل وإذا جنــح مق

 .تعويض على
 مــن قــانون احملكمــة الدســتورية الــشروط العامــة املتعلقــة بالــشكل  ١٥وتتــضمن املــادة  ٤-٦

أن يكـون الطلـب     : وتتـضمن هـذه الـشروط     . اإلجرائي لتقدمي العرائض إىل احملكمـة الدسـتورية       
حمــدد يف الدســتور؛ وجيــب أن يــبني مقــدم الطلــب مكتوبــا؛ وجيــب أن حييــل الطلــب إىل حكــم 

 من القـانون،    ٦٢ من املادة    ١ومبوجب الفقرة   . الوقائع؛ وجيب أن يتضمن الطلب مطلبا حمددا      
وعالوة علـى ذلـك، جيـب أن يوضـح          . جيب أن يذكر الطلب بدقة األحكام اليت ينبغي إلغاؤها        

إىل أي مـدى كـان القـانون سـاريا          الطلب بالتفصيل وجه عدم قانونية األحكام املطعون فيهـا و         
 مـن  ١٧ مـن املـادة   ٢ومبوجـب الفقـرة   . على مقدم الطلب دومنا صدور قرار أو حكم قـضائي        

 .القانون، جيب أن يقدم الطلبات حمام معتمد
وإذا اتفقــت احملكمــة الدســتورية مــع مقــدم الطلــب، فإهنــا تــصدر حكمــا يلغــي هــذه      ٥-٦

دي ملزما بنشر إلغاء هذه األحكام يف اجلريدة الرمسيـة          وعندها يكون املستشار االحتا   . األحكام
وجيوز للمحكمة الدسـتورية أيـضا      . للقوانني االحتادية، ويدخل حيز النفاذ يف هناية يوم إصداره        

 وهـو مــا ال يــسري بالــضرورة علــى مقــدمي  - شــهرا لإللغــاء ١٨أن حتـدد أجــال هنائيــا أقــصاه  
يئة التشريعية سـتمنح فرصـة للعمـل بنظـام جديـد            وحيدد أجل هنائي إذا كانت اهل     . الطلب ذاهتم 

ويف ضوء القرارات السابقة للمحكمة الدستورية، ميكن افتـراض أهنـا           . ميتثل لإلطار الدستوري  
 . ستستخدم اإلمكانية األخرية إذا كان هلا أن تقرر إلغاء حكم معني

 مـن الدسـتور     ١٤٠ مـن املـادة      ١وميكن إلجراءات احملكمة الدستورية يف إطار الفقـرة          ٦-٦
االحتــادي أن تأخــذ مــن ســنتني إىل ثالثــة ســنوات، كمــا أشــارت اجلهتــان مقــدمتا الــبالغ إىل    

. لكن اإلجراءات ميكن أن تكون أقـصر إذا مت توضـيح اسـتعجاهلا للمحكمـة الدسـتورية                . ذلك
 ٤ مـن املـادة      ١ومع ذلـك، تلـزم الفقـرة        . وال توفر إجراءات احملكمة الدستورية انتصافا سريعا      

من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز املرأة باسـتنفاد كـل سـبل           
االنتصاف احمللية املتوافرة إال إذا كانت الدعاوى سـتطول بـشكل غـري معقـول أو أنـه ال ميكـن                     

 . توقع إنصاف فعال
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وعنــصرا ويعكــس شــرط اســتنفاد ســبل االنتــصاف احملليــة مبــدأ عامــا للقــانون الــدويل    ٧-٦
فهـو يعطـي الدولـة املعنيـة فرصـة لعـالج انتـهاكات        . معتادا يف اآلليات الدولية حلقوق اإلنـسان      
 .حقوق اإلنسان على املستوى احمللي أوال

وتــدفع الدولــة الطــرف بأنــه كــان علــى شــهيدة غويكــشه أو مــن علــى قيــد احليــاة مــن  ٨-٦
لدســتورية قبــل تقــدمي الــبالغ إىل أقارهبــا اســتعمال إمكانيــة تقــدمي طلــب فــردي أمــام احملكمــة ا 

واإلجـراءات املرفوعـة   .  من الربوتوكول االختياري٤ من املادة  ١اللجنة، وفق ما تطلبه الفقرة      
وعــالوة علــى ذلــك، ال ميكــن . أمــام احملكمــة الدســتورية ليــست طويلــة علــى حنــو غــري معقــول

ة مـن األقـارب ليـسوا    ، أن من هـم علـى قيـد احليـا     للمحكمةالقول، يف ضوء السوابق القضائية   
 أيـة قـضايا مـشاهبة أمــام    - حـسب مبلـغ علمهـم    -مـؤهلني لتقـدمي طلـب فـردي ألنـه مل ترفـع       

 . احملكمة
 مــن الربوتوكــول االختيــاري  ٤ مــن املــادة ١وتــرى الدولــة الطــرف أيــضا أن الفقــرة   ٩-٦
 ميكـن   وإذا لقـي الطلـب قبـوال، فإنـه        . تتضمن فقط سبل االنتصاف الناجعة يف كل األحوال        ال

أن يــؤدي إىل إلغــاء األحكــام اإلجرائيــة حمــل الــرتاع أو تقــدمي اهليئــة التــشريعية لنظــام جديــد يف 
صحيح أنه لـيس هنـاك حاليـا، بعـد          . جمال العنف العائلي يتمشى ومقاصد واضعي الربوتوكول      

ــها الشخــصي        ــة ألمن ــة الفعلي ــق باحلماي مــوت شــهيدة غويكــشه، أي إنــصاف فعــال فيمــا يتعل
لكــن، يف اإلجــراءات احلاليــة، ينبغــي للجنــة أن تــدرس يف مرحلــة النظــر يف املقبوليــة   . وحلياهتــا

إذا كانت لشهيدة غويكشه فرصة يف إطار القانون احمللي إلخـضاع األحكـام القانونيـة الـيت                  ما
منعتها من الدفاع عن حقوقها ملراجعة دستورية وما إذا كـان ملـن علـى قيـد احليـاة مـن أقارهبـا                       

م نفس اآلليـة إللغـاء األحكـام القانونيـة املـثرية للقلـق علـى املـستوى احمللـي مـن                      فرصة الستخدا 
 . أجل حتقيق أهدافهم

 
  اللجنة فيما يتعلق باملقبوليةاملعروضة علىجراءات اإلواملسائل   

ينـــاير إىل / كـــانون الثـــاين ١٦(خـــالل دورهتـــا الرابعـــة والـــثالثني     اللجنـــة، نظـــرت ١-٧
 من نظامها الـداخلي، فيمـا إذا كـان الـبالغ     ٦٦ و   ٦٤  للمادتني وفقا) ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٣

 وليـست اآلن حمـل   فيهـا  نة من أن املسألة مل يسبق أن نظـر ت اللجوحتقق. مقبوال أو غري مقبول   
 .تحقيق أو التسوية الدولينيدراسة مبقتضى إجراء آخر من إجراءات ال

االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى         من الربوتوكـول     ٤ من املادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة     ٢-٧
، الحظت اللجنة أن على مقـدمّي       )مادة سبل االنتصاف احمللي   (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

الــبالغ اســتخدام ســبل االنتــصاف املتاحــة هلــم يف النظــام القــانوين احمللــي والــيت مــن شــأهنا أن     
ون شكاواهم الـيت رفعـت   فمضم. متكنهم من احلصول على انتصاف إزاء االنتهاكات املزعومة       
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وإال سـينتفي الـدافع وراء هـذا        . الحقا أمام اللجنة ينبغي أن يقدم بدايـة إىل هيئـة حمليـة مالئمـة              
وقد وضـعت مـادة سـبل االنتـصاف احملليـة لكـي متـنح الـدول األطـراف فرصـة ملعاجلـة                       . احلكم

ونيـة قبـل أن تتنـاول    انتهاك أي حق من احلقوق املبينة يف إطار االتفاقية مـن خـالل نظمهـا القان          
وقد ذكرت اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان مـؤخرا باألسـاس املنطقـي يف                . اللجنة نفس القضايا  

 من حكمها املناظر يف قضية بنـايويت سـيالل، نيابـة عـن ابنـه اجنيليـو سـيالل، ضـد          ٣-٦الفقرة  
 ): ١٢٣٥/٢٠٠٣(اليونان 

ــرة   ”   ــتنفاد مبوجـــب الفقـ ــرط االسـ ــة شـ ــن ا) ب (٢أن وظيفـ ــادة مـ ــن ٥ملـ  مـ
الربوتوكول االختياري هي منح الدولة الطـرف نفـسها فرصـة ملعاجلـة االنتـهاك الـذي                 

 “...له التعرض مت
والحظت اللجنة أنه يف البالغات اليت تبلغ عن العنف العائلي، تتعلق سـبل االنتـصاف                ٣-٧

ــة يف ممار     ــة الطــرف املعني ــة بواجــب الدول ــادر إىل الــذهن ألغــراض املقبولي ســة احلــرص الــيت تتب
الواجب على احلماية؛ والتحقيق يف اجلرمية ومعاقبـة مرتكبـها وتقـدمي التعـويض كمـا هـو مـبني                    

 .  للجنة١٩يف التوصية العامة 
ــة الطــرف مبمارســة      ٤-٧ ــالتزام الدول ــة أن االدعــاءات الــيت ســيقت واملتــصلة ب ورأت اللجن

 أمهيــة كــربى احلــرص الواجــب علــى محايــة شــهيدة غويكــشه تــشكل صــلب الــبالغ وتكتــسي 
وبالتايل، ما زالت جتب دراسـة مـا إذا كـان مت اسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة                . بالنسبة للورثة 
وتتعلـق  .  مـن الربوتوكـول االختيـاري فيمـا يتـصل هبـذه االدعـاءات           ٤ من املادة    ١وفقا للفقرة   

 االدعــاءات أساســا بأوجــه قــصور يف القــانون وكــذلك ادعــاء ســوء التــصرف أو اإلمهــال مــن   
ــانون     ــا الق ــنص عليه ــيت ي ــدابري ال ــذ الت ــسلطات يف تنفي ــصور   . جانــب ال ــق بأوجــه ق وفيمــا يتعل

القانون، يدعي مقدما الـبالغ أن شـهيدة غويكـشه مل يكـن مبقـدورها، وفقـا للقـانون اجلنـائي،                  
االستئناف ضد القرارات اليت اختذها املدعي العام بعدم اعتقال زوجها لتوجيهـه هتديـدا خطـريا         

ــة ضــدها ذا طبي ــة الطــرف بــأن هنــاك إجــراء، هدفــه اإلنــصاف مــن    . عــة إجرامي ودفعــت الدول
 من الدستور االحتادي كـان متاحـا      ١٤٠ من املادة    ١االنتهاك املزعوم للقانون، مبني يف الفقرة       

ــا   ــا ويبقــى متاحــا ألوالده ــا     . هل ــاة وأوالده ــة الطــرف أن عــدم اســتخدام املتوف وأكــدت الدول
 .ون مقبولية البالغلإلجراء ينبغي أن حيول د

ــرة         ٥-٧ ــار الفق ــر إىل اإلجــراء يف إط ــه ال ميكــن النظ ــضا إىل أن ــة أي ــن ١وأشــارت اللجن  م
 من الدستور االحتادي باعتباره سبيال لالنتصاف من شأنه أن ينصف بـشكل فعـال               ١٤٠ املادة

هـذا  كمـا مل تنظـر اللجنـة إىل سـبيل االنتـصاف احمللـي            . امرأة واقعة حتت هتديد إجرامي خطـري      
على أنه ميكن أن ينصف بشكل فعال يف حالة أوالد املتوفاة يف ضوء الطبيعة اجملردة ملثل سـبيل                  
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وعليــه، خلــصت اللجنــة إىل أنــه، ألغــراض املقبوليــة فيمــا يتعلــق   . االنتــصاف الدســتوري هــذا
ــة النــساء يف حــاالت العنــف العــائلي،       ــبالغ بــشأن اإلطــار القــانوين حلماي بادعــاءات مقــدما ال

جــد فيمــا يتــصل باملتوفــاة أيــة ســبل لالنتــصاف مــن شــأهنا أن تنــصفها بــشكل فعــال وأن   تو مل
ونظرا لعـدم تـوافر معلومـات عـن سـبل انتـصاف أخـرى متاحـة                 . البالغ مقبول من هذا الوجه    

يزال بإمكاهنم اللجوء إليهـا، خلـصت اللجنـة إىل           وفعالة، كان بإمكان شهيدة أو ورثتها أو ما       
 . الغ فيما يتصل بتصرف أو أوجه إمهال املسؤولني العموميني مقبولةأن ادعاءات مقدمّي الب

 .، أعلنت اللجنة أن البالغ مقبول٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٧ويف  ٦-٧
 

 طلب الدولة الطرف إعادة النظر يف املقبولية ورسالتها بشـأن اجلوانب املوضوعية  
، إىل اللجنـة إعـادة      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٢تطلب الدولة الطرف، مبذكرهتا املؤرخة       ١-٨

وتكرر الدولة الطرف تأكيد أن أبناء شهيــدة غويكـشه ينبغـي    . النظر يف قرارها بشـأن املقبولية    
 مـن الدسـتور االحتـادي    ١٤٠  مـن املـادة  ١ هلم أن يستفيدوا من اإلجراء املتاح مبوجـب الفقـرة      

شهيــدة غويكـشه مـن الطعـن يف         كي تؤدي هذه احملاولة إىل تعديل احلكم القانوين الـذي منــع             
وتؤكد الدولـة الطـرف أن هـذا الـسبيل     . قرارات املدعي العام بعدم احتجاز مصطفى غويكشه   

 .من سبل االنتصاف فعـال متاما يف بلوغ هدف البالغ على املستوى احمللي
 وتشري الدولة الطـرف أيـضا إىل أنــه بعـد أن أسـقط املـدعي العـام التـُّــهم املوجهــة إىل                    ٢-٨

املـشاركة  ”مصطفى غويكشة، كان لدى شهيـدة غويكـشه حريـة اختـاذ إجـراء يـُــعرف باسـم                  
وينــص النظـام القـانوين النمـساوي علـى أنــه جيـوز للـشخص         .  ضـد زوجهـا  “يف رفع الدعوى 

. املتضرر اختاذ إجراء بـدال من املدعــي العـام يف حالـة إسقاطــه للتـُّــهم ورفـضـه مقاضـاة اجملـرم                     
 .ام ملـزم بـإبالغ الشخص املتضرر هبذا اخليارواملدعـي الع

. وتعــود الدولــة الطــرف إىل تسلــسل األحــداث الــيت أدت إىل قتــل شهيـــدة غويكــشه    ٣-٨
فتشري الدولة الطـرف إىل أن تقريـرا شـامال عـن قـضية مـصطفى غويكـشه أعــده مكتـب كـبري                        

توجيهـــه إليهــا هتديــدا  املــدَّعني العــامني ذكــر أن شهيـــدة غويكــشه مل تـــأذن مبقاضــاة زوجهــا ل  
 وأنــه تعيــن نتيجـة لـذلك إسـقاط التـُّــهم             ١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول  ٢طابع إجرامي يف     ذا

وفيمــا يتعلــق مبقاضـــاة مــصطفى غويكــشه دون تقــدمي طلــب إلحلاقـــه أذى        . املوجهـــة إليـــه 
فونفـاوس  يتعلق بنفس احلادثـة، أكـدت شهيـدة غويكـشه يف حمكمــة            جسمانيا بسـوء نيـة فيما   

ــا  ــة م ـــاب وأن         احمللي ــات اكتئ ــن نوب ــاين م ــا تع ــصرع وأهن ــصابـة بال ـــا م ــا، أي أهن ذكــره زوجه
ــا       ــا هل ــساك زوجه ــن إم ــها نتجـــت ع ــودة يف رقبت ــصطفـى   . الكــدمات املوج ـــة م وجــرت تربئ

 .غويكشه من تـُّـهمـة إحلاق أذى جسماين بسوء نيـة لعدم توافر أي أدلة إضافية ضـده



CEDAW/C/39/D/5/2005
 

18 07-49541 
 

ــة ا  ٤-٨ ــدم الدولـ ــت يف      وتقـ ـــي وقعـ ــة التـ ــصل باحلادثـ ــات تتـ ــن املعلومـ ــدا مـ ــرف مزيـ لطـ
ـــدة غويكــشه مل  : ٢٠٠٠أغــسطس /آب ٢١ ــسجالت إىل أن شهي ــشري ال تكــن مــصابة وأن   ت

يضرهبا؛ وأُبلغــت شهيــدة بوسـائل احلمايـة املمكنـة الـيت يوفرهـا القـانون                  مصطفى غويكشه مل  
تتضمن معلومات لـضحايا العنـف؛      االحتادي للحماية من العنف داخل األسرة وأُعطيـت نشرة         

وأُبلـــغ مركــز فيـيـــنا للتــدخل ومكتــب رعايــة الــشباب أيــضا، حبكــم وظيفتــهما، باحلادثــة؛ ويف  
، ذهب مصطفى غويكشه إىل نقطة شرطة مشيلـز مع ابنهمـا حاقـان            ٢٠٠٠أغسطس  /آب ٢٤

 .غويكشه الذي ذكر أن أمـه هي اليت بدأت التشاجر مع أبيـه وأهنا قد هجمـت عليه
الـيت  ( ذكرت شهيـدة غويكشه     ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول ١وتؤكد الدولة الطرف أنـه يف       ٥-٨

يهــدد علـى اإلطـالق       أن زوجهـا مل   ) استجوبت طبقا ملا ورد يف الـسجالت يف غيـاب زوجهـا           
وأضافت أهنا أُصيـبت بنوبـة صرع ورمبا وجهـت االهتامات إىل زوجهـا وهـي يف حالـة                . بقتلها

ميكنــها أن تـــتذكر   تدلـــي بـبـــيانات غريـبـــة يف أثنــاء تلــك النوبــات وال مــن االضــطراب؛ وأهنــا
، سحــب املـدعي العـام التـُّــهم املوجهــة إىل            ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول ٢٠ويف  . قالتـه فيما بعـد   ما

 .مصطفى غويكشه
وتفيد الدولـة الطـرف أن املدعــي العـام وجــه هتمـا إىل مـصطفى غويكـشه لتـسبـبه يف                       ٦-٨

تـشرين   ٨ والتهديد بقتل شهيـدة غويكشه فـورا وعقـب احلـادث الـذي وقـع يف       أذى جسماين 
وذكـرت  . يطلـب القـبض علـى مـصطفى غويكـشه      ومع هـذا، فـإنــه مل   . ٢٠٠٢أكتوبر  /األول

وأُبلغــت مـرة أخـرى    . شهيـدة غويكـشه للـشرطة يف غيـاب زوجهـا أنــه خنقهـا وهــدد بقتلـها         
ــة تقــدمي طلــب للحــصو   ل علــى أمـــر زجـــري مؤقـــت مبوجــب املــادة   بالتفــصيل بــشـأن إمكاني

ب مــن قــانون إنفــاذ األحكــام القــضائية وأُعطيــت صــحيفة معلومــات مـُـعــــدَّة لــضحايا     ٣٨٢
وكانــت هنـاك أدلـــة علــى أن  . وأنكـــر مــصطفى غويكـشـه متامــا التـُّـــهم املوجهــة إليـــه  . العنـف 

تــشرين  ٨ يف مــصطفى غويكــشه كــان مــصابا إصابـــة طفيفــة خــالل الــشجـار الــذي وقــع         
 .٢٠٠٢أكتوبر /األول

وتفيد الدولة الطرف أن شهيـدة غويكشه قد أُتيحت هلا الفرصة لكـي تـديل بـشهادهتا               ٧-٨
دون أن يكون زوجها موجودا يف جلسة االستماع بـشـأن األمــر الزجـري املؤقـت يف احملكمـة             

كشه أهنا ستبذل كـل     ويف جلسات االستماع تلك، ذكرت شهيـدة غوي      . احمللية ملنطقة هـِـرنالـز  
وذكـرت أيـضا أن عالقــة زوجهــا بأطفاهلـا طيبــة جـدا             . جهد ممكـن للحفاظ على مشل أسرهتا     
ورد يف تقريــر إلدارة تفتــيش الــشرطـة اجلنائيــة  ووفقــا ملــا. وأنـــه يــساعدها يف األعمــال املنـــزلية

أن الـشرطة  بعــد علـى جتاهـل األمـر الزجــري املؤقـت و            الغربية، دأب مصطفى غويكـشـه فيمـا      
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تــسبـب يف مــضايقة  قامــت بنــاء علــى ذلــك بالــذهاب إىل بيـــت آل غويكــشـه عــدة مـــرات ممــا 
 .شهيـدة غويكشه

وتذكر الدولة الطرف أن املدعي العام سحـب التـُّـهم املوجهـة إىل مـصطفى غويكـشه                ٨-٨
 ميكـن إثبـات بيقيــن كـاٍف أن مـصطفى غويكـشه              ألنـه مل  ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول  ٦يف  

يتجـاوز البيانـات الـشديدة الناجتـة      مذنـب بتوجيـه هتديد خطري ذي طـابع إجرامـي لزوجتــه ممـا       
ميكن التأكـد مـن أيٍّ مـن        يتعلق باألدلة املادية، تؤكد الدولة الطرف أنـه ال        وفيما. عن خلفيتـه 

وتفيــد الدولــة الطــرف أيــضا أن اإلجــراءات   . الــزوجني هــو الــذي بـــدأ بالتــهجم علــى اآلخــر  
ـــه مل     امل ــد أُوقفـــت ألن ــسببـه يف أذى جــسماين ق ــه   تخــذة ضــد مــصطفى غويكــشه لت يكــن لدي
 .شهيـدة غويكشه قد هجمـت على زوجهاميكن استبعـاد أن   وألنـه مل،سجل إجرامي أي
ــؤرخ       ٩-٨ ــا املـ ــب حكمهـ ــة، مبوجـ ــة اإلقليميـ ــا اجلنائيـ ــة فيينـ ــرت حمكمـ ــشرين ١٧وأمـ  تـ

ــة  ، بإيــداع مــصطفى غويكــشه ٢٠٠٣أكتــوبر /األول  يف مؤســسة للمــصابني بــاختالالت عقلي
ــه شــهيدة غويكــشه   ــة لقتل ــه     . إجرامي ــذي حــصلت علي ــا ورد يف رأي أحــد اخلــرباء ال ــا مل ووفق

احملكمة، ارتكب مصطفى غويكشه جرميته حتت تأثري الذهان العصايب بسبب الغـرية، ممـا يرفـع                
 .عنه املسؤولية اجلنائية

تنبـؤ بثقـة مبـدى خطـورة أحـد اجملـرمني وأنـه           وتالحظ الدولة الطرف أن من الصعب ال       ١٠-٨
من الـضروري حتديـد هـل ميثـل االحتجـاز تـدخال غـري مناسـب يف حقـوق الـشخص وحرياتـه                        

ويهدف القانون االحتادي للحماية من العنف داخل األسرة إىل توفري أسلوب فعـال             . األساسية
 القـانون اجلنـائي     جدا ويتناسب، مع هـذا، ومكافحـة العنـف العـائلي مـن خـالل تـضافر تـدابري                  

ويتطلــب ذلــك حتقيــق التعــاون الوثيــق بــني احملــاكم  . واملــدين وأنــشطة الــشرطة وتــدابري الــدعم 
اجلنائيــة واملدنيــة وأجهــزة الــشرطة ومؤســسات رعايــة الــشباب ومؤســسات محايــة الــضحايا،     
وبصفة خاصـة مراكـز التـدخل للحمايـة مـن العنـف داخـل األسـرة فـضال عـن التبـادل الـسريع                  

 .ومات بني السلطات واملؤسسات املعنيةللمعل
وتشري الدولة الطرف إىل أنه فضال عن تسوية الرتاعات تـصدر الـشرطة أوامـر بـالطرد               ١١-٨

 أ مـن    ٣٨ مـن املـادة      ٧وتطلـب الفقـرة     . واملنع من العودة وهي تدابري أقل حدة من االحتجـاز         
لطـرد واملنـع مـن العـودة علـى          قانون أمن الشرطة أن تقوم الشرطة باستعراض االمتثال ألوامـر ا          

ووفقـا لتعليمـات مديريـة الـشرطة االحتاديـة يف فيينـا         . األقل مرة واحدة يف األيـام الثالثـة األوىل        
من األفضل أن تقوم الشرطة باالستعراض من خالل االتصال الشخصي مع الـشخص املعـرض               

.  يف البيــتللخطـر يف املـرتل دون إنـذار مــسبق يف وقـت حيتمـل فيـه أن يكــون ذلـك الـشخص        
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وجيب على إدارة تفتيش الشرطة يف فيينا أن حتـتفظ مبلـف يـضم بطاقـات مفهرسـة عـن العنـف                 
 .العائلي بغية التمكن من احلصول بسرعة على معلومات موثوق هبا

وتوضح الدولة الطرف أن تشريعها خيضع لتقييم منـتظم وكـذلك الـسجل االلكتـروين       ١٢-٨
اد الـوعي إىل إصـالح هـام للقـانون وتعزيـز محايـة ضـحايا        وقد أدى ازديـ  . لإلجراءات القضائية 

 من القـانون اجلنـائي      ١٠٧ من املادة    ٤العنف العائلي من قبيل إلغاء االشتراط الوارد يف الفقرة          
ومفاده أن أحد أفـراد األسـرة الـذي يتعـرض للتهديـد جيـب أن يـأذن مبقاضـاة مرتكـب أعمـال                      

 .بع إجراميالعنف الذي وجه إليه هتديدا خطريا ذات طا
وتؤكد الدولة الطرف أن مسألة العنـف العـائلي والوعـد باختـاذ اسـتراتيجيات مـضادة                   ١٣-٨

قد جرت مناقشتها بانتظام يف اجتماعات عقدت بني رؤسـاء مكاتـب املـدعني العـامني وممثلـي                  
وتؤكــد أيــضا أنــه جيــري بــذل . وزارة الداخليــة االحتاديــة، ومشــل ذلــك القــضية موضــع النقــاش

رية لتحسني التعاون بني مكاتـب املـدعني العـام ومراكـز التـدخل ضـد العنـف داخـل                    جهود كب 
وتشري الدولـة الطـرف أيـضا إىل بـذل جهـود يف جمـال اإلحـصاءات مـن جانـب وزارة                . األسرة

 .الداخلية االحتادية واهليئات التابعة هلا
ــف داخــل ا       ١٤-٨ ــن العن ــة م ــانون االحتــادي للحماي ــة الطــرف أن الق ألســرة وتوضــح الدول

. وتطبيقه يف املمارسة العملية عنصران رئيـسيان مـن عناصـر تـدريب القـضاة واملـدعني العـامني                  
ويـزود القـضاة    . وضربت أمثلة للحلقات الدراسـية واملناسـبات احملليـة املتعلقـة حبمايـة الـضحايا              

 “ومحايـة الـضحايا    ”“العنف داخل األسـرة   ”الذين سيعينون يف املستقبل سنويا مبعلومات عن        
وتغطي الربامج بيانات أساسية عـن ظـاهرة العنـف املرتكـب ضـد املـرأة                . “والقانون واألسرة ”

واألطفال، مبا يف ذلك أشكاله والصدمات والعواقب الالحقة للصدمات وديناميـات العالقـات             
ــدعم         ــة مبــدى خطــورة اجملــرم ومؤســسات ال ــل املتعلق ــيم للعوام ــسية اجملــرمني وتقي ــة ونف العنيف

ــ ــةوالقــوانني والل وقــد جــرى أيــضا االضــطالع بتــدريب شــامل   . وائح والــسجالت االلكتروني
 .ومشترك بني التخصصات

ــة الطــرف باحلاجــة إىل إبــالغ األشــخاص املتــضررين مــن العنــف العــائلي      ١٥-٨ وتقــر الدول
وتفيـــد الدولـــة الطـــرف أن القـــضاة يقـــدمون . بالـــسبل القانونيـــة وخبـــدمات املـــشورة املتاحـــة

حمللية جمانا مرة أسبوعيا إىل أي شـخص مهـتم بـصكوك احلمايـة القانونيـة               معلومات يف احملاكم ا   
. وتقــدم أيــضا املــشورة النفــسية، مبــا يف ذلــك أيــضا يف احملكمــة احملليــة مبنطقــة هرنــالز  . القائمــة

ملصقات ونشرات إعالنيـة باللغـات      (وتشري الدولة الطرف أيضا إىل أن املعلومات ذات الصلة          
 الكرواتيـة واإلسـبانية     -نكليزية والفرنسية والبولنديـة والروسـية والـصربية         العربية واألملانية واال  

وقد أنشئ أيضا خـط هـاتف سـاخن جمـاين للـضحايا حيـث               . تقدم يف احملاكم احمللية   ) واهلنغارية
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وتفيــد الدولــة الطــرف كــذلك أن . يقــدم احملــامون املــشورة القانونيــة علــى مــدار الــساعة جمانــا 
ابة مالجـئ حيـث تقـدم لـضحايا العنـف املـشورة والرعايـة واملـساعدة يف                  بيوت النساء تعترب مبث   

ويف قضايا العنف العائلي حيث يصدر أمر بـالطرد ومنـع العـودة،        . التعامل مع السلطات العامة   
جيــب علــى ضــباط الــشرطة إبــالغ األشــخاص املعرضــني للخطــر بإمكانيــة احلــصول علــى أمــر   

ويف فيينــا يعطــى .  إنفــاذ األحكــام القــضائية  أ مــن قــانون٣٨٢زجــري مؤقــت مبوجــب املــادة  
متاحـة باللغـات االنكليزيـة والفرنـسية والـصربية واإلسـبانية        (الشخص املعين صحيفة معلومات     

 ).والتركية
وتفيد الدولة الطرف أن مقدمي هذا البالغ قدموا تفسريات موجزة للسبب يف الـزعم              ١٦-٨

األســرة، فــضال عــن املمارســة املتعلقــة     بــأن القــانون االحتــادي للحمايــة مــن العنــف داخــل       
 ٥  و ٣ و   ٢ و   ١باالحتجاز يف قضايا العنف العائلي ومقاضاة ومعاقبة اجملرمني، تنتـهك املـواد             

وترى الدولة الطرف أنه من الواضح أن نظامها القانوين ينص على تدابري شـاملة              . من االتفاقية 
لدولـة الطـرف أن الدولـة قـد قـدمت           وتؤكـد ا  . ملكافحة العنف العائلي بـصورة مالئمـة وفعالـة        

 .لشهيدة غويشكه العديد من أشكال املساعدة يف القضية موضع النقاش
وتفيد الدول الطـرف كـذلك أنـه يـؤمر باالحتجـاز عنـدما توجـد خمـاوف أٌقـيم عليهـا                       ١٧-٨

 وتؤكـد أن األخطـار  . الدليل مبا فيه الكفاية بأن أحد املشتبه فيهم سينفذ هتديـده إذا مل ُيحتجـز         
وتــشدد . املرتكبــة يف تقــدير مــدى خطــورة أحــد اجملــرمني ال ميكــن اســتبعادها يف قــضية بعينــها 

الدولة الطرف على أنه بالرغم من أن القضية احلالية مأساوية للغاية فمع هذا جيب أن ُينظـر يف                  
ــة الشخــصية واحملاكمــة       االحتجــاز علــى ضــوء حــق مرتكــب أعمــال العنــف املزعــوم يف احلري

ويـشار إىل الـسوابق القـضائية للمحكمـة األوروبيـة حلقـوق             .  حق ال ميكن جتاهلـه     النـزيهة وهو 
ــه يف أي حــال مــالذ أخــري وال ميكــن فرضــه       اإلنــسان ومفادهــا أن حرمــان شــخص مــن حريت

وتزعم الدولة الطرف أيضا أنه لـو أمكـن اسـتبعاد           . بقدر تناسبه مع القصد من اختاذ التدبري       إال
وهـذا مـن    .  باالحتجاز يف حاالت العنف العائلي كتـدبري وقـائي         كل مصادر اخلطر فيلزم األمر    

شأنه أن حيوِّل عبء اإلثبات، كما يتناقض بشدة مع مبدأي افتراض الـرباءة واحلـق يف حماكمـة       
ومحاية املرأة عن طريـق التمييـز اإلجيـايب عـن طريـق القيـام، مـثال، بـصورة آليـة بـالقبض                    . عادلة

م مسبَّق عليهم ومعاقبتـهم جملـرد وجـود ُشـبهة ارتكـاب           على الرجال واحتجازهم وإصدار حك    
 .العنف العائلي سيكون أمرا غري مقبول ومناقضا لسيادة القانون واحلقوق األساسية

وتؤكــد الدولــة الطــرف أنــه كــان مــن املمكــن لــصاحبة الــبالغ إيــداع شــكوى يف أي   ١٨-٨
. نون املــدعي العــام مــن قــا٣٧وقــت ضــد املــدعي العــام بــسبب تــصرفه، وذلــك عمــال باملــادة  

وعالوة على ذلك، فإن شهيدة غويكشه مل تستفد مـن أي الـُسبل املتعـددة لالنتـصاف املتاحـة                   
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كـانون  وعدم إذهنا مبقاضاة مصطفى غويكشه لتهديدها هتديـدا خطـريا ذا طـابع جنـائي يف        . هلا
عـدم   ورفضها إىل حد بعيد أن تتقدم بشهادة ضده وطلبها من احملكمـة              ١٩٩٩ديسمرب  /األول

وزعمـت شــهيدة غويكـشه أن ادعاءاهتـا بــشأن    . معاقبـة زوجهـا هــي أمـور ترتـب عليهــا تربئتـه     
ــة الــيت وقعــت يف   ــاك    ٢٠٠٠أغــسطس /آباحلادث ــة ارتب ــدما كانــت يف حال  قــد أدلــت هبــا عن

ونتيجة إلصابتها باالكتئاب، ومرة أخرى قرر املدعي العام أنه ال يوجـد سـبب كـاف ملقاضـاة       
الدولة الطرف كذلك أن هذه احلقائق كانـت متاحـة بـشأن احلادثـة              وتفيد  . مصطفى غويكشه 

، وال تــشري إىل أنــه ينبغــي احتجــاز مــصطفى  ٢٠٠٢أكتــوبر /تــشرين األول ٨الــيت وقعــت يف 
. ومل يعلـم املـدعي العـام أن مـصطفى غويكـشه كـان يف حيازتـه سـالح نـاري                    . غويكشه أيضا 

ن تقـارير الـشرطة وغريهـا مـن الـسجالت      وأخريا، تفيد الدولة الطرف أنه ال ميكـن اسـتنتاج مـ         
 .أنه كان هناك فعال خطر ارتكاب مصطفى غويكشه للعمل اإلجرامي

وتــوجز الدولــة الطــرف موقفهــا بالتــشديد علــى أنــه مل ميكــن ضــمان احلمايــة الفعالــة     ١٩-٨
ويف ضـوء املعلومـات   . لشهيدة غويكشه ألهنا مل تكن مستعدة للتعاون مع السلطات النمساوية  

ــات         املتا ــوق واحلري ــة يف احلق ــب الدول ــن جان ــدخل إضــايف م ــإن أي ت ــة ف ــسلطات العام حــة لل
 .األساسية ملصطفى غويكشه مل يكن مسموحا به مبوجب الدستور

الـذي يهـدف إىل مكافحـة        )٣(وتشدد الدولـة الطـرف علـى أن نظـام تـدابريها الـشامل              ٢٠-٨
لــى النقـيض مــن ذلـك مل يقــم   العنـف العـائلي ال مييــز ضـد املــرأة وأن مـزاعم مقــدمي الطلـب ع     

ــدليل ــأثر رجعــي    . عليهــا ال عنــدما يتــاح املزيــد مــن  (والقــرارات الــيت يبــدو أهنــا غــري مناســبة ب
وتؤكـد الدولـة الطـرف أهنـا متتثـل اللتزاماهتـا       . ليـست متييزيـة يف حـد ذاهتـا       ) املعلومات الـشاملة  

 . شهيدة غويكشه كامرأةمبوجب االتفاقية بشأن التشريع والتنفيذ وأنه مل ميارس أي متييز ضد
ويف ضوء ما ورد أعـاله، تطلـب الدولـة الطـرف مـن اللجنـة أن تـرفض الـبالغ احلـايل                        ٢١-٨

بوصفه غري مقبول؛ وعليه أن ترفـضه فمـن الواضـح أنـه ال أسـاس لـه مـن الـصحة، وبنـاء علـى                          
 .ذلك أن تعترب أن حقوق شهيدة غويكشه املكفولة هلا مبوجب االتفاقية مل تنتهك

 
يقات مقدمي الـبالغ علـى طلـب الدولـة الطـرف إعـادة النظـر يف املقبوليـة ورسـالتها                 تعل  

 بشأن اجلوانب املوضوعية
، أنـه مل يكـن      ٢٠٠٦نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٣٠يدفع مقدما البالغ، مبذكرهتم املؤرخة       ١-٩

ــد احملكمــة الدســتورية النظــر يف األحكــام        ــضحية وال مقــدمي الطلــب أن ُتعي ــال ال ــة أطف يف ني
__________ 

 الدولة الطرف اإلحصاءات املتعلقـة بـأوامر املنـع مـن دخـول              ، تقدم قهالتوضيح فعالية التدابري اليت جيري تطبي      )٣( 
 .املنازل املشتركة وغريها من التدابري القانونية األخرى
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وليسوا ذوي صفة لرفع دعوى من هـذا القبيـل   . التشريعية، وهو طلب كان سيعترب غري مقبول   
ويالحــظ مقــدما الطلــب أن نقطــة تركيــز الــبالغ هــي أن األحكــام   . أمــام احملكمــة الدســتورية

وعـالوة علـى ذلـك، يـزعم        . القانونية مل تطبَّـق، ال أنـه ينبغـي تعـديل تلـك األحكـام أو إلغائهـا                 
ميكـن حتقيقهـا عـن       ن اقتراحاهتمـا لتحـسني القـوانني القائمـة وتـدابري اإلنفـاذ ال             مقدما الطلـب أ   

ينبغـي أن يعتـرب أحـد     ولذا، فـإن التقـدم بـشكوى دسـتورية ال      . طريق التقدم بشكوى دستورية   
 . من الربوتوكول االختياري٤ من املادة ١ُسبل االنتصاف احمللية ألغراض الفقرة 

 غري املقبول يف هذه املرحلة أن تتقدم الدولة الطرف بـزعم            ويرى مقدما البالغ أنه من     ٢-٩
 على ضوء أن الدولـة الطـرف   “املشاركة يف تقدمي الدعوى   ”بشأن سبيل االنتصاف املتمثل يف      

قد أُتيحت هلا فرصتني سابقتني للتعليق على مـسألة املقبوليـة باإلضـافة إىل أن هـذا الـسبيل مـن                     
ويـرى مقـدما الطلـب أن الربوتوكـول     . صاف فعلـي ُسبل االنتـصاف مكلـف ولـن حيقـق أي إنـ      

عـدم جـواز احملاكمـة      ”(االختياري والنظام الداخلي للجنة، فضال عن املبـادئ القانونيـة العامـة             
ــرتني   ــرم م ــى نفــس اجلُ ــة يف     )“عل ــرار املتخــذ باملقبولي ــى عكــس الق ــنص عل كــانون  ٢٧، ال ت

 .٢٠٠٦يناير /الثاين
الطــرف تــشري إىل اإلجــراءات املتخــذة واألحكــام  ويالحــظ مقــدما الــبالغ أن الدولــة   ٣-٩

 .القانونية اليت دخلت حيِّز النفاذ بعد سنوات من قتل شهيدة غويكشه
 مـع الـزوج     التعامـل بـأن مالحظـات الدولـة الطـرف تـضع عـبء             الـبالغ   ويفيد مقدما    ٤-٩

ويـشدد  . العنيف واملسؤولية عن ذلك على عاتق الضحية وتلومها لعدم اختاذها اإلجراء املالئـم            
ــبالغ مقــدما  ــديناميات عنــف      ال ــسلطات ل علــى أن هــذا املوقــف يثبــت مــدى ضــحالة فهــم ال

العنـف  أعمـال   الشريك واحلالة اخلطرية اليت تواجهها الضحية والسلطات اليت ميارسها مرتكب           
 .على الضحية اليت انتهى األمر به بقتلها

ث مـن أحـداث العنـف        أن الدولـة الطـرف اعترفـت بكـل حـاد           البالغويالحظ مقدما    ٥-٩
ويـزعم مقـدما    .  التفاصـيل بدقـة    بعـض  يؤكد أن الدولة الطرف مل تـبني         ،ومع هذا . اليت وقعت 

، هذا هـو     أصيبت بنوبة صرع   غويكشه هو الذي ذكر أن شهيدة       غويكشه أن مصطفى    البالغ
 . وأنه طيب خاطرها،تفسري الكدمة على رقبتها

طلبـت  هـي الـيت      غويكـشه ف بـأن شـهيدة      حجة الدولة الطـر   يف   البالغمقدما  ينازع  و ٦-٩
أن سـجل   مقدم البالغ ب  زعم  يو. أنكرت أنه هدد بقتلها   أهنا  من احملكمة عدم معاقبة زوجها أو       

وعـالوة  . غويكـشه  دأب على القول أنـه سـيقتل شـهيدة           غويكشهالتحقيق يوضح أن مصطفى     
 أمــاو ، مل تــرفض إال مــرة واحــدة أن تــشهد ضــد زوجهــا  غويكــشه فــإن شــهيدة ،علــى ذلــك

. هـو أن املـدعي العـام مل يـشرع يف اختاذهـا            فالسبب يف عدم اختاذ أي إجراءات جنائيـة أخـرى           
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 قللـت مـن أمهيـة األحـداث أمـام مكتـب       غويكـشه عـن تأكيـد الدولـة الطـرف بـأن شـهيدة           أما
 كانـت ختـشى مـن أن تفقـد أطفاهلـا      غويكـشه  أن شـهيدة     الـبالغ  فيفيـد مقـدما      ،رعاية الشباب 

 .  منها أطفاهلانتزعتماعي والثقايف الذي يلحق بامرأة من أصل تركي أومن التحقري االج
ــدما   ٧-٩ ــشري مق ــبالغوي ــأن مــصطفى    ال ــرف ب ــة الطــرف تعت  دأب غويكــشه إىل أن الدول

 الـبالغ وينتقـد مقـدما     .  مبنطقـة هرنـالز    كمة احمللية احملجتاهل أمر الزجر املؤقت الصادر عن        على
 بــشأن الــسالح غويكــشههــا مــن شــقيق مــصطفى ييت تلقالــشرطة لعــدم معاملتــها املعلومــات الــ

 .معاملة جدية
 بـأن الدولـة الطـرف مل تتحمـل املـسؤولية عـن إخفـاق الـسلطات                  البالغويدفع مقدما    ٨-٩

 كـان ينبغـي     غويكـشه ويفيدان بأنه عند اختـاذ قـرار بـشأن احتجـاز مـصطفى              . وضباط الشرطة 
 ،ذلـك باإلضافة إىل   و. اليت سيصبح عليها  للدولة الطرف أن جتري تقييما شامال ملدى اخلطورة         

ويـرى  . كان ينبغي للدولة الطرف أن تـدرس األحـوال االجتماعيـة والنفـسية املرتبطـة بالقـضية                
  أن اسـتعمال وسـائل االنتـصاف املدنيـة واالقتـصار عليهـا كـان غـري مالئـم ألهنـا                     الـبالغ مقدما  

 .ائم أو العودة إىل ارتكاهبامتنع اجملرمني اخلطريين الشديدي العنف من ارتكاب اجلر ال
ومن هـذه العيـوب     .  االنتباه إىل العيوب اليت تشوب نظام احلماية       البالغويوجه مقدما    ٩-٩

ومــن . بعض بالــسرعة الكافيــةالــبعــضهم بعــدم متكــن الــشرطة واملــدعني العــامني مــن االتــصال 
ني الـذين يـديرون     العيوب األخرى أن ملفات الشرطة املتعلقة بالعنف العـائلي ال تتـاح للمـوظف             

 ت مــن أن االتــصاالالــبالغويــشكو مقــدما . يف حــاالت الطــوارئاهلــاتفي خــدمات االتــصال 
ــسق ــام وحمكمــة األســرة غــري موجــود     ة املنتظمــةاملؤســسي أو/ وةاملن ــدعى الع . ة بــني مكتــب امل

 جلميـع ضـحايا     املكثفـة ويؤكدان أيضا أن التمويل احلكومي ما زال غـري كـاف لتـوفري الرعايـة                
 .ف العائليالعن
لمعلومـات بـني ممثلـي الـشرطة وممثـل مركـز            لتبـادل   حـدوث    إىل   الـبالغ ويشري مقدما    ١٠-٩

 وخــالل ذلــك التبــادل أعتــرف رئــيس  غويكــشه،التــدخل بعــد فتــرة قــصري مــن مقتــل شــهيدة   
 الـبالغ وذكـر مقـدما     . يف حـاالت الطـوارئ    اهلاتفي  الشرطة بأوجه القصور يف خدمة االتصال       

 ومـع  ، هبذه اخلدمة قبل بـضع سـاعات مـن قتلـها    عويكشهالية اتصلت شهيدة  أنه يف القضية احل   
ويف حــني طلــب رئــيس الــشرطة مــن ممثلــي . هــذا فلــم ترســل ســيارة دوريــة إىل موقــع احلــادث

مكتب التدخل إبالغ الضحايا باملعلومـات الـيت ينبغـي أن يقـدموها إىل الـشرطة، يـدفع مقـدما                    
ع مـن ضـحايا العنـف تقـدمي مجيـع املعلومـات يف حـاالت        أنـه مـن غـري املعقـول أن يتوقـ      ب البالغ

وعالوة على ذلك، وفيما يتعلـق      . الطوارئ اليت تكون متصلة بذلك بالنظر إىل حالتهم النفسية        
ويؤكــد مقــدما .  مل تكــن اللغــة األملانيــة هــي لغتــها األمغويكــشهبالقــضية احلاليــة فــإن شــهيدة 
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معلومــات عــن اجملــرمني اخلطرييــن مــن  تظمــة بطريقــة من أنــه ينبغــي للــسلطات أن جتمــع الــبالغ
 .العنف وأن ميكن استرجاعها يف أي مكان يف حالة الطوارئأعمال مرتكيب 

 مل تــستفد مــن ســبل غويكــشهالــزعم بــأن شــهيدة ال يــصح  أنــه الــبالغويفيــد مقــدما  ١١-٩
  علـى  غويكـشه ، السنة اليت قتلـت فيهـا، دأبـت شـهيدة            ٢٠٠٢ففي عام   . املتاحة هلا االنتصاف  

حماولة احلصول على املـساعدة مـن الـشرطة ولكنـها مل تؤخـذ هـي وعائلتـها مأخـذ اجلـد؛ فلـم                        
 بــأن الــشرطة الــبالغ يــدفع مقــدما ،ذلــكإضــافة إىل و. سجل شــكاواهم يف معظــم األحيــان ُتــ

 ولكنـها مل تـسجل هـذه املعلومـات          غويكشهعرفت عن عدة هجمات بدنية ارتكبها مصطفى        
يـصبح  قـد   رجاعها السـتخدامها يف تقيـيم مـدى اخلطـورة الـيت             بصورة مالئمة حبيث ميكـن اسـت      

 أن احتمال العنف من جانب الزوج الذي ال يقبل االنفـصال عـن             البالغويؤكد مقدما   . عليها
لتحديد كـان زوجهـا غيـورا       با غويكشهويف حالة شهيدة    . أسرته احتمال مرتفع للغاية   /شريكه

ــة وغــري مــستعد لقبــول االنفــصال    ــة مــن اخلطــورة   ،بــصورة غــري معقول  ممــا شــكل درجــة عالي
 .تؤخذ يف االعتبار مل
 

 املالحظات التكميلية للدولة الطرف  
 معلومـات   ،٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ١٩تقدم الدولة الطرف، يف مذكرهتا املؤرخة        ١-١٠

 لطرف خاص أن يتـوىل      ا اليت حيق مبوجبه   “ىاملشاركة يف رفع الدعو   ”مفصلة عما يطلق عليه     
ليست أكثر تـشددا    بأن االشتراطات يف هذه احلالة      وتفيد الدولة الطرف    . دعى عليه مقاضاة امل 

ومبوجـب هـذا اإلجـراء حيـق        . من تلك اليت تطبق علـى املـدعى العـام بغيـة احليلولـة دون الغـش                
للشخص الذي يزعم أن حقوقه قد انتهكت من خالل ارتكاب جرمية أن يـصبح طرفـا خاصـا                  

 .رفع الدعوىيف 
املـشاركة يف رقـع   ” قد أبلغت حبقهـا يف     غويكشهالدولة الطرف إىل أن شهيدة      وتشري   ٢-١٠

ــدعو  كــانون ٦ و ٢٠٠٠ســبتمرب / أيلــول٢٠  و١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول١٤ يف “ىال
 .٢٠٠٢ديسمرب /األول
وتفيد الدولة الطرف أيضا أن شهيدة غويكـشه كـان حيـق هلـا تقـدمي شـكوى مبوجـب                ٣-١٠

 أو مكتـب  ،ي العـام إمـا إىل رئـيس مكتـب املـدعني العـامني يف فيينـا               من قـانون املـدع     ٣٧املادة  
رمسيـة الـيت   اإلجراءات ال لو كانت قد رأت أن ، أو وزارة العدل االحتادية،كبري املدعني العامني 

 وجيـوز   ،ومل تكن هناك أي اشـتراطات رمسيـة هلـذا         . اختذها املدعي العام املسؤول غري مشروعة     
 .أو اهلاتف) الفاكس(لربيد االلكتروين أو بالصور الثابتة تقدمي الشكاوى خطيا أو با
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وتــشري الدولــة الطــرف إىل أنــه ميكــن لألشــخاص الــذين يعيــشون أو عاشــوا مــع أحــد   ٤-١٠
مــرتكيب أعمــال العنــف يف عالقــة أســرية أو يف عالقــة شــبه أســرية احلــصول علــى أمــر زجــري   

 قـانون إنفـاذ األحكـام القـضائية      ب مـن  ٣٨٢مؤقت للحماية من العنف العائلي مبوجب املادة        
االعتداءات البدنية أو أي سلوك يـؤثر تـأثريا شـديدا           بعند حدوث اعتداءات بدنية أو هتديدات       

. علــى الــصحة العقليــة للــضحية وعنــدما يلــيب البيــت احتياجــات اإلقامــة العاجلــة ملقــدم الطلــب
مينـع مـن    أن  ة بـه متامـا و     يؤمر مرتكـب أعمـال العنـف مبغـادرة البيـت واملنطقـة احمليطـ              أن  وجيوز  

وإذا أصــبحت عمليــات املواجهــة األخــرى غــري مقبولــة جيــوز أن حيظــر مرتكــب . العــودة إليهــا
فـضال  املواجهـة   أماكن معينة بالتحديد وتصدر لـه أوامـر بتجنـب           الوجود يف   أعمال العنف من    

ويف . لعنـف هلامـة ملرتكـب أعمـال ا   اطاملـا أن هـذا ال خيـل باملـصاحل     الـبالغ  عن االتـصال مبقـدم      
احلاالت اليت يصدر فيهـا أمـر زجـري مؤقـت جيـوز لـسلطات األمـن العـام أن حتـدد أنـه توجـد                          

 .أيضا ضرورة ألمر طرد كتدبري وقائي
أثنـاء إجـراءات الطـالق      مؤقتـة يف    وتذكر الدولة الطرف أنه ميكن إصـدار أوامـر زجـر             ٥-١٠

املمتلكـات الزوجيـة   م خـالل دعـاوى لتحديـد تقـسي    ووفسخ الـزواج ودعـاوى بطـالن الـزواج       
 يظـل أمـر الزجـر سـاريا طـوال مـدة          ،ويف القـضايا مـن هـذا القبيـل        . احلق يف استعمال املرتل    أو

من هذا القبيل جيوز إصـدار أمـر زجـر مدتـه          مل يبت فيها    وإذا مل تكن هناك دعاوى      . الدعاوى
ه ميـدد ملـدة     أيـام ولكنـ    ١٠وينتهي أمر الطرد واملنـع مـن العـودة بعـد            .  كحد أقصى  ثالثة أشهر 

 . مؤقتأيام أخرى إذا قدم طلب إلصدار أمر زجري ١٠
 

 إعادة النظر يف املقبولية  
إعــادة دراســة ب ، مــن نظامهــا الــداخلي ٧١املــادة  مــن ٢قامــت اللجنــة، وفقــا للفقــرة   ١-١١

 ١املنصوص عليـه يف الفقـرة    حسب   ،البالغ يف ضوء مجيع املعلومات اليت أتاحتها هلا األطراف        
 . من الربوتوكول االختياري٧ة من املاد

ــة الطــرف    ٢-١١ ــة علــى أســاس أن  إعــادة النظــر يف وفيمــا يتعلــق بطلــب الدول ــةاملقبولي  ورث
ــستفيدغويكــشهشــهيدة  ــاح   وا  مل ي ــن اإلجــراء املت ــرة   م ــم مبوجــب الفق ــادة  ١هل ــن امل  ١٤٠ م

أن تغـري    جديدة ميكن    ا، تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم حجج        يالدستور االحتاد  من
فلـيس  ذا الـسبيل مـن سـبل االنتـصاف احملليـة            هلـ وجهة نظر اللجنـة بأنـه يف ضـوء الطـابع اجملـرد              

 .احملتمل أن يؤدي إىل اإلنصاف الفعال من
، كانـت   بوصـفها أحـد األفـراد   غويكـشه وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن شـهيدة    ٣-١١

 ضـد زوجهـا بعـد أن قـرر          “ الـدعوى  املشاركة يف رفع  ” تعرف باسم    هلا احلرية يف رفع دعوى    
ــن ســبل            ــسبيل م ــذا ال ــرى أن ه ــة ال ت ــإن اللجن ــه، ف ــة إلي ــهم املوجه ــام إســقاط الت ــدعي الع امل
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الـبالغ بـالنظر إىل أن اشـتراطات تـويل أحـد       لـصاحبة   االنتصاف كان متاحا من الناحية الفعلية       
ي العــام وأن اللغــة األفــراد مقاضــاة املــدعي عليــه أكثــر صــرامة مــن االشــتراطات املتاحــة للمــدع

 واألهم مـن ذلـك أهنـا كانـت يف حالـة تطـاول فيهـا                 ، األم غويكشهاألملانية مل تكن لغة شهيدة      
 فـإن الدولـة الطـرف قـدمت مفهـوم           ،وعالوة علـى ذلـك    . أمد العنف العائلي والتهديد بالعنف    

يل مـن   يشري إىل أن هذا الـسب ، مما يف وقت متأخر من اإلجراءات  “لدعوىاملشاركة يف رفع ا   ”
 ال ترى اللجنة أن سـبيل االنتـصاف املتمثـل يف            ،وبناء عليه . سبل االنتصاف غامض إىل حد ما     

ــدعوى  ” ــع ال ــشاركة يف رف ــى شــهيدة      “امل ــتعني عل ــصاف كــان ي ــل ســبيال لالنت غويكــشه  ميث
 . من الربوتوكول االختياري٤ من املادة ١ه مبوجب الفقرة دتستنف أن
تقـدم  الأن احلـق يف   كـان هلـا      غويكـشه رف بـأن شـهيدة      وفيما يتعلق بـزعم الدولـة الطـ        ٤-١١

 مــن قـانون املــدعي العـام، تــرى اللجنـة أن هــذا الـسبيل مــن ســبل     ٣٧شكوى مبوجــب املـادة  بـ 
 ال ميكـن    ،االنتصاف، املوضوع لتحديد مشروعية اإلجـراءات الرمسيـة للمـدعي العـام املـسؤول             

صاف الفعلـي يف حالـة امـرأة كانـت     اعتباره سبيال من سبل االنتصاف حيتمل أن يؤدي إىل اإلن       
 . ال ينبغي أن حيول دون مقبولية البالغبالتايل و،حياهتا معرضة لتهديد خطري

 .ة للبالغيوستشرع اللجنة يف النظر يف اجلوانب املوضوع ٥-١١
 

 النظر يف اجلوانب املوضوعية  
ى العنف املرتكـب    لتزام الدولة الطرف بالقضاء عل    الفيما يتعلق باالنتهاك املزعوم      ١-١-١٢

) ج(و ) أ (٢ يف املـواد  غويكـشه املنـصوص عليـه    ضد املرأة جبميع أشكاله فيما يتعلـق بـشهيدة          
ــة  ــادة مــن  ) و(لغاي ــة، تــشري  ٣وامل ــة  مــن االتفاقي شأن العنــف  بــ١٩إىل توصــيتها العامــة  اللجن

مـسؤولة  اول هـذه التوصـية العامـة مـسألة هـل تعتـرب الـدول األطـراف                وتتن. املرتكب ضد املرأة  
التمييـز مبوجـب االتفاقيـة      ... ”  أن عن سلوك اجلهات الفاعلـة مـن غـري الـدول عنـدما ذكـرت              

ــ“ ...يقتــصر علــى أعمــال احلكومــات أو بامسهــا    ال يقــضي القــانون الــدويل العمــومي  ” هوأن
قـوق اإلنـسان أن الدولـة مـسؤولة أيـضا عـن األعمـال اخلاصـة إذا مل تتـصرف            حلوعهود معينـة    

 الواجـب ملنـع انتـهاك احلقـوق والستقـصاء أعمـال العنـف ومعاقبـة مرتكبيهـا          جادة على النحـو  
 .“وتقدمي تعويض

منوذجــا شــامال ملعاجلــة العنــف  وضــعت وتالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف قــد   ٢-١-١٢
ــائلي ــشريع ،الع ــشمل الت ــانون   ، ي ــصاف يف الق ــائي و وســبل االنت ــديناجلن ــوعي ،امل ــاء ال  ، وإذك

 املأوى وتقدمي املشورة لضحايا العنف والعمل مع مـرتكيب أعمـال         وتوفري ،والتثقيف والتدريب 
عمال العملي ملبـدأ    اإل تتمتع إحدى النساء من ضحايا العنف العائلي ب        فلكي ،ومع هذا . العنف

املساواة بني الرجل واملرأة وإعمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املقررة هلـا فـإن اإلرادة               
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 اجلهـات الفاعلـة     ا جيب أن تدعمه   ،الشامل السالف الذكر  النمسا   نظام   السياسية املعرب عنها يف   
 .التابعة للدولة اليت تتمسك بالتزامات الدولة الطرف مبراعاة احلرص الواجب

 سـنوات الـيت بـدأت       حـظ اللجنـة أنـه خـالل فتـرة الـثالث            تال ،ويف القضية احلالية   ٣-١-١٢
ــه الــشرطة يف     والــيت انتــهت ١٩٩٩ديــسمرب /ألول اكــانون ٣حبــادث العنــف الــذي أبلغــت ب

تواتر املكاملـات   ازداد   ،٢٠٠٢ديسمرب  / األول كانون ٧ يف   غويكشهبإطالق النار على شهيدة     
ــشأن    ــشرطة ب ــة املوجهــة إىل ال ــشرطة قــد  أو الــضرب/املــضايقات واملنازعــات و اهلاتفي ؛ وأن ال

دعي العـام أن يـأمر    أصدرت أوامر مبنع العودة يف ثالث مناسبات خمتلفة وطلبت مـرتني مـن املـ              
؛ وأنه كان هناك أمر زجر مؤقت ساري املفعول مدته ثالثة أشـهر             غويكشهباحتجاز مصطفى   

 من العودة إىل الشفة الـيت تقـيم فيهـا األسـرة واملنـاطق      غويكشهوقت وفاهتا كان مينع مصطفى    
ــشهيدة     ــصال ب ــالغويكــشهاملالصــقة هلــا ومــن االت ــة أن مــصطفى  .  أو باألطف وتالحــظ اللجن

 فأرداهـا قتيلـة مبـسدس كـان قـد اشـتراه قبـل ثالثـة         غويكـشه  أطلق النار علـى شـهيدة    ويكشهغ
دعـاء مقـدمي   إأسابيع بالرغم من وجود حظر ساري املفعول ضد حيازته لألسلحة فـضال عـن          

 الذي مل تنازع فيه الدولة الطرف بأن الشرطة قد تلقت معلومات عن هذا السالح مـن                 البالغ
 طلبــت غويكــشه تالحــظ اللجنــة أن شــهيدة ،وباإلضــافة إىل ذلــك. غويكــشهشــقيق مــصطفى 

 ومع هـذا مل تـصل       ،خدمة االتصاالت اهلاتفية يف حاالت الطوارئ قبل بضع ساعات من قتلها          
 . وهو أمر مل تطعن فيه الدولة الطرف،سيارة الدورية إىل مسرح اجلرمية

 الـشرطة أو كـان ينبغـي    وترى اللجنة أنه بالنظر إىل تضافر العوامـل هـذا، عرفـت      ٤-١-١٢
يعـاملوا    خلطر جسيم؛ وكان ينبغي علـيهم أن       هلا أن تعرف أن شهيدة غويكشه كانت تتعرض       

أن حيتمـل  أن مـصطفى غويكـشه   قـد ثبـت     ال سـيما و    ،مكاملتها األخرية على أهنا حالة طـوارئ      
ــا جــدا   ــا خطــريا وعنيف ــه يف ضــوء الــسجل   . يكــون جمرم ــة أن احلافــل باملــضايقات  وتــرى اللجن

 فإن عدم االستجابة هلذه املكاملـة علـى الفـور جتعـل الـشرطة مـسؤولة عـن         ،لضرب فيما سبق  وا
 .اإلخفاق يف ممارسة احلرص الواجب ومحاية شهيدة غويكشه

 أنه مـن الـضروري يف       ، وهي حمقة يف ذلك    ،وبالرغم من أن الدولة الطرف تؤكد      ٥-١-١٢
احلقــوق واحلريــات األساســية ميثــل االحتجــاز تــدخال غــري مناســب يف  هــل كــل قــضية حتديــد 

ملرتكب أعمال العنف العائلي من قبيل احلق يف حرية التنقل أو يف حماكمة عادلة تـرى اللجنـة،                  
كــب أعمــال  أن حقــوق مرت،كمــا عــربت يف آرائهــا بــشأن بــالغ آخــر يتعلــق بــالعنف العــائلي 

 ة يف احليـــــاة ويف الـــــسالمةحقـــــوق اإلنـــــسان املقـــــرر للمـــــرأ تلغـــــى العنـــــف ال ميكـــــن أن 
أن ســــلوك مــــصطفى غويكــــشه  تــــرى اللجنــــة ،ويف القــــضية احلاليــــة. )٤(والعقليــــة البدنيــــة

__________ 
 .ضد هنغاريا. ت. ، أ٢/٢٠٠٣ من آراء اللجنة بشأن البالغ رقم ٣-٩انظر الفقرة  )٤( 
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كــان املــدعي العــام علــى علــم وللعنــف احلــد األعلــى تعــدى ) والترويــع والــضرب التهديــدات(
هــذا كــان ال ينبغــي للمــدعي العــام أن يــرفض طلبــات الــشرطة بــالقبض علــى     بــذلك، وعلــى

 ٢٠٠٠أغــسطس /آب باحلــادثتني اللــتني وقعتــا يف  مــصطفى غويكــشه واحتجــازه فيمــا يتعلــق 
 .٢٠٠٢ أكتوبر/ األولتشرينو

ــد جــرت مقاضــاته بالقــدر         ٦-١-١٢ ــصطفى غويكــشه ق ــة أن م ويف حــني تالحــظ اللجن
 فإهنـا مـا زالـت ختلـص إىل أن الدولـة      ،الكامل الذي يسمح بـه القـانون لقتـل شـهيدة غويكـشه        

مقـروءة   مـن االتفاقيـة      ٣و  ) و(لغاية  ) ج(و  ) أ( ٢الطرف قد انتهكت التزاماهتا مبوجب املادة       
واحلقـوق ذات الـصلة لـشهيدة        للجنـة    ١٩ من االتفاقيـة والتوصـية العامـة         ١باالقتران مع املادة    

 .غويكشه املتوفاة، وهي احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية والعقلية
تـهكت املـادتني    أن الدولـة الطـرف قـد ان       ا  قـد زعمـ   الـبالغ   وتالحظ اللجنة أن مقدمي      ٢-١٢
 أن تعريـف التمييـز الـوارد يف         ١٩ اللجنة يف توصـيتها العامـة        ذكرتوقد  .  من االتفاقية  ٥و   ١

واعترفـت أيـضا بوجـود صـالت        .  من االتفاقية يشمل العنف القائم على أساس اجلنس        ١املادة  
 ،يف نفـس الوقـت   و. بني املواقف التقليدية اليت تعترب فيها املرأة تابعة للرجل وبني العنف العائلي           

 .ال تربر التوصل إىل نتائج أخرىوالدولة الطرف البالغ بيانات مقدمي ترى اللجنة أن 
 مـن املـادة     ٣إذ تتصرف مبوجب الفقـرة      املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       واللجنة   ٣-١٢
ى أن   تـر  ، من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                ٧

ــاة احلقــائق املعروضــة أمامهــا توضــح وجــود انتــهاك حلقــوق املتوفــاة شــهيدة غويكــشه      يف احلي
 ، مــن االتفاقيــة٣واملــادة ) و(لغايــة ) ج(و ) أ (٢ والــسالمة اجلــسدية والعقليــة مبوجــب املــادة 

يـة  وتقـدم التوصـيات التال     للجنة   ١٩ من االتفاقية والتوصية العامة      ١مقروءة باالقتران مع املادة     
 :الطرف إىل الدولة
تعزيــز تطبيــق ورصــد القــانون االحتــادي للحمايــة مــن العنــف داخــل األســرة     )أ( 

والقانون اجلنـائي ذي الـصلة بالتـصرف مـع احلـرص الواجـب ملنـع العنـف املرتكـب ضـد املـرأة                  
 العقاب املالئم ملن خيفق يف القيام بذلك؛النص على واالستجابة له و

يف مقاضاة مرتكيب أعمال العنـف العـائلي ُبغيـة توجيـه            ة  والسرعتوخي العناية    )ب( 
 فضال عن ضمان استغالل سـبل       ،رسالة إىل اجملرمني واجلمهور بأن اجملتمع يدين العنف العائلي        

لعنـف العـائلي هتديـدا       أعمـال ا   يـشكل فيهـا مرتكـب     االنتصاف اجلنائية واملدنية يف القضايا اليت       
لـى النحـو املناسـب يف اإلجـراء الـذي يتخـذ سـالمة         خطرا للـضحية وكفالـة أن تراعـى أيـضا ع          

املـرأة والتأكيـد علـى أن حقـوق احليـاة ال ميكـن أن تعلـو علـى حقـوق اإلنـسان اخلاصـة بـاملرأة             
 وحقها يف احلياة والسالمة اجلسدية والعقلية؛
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اهليئـة  مـوظفي   سؤولني عـن إنفـاذ القـوانني و       املـ ضمان تعزيز التنسيق فيما بـني        )ج( 
الـشرطة واملـدعون العـامون    (كفالة تعاون مجيع مستويات نظام العدالة اجلنائية  انب   جب القضائية
مع املنظمات غري احلكومية اليت تعمل على محايـة ودعـم النـساء مـن               بصورة اعتيادية   ) والقضاة
 يا العنف القائم على أساس اجلنس؛ضحا

احملــامني تعزيــز بــرامج التــدريب والتثقيــف بــشأن العنــف العــائلي للقــضاة و        )د( 
 ويـشمل ذلـك اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                     ،وموظفي إنفاذ القـوانني   

 . اللجنة والربوتوكول االختياري لالتفاقية١٩والتوصية العامة 
الدولــة الطــرف االعتبــار الواجــب آلراء اللجنــة  تــويل  ،٧ مــن املــادة ٤وطبقــا للفقــرة  ٤-١٢

ىل اللجنة يف غضون ستة أشهر ردا مكتوبا يتـضمن أي معلومـات              وتقدم إ  ،املشفوعة بتوصياهتا 
ويطلــب أيــضا مــن الدولــة الطــرف أن . اوتوصــياهتاللجنــة عــن أي إجــراء متخــذ يف ضــوء آراء 

 وأن تترمجهـا إىل اللغـة األملانيـة وتوزعهـا علـى نطـاق واسـع حـىت                   اوتوصـياهت اللجنـة   تنشر آراء   
 .ات الصلةيصل العلم هبا إىل كافة قطاعات اجملتمع ذ

 
 


