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معلومات أساسية
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صـ ـ ـ ــاحبة البالغ لل د .ب.ل المواونة السـ ـ ـ ــلوفاكية المولودة فل عام  .1964وتدعل أنها وقعت

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة انتهــاا من دولــة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوفــاكيــا لحقوقهــا اموج ـ

المــادة ( 2ج) و (ه)ل المقروقة اــاالقتران مع

المـادتين  1و ( )1( 16ح) من االتفـاقيـة .وبـالنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة للـدولـة الطرفل فقـد ديلـت االتفـاقيـة حيز النفـاذ فل

 27حزيران/يونيه  1993وديل البروتوكول االيتياري الملحق بها حيز النفاذ فل  17شباط/فبراير .2001

ويمثل صاحب َة البالغ المحامي ُة فاندا دورباكوفا.
الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ

وولد من زواجهما أربعة أوالدل ومنهم
 1-2تقول صاحبة البالغ انها تزوجت ب ـ ـ  ..ب .فل عام ُ .1987
م .ال ي لو من ذوي اإلعاقة .وتقوم صاحبة البالغ حاليا بـرعاية م .بنفسها .ولل عاولة عن العمل ومصدر

ديلها الوحيد لو االس ـ ـ ـ ـ ــتحقاقاي االجتماشيةل امبلغ ش ـ ـ ـ ـ ــهري ينالز  220يورول اما فيه مبلغ  26يورو ال ي

يدفعه ..ب .على سبيل نفقة األوالد .ول ا الديل يقصر دون تلبية احتياجاتها .وولدلا البكر يدعمها ماليا.
2-2

وتقول صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ انه قد ُيصـ ـ ـ ـ ـ ــف لهال ااعتبارلا مشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة فل تعاونية اسـ ـ ـ ـ ـ ــكانيةل شـ ـ ـ ـ ـ ــقة

فل كوشــيتســه .وكان عليها أن تدفع للتعاونية اإلســكانية حصــة مشــاركتها فيها امبلغ ينالز  707يورول كانت
قد اقتضـرته بدون فوائد .وفل وقت ســكن صــاحبة البالغ مع ..ب .فل مســكن واحدل كان  ..ب .يعرضــها

إلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقة المعـاملـة لمـدة وويلـةل حيـر كـان يعتـد ،عليهـا م ار ار وت اررال بـدنيـا ولفظيـال ويهينهـا ويهـددلـا اـالقتـل.

فاضطري رير ما مرة الى ترا بيت الزوجية امعيَّة األوالد ورلى اإلقامة فل مكان يرل اما فل ذلك فل الفترة

من تموز/يوليه  2004الى شـ ـ ـ ــباط/فبراير  .2005وأدين  ..ب .بتهمة االعتداق على زوجه فل  4نيسـ ـ ـ ــان/

أبريل  2007ثم فل  1ب/أرس ـ ــط .2008 ،وال تزال ص ـ ــحة ص ـ ــاحبة البالغ متاثرة من جراق الض ـ ـ

ال ي

كانت عرض ـ ــة له .فهل تعانل من ألم حاد فل الظهر ومن التهاب المفاص ـ ــل ومش ـ ــاكل فل الةهاز الهض ـ ــمل
والقلق واالضطراب االكتئابلل ولل تخضع للعالج النفسل الطويل األمد.

3-2

وتقول صــاحبة البالغ ان المحكمة المحلية فل كوشــيتســه أمريل فل  23أيار/مايو 2006ل بتطليق

ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ من ..ب .وفل  25ذار/مار 2008ل أمري المحكمة المحلية اعدم ديوله الش ـ ـ ـ ـ ــقة لفترة
مؤقتة .وبس ــب

س ــوق الس ــلوا ال ي ارت به  ..ب .أنهت المحكمة المحلية فل  10ذار/مار  2010ايةار

الشـ ـ ـ ــقة وقرري أن تظل صـ ـ ـ ــاحبة البالغ المسـ ـ ـ ــتاجر الوحيد والحائز الوحيد لحصـ ـ ـ ــة المشـ ـ ـ ــاركة فل التعاونية
اإلسكانية .وقضت المحكمة أيضا اانه ال يحق لـ ..ب .الحصول على سكن بديل.

4-2

وتقول صـاحبة البالغ انه نظ ار لعدم وجود اتفال مع صـاحبة البالغ اشـان تقسـيم الممتل اي الزوجية

المش ـ ـ ــتركةل ول

..ب .اجراق التقس ـ ـ ــيم اقرار قض ـ ـ ــائل .ونظري المحكمة المحلية فل كوش ـ ـ ــيتس ـ ـ ــه فل ولبه

اســتنادا الى قيمة حصــة المشــاركة فل التعاونية اإلســكانية .وبعد يصــم ت لفة أعمال اعادة البناقل ُقدري قيمة

الشـقة امبلغ  53 200يورو .ويلصـت المحكمة المحلية الى أن صـاحبة البالغ قد سـالمت فل اكتسـاب حيازة
الش ــقة ألن حص ــة المش ــاركة كانت قد ُيصـ ـص ــت لها وأنها كانت تس ــدد القرن ال ي ُمنع لها لدفع مقبل تلك
الحصة .وأقري المحكمة المحلية اانها حصلت على ميراث قدره  5 158,74يورو وأنها ت فلت بنفقاي األسرة

وباإلنفال على األوالد امفردلال من عام 2003ل وذلك امس ـ ــاعدة أص ـ ــدقائها وأقاربها .وأي ي المحكمة أيض ـ ــا

فل االعتبار أن ..ب قد دبَّر أمر سـ ــكنه الخاأ .وأي ي المحكمة فل الحسـ ــبان أيضـ ــا العنه ال ي ارت به

 ..ب .ضــد صــاحبة البالغ .فقرري تخصــيف نســبة  65فل المائة من الممتل اي الزوجية لصــاحبة البالغ
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ونســبة  35فل المائة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ..ب .وفل  2حزيران/يونيه 2015ل أمري المحكمة المحلية صــاحبة البالغ بدفع
مبلغ  16 814,14يورو الى ..ب .تعويضا له عن فقدانه حصته التشاركية فل التعاونية اإلسكانية.
5-2

وتقول ص ــاحبة البالغ انها اس ــتانفت قرار المحكمة المحليةل مؤكدة أن المحكمة قد جانبت الصـ ـواب

من حيـر الوقـائع والقـانون .ودفعـت اـان المحكمـة انتهكـت حقهـا فل محـاكمـة عـادلـة اـهص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارلـا ق ار ار بتعليـل

رير مقنع اش ـ ـ ــان تقس ـ ـ ــيم الممتل اي الزوجية .ذلك أن الحص ـ ـ ــة المخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة لها لم تتةاوز  15فل المائة.
ولم تفسـ ـ ــر المحكمة رفضـ ـ ــها تطبيق االجتهاد القضـ ـ ــائل ال ي كان ينب ل أن يؤدي بها الى أن تامر الزوجين
السـ ــااقين بتسـ ــوية المنازعة دون الزام صـ ــاحبة البالغ ماليا( .)1وردي المحكمة اإلقليمية فل كوشـ ــيتسـ ــه دعو،
االستئناف فل  8حزيران/يونيه 2016ل مؤكدة من جديد التعليل ال ي بنت عليه المحكمة المحلية قرارلا.

اعد شكو ،الى المحكمة الدستوريةل معتدة فيها اان المحكمتين
 6-2وتقول صاحبة البالغ انها قدمت من ُ
األدنى درجة توصــلتا الى اســتنتاجاي تعســهية ألنهما أصــدرتا ُح ميهما دون تناول دفوع صــاحبة البالغ اشــكل

كامل ولم تبنيا الحكمين على تعليل مقنعل وأن تفسـ ــيرلما للقانون تسـ ــب
البالغ أن حقوقها فل عدم التعرن للتمييزل اما فيه التمييز على أسا

فل الحال لم بها .وادعت صـ ــاحبة

الةن،ل وفل عدم التديل فل تمتعها

السـ ــلمل االممتل ايل وك لك حقوقها فل محاكمة عادلةل وت افؤ وسـ ــائل الدفاعل ومل ية الممتل ايل والمسـ ــاواة

فل الحقول بين الزوجينل والحق فل عــدم التمييز فيمــا يتعلق اــالحقول الم ـ كورة أعاله قــد انتُهكــت .وادعــت
أيضا أنه قد تم انتهاا المادتين ( 2ج) و (ه) و ( )1( 16ح) من االتفاقية.
7-2

وتقول صـ ـ ـ ــاحبة البالغ ان المحكمة الدسـ ـ ـ ــتورية َّ
رديل فل قرارلا الصـ ـ ـ ــادر فل  12تشـ ـ ـ ـرين األول/

أكتوبر2016ل دعو ،اس ــتئنافهال حير قض ــت اان المحكمتين األدنى درجة قد فسـ ـرتا التشـ ـريعاي ذاي الص ــلة
ووبقتالا تفسـ ـ ـ ـ ــي ار وتطبيقا صـ ـ ـ ـ ــحيحينل وأن حكميهما لم يكونا تعسـ ـ ـ ـ ــفيين ولم ينتهكا الحق فل محاكمة عادلة

أو أية حقول أير .،ويلصـ ــت المحكمة الدسـ ــتورية الى أن المحكمتين األدنى درجة قد نف تا المبادن القانونية
المتعلقة بتقسيم الممتل اي الزوجية اما يتمشى والتشريعاي الوونية.
الشكوى
1-3

تدعل صاحبة البالغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة ( 2ج) و (لـ) من االتفاقيةل مقروقة ااالقتران

مع المـادتين  1و ( )1( 16ح)ل اعـدم حمـايتهـا من التمييز الةنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانل من جـانـ

المحـاكم .وقـالـت ان الـدولـة

الطرف قد قص ـ ــري دون اتخاذ جميع التدابير المناس ـ ــبة للقض ـ ــاق على التمييز ض ـ ــد المرأة فيما يتعلق بتقس ـ ــيم
الممتل ـاي الزوجيـة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركـة .فـهعمـال المحكمتين األدنى درجـة للمـادة  150من القـانون المـدنلل اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
المبادن األساسية لتقسيم الممتل ايل اما فل ذلك مبدأ اإلنصافل قد جعل ذلك التقسيم ياليا من المعنى ومن

ال رن .وتقول صـ ـ ــاحبة البالغ انه ال يمكن اعتبار ق ارراي المحاكم الوونية عادلةل نظ ار ل ون التقسـ ـ ــيم تعلق

اقيمة حص ـ ـ ــة المش ـ ـ ــاركة فل التعاونية اإلس ـ ـ ــكانية ولي ،فل ش ـ ـ ــقة فل مليكة ياص ـ ـ ــةل ولم يراع كون ..ب.

قد أس ــاق معاملتها ولم يش ــارا فل تربية أوالدلمال ولم يس ــهم فل اكتس ــاب حق تلك المش ــاركة أو فل اس ــتبقائهل
المسـ ـ ــكراي حتى فقد و يفته .وتر ،صـ ـ ــاحبة البالغ أن تلك الق ارراي قد عرضـ ـ ــتها
وأنه كان يفرط فل تعاول ُ
للتمييز الةنسانل فيما يتعلق احقها فل المل ية وفل معاملتها على قدم المساواة مع زوجها اعد فسخ زواجهما.

__________
( )1تحيل صاحبة البالغ على حكم المحكمة الدستورية الصادر فل  13ذار/مار 2013ل فل مله القضية رقم .I.ÚS 537/2012-37
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وتدعل ص ــاحبة البالغ ك لك اان جميع الش ــروط الالزمة لتخص ــيف حص ــة المش ــاركة فل التعاونية

اإلسـ ـ ــكانية لها دون الزامها بتسـ ـ ــوية مالية مع  ..ب .كانت شـ ـ ــرووا مسـ ـ ــتوفاة .وتقول ان المحكمتين األدنى
درجة لم تعلال رفضـ ـ ــهما األمر ب لك التخصـ ـ ــيف ررم أنه كان يةوز لهما ايتيار ذلك الخيار القانونلل وررم

كون صاحبة البالغ قد ولبت ذلك .وتستنتج صاحبة البالغ اان التعلي ـ ـ ـ ـ ــل ال ي استندي اليه متيَنك المحكمتين
لم يتنـاول المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل القـانونيـة والوقـائعيـة كـاملـة .وتزيـد قـائلـة ان اإلجراقاي اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمري لمـدة ثمـانل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوايل

مما أوال أمد انعدام األمن القانونل.
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وتحـاجج ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة البالغ اـان الق ارراي ال تعك ،اش ـ ـ ـ ـ ـ ــكـل كـاف وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعهـا كـامرأة فل المةتمعل

كما ال تعك ،حالتها الشـخصـية ووضـعها المالل .فاوالل لم تنظر المحاكم فل األوجه العامة لعدم المسـاواة بين
الةنس ـ ـ ـ ــين المتعلقة بتقس ـ ـ ـ ــيم ممتل اي الزوجية .وثانيال لم تعترف ااعثار المحددة لما تعرض ـ ـ ـ ــت له من عنه

جنس ــانل .وثالثال تةاللت المحاكم أوجه التفاوي بين الرجل والمرأة عند فس ــخ الزواجل وأعطت األفض ــلية لحق

 ..ب .فل تسوية مالية ررم مالاساي القضية.
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وتحاجج ص ـ ـ ــاحبة البالغ أيض ـ ـ ــا اان التشـ ـ ـ ـريعاي الوونية ال تنظم اش ـ ـ ــكل كاف تقس ـ ـ ــيم الممتل اي

الزوجيـة فل حـاالي العنه بين الزوجينل ولو أمر متروا لتقـدير المحـاكم وال يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـد البـت فيـه الى قواعـد

ياص ـ ـ ــة به ه الحاالي .وعالوة على ذلكل ال ياي القانون فل االعتبار التمييز ال ي تواجهه المرأة فل س ـ ـ ــول

العمل فل الدولة الطرف وال الفةوة فل األجور بين الرجل والمرأةل التل كانت نسـ ـ ـ ـ ــبتهال فل عام 2015ل تبلغ

 22,1فل المائة فل الفئة العمرية لصـ ــاحبة البالغ .وفل سـ ــلوفاكيا فل عام 2015ل بلغ مؤشـ ــر المسـ ــاواة بين

الةنســين الخاأ االمعهد األوروبل للمســاواة بين الةنســين 52,4ل مما يعنل أن روف تحقيق اإلمكاناي فل
البلد لل أس ـ ـ ـوأ بنس ـ ـ ــبة تنالز  50فل المائة للنس ـ ـ ــاق مقارنة االرجال .ول لك ية

النظر الى انتهاكاي حقول

صـ ـ ــاحبة البالغ فل ضـ ـ ــوق اعثار االقتصـ ـ ــادية التل يخلفها الطالل على المرأةل وال سـ ـ ــيما المرأة التل تتعرن

للعنه الةنسـ ــنل .وتقول صـ ــاحبة البالغ ان اللةنة أعربت عن قلقها فل ل ا الصـ ــدد فل مالحظاتها الختامية

الواردة فل التقرير الةامع للتقارير الدورية الثانل والثالر والرااع للدولة الطرف (.)CEDAW/C/SVK/CO/4
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وتؤكد صـاحبة البالغ أنه كان من رير المنصـه الزامها بدفع مبلغ  16 814,44يورو للرجل ال ي

أس ــاق معاملتها ولم يس ــالم فل تربية أوالدلما أو فل اكتس ــاب حيازة الممتل اي واس ــتبقائها .فهل تس ــكن الش ــقة

يعرن ســبل معيشــتها للخطرد وقد تضــرري صــحتها الى حد
فق ل وال تمتل ها .وعالوة على ذلكل فهن المبلغ ّ
تعول على
كبير نتيةة تعرض ــها إلس ــاقة المعاملة حتى ص ــاري رير قادرة على العمل فل و يفة دائمة .ولل ّ
المسـ ــاعدة المالية التل تتلقالا من أوالدلا البال ين ومن أقاربهال وبدونها لن تتمكن من ت طية حتى احتياجاتها

يمكنها من دفع المبلغ ال ي أُلزمت اه.
األساسية .وب لك فهنها تفتقر الى ديل ّ
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وتؤكد ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أيض ـ ـ ـ ــا أن الدولة الطرف تةاللتل فل قض ـ ـ ـ ــيتها تحديدال التوص ـ ـ ـ ــياي التل

قدمتها اللةنة فل توص ـ ـ ـ ـ ـ ــيتها العامة رقم  )1992( 19اش ـ ـ ـ ـ ـ ــان العنه ض ـ ـ ـ ـ ـ ــد المرأة (HRI/GEN/1/Rev.8ل

الصفحة  )302و توصيتها العامة رقم  )2013( 29اشان اعثار االقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعالقاي

األُس ـ ـ ـ ـ ـرية وعلى فسـ ـ ـ ـ ــخ الزواج ورنهاق العالقاي األس ـ ـ ـ ـ ـرية ( )CEDAW/C/GC/29وفل مالحظاتها الختامية
المتعلقة بتقرير سلوفاكيا الةامع للتقريرين الدوريين الخام ،والساد

 7-3وتطل ص ـ ـ ــاحبة البالغ أن ُيطل
التعويض المناس ـ ـ عن انتهاا حقوقها اموج

(.)CEDAW/C/SVK/CO/5-6

الى الدولة الطرف أن تمنحها تعويض ـ ـ ــاي مناس ـ ـ ــبةل اما فل ذلك
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االتفاقية .وتطل

ص ـ ـى الدولة الطرف اان ت فل
أيض ـ ــا أن تو َ
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تطبيق التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع المتعلق بتقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم الممتل ـاي الزوجيـة وفقـا لالتفـاقيـة وبطريقـة ت فـل حمـايـة المرأة من التمييز

صـ ـ ـى الدولة الطرف ااعتماد تشـ ـ ـريع محدد يكفل
الةنسـ ـ ــانل .وعالوة على ذلكل تطل صـ ـ ــاحبة البالغ أن تو َ
مراعاة امكاناي العمل ااجر واعثار االقتصـ ـ ــادية وريرلا من اعثار الناجمة عن العنه الةنسـ ـ ــانل فل تقسـ ـ ــيم
صـ ـى الدولة الطرف اان ت فل قيام محاكمها وليئاتها
الممتل اي الزوجية .وأييرال تطل ص ــاحبة البالغ أن تو َ
القضـ ـ ــائية بتوفير تدري محدد ومتعمق ومسـ ـ ــتمر اشـ ـ ــان االتفاقية وبروتوكولها االيتياري والتوصـ ـ ــياي العامة
الصادرة عن اللةنة اشان العنه الةنسانل و ثاره االقتصاديةل وأن تنشر على نطال واسع راق اللةنة.
مالحظات الدولة الطرف بش
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المقبولية

فل  7كانون األول/ديسـ ــمبر 2018ل قدمت الدولة الطرف مالحظاتها اشـ ــان المقبوليةل معتدة اكون

اوارلا التشـ ـ ـ ـ ـ ـريعل كاف ومالئم ويكر حقوقا متس ـ ـ ـ ـ ــاوية للمرأة والرجل وفقا اللتزاماي الدولة الطرف اموج

االتفـاقيـة .وتقول ان مبـدأ عدم التمييز قد ُنفـ وفقـا للمـادة  2من االتفـاقيـة والتوص ـ ـ ـ ـ ـ ــيـة العـامة رقم )2010( 28
اشــان االلتزاماي األســاســية للدول األوراف اموج المادة  2من االتفاقية ( .)CEDAW/C/GC/28فالمســاواة

بين الرجل والمرأة فل جميع المسـ ـ ـ ـ ـ ــائل المتعلقة االزواج والعالقاي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـرية منصـ ـ ـ ـ ـ ــوأ عليها فل القانونل

وي َفل ل ال الزوجين نف ،الحقول
اما يتمش ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع المادة  16من االتفاقية ومع التوص ـ ـ ـ ـ ـ ــية العامة رقم ُ .29
المتعلقة االزواج والطالل وتقســيم الممتل اي الزوجية المشــتركةل ويةوز للســلطة القضــائية أن تاي العنه بين

الزوجين فل االعتبار .وقالت الدولة الطرف ان محاكمها قد أكدي الموقه ال ي جاق فل ص ـ ـ ـ ـ ــالع ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة
البالغ فيمــا يتعلق بتقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم الممتل ــاي .وتؤيــد الــدولــة الطرف قرار المحكمــة الــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوريــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر فل

ـعتبر البالغ رير مقبول .وقالت
 12ذار/مار  2016وتخلف الى أنه ينب لل اسـتنادا الى ما تقدمل أن ُي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
الدولة الطرف انها تتفق مع كون صاحبة البالغ قد استنفدي جميع سبل االنتصاف المحلية المتاحة.
تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش
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المقبولية

فل  7ش ـ ــباط/فبراير 2019ل قدمت ص ـ ــاحبة البالغ تعليقاتها على مالحظاي الدولة الطرفل مؤكدة

أن الدولة الطرف لم تعرن أي أس ـ ـ ـ ـ ــباب تبرر عدم المقبوليةل على النحو المبين فل المواد من  2الى  4من

البروتوكول االيتياري .وتدفع صـ ـ ـ ــاحبة البالغ اان محاميتها قدمت بالرا موقعا االنيااة عنهال وأن سـ ـ ـ ــلوفاكيا

دولـة ورف فل االتفـاقيـةل وأن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة البالغ ال تةـادل فل أنهـا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنفـدي جميع س ـ ـ ـ ـ ـ ــبـل االنتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف

المحلية المتاحة .ولل تر ،أيض ـ ــا أن البالغ متوافق مع االتفاقية وأنه لي ،فيه ما يظهر أنه رير مس ـ ــتند الى

أسا

قانونل.

مالحظات الدولة الطرف بش

األسس الموضوعية

1-6

فل  22ب/أرســط2019 ،ل قدمت الدولة الطرف مالحظاتها اشــان األســ ،الموضــوشيةل وولبت

2-6

وترفض ال ــدول ــة الطرفل فل معرن اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارته ــا الى تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع ــاته ــا الووني ــةل ام ــا فل ذل ــك المواد

الى اللةنة أن ترد البالغ لعدم حدوث أي انتهاا لحقول صاحبته.

من  143الى  151من القـانون المـدنلل ادعـاق ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة البالغ اـان القـانون رير كـاف وتمييزي .فـالقـانون
المدنل وقانون األسرة يكفالن الحقول المتساوية ل ال الزوجين فيما يتعلق بتقسيم الممتل اي الزوجية .وبموج

القانون المدنلل ُيعتبر تش ـ ــارا الزوجين فل المل ية المعيار األس ـ ــاس ـ ــل إلقامة عالقاي المل ية بينهما .وتنظم

20-11121
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المادة  151تقسـ ـ ــيم تلك الممتل ايل حير تنف على أن تُقسـ ـ ــم الممتل اي الزوجية المشـ ـ ــتركة االتسـ ـ ــاوي بين

الزوجين (مبدأ المسـ ـ ــاواة فل الحصـ ـ ــف) .وفل الوقت نفسـ ـ ــهل يةوز للمحاكمل عند البت فل مسـ ـ ــالة التقسـ ـ ــيمل

أن تنظر فل مد ،رعاية كل من الزوجين المطلقين لعياله وأسـ ـ ـ ـرتهل ال سـ ـ ـ ــيما فيما يتعلق ااحتياجاي األوالدل
وفل مد ،تلبيته االحتياجاي المشـتركةل وفل نصـي

الممتل اي المشــاعة واســتبقائها .وية

كل منهما من الممتل اي الفردية المسـتخدمة فل اكتسـاب

أيضــا أن يؤي فل االعتبار أن المرأة قد ال ت ون قادرة على اثباي أن

ديلها من العمل يماثل ديل زوجها فل المســالمة فل ش ـراق ممتل اي الزوجية واســتبقائهال نظ ار ألن المرأة فل

سـ ــلوفاكيا عادة ما تظل يارج سـ ــول العمل لعدة سـ ــنواي اعد الوالدة .ولك ال يةوز للمحاكم أن تحيد عن مبدأ
الت افؤ مع االلتزام امبدأ اإلنص ـ ــاف االنس ـ ــبة للزوج اعيرل ال ي يكون ص ـ ــاح

مل ية مش ـ ــتركة أثناق الزواجل

ويكون قد ســالم فل معظم الحاالي اشــلق فل اكتســاب الممتل اي واســتبقائها .وفيما يتعلق بتقســيم الممتل اي

الزوجيةل فهن رعاية األوالد وردارة األسـرة من جان المرأةل تُمنعل قانونال نف ،القيمة التل يمنحها عمل زوجها
المدفوع األجرل مما يضمن لهما احكم الواقع وضعا متساويا فل حقول المل ية.
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وتقول الــدولــة الطرف ك ـ لــك ان المــادة  )1( 705من القــانون المــدنل تنف على أنــه اذا لم يوافق

الزوجان المطلقان اش ـ ــان ش ـ ــقة مس ـ ــتاجرةل تقرر المحكمةل بناق على اقتراح الزوجينل ال اق اإليةار المش ـ ــترا

وتحديد من سـيواصـل السـكن فل الشـقة .ورذا اكتسـ

أحد الزوجين الحق فل ابرام عقد السـتئةار شـقة مشـتركة

قبل الزواجل ينتهل الحق المشـ ـ ـ ــترا فل اإليةار امةرد الطاللل ويظل الحق فل اسـ ـ ـ ــتخدام الشـ ـ ـ ــقة مع الزوج

الـ ي اكتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لـ ا الحق بـدايـة (المـادة  )2( 705و ( .))3وفل حـاالي أير ،من االشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراا فل اإليةـارل

فل حـال عـدم موافقـة الزوجين المطلقينل يةـ

على المحكمـة أن تقررل لـد ،انهـاق العضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركـةل

ااقتراح من أحد الطرفين اش ـ ـ ـ ـ ــان ال اق حق اإليةار فس ـ ـ ـ ـ ــيص ـ ـ ـ ـ ــبع ذلك الطرف المس ـ ـ ـ ـ ــتاجر الوحيد .وبموج

المادة ( 712أ) ()8ل يةوز للمحكمة أن تقرر أن الزوج السـ ـ ــابق ال يحق له اال الحصـ ـ ــول على سـ ـ ــكن بديلل
ولي ،الحص ـ ـ ـ ــول على تعويض عن الس ـ ـ ـ ــكنل اما فل ذلك فل حاالي العنه بين الزوجيين .ويس ـ ـ ـ ــتةي

لا

َّ
يتمكن من مواصـ ـ ـ ــلة عقد اإليةار وحتى
الحكم لضـ ـ ـ ــرورة حماية ودعم النسـ ـ ـ ــاق ضـ ـ ـ ــحايا العنه العائلل حتى

حملهن ع ق االلتزام بتوفير السكن للزوج السابق.
ال ُي َّ
4-6

وقالت الدولة الطرف أيضـا انه يوجد فل سـلوفاكيا نظام للمسـاعدة االجتماشية لمنعدمل الديل وذوي

الديل المحدودَّ .
وتقدم المسـاعدة المتعلقة ااالحتياجاي المادية فل شـكل اعاناي .وبموج

المادة  6من قانون

العملل يتمتع المرأة والرجل االحق فل المساواة فل المعاملة فيما يتعلق االحصول على فرأ العملل واألجرل
والترقيةل والتدري

المهنلل و روف العمل .ويوافق معدل عمالة المرأة فل سـ ـ ـ ـ ـ ــلوفاكيا متوسـ ـ ـ ـ ـ ــطه فل االتحاد

األوروبل .وتتصد ،و ازرة العمل والشؤون االجتماشية واألسرة للمشاكل التل تواجهها األمهاي فل سول العمل

بتقديمها دعما ياص ـ ـ ـ ــا لهنل يش ـ ـ ـ ــمل األمهاي ممن لهن أوالد ص ـ ـ ـ ـ ار .وقالت الدولة الطرف ان تش ـ ـ ـ ـريعاتها

والتدابير التل تتخ لا مؤسساتهال اايتصارل تتفق والتزاماتها اموج
5-6

االتفاقية.

وت رر الدولة الطرف التاكيد على أن البالغ رير مقبول على أسـ ـ ـ ــا

أن المحاكم حكمت لصـ ـ ـ ــالع

تعرضـ ـ ــها للتمييز .وتقول ان البالغ ينب ل أن ُيعتبر
صـ ـ ــاحبة البالغ اشـ ـ ــكل رير متناس ـ ـ ـ ل وبالتالل فهل لم ّ
رير مقبول اموج المادة ( )2( 4ج) من البروتوكول االيتياري.
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وفيما يتعلق اادعاق ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ اموج

المادة ( )1( 16ح) من االتفاقيةل تدفع الدولة الطرف

اان القوانين التل تنظم تقسـ ـ ـ ـ ــيم الممتل اي الزوجية المشـ ـ ـ ـ ــتركة اعد الطالل تتفق مع الفقراي  45الى  47من

التوص ـ ـ ـ ــية العامة رقم  .29فالهدف من التشـ ـ ـ ـ ـريع لو مراعاة ديل كل من الزوجين الس ـ ـ ـ ــااقين ومس ـ ـ ـ ــالمتهما
6/10
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رير المادية فل األس ـ ـرة وفل الممتل اي المش ـ ــتركة عند تقس ـ ــيم الممتل اي .ويش ـ ــكل ذلك تعويض ـ ــا معينا للمرأة
التل تتخ ق ارراي تتعلق اعملها اسـ ــتنادا الى يططها األسـ ـرية .ول ه القضـ ــية تتصـ ــل امسـ ــالة رير مالوفة من
حير أن صـ ــاحبة البالغ قد جلبت للزوجية حصـ ــة أكبر من الممتل اي .ول لكل فهن نهج المحاكم قد يبدو فل

رير صـالحها .ل ن الحكم الصـادر عنهال اذ منع نسـبة  65فل المائة من الممتل اي لصـاحبة البالغل قد أمر

اما يتعد ،مبدأ الت افؤ .وتدفع الدولة الطرف اان التش ـ ـ ـ ــكيك فل مبدأ تس ـ ـ ـ ــاوي حص ـ ـ ـ ــة الزوجين عند تقس ـ ـ ـ ــيم

الممتل اي فل الحاالي الفردية قد يش ـ ـ ـ ـ ــكل س ـ ـ ـ ـ ــااقة يطيرة من ش ـ ـ ـ ـ ــانها أن تض ـ ـ ـ ـ ــر امعظم النس ـ ـ ـ ـ ــاق وتخاله

المادة  13من االتفاقية والتوصية العامة رقم .29
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وفيما يتعلق ااعتداد صـ ـ ــاحبة البالغ اان المحاكم لم تاي مسـ ـ ــالة عدم المسـ ـ ــاواة بين الةنسـ ـ ــين فل

االعتبار فل قضـيتهال تالح الدولة الطرف أن حكم محكمة مقاوعة كوشـيتشـه األول اسـتند الى مبدأ المسـاواة

المسـ ــكرايل
فل حصـ ــف الزوجينل مما يسـ ــمع االنظر فل اسـ ــتثناقاي تسـ ــتند الى عوامل مثل البطالة وردمان ُ

وردارة الممتل اي المش ـ ـ ــتركةل والعنه العائللل والس ـ ـ ــةن .وفل حين أن اكتس ـ ـ ــاب الممتل اي واس ـ ـ ــتبقائها أمران
لامانل فهن مةرد اكتسـ ـ ـ ـ ـ ــاب أحد الزوجين لديل أعلى والمحافظة عليه ال يبرر وجود تقسـ ـ ـ ـ ـ ــيم رير مت اف .

وتحاجج الدولة الطرف اان التقســيمل فل قضــية صــاحبة البالغ تحديدال ُيســتمد من نظر المحاكم فل الةوان
المسـكراي والعنه العائلل
المحددة لقضـيتهال اما فل ذلك المسـالماي المالية فل األسـرة وردمان  ..ب .على ُ

والسـةن .ويالفا لما ادعته صـاحبة البالغ اان المحاكم لم تبت وفقا للقواعدل فهن المحاكم قد يرجت عن مبدأ

الت افؤ اسـ ــب

عوامل تسـ ــب

فيها ..ب .وتالح الدولة الطرف أيضـ ـ ا أن صـ ــاحبة البالغ عملت لمدة سـ ــنة

واحـدة فق أثنـاق الزواجل وأنـهل لو لم تعترف المحكمـة المحليـة برعـايتهـا لألوالد واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة كمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمـة ممـاثلـة

لمس ــالمة  ..ب.ل ال ي عمل يالل معظم فتراي الزواج ووفر لها ديال إلعالة األسـ ـرةل ل ان على المحكمة

أن تقيم تفاوتا فل الحص ـ ـ ــة لص ـ ـ ــالع ..ب .وعلى عك ،ما ادعته ص ـ ـ ــاحبة البالغ اان المحاكم لم تاي فل
االعتبــار عــدم المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بين الةنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينل تخلف الــدولــة الطرف الى أن المحــاكم وبقــت اإلوــار القــانونل

ذي الصلة لصالع صاحبة البالغ.
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وفيما يتعلق اادعاق ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ اموج

المادة ( 2ج) و (ه)ل المقروقة ااالقتران مع المادة 1

من االتفاقيةل اان المحاكم لم تاي فل االعتبار ثار العنه العائلل ال ي تعرضــت له اســب

جنســهال تالح

الدولة الطرف أن محكمة مقاوعة كوشـيتشه أمري احتياويا ..ب.ل فل  25ذار/مار 2008ل اعدم ديول

الشـقة على أسـا

أن صـاحبة البالغ واألوالد معرضـون لخطر اإلسـاقة الفوري اسـب

عنه الزوج .وفل قرارلا

الصـ ـ ــادر فل  10ذار/مار 2010ل أل ت المحكمة المحلية عقد اإليةار المشـ ـ ــترا وعينت صـ ـ ــاحبة البالغ

بوصفها المستاجرة الوحيدة للشقة والحائز الوحيد لحصة المشاركة فل التعاونية اإلسكانية .وقد وبقت القانونل

ال ي يروم حماية مصـ ـ ـ ــالع المرأة التل تتعرن للعنه العائللل فقرري أيضـ ـ ـ ــا عدم تمتيع  ..ب .االتعويض
عن الس ـ ـ ــكن .وكان قد توبع قض ـ ـ ــائيا وأدين اس ـ ـ ــب

س ـ ـ ــلوكه .وتخلف الدولة الطرف الى أن ص ـ ـ ــاحبة البالغ

قد ُحميت من العنه الةنسانل ال ي ارت به السيد . .ب فل حقها.
9-6

وترفض ال ـ ــدول ـ ــة الطرف ادع ـ ــاق صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب ـ ــة البالغ ا ـ ــان القرار ال ـ ـ ي ألزمه ـ ــا ا ـ ــان ت ـ ــدفع مبلغ

 16 814,44يورو قرار رير منصـ ــه ويشـ ــكل تميي از على أسـ ــا

الةن .،ووفقا للقانون وعلى نحو ما أكدته

المحكمـة الـدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوريـةل فـهن لـ ا القرار ال ينـافل المبـادن األيالقيـة لمةرد عـدم مالئمتـه لحـالتهـا االجتمـاشيـة

واالقتصاديةل ول ا ال يشكل فل حد ذاته تميي از جنسانيا ضدلا.
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وترفض الدولة الطرف أيضـا حةة صـاحبة البالغ اشـان عدم كفاية حماية المرأة من الفقر .فصـاحبة
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البالغ لم تتةاوز مدة عملها ســنة واحدة يالل فترة زواجها التل دامت  22ســنةل وايتاري تامين ســبل شيشــها

بوسـ ــائل أير ،رير العمل .وتؤكد الدولة الطرف أن القيام اانشـ ــطة مدرة للديل لو أفضـ ــل شـ ــكل من أشـ ــكال
الحماية من الفقر.

تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش
1-7

األسس الموضوعية

فل  27تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثـانل/نوفمبر 2019ل قـدمـت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة البالغ تعليقـاتهـا على مالحظـاي الـدولـة

الطرف .وباإلش ـ ــارة الى مالحظاتها الس ـ ــااقةل تطعن ص ـ ــاحبة البالغ فل حةة الدولة الطرف اش ـ ــان المقبوليةل
مؤكدة من جديد أنها تعانل من التمييز ألن الدولة الطرف لم تتخ جميع التدابير المناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة لضـ ـ ـ ـ ـ ــمان جعل

تشـ ـ ـ ـ ـ ـريعاتها المتعلقة بتقسـ ـ ـ ـ ـ ــيم الممتل اي المشـ ـ ـ ـ ـ ــتركة بين الزوجين تحمل النسـ ـ ـ ـ ـ ــاق الالتل يعانين من العنه

الةنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانلل وذلـك اـهلزام المحـاكم تحـديـدا اـان تـايـ فل حس ـ ـ ـ ـ ـ ــبـانهـا لـ ا العنه و ثـارهل امـا فل ذلـك مـا يتعلق

اـهمكـانيـة تحقيق ال س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .وررم ـالر األمورل ال يمكن اعتبـار ق ارراي المحـاكم فل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحهـا من النـاحيـة

الحسـ ــابية .وتشـ ـريعاي سـ ــلوفاكيا تتيع حماية رير كافية للنسـ ــاق الالتل يتعرضـ ــن للعنه الةنسـ ــانل .وال صـ ــلة

للمادة  )1( 705و ( 712أ) ( )8من القانون المدنل اقض ـ ـ ـ ـ ـ ــيتها ألنها ال تتعلق بتقس ـ ـ ـ ـ ـ ــيم الممتل اي الزوجية

المشــتركةد وال تتضــمن المادة  150ص ـراحة العنه الةنســانل أو نتائةه ااعتبارلا روفا يتعين على المحاكم

أن تراعيها .وعالوة على ذلكل فهن األثر السـ ــلبل لق ارراي المحاكم ناتج عن كون صـ ــاحبة البالغ ليسـ ــت حتى
مال ة الشقةل بل لل مةرد مستاجرل ولو ما ال تتناوله الدولة الطرف فل مالحظاتها.

وتطعن صــاحبة البالغ فل افادة الدولة الطرف اان عمل صــاحبة البالغ لمدة ســنة واحدة فق أثناق
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زواجهـا كـان من محض ايتيـارلـال وأن ذلـك أد ،الى عةزلـا عن دفع التعويض المـالل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ..ب .وتبين

ادعـاقاي الـدولـة الطرف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق فهمهـا ألثر العنه الةنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانل على حـالتهـا المـاديـةل وتةـالال منهـا للعمـل

رير مـدفوع األجر الـ ي تقوم اـه المرأة اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفتهـا أُ ّمـال وعـدم اعتراف من الـدولـة الطرف اـالتمييز الـ ي تواجهـه
المرأة فل سـ ـ ـ ــول العمل .وقالت صـ ـ ـ ــاحبة البالغ انها كانت تربل أربعة أوالدل من بينهم ولد من ذوي اإلعاقةل

بينما تعانل من اسـ ـ ــاقة المعاملة الةسـ ـ ــدية والنفسـ ـ ــية الشـ ـ ــديدةل اما فل ذلك اإلسـ ـ ــاقة المادية والعزلة والتحكم.

فتدلوري صحتها اسب

اساقة المعاملة تلك .ومن ثمل فهن فرصها لتامين ديل لنفسها لت محدودة.

ردا على اش ـ ــارة الدولة الطرف الى التدابير التل اتخ تها لحماية المرأة من العنه الةنس ـ ــانل
 3-7وأييرال ّ
والتمييز والفقرل تؤكد صاحبة البالغ أن قضيتها توضع أن ل ه التدابير ال َّ
تنف افعالية فل الممارسة العملية.
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة
1-8

اموجـ

يتوجـ ـ

على اللةن ــةل وفق ــا للم ــادة  64من نظ ــامه ــا ال ــدايللل أن تقرر م ــا اذا ك ــان البالغ مقبوال

البروتوكول االيتيـاري .وعمال اـالمـادة )4( 72ل يتعين عليهـا أن تفعـل ذلـك قبـل النظر فل األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،

الموضوشية للبالغ.

وفيمـا يتعلق اـالمـادة  )1( 4من البروتوكول االيتيـاريل تالح اللةنـة أن الـدولـة الطرف ال تعترن

2-8

على كون ص ـ ــاحبة البالغ قد اس ـ ــتنفدي جميع س ـ ــبل االنتص ـ ــاف المحلية المتاحة والفعلية .وتالح أيض ـ ــا أن
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـ

اموج
8/10

البالغ ادعـت بوقوع انتهـاا لالتفـاقيـة أمـام المحكمـة الـدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوريـة .ولـ لـك ال تر ،اللةنـة مـا يمنعهـال

المادة  )1( 4من البروتوكول االيتياريل من النظر فل ل ا البالغ.
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 3-8ووفقا للمادة ( )2( 4أ) من البروتوكول االيتياريل فهن اللةنة مقتنعة اان المس ـ ــالة نفس ـ ــها لم تُبحر
وال يةري احثها اموج أي اجراق ير من اجراقاي التحقيق أو التسوية الدولية.
4-8

وتالح اللةنة ادعاق صـ ـ ـ ــاحبة البالغ اانتهاا المادة ( 2ج) و (ه) من االتفاقيةل مقروقة ااالقتران

مع المادتين  1و ( )1( 16ح) من االتفاقية .ووفقا لص ــاحبة البالغل فهن ق ارراي المحاكمل وال س ــيما ما أمري
اه من تسـ ــوية مالية مع ..ب.ل تشـ ــكل تميي از ضـ ــدلا على أسـ ــا

جنسـ ــها ألن المحاكم لم تعترف على نحو

كاف بوضعها كامرأة فل المةتمع وبآثار اساقة المعاملة التل تعرضت لها .وتالح اللةنة أن صاحبة البالغ
تدفع أيض ــا اان الق ارراي القض ــائية ليس ــت منص ــفةل نظ ار ألن التقس ــيم تعلق اقيمة حص ــة فل المش ــاركة ولي،

اشـقة فل مل يتها الخاصـةل وأن ..ب .أسـاق معاملتهال ولم يسـهم فل تربية األوالد أو فل الحصـول على حق

المش ــاركة فل التعاونية اإلس ــكانية واس ــتبقائهل وأنه فقد و يفته .وتالح اللةنة أيض ــا أن ص ــاحبة البالغ تدفع
اان الدولة الطرف لم تتخ جميع التدابير المناس ـ ـ ـ ــبة لض ـ ـ ـ ــمان جعل تشـ ـ ـ ـ ـريعاتها المتعلقة بتقس ـ ـ ـ ــيم الممتل اي

المش ـ ـ ــتركة بين الزوجين تحمل النس ـ ـ ــاق الالتل يعانين من العنه الةنس ـ ـ ــانلل وذلك اهلزام المحاكم تحديدا اان
تاي فل حسبانها العنه الةنسانل و ثارهل اما فل ذلك ما يتعلق اهمكانية كس
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سبل العيش.

وعالوة على ذلكل تالح اللةنة استنتاجاي الدولة الطرف التل تفيد اان البالغ رير مقبول اموج

المادة ( )2( 4ج) من البروتوكول االيتياريل حير أنه من الواضـ ـ ـ ـ ـ ــع أن البالغ رير مسـ ـ ـ ـ ـ ــتند الى أسـ ـ ـ ـ ـ ــا
ص ـ ـ ـ ــحيع .وتالح اللةنة أيض ـ ـ ـ ــا أن الدولة الطرف تدفع اان المرأة والرجل يتمتعانل اموج

القانونل احقول

متسـاوية فل مسـائل الزواج والعالقاي األسـريةل اما فل ذلك تقسـيم الممتل اي الزوجية المشـتركة .وعالوة على

ذلكل ووفقا للدولة الطرفل فهن قوانينها تس ــمع للس ــلطة القض ــائية االنظر فل العنه بين الزوجين عند الفص ــل
فل تقس ـ ــيم الممتل اي المش ـ ــتركة بين الزوجينل وقد فعلت المحاكم ذلك فل ل ه القض ـ ــيةل حير يصـ ـ ـص ـ ــتل

له ا السـ ـ ــب ل نسـ ـ ــبة  65فل المائة من الممتل اي الزوجية المشـ ـ ــتركة لصـ ـ ــاحبة البالغ ونسـ ـ ــبة  35فل المائة

لزوجها السابق.
6-8

وتش ـ ـ ــير اللةنة الى أن ادعاق ص ـ ـ ــاحبة البالغ يرملل من حير األس ـ ـ ــ ،الموض ـ ـ ــوشيةل الى الطعن

فل أس ــلوب تقييم المحاكم لمالاس ــاي قض ــيتها وتطبيقها القانون الوونل .وتش ــير اللةنة الى أنها ال تحل محل

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلط ــاي الووني ــة فل تقييم الوق ــائع( .)2وتر ،اللةن ــة أن ــه يؤول عموم ــا الى المح ــاكم فل ال ــدول األوراف

فل االتفاقية أن ِّّ
تقيم الوقائع واألدلة وتطبق القانون الوونل فل قضـية اعينها ما لم يثبت للةنة أن ذلك التقييم
كان متحي از أو مسـتندا الى قوال نمطية جنسـانية ضـارة تشـكل تميي از ضـد المرأةل أو كان متعسـفا تعسـفا سـاف ار
أو يبلغ درجة اس ـ ــاقة تطبيق أحكام العدالة .وفل ل ا الص ـ ــددل تر ،اللةنة أنه ال يوجد ما يش ـ ــير الى أن نظر
من ل ا القبيل .وتالح اللةنة أن قرار

ـاا ُه أي عي
محاكم الدولة الطرف فل قضـ ـ ــية صـ ـ ــاحبة البالغ قد شـ ـ ـ َ
المحاكم بتخص ـ ــيف نس ـ ــبة  65فل المائة من الممتل اي الزوجية المش ـ ــتركة لص ـ ــاحبة البالغ ونس ـ ــبة  35فل
المائة لـ ـ ..ب .استند صراحة الى أن ..ب .أساق معاملتهال وأنه لم يسالم اما فيه ال فاية فل اإلنفال على

األس ـ ـ ـرةل وأنه فقد و يفته .وتالح اللةنة أيضـ ـ ــا أن المحكمة اإلقليمية ل وشـ ـ ــيتشـ ـ ــه قد أحاوت علما ااعتداد

صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ اان  ..ب .ينب ل أال يحصـ ـ ـ ـ ـ ــل على أي تعويض ماللل ول نها قرري أن يروج المحكمة

المحلية عن مبدأ الت افؤ لص ـ ـ ــالحها يكفل لمراعاة اس ـ ـ ــاقة  ..ب .معامل َة ص ـ ـ ــاحبة البالغل ورعايتها لألوالدل
ووض ـ ــعها المالل .وعلى ض ـ ــوق ما تقدمل وفل لياب أي معلوماي أير ،ت ون وثيقة الص ـ ــلة به ا الةان من

__________

( )2ا.ا .ضد االتحاد الروسل ()CEDAW/C/72/D/98/2016ل الفقرة .6-8
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مله القض ـ ـ ــيةل تر ،اللةنة أن البالغ رير مش ـ ـ ــفوع اادلة كافيةل ألرران المقبوليةل ومن ثم فهو رير مقبول
اموج

-9
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المادة ( )2( 4ج) من البروتوكول االيتياري.
وبناق على ذلكل تُ ِّّ
قرر اللةنة:
(أ)

َّ
أن البالغ رير مقبول اموج

(ب)

أن ُي َّبلغ ل ا القرار الى الدولة الطرف ورلى صاحبة البالغ.
م

المادة ( )2( 4ج) من البروتوكول االيتياريد
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