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اللجنة المعنية بالقضــاء على التمييز

ضد المرأة

القرار الـ ا اتتـ تــن اللجنــة بمدجـ المــا ة  )1( 4من البروتدكدل االختيــارا
بشأن البالغ رقم ** *2018/128
بالغ مقدم من:

ك.س (يمثلها المحامي إيرينويس س .كامينسكي)

الشخص المدعي أنه ضحية :صاحبة البالغ

الدولة الطرف:

بولندا

تاريخ البالغ:

 11نيسان/أبريل ( 2017رسالة أولى)

المراجع:

أحيلت إلى الدولة الطرف في  4نيسان/أبريل ( 2018لم تصدر في شكل وثيقة(

تاريخ اعتماد القرار:

 6تموز/يوليه 2020

الموضوع:

عدم بذل الدولة الطرف العناية الواجبة لحماية صاحبة البالغ من العنف العائلي

المسائل اإلجرائية:

اس ـ ــتنباد س ـ ــبل احنتص ـ ــاف المحليةس أن المس ـ ــيلة نبس ـ ــها لم تبح

مواد احتباقية:

( 2أ) و (ج)(-و) و  3و ( 5أ) و 16

البح

وليس ـ ــت يد

في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

م ـ ـ ـ ـ ـواد ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــروتـ ـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـ ــول  )1( 4و (( )2أ)

احختياري:

* اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والسبعين ( 29حزيران/يونيه  9 -تموز/يوليه .)2020
** شـارك في د ارسـة اذا البالغ أعءـاء اللجنة التالية أسـما ام :سالديس أاوسـتا فارساسر وايروكو أايزوكير وتماضـر الرماكر ونيكول
أملينر وسونار بيرسبير وماريون بيثيلر ولويزة شـ ـ ــعاللر وإسـ ـ ــتير إي و اميان  -مشـ ـ ــيليار ونائلة محمد جبرر وايالري سبيديمار ونهلة
حيدرر وداليا لينارتير وروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريو مانالور وليا نادارايار وأرونا ديبي نارينر وآنا بيالييز نيرفاييزر و اندانا رانار ورودا ريدوكر وإل ون

سافاروفر ووينيان سونغر وجينوفيبا تيشيبار وفرانسلين توي  -بودا.

)20-11118 (A

011020

**2011118

141020

CEDAW/C/76/D/128/2018

معلدمات أساسية
-1

ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ اي ك.سر واي مواطنة بولندية ولدت في عام  .1944واي تدعي أنها ض ـ ـ ـ ــحية

انته ــاك بولن ــدا لحقو ه ــا وموجـ ـ

المواد ( 2أ) و (ج)(-و) و  3و ( 5أ) و  16من احتب ــاقي ــة .و ــد دخ ــل

البروتوكول احختياري لالتباقية حيز النباذ والنس ــبة للدولة الطرف في  22آذار/مارس  .2004ويمثل ص ــاحبة
البالغ المحامي إيرينويس س .كامينسكي.
الدقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
1-2

في  27آذار/مارس 1989ر تزوجت صاحبة البالغ من إ.س .وكان لكل منهما أطبال من زواجهما

2-2

وفي  14تموز/يوليه 2005ر أمرت محكمة الدائرة في وارســو والطالب بين صــاحبة البالغ وزوجهار

الس ــابق وعاش ــا معان في منزل ص ــاحبة البالغ .وس ــاعد زوج ص ــاحبة البالغ في إدارة متس ـس ــتها التجارية .و دأ
وعد ذلك في تعاطي الكحول وأصبح عدوانيان وعنيبان مع صاحبة البالغ و ناتها(.)1
وألقت واللوم على الزوج حص ـ ـ ـ انر .واسـ ـ ــتينف زوج صـ ـ ــاحبة البالغ اذا القرار .وفي  21نيسـ ـ ــان/أبريل 2006ر
أيدت محكمة احس ـ ــتفناف في وارس ـ ــو حكم الطالب .وس ـ ــلطت محكمة احس ـ ــتفناف الء ـ ــوء على س ـ ـوابق الزوج

في تعاطي الكحولر وعرضت وعض أعمال العنف العائلي التي ارتكبها.

اإلجراءات الجنائية ضد زوج صاحبة البالغر وما في ذلك الشكاوى سير المجدية التي دمتها
3-2

في  26كانون األول/ديس ــمبر 2003ر ادد الزوج ص ــاحبة البالغ و ناتهار واو تحت تيثير الكحول.

وأُجبرت على دخول سرفة إحدى بنات صاحبة البالغر وكان الزوج على الجان

اآلخر من الباب .ولم تتمكن

ص ـ ــاحبة البالغ من احتص ـ ــال والش ـ ــرطة في ذلك الو ت ألنه كان عليها احنتبار حتى يهدأ سءـ ـ ـ

ولكنها دمت ش ـ ــكوى إلى الش ـ ــرطة في اليوم التالي .وفي  7كانون الثاني/يناير 2004ر س ـ ــح

زوجهار

زوج ص ـ ــاحبة

البالغ  200 000زلوتي من ص ــندوب اس ــتثمار ص ــاحبة البالغ دون إبالسها .و ال لص ــاحبة البالغ فيما وعد

إنه لن يعيد المال إح إذا سـ ـ ـ ـ ــحبت شـ ـ ـ ـ ــكوااا .وسـ ـ ـ ـ ــحبت صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ شـ ـ ـ ـ ــكوااار وفي  30كانون الثاني/

يناير 2004ر أو ف مكت
4-2

المدعي العام في مقاطعة بياسيكسنو اإلجراءات.

وفي  15آذار/مارس 2004ر دمت ص ــاحبة البالغ ش ــكوى أخرى ادعت فيها أن زوجها ادداا اي

و ناتها وأنه سـرب مبلغ  204 783زلوتيا .وأثناء المقابلة التي أجرتها معها الشـرطةر أوضـحت صـاحبة البالغ
أنها سـحبت شـكوااا السـاوقة وسـب

تهديدات زوجها .وفي  5نيسـان/أبريل 2004ر رفءـت شـرطة المقاطعة في

بياسيكسنو مباشرة إجراءاتر مشيرة إلى أن صاحبة البالغ لم تثبت وما يكبي ادعاءاتها والتهديدات.
5-2

وفي  4و  13كانون الثاني/يناير )2(2005ر دمت صـاحبة البالغ شـكوى أخرى إلى مكت

المدعي

العام في مقاطعة بياس ـ ـ ـ ــيكس ـ ـ ـ ــنو ادعت فيها أن زوجها كان من متعاطي الكحول وأنه ادداا م ار انر وتك ار انر اي

و ناتها والقتل وادد وحرب المنزل .وادعت أيءـ ـان أنه أس ــاء معاملتها نبس ــيان وجس ــديان ومنعها من اس ــتخدام الماء
_________________

( )1فعلى ســبيل المثالر ورد في رار محكمة احســتفناف في وارســو المتر  21نيســان/أبريل ( 2006مترجم)ر أن صــاحبة البالغ تعرضـت
للخنق على يد زوجها في عام 1993ر بينما كانت في رحلة تخييم .وفي العام نبســهر صــاك زوجها في وجه ابنة صــاحبة البالغ بينما

اان يمس ـ ـ ــك ب أرس ـ ـ ــها .و اإلض ـ ـ ــافة إلى ذلكر تدعي ص ـ ـ ــاحبة البالغ أن زوجها ام في آذار/مارس  1995بتهديداا اي و ناتها والقتل

وسكين وضرب صاحبة البالغ وابنتها الكبرى .وتم استدعاء الشرطة وا تيد زوجها إلى مركز إلزالة السكر.
( (2ح توضح صاحبة البالغ لماذا دمت اذه الشكوى في مناسبتين منبصلتين.
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السـاخن والتدففة والهاتف .وفي  7شـبا//فبراير 2005ر أجريت مع صـاحبة البالغ مقابلة ذكرت فيها أنها لقة
على س ـ ـ ــالمتها .كما ذكرت للش ـ ـ ــرطة أنها لم تطل

ع ش ـ ـ ــهادة طبية وعد تعرض ـ ـ ــها لالعتداء البدني من بل

زوجها ألنها كانت تشـعر والخجل من كونها ضـحية للعنف العائلي .وفي  8شـبا//فبراير 2005ر واشـر مكت
المدعي العام في مقاطعة بياسيكسنو إجراءات جنائية.

6-2

وعلى الرسم من أن بن ــات ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب ــة البالغ أا ــدت ادع ــاءاته ــا أثن ــاء مق ــابل ــة أجري ــت معهن في

 3آذار/مارس 2005ر فقـد أو بـت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة المقـاطعة اإلجراءات في  19أيار/مايو  2005لعدم كباية األدلة.
وطعنت ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ في اذا القرارر وفي  12تموز/يوليه 2005ر أل ى مكت
رار شرطة المقاطعة.

7-2

المدعي العام في وارس ـ ـ ـ ــو

وفي  19آب/أسس ـ ـ ـ ــطس 2005ر دمت ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ ش ـ ـ ـ ــكوى أخرى ادعت فيها أن زوجها ادد

حياتها و ال إنه س ــيحرب المنزل .وأجريت مقابلة مع ص ــاحبة البالغ في  7أيلول/س ــبتمبر  2005حي

أادت

و ائع ش ـ ــكوااا األولية .وفي  30أيلول/س ـ ــبتمبر 2005ر اتهم زوج ص ـ ــاحبة البالغ واختالس مبلغ 250 000

زلوتي من حس ـ ـ ـ ــاوه المص ـ ـ ـ ــرفي المش ـ ـ ـ ــترك مع ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغر في انتهاك للمادتين  )1( 284و )1( 294

من القانون الجنائير و إس ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة معاملتها من خالل تهديداا وتعنيبها في البترة من  1آذار/مارس  2003إلى
 7أيلول/س ـ ـ ــبتمبر 2005ر في انتهاك للمادة  )1( 207من القانون الجنائي .وطلبت ص ـ ـ ــاحبة البالغ التعجيل
وعقد جلسة احستماع ألنها ح تزال تعيش مع زوجها وكانت تشعر وينها مهددة وحكم تصرفه.

8-2

وسـ ـ ـ ــب

وفي  7آذار/مارس 2006ر طلبت ص ـ ــاحبة البالغ مرة أخرى مباشـ ـ ـرة إجراءات جنائية ض ـ ــد زوجها

العنف البدني الذي ارتكبه في حزيران/يونيه 2005ر والتهديدات والقتل التي وجهها في شـ ـ ـ ــبا//فبراير

وآب/أسس ـ ـ ـ ــطس 2005ر واحعتداءات العامة التي جعلت من الص ـ ـ ـ ــع

عليها العيش وش ـ ـ ـ ــكل طبيعي .وأثناء

المقابلة التي أجرتها معها الش ــرطةر ادعت أن زوجها أش ــار إلى فيس و ال إنه س ــيقطع أرس ــها ور وس بناتها.

وإضـ ــافة إلى ذلكر ادعت أنه د ألحق أيء ـ ـان أض ـ ـ ار انر عمدان وسـ ــيارتها .وفي  26نيسـ ــان/أبريل 2006ر أو بت
ش ــرطة المقاطعة التحقيق وس ــب عدم وجود ش ــهود موض ــوعيينر على الرسم من اإلفادات التي أدلت بها بنات
المدعي العام في المقاطعة في  28نيس ــان/أبريل 2006ر كما أيدته

ص ــاحبة البالغ .و د هأيد اذا القرار مكت
المحكمة المحلية في وارسو  -موكوتو في  25تشرين األول/أاتو ر .2006
9-2

وفي  8آذار/مارس 2006ر أمرت المحكمة المحلية في وارس ـ ـ ـ ــو وإجراء خبيرين في الط

النبس ـ ـ ـ ــي

لبحص من أجـل تحـديـد مـدى أاليـة الزوج للمحـاامـة .وفي  13نيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريـل 2006ر خلص الخبراء إلى أن

اتخاذ رار مسـ ـ ـ ـ ــتنير يسـ ـ ـ ـ ــتدعي فترة أطول من المالحبة السـ ـ ـ ـ ـريرية .وفي  19نيسـ ـ ـ ـ ــان/أبريل 2006ر أمرت
المحكمة المحلية وإيداع الزوج في مستشبى لألمراض النبسية لمدة ستة أسابيع.

 10-2وفي  4أيار/مايو 2006ر بل إيداع زوج صـ ـ ـ احبة البالغ في مسـ ـ ــتشـ ـ ــبى األمراض النبسـ ـ ــيةر اندلع

حريق في منزلهما المش ـ ـ ــترك وتوفي الزوج .ووجدت الش ـ ـ ــرطة رس ـ ـ ــالة انتحار تركها يلوم فيها ص ـ ـ ــاحبة البالغ

و نـاتهـا على ”عـذاوـاتـه“ .وفي  30أيـار/مـايو 2008ر أو ف التحقيق الجنـائي في اـذه المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلـةر وأفـاد مكتـ
المدعي العام في المقاطعة أنه ح يوجد دليل يشير إلى ضلوع طرف ثال

11-2

في الحريق.

وترى ص ــاحبة البالغر واختص ــارر أن الس ــلوك العنيا لزوجها اعترفت وه الس ــلطات بدعوى ما يلي:

(أ) اعترفت المحكمة اإل ليمية في وارس ـ ـ ـ ــور في  14تموز/يوليه 2005ر وين زوجها ارتك

أعمال عنف بدني

ولببي ضـداا وضـد بناتها طوال فترة الزواجس (ب) ورد في حئحة اتهام صـادرة في  30أيلول/سـبتمبر 2005
20-11118
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اتهام لزوجها وارتكاب إسـ ــاءات في البترة من  1آذار/مارس  2003إلى  7أيلول/سـ ــبتمبر 2005س (ج) يشـ ــير

إجراء المـدعي العـام في المقـاطعـة بو ف التحقيق في الحريق في  30أيـار/مـايو  2008إلى أن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـات

المحلية تعتقد أن زوج صـ ـ ــاحبة البالغ أشـ ـ ــعل الحريقر واو ما أادته ححقان المحكمة اإل ليمية في وارسـ ـ ــو في
 7أيار/مايو .2010

الدعوى المدنية ضد الدولة الطرف
 12-2في  20حزيران/يونيه 2007ر رفعت ص ــاحبة البالغ دعوى إض ـرار ض ــد الدولة الطرف تطال

فيها

بتعويض عن قيمـة المنزل ( 595 170زلوتيـا) و تعويءـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات عن أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار سير مـاليـة ( 50 000زلوتي).
وادعت صـ ـ ــاحبة البالغ أن السـ ـ ــلطات لم توفر لها الحماية الكافية من سـ ـ ــلوك زوجها العنيا حتى ولو كانت

على علم وه.

 13-2وفي  7أيار/مايو 2010ر رفء ـ ـ ـ ــت المحكمة اإل ليمية في وارس ـ ـ ـ ــو الش ـ ـ ـ ــكوىر إذ خلص ـ ـ ـ ــت إلى أن

ص ـ ــاحبة البالغ لم تثبت عدم ش ـ ــرتية إجراءات الدولة الطرف .وعلى الرسم من أن المحكمة رأت أن الش ـ ــرطة

أخطــيت في راراــا بو ف اإلجراءات في  19أيــار/مــايو  2005و  26نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريــل 2006ر فقــد رأت أن
صاحبة البالغ لم تثبت وجود عال ة سببية بين تصرف الشرطة سير القانوني والحريق.

 14-2و دمت ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ طعنان في اذا القرار إلى محكمة احس ـ ـ ـ ــتفناف في وارس ـ ـ ـ ــور لكنه ُرفض في
 5أيار/مايو  .2011وأيدت محكمة احس ـ ـ ـ ـ ــتفناف اس ـ ـ ـ ـ ــتنتاجات المحكمة اإل ليمية واس ـ ـ ـ ـ ــتثناء التيايد وين زوج
ص ـ ـ ــاحبة البالغ أش ـ ـ ــعل الحريق  -واو أمر مس ـ ـ ــتحيلر ألنه كان د مات عندما اندلع الحريق .ورأت محكمة
احستفناف أن طعن صاحبة البالغ لم يكن له ما يثبتهر وأنه لم تلحق بها أي أضرار معنوية.

 15-2وفي  26تشـرين األول/أاتو ر 2011ر أي بل الموعد النهائي لتقديم دعوى الطعن والنقض ببءــعة

أيامر أخطر المحامي صـاحبة البالغ وينه لن يقدم طعنا واسـمها .و ال لها إنه يرى أن دعوى الطعن لن تكون

مقبولة ألنهر وفقان لقانون اإلجراءات المدنيةر ح يمكن النبر في المس ـ ـ ـ ــائل المتعلقة ومقبولية األدلة أو والو ائع
في إطار طعن والنقض( .)3وتشـير صـاحبة البالغ كذلك إلى أنهر وفقان لمدونة واعد السـلوك الملزمة في بولندا

في ذلك الو تر ح يجوز لمحام تقديم طعن إذا كان ذلك من شـ ــينه أن ينتهك بوضـ ــوك المقتءـ ــيات التنبيمية

الســارية على اذا النوع من الطعون .وتتكد أن اذا يجعل بدوره القرار الذي يتخذه المحامي او القرار النهائي
عند البت فيما إذا كان من الممكن وما إذا كان ينب ي تقديم طعن  -خاصـ ـ ــة عندما تكون مسـ ـ ــاعدة المحامي

واجبة انونان(.)4

 16-2وفي  26آذار/مارس 2012ر هدمت صـ ـ ــاحبة البالغ طلبان إلى المحكمة األورو ية لحقوب اإلنسـ ـ ــانر
واو طل أعلنت المحكمة عدم مقبوليته في  30آب/أسس ـ ــطس  .)5(2016وخلص ـ ــت المحكمة إلى أن الطل
ُدم في و ت متيخر جدان ورفءته وفقان للمادة  )1( 35و ( )4من احتباقية األورو ية لحقوب اإلنسان.

_________________

( )3تذكر ص ــاحبة البالغ أن المحامي كت لها و دم لها ش ــرحان مس ــتسيء ـان عن س ــب
سير أنها ح تشبع بالسها بنسخة من الرسالة.

اعتقاده وين دعوى الطعن والنقض لن تكون مقبولة.

( )4وفقان للمادة  )1( 871من انون اإلجراءات المدنية.
( )5أُخطرت صاحبة البالغ في  22أيلول/سبتمبر .2016
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الشكدى
1-3

تدعي صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن سـ ـ ـ ـ ــلطات الدولة الطرف لم توفر لها الحماية البعالة من زوجهار منتهكة

بــذلــك المــادة ( 2أ) و (ج)(-و)ر المقروءة وــاح تران مع المــادة  3من احتبــاقيــة .وعلى وجــه التحــديــدر لم تلق
القبض على زوج صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ ولم تبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله عنها

()6

ولم تحاامه على البور أمام محكمة( .)7وتدعي أن

الس ـ ـ ــلطات كانت على علم والعنف الذي تعرض ـ ـ ــت له منذ  10آذار/مارس 2004ر على األ لر عندما دمت

شـ ـ ـ ــكوااا الثانية .وعالوة على ذلكر تالحظ صـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن السـ ـ ـ ــلطات المحلية أ رت في عدة مناسـ ـ ـ ــبات
والس ــلوك العنيا لزوجها .وعلى الرسم من علم الس ــلطات والو ائعر لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاك حقوب
صاحبة البالغ أو للتحقيق في أعمال العنف والمعاقبة عليها(.)8

2-3

وتقول ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة البالغ إن المـادة ( 2ه)ر المقروءة وـاح تران مع المـادة  1من احتبـاقيـةر انتهكـت

عندما لم تعترف السـلطات ومسـتوليتها عن حمايتها .وتتكد أن اذا يثبته عدم تقديمها إيااا تعويءـا مدنيا رسم

اعترافها وعدم شرتية وعض إجراءات الشرطة في  7أيار/مايو .2010
3-3

وتقول صاحبة البالغ إن المادة ( 2د) و (ه)ر المقروءة واح تران مع المواد ( 2و) و ( 5أ) و  16من

احتباقيةر انتهكت وس ـ ـ ــب

عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة للقء ـ ـ ــاء على القوال

النمطية القائمة على نوع

الجنس التي تتثر س ــلبنا على حماية اإلنان من ض ــحايا العنف العائلي .وتدعي ص ــاحبة البالغ أن اذه المش ــكلة
المنهجية ساامت في المو ف التمييزي للسلطات تجااها وفي عجزاا عن توفير الحماية البعالة لها من زوجها.
مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبدلية
1-4

في  4حزيران/يونيـه 2018ر ححبـت الـدولـة الطرف أن البالغ سير مقبول لعـدم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنبـاذ س ـ ـ ـ ـ ـ ــبـل

احنتصاف المحلية.

ح أن صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ لم تقدم طعننا والنقض أمام المحكمة العليا ضـ ـ ـ ـ ــد حكم
2-4
وتالحظ الدولة الطرف أو ن
محكمة احســتفناف .وإضــافة إلى ذلكر لم تقدم صــاحبة البالغ دعوى ضــد شــركة التيمين نب ار للتدمير الذي لحق

ومنزلها .وكان منزل ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ متمننا عليه ض ـ ـ ـ ــد الحوادنر وما في ذلك الحرائق .ودفعت ش ـ ـ ـ ــركة التيمين
لصـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ تعويءـ ـ ـ ـ ـان دره  106 634زلوتيار واو ما يشـ ـ ـ ـ ــكل  50في المائة من القيمة المقدرة .أما وا ي

التعويض فسـ ــيدفع وعد إتمام إجراءات سـ ــمة الممتلكات وبعل طالب صـ ــاحبة البالغ .وتالحظ الدولة الطرف أنه
إذا لم توافق صـاحبة البالغ على التعويض المدفوع لهار يمكنها أن تقدم دعوى مدنية ضـد شـركة التيمين وموج

المادتين  23و  24من القانون المدني .وتدفع الدولة الطرف أيءـ ـنا وين ص ــاحبة البالغ لم تثرر أثناء اإلجراءات
_________________

( (6تقارن صاحبة البالغ حالتها والحاحت المعروضة في ءايا مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي وراوطة حصول المرأة على العدالة
والنياوة عن سويكش ـ ــه وآخرين ض ـ ــد النمس ـ ــا ( )CEDAW/C/39/D/5/2005و ء ـ ــية مركز فيينا للتدخل ض ـ ــد العنف العائلي وراوطة
حص ــول المرأة على العدالة والنياوة عن أاباك وآخرين ض ــد النمس ــا ( .)CEDAW/C/39/D/6/2005وخلص ــت اللجنة إلى أن النمس ــا
انتهكت احتباقية وعدم إلقاء القبض على مرتك

العنف العائلي رسم وجود أدلة وية ض ـ ــده .وفي البقرة  5-1-12من الوثيقة المتعلقة

وقءــية مركز فيينا للتدخل ضــد العنف العائلي وراوطة حصــول المرأة على العدالة والنياوة عن أاباك وآخرين ضــد النمســار رأت اللجنة

أن ”حقوب مرتك

العنف ح يجوز أن تبطل حقوب المرأة في الحياة وفي السالمة البدنية والنبسية“.

( )7تشـ ـ ـ ـ ـ ــير صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ إلى الحاحت التي أو بت فيها الدولة الطرف اإلجراءات ضـ ـ ـ ـ ـ ــد زوجها وإلى عدم كباءة المحكمة عند النبر
في اإلدانة الجنائية لزوجها.

( )8السيدة ف .ك .ضد بل اريا ()CEDAW/C/49/D/20/2008ر البقرة .3-9
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المحليةر أي ادعاءات والتمييز على أس ــاس الجنس .وإذا رأت ص ــاحبة البالغ أنها ض ــحية للتمييزر كان وإمكانها
رفع دعوى أمام المحاام المحلية وموج

القانون المدني .ولكنها لم تستبد من اذه اإلمكانية.

تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبدلية
1-5

في  20تموز/يوليه 2018ر دمت صاحبة البالغ تعليقاتها على مالحبات الدولة الطرف .وتالحظ

أن الدولة الطرف ترى أنها لم تس ـ ــتنبد س ـ ــبل احنتص ـ ــاف المحلية إذ لم تقدم طعنا والنقض لدى المحكمة العليا

ضـ ــد حكم محكمة احسـ ــتفناف .وتشـ ــير إلى أنها كانت ممثلة في اإلجراءات القءـ ــائية ومحام من اختياراا في

إطار المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة القانونية .وتم تقديم نسـ ـ ـ ـ ـ ــخة من حكم محكمة احسـ ـ ـ ـ ـ ــتفناف إلى ذلك المحامي في  26آب/

أسسـ ــطس  .2011وفي  5تش ـ ـرين األول/أاتو ر 2011ر سـ ــيلت محاميها عما إذا كان سـ ــيتقدم وطعن والنقض
في ء ـ ـ ـ ـ ـ ــيتها .ورد المحامي في  26تش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أاتو ر  2011وينه ح توجد أس ـ ـ ـ ـ ـ ــباب تبرر تقديم طعن

والنقض .و د ُدم إليها اذا الرد في اليوم األخير من مهلة الشـ ــهرين لتقديم الطعن والنقض .وتحاجح صـ ــاحبة
البالغ وين الدولة الطرف لم تقدم أي تبسـ ــير للكيسية التي يمكنها بها تقديم طعن والنقض عند انقءـ ــاء المهلة

المحددة للطعن .وتالحظ أيءـ ـ ـ ــا أن الدولة الطرفر في مالحباتها وشـ ـ ـ ــين مقبولية الشـ ـ ـ ــكوى التي دمتها إلى

المحكمة األورو ية لحقوب اإلنسان وأسسها الموضوتيةر المترخة  17حزيران/يونيه  2015والمقدمة في إطار

اإلجراءاتر اتخـذت أريـان معـااس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين إمكـانيـة تقـديم طعن وـالنقضر مقـارنـة وـالرأي الـذي عبرت عنـه في
مالحباتها أمام اللجنةر إذ ترى أن ش ـ ـ ـ ـ ــكوى النقض في ء ـ ـ ـ ـ ــية المدتية كانت س ـ ـ ـ ـ ــتتعلق وحكم نهائي و ابل
للتنبيذر و التالي كانت ســتشــكل انتصــافا اســتثنائيا والطعن .وح ينب ي معاملة المحكمة العليا على أنها محكمة

القانون البولندير يقتص ـ ــر تطبيقه على حاحت

ثالثةر وتش ـ ــكل ش ـ ــكوى النقض اس ـ ــتثناء وليس اعدة .و موج

اسـ ـ ــتثنائية وح يتسـ ـ ــم إح وطاوع تكميلي فيما يتعلق واإلجراءات التي تقام أمام محاام الدرجتين األولى والثانية.

ثم خلصت الحكومة إلى أن المدتية سير ملزمة بتقديم طعن والنقض إلى المحكمة العليا .إذ نبرت محكمتان

من الدرجة األولى والثانية في ء ـ ـ ــيتها( .)9وترى ص ـ ـ ــاحبة البالغ أن المدعي سير ملزم بتقديم طعن والنقض

عندما يكون محامي المساعدة القانونية أبلغ موكله وينه ح توجد فرص للنجاك في المحكمة العليا.

 2-5وتشير صاحبة البالغ أيءان إلى ما ذابت إليه الدولة الطرف من أنه كان ينب ي لها أن ترفع دعوى
ء ـ ــائية على ش ـ ــركة التيمين للحص ـ ــول على تعويء ـ ــات عن تدمير المنزل وبعل الحريق الذي أش ـ ــعله زوجها

الســابق .وتدفع وين شــكوى من اذا القبيل كانت لتوجه ضــد وكيل انوني خاص محدد وما كانت لتعالح أوجه
التقصير وأوجه القصور من جان

3-5

وكاحت الدولة المعنية.

وتشير صاحبة البالغ كذلك إلى ما ذابت إليه الدولة الطرف من أنه كان ينب ي لها أن ترفع دعوى

تمييز .وتشــير إلى أنها رفعت دعوى ءــائية ضــد الدولة وموج

المادة  417من القانون المدني .وفي إطار

اذه اإلجراءاتر ححبت المحاام وعض أوجه القصــور والمخالبات في قيام ســلطات الدولة ويعمال وتقصــيراا
في القيام بهاس سير أنها ححبت أنه ح توجد عال ة سـ ــببية بين تلك األعمال وذلك التقصـ ــير وحقيقة أن زوج

المدتية أضــرم النار في المنزل .و ناء على ذلكر ُرفءــت شــكوااا .واي تدفع وين ســبيل احنتصــاف اذا ليس

والتالي فعاحن أو أنه زائد عن الحاجة نب انر لنتائح اإلجراءات التي س ــبق لها أن اض ــطلعت بها .وتالحظ أيء ــا
أن التمييز جزء ح يتج أز من العنف الجنســاني .ولذلكر فإن ا تءــاء اعتداد ضــحايا العنف الجنســاني ص ـراحة

_________________

( )9المحكمة األورو ية لحقوب اإلنس ـ ــانر ء ـ ــية س ـ ــكرزيك ض ـ ــد بولندا (الطل
وشين المقبولية واألسس الموضوتيةر  17حزيران/يونيه .2015
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وـالتمييز في ادعـاءاتهم أمر ازئـد عن الحـاجـة أو أمر يمثـل من النـاحيـة القـانونيـة إف ارطـا في الجـانـ

الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلي.

وتقول إنها في الدعوى القءـ ـ ــائية التي رفعتها بوصـ ـ ــبها ضـ ـ ــحية للعنف العائلي القائم على نوع الجنس ضـ ـ ــد
الدولة عن المس ـ ــتولية عن الء ـ ــررر وكذلك في ادعاءاتها في اذا الص ـ ــددر أثارت ض ـ ــمنان التمييز الناجم عن
عدم توفير الحماية الواجبةر و التالي استنبدت جميع سبل احنتصاف المحلية المتاحة.
مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس المدضدعية
1-6

في  24تش ـرين الثاني/نوفمبر 2018ر دمت الدولة الطرف مالحباتها وشــين األســس الموضــوتيةر

2-6

و ــد و عــت احنتهــااــات المزعومــة لالتبــاقيــة في األعوام من  2004إلى  .2006ومنــذ ذلــك الحينر

وكررت مالحبتها الساوقة وين البالغ سير مقبول.

وض ـ ــعت الدولة الطرف إطا انر انونيان ش ـ ــامالن لء ـ ــمان أوس ـ ــع حماية ممكنة للمرأة من العنف العائلي .وأدخلت
عدة تعديالت على القانون الجنائي و انون األسـ ـ ـ ـ ـرة وعلى السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات احجتماتية .ومع ذلكر تدرك الدولة
الطرف أنـه حتى بـدء نبـاذ ـانون مكـافحـة العنف العـائلي لعـام 2005ر لم تكن انـاك إجراءات ـانونيـة من اـذا
القبيل في نبامها القانوني لمعالجة العنف العائلي.

3-6

وتتكـد الـدولـة الطرف أن التـدخالت المنزليـة في إطـار ”البطـا ـات الزر ـاء“ في حـاحت العنف العـائلي

اـان ينبمهـار في البترة المعنيـةر األمر ر م  21الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن القـائـد العـام للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطـة في  31كـانون األول/

ديسـ ـ ــمبر  .)10(2002سير أنه إذا لم يكن اناك تدخل منزلير وأبل ت ضـ ـ ــحية العنف العائلي شـ ـ ــخصـ ـ ــيا عن
العنف في مركز للش ــرطةر ح يتعين ملء اس ــتمارة ”البطا ة ألف“ .وح يقع واج

التعاون مع الوكاحت التاوعة

للدولة وايفات الحكم المحلي ومنبمات المجتمع المدني س ـ ــوى على ض ـ ــاوع ش ـ ــرطة الحي المكلف والقء ـ ــية.
وفي السـ ــنوات الخمس عشـ ـرة الماضـ ــيةر ُع بهدل إجراء البطا ات الزر اء ليشـ ــمل جميع اإلجراءات التي يباشـ ــراا
وينبـذاـا ممثلو وحـدات الرعـايـة احجتمـاتيـة واللجـان البلـديـة المعنيـة وـالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي للمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااـل المتعلقـة وـالكحولر
والش ـ ــرطة ومولبو التعليم والرعاية الص ـ ــحية في الحاحت التي توجد فيها أس ـ ــباب معقولة لالش ـ ــتباه في حدون

عنف عائلي.
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ويعــد ــانون مكــافحــة العنف العــائلير الــذي دخــل حيز النبــاذ في  21تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثــاني/نوفمبر 2005

عدل في عام 2010ر أول ص ـ ــك تشـ ـ ـريعي أس ـ ــاس ـ ــي ينبم وش ـ ــكل ش ـ ــامل المس ـ ــائل المتعلقة ومنع العنف
والذي ه
ال لنطاب القانونر وتعريبات العنف العائلي وأفراد األسـرةر وتنبيم نبام
العائلي .وتقدم الدولة الطرف وصـبنا مبصـ ن

المنعر ومسـ ــتوليات ومهام ايفات الحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلير والدعم المقدم لألشـ ــخاص المتيثرين
وــالعنف العــائلي .وعقـ

دخول تعــديــل القــانون حيز النبــاذ في  1آب/أسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطس 2010ر يجوز أن يطلـ

أحــد

ضــحايا العنف العائلي من المحكمة أن تيمر الجاني وم ادرة المســكن المشــترك .و اإلضــافة إلى ذلكر فإن المادة
الجديدة ( 275أ) من انون اإلجراءات الجنائية تتيح اتخاذ تدابير و ائية تتمثل في إصـ ـ ـ ــدار أمر للمتهم وارتكاب

جريمة عنف ضد أحد أفراد األسرة المعيشية وم ادرة المسكن الذي يتقاسمه مع الطرف المتءرر.

 5-6وتشـ ــير الدولة الطرف أيء ـ ـان إلى تعديل انون الشـ ــرطة الصـ ــادر في  6نيسـ ــان/أبريل 1990ر الذي
يءـ ـ ـ ــيا المادة ( 15أ)ر التي تنص على أنه يجوز لءـ ـ ـ ــاوع شـ ـ ـ ــرطة أن يحتجز مرتك العنف العائلي الذي
يشكل تهديدان مباش انر لحياة وصحة ضحية من الءحايا.

_________________

( )10الجريدة الرسمية لمقر الشرطة الوطنيةر العدد 14ر البند .111
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وتحدد حئحة مجلس الوزراء الص ـ ــادرة في  13أيلول/س ـ ــبتمبر  2011وش ـ ــين إجراء البطا ات الزر اء

واسـ ــتمارات البطا ات الزر اء السـ ــارية منذ  18تش ـ ـرين األول/أاتو ر 2011

()11

نطاب أنشـ ــطة جميع الكيانات

الخمسـة المشـاركة في اإلجراء .وتوضـح الدولة الطرف والتبصـيل خطوات وتدخالت ضـبا /الشـرطة في إطار

اذا اإلجراء.

تبعيل األنش ـ ــطة التي تندرج في إطار انون مكافحة العنف العائلي في البرامح الوطنية

7-6

وترد جوان

8-6

وفي البترة المعنيةر كانت تسري أحكام عامة لحماية ضحايا العنف العائلير وح سيما في إطار البصل

لمنع العنف العائلي للبترتين  2016-2006و .2020-2014

الس ـ ـ ــادس والعشـ ـ ـ ـرين من القانون الجنائي وش ـ ـ ــين الجرائم المرتكبة ض ـ ـ ــد األسـ ـ ـ ـرة والوص ـ ـ ــاية .وعالوة على ذلكر

ووفقا للمادة  )2( 58من انون األسـ ـرة والوص ــاية الس ــاري في البترة المعنيةر يجوز للمحكمةر في إطار إجراءات

الطالبر وفي حاحت اســتثنائيةر حي
على طل

لم تطال

يجعل ســلوك شــائن للزوج المعاشـرة أم ار مســتحيالر أن تيمر واإلخالء بناء

من الزوج اآلخر .وتتكد الدولة الطرف أن ملبات ء ـ ـ ـ ـ ــية الطالب تش ـ ـ ـ ـ ــير إلى أن ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ

وطرد زوجها من األسـرة المعيشـية المشـتركة .وفي حكم الطالب الصـادر في  21نيسـان/أبريل 2006ر

لم تبـت المحكمـة في طلـ

من اـذا القبيـل .ولو كـان ـد ـدم مثـل اـذا الطلـ

لكـانـت المحكمـة ملزمـة وـالبـت فيـه.

وتالحظ الدولة الطرف أن محامينا محترفنا مثل صاحبة البالغ أثناء إجراءات الطالب.

 9-6وتتكد الدولة الطرف أن تشـ ـ ـريعها الحالي يوفر إطا انر معياريان فعاحن للحماية من العنف العائلير وأنه
حتى في و ت حدون الو ائعر كان اناك إطار انوني عام يهدف إلى حماية ض ـ ــحايا العنف العائلي .وعليهر
تتكد الدولة الطرف أنها لم تنتهك المادة ( 2أ)(-ج) و (ه)ر المقروءة واح تران مع المادة  1من احتباقية.
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وفيما يتعلق واحنتهااات المزعومة لحقوب صـ ـ ـ ــاحبة البالغ وموج

المادة ( 2أ) و (ج) و (ه) و (و)

والمـادة 3ر المقروءتين وـاح تران مع المـادة  1من احتبـاقيـةر تتكـد الـدولـة الطرف أن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـات تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفـت وفقـان
للقانون .وحتى في حالة حدون تقصـ ــير من جان الشـ ــرطة في نطاب تطبيق األمر ر م  21الصـ ــادر عن القائد

العام للش ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة في  31كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر 2002ر فإن آثار اذا التقص ـ ـ ـ ـ ـ ــير لم تتعلق والء ـ ـ ـ ـ ـ ــرر المالي

(المال المسـ ـ ــروبر الحريق في المنزل) ولم تكن مصـ ـ ــد نار لءـ ـ ــرر سير مالي .وفي اذا الصـ ـ ــددر تشـ ـ ــاطر الدولة

الطرف المحكمة اإل ليمية في وارسـو ومحكمة احسـتفناف في وارسـو رأيهما فيما يتعلق واألسـباب التي يسـتند إليها
الحكمان الص ـ ــادران في  7أيار/مايو  2010و  5أيار/مايو  .2011وفي إطار الدعوى المدنيةر رفعت ص ـ ــاحبة

البالغ دعوى للحصـ ـ ـ ـ ـ ــول على تعويض من خزانة الدولة ( 595 170زلوتيا كتعويض و  50 000زلوتي كجبر

عن األعمال سير القانونية التي ارتكبتها ايفات تاوعة للدولة).
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و امت المحاام المحلية بتحليل المالوسـ ـ ـ ــات على النحو الواج ر وأثبتت عدم وجود صـ ـ ـ ــلة سـ ـ ـ ــببية

اافية بين إامال الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة ومكت

المدعي العام والمحكمة المحلية في أداء واجباتهمر والخس ـ ـ ـ ـ ـ ــائر المتكبدة.

ولم تثبت ص ـ ــاحبة البالغ أن س ـ ــير اإلجراءات في المحكمة المحلية كان سير انوني .فبي جلس ـ ــة احس ـ ــتماع
األولى التي ُعقدت في  8آذار/مارس 2006ر جرى احمتثال لشـ ـ ــر /التصـ ـ ــرف دون تيخير سير مبرر .و ناء
على الرأي البني الذي دمه اثنان من األطباء النبسـ ـ ــيينر تم توجيه زوج صـ ـ ــاحبة البالغ للخءـ ـ ــوع لمالحبة
نبس ـ ـ ـ ـ ــية في  19نيس ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  2006عمال والمادة  203من انون اإلجراءات الجنائيةر وذلك بهدف تحديد

ما إذا كانت لديه القدرة على تحمل المسـ ـ ــتولية الجنائية عن األفعال المرتكبة .و ما أن اذا القرار ابل للطعن
_________________

( (11مجلة القوانين لعام 2011ر العدد 209ر البند .1245
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ح يمكن للمحكمة المحلية إنباذه ما دام لم يص ــبح نهائيان .ولم يعر ل زوج ص ــاحبة البالغ اإلجراءاتر وحء ــر
جلسـ ــتي احسـ ــتماع وخءـ ــع للتقييم النبسـ ــي .وذكرت المحكمة المحلية أنه خالل الدعوى الجنائيةر لم تكن ثمة
مخاوف مبررة من أنه سينبذ تهديداته.
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سير أن المحاام خلصـ ـ ــت إلى أن اإلجراءات التي اتخذتها الشـ ـ ــرطة في المركز واإلجراءات التي اتخذاا

المدعي العام المحلي في بياســيكســنو كانت مبررة جزئيا .وســحبت صــاحبة البالغ و ناتها طل م المالحقة القءــائيةر
وأو ف مكتـ ُ المــدعي العــام المحلي اإلجراءاتر ولم تطعن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبــة البالغ في اــذا القرار .وعالوة على ذلــكر
ححبت المحاام أن صاحبة البالغ لم تطل ر في الشكوى التي دمتها في  15آذار/مارس 2004ر تحريك الدعوى

ضــد زوجها وســب التهديدات الجنائيةر بل وســب ســر ة أموال .ولذلكر لم يتوفر للشــرطة وح المدعي العام األســاس

الالزم لتحريك الدعوى ضـ ـ ـ ـ ــده وسـ ـ ـ ـ ــب ارتكاب أفعال منصـ ـ ـ ـ ــوص عليها في المادة  )1( 190من القانون الجنائي.

وفيما يتعلق وادعاء صـ ـ ــاحبة البالغ أن الشـ ـ ــرطة لم تطبق إجراء البطا ات الزر اءر تتكد الدولة الطرف أن المحاام

نطاب التزام ضـبا /الشـرطة الناشـ عن األمر وما يتجاوز
نطاب تبسـير األمر ر م  .21فقد و عسـعت المحاام
و عسـعت
م
م
معناه الحرفير حي

دمت تبسـي ار مباده أن األمر كان ينب ي أن ُيطبق على لروف صـاحبة البالغ بهدف ضـمان

 13-6ولم يترتـ

على رار و ف التحقيق الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر في  19أيـار/مـايو 2005ر الـذي أاـده المـدعي العـام

سالمة ضحية العنف العائلي في الحاحت التي ح يحدن فيها تدخل من جان الشرطة داخل المنزل.

أثر سـ ـ ــلبي دائم على صـ ـ ــاحبة البالغر ألن المدعي العام لمقاطعة وارسـ ـ ــو
المحلي في  23أيار/مايو 2005ر ٌ
أل ى اذا القرار في  12تموز/يوليه 2005ر واتُهم زوج صـاحبة البالغ وارتكاب عدة جرائم .وخلصـت المحاام

إلى أن الحريق ح يمكن اعتباره أث ار عاديا لتقصــير ســلطات إنباذ القوانين .فقد كان الحادن ذا طاوع اســتثنائي

ولم يكن من الممكن تو عه في إطار الترتي

الطبيعي لألحدان .وحتى لو تم في بداية األمر و ف اإلجراءات

المقامة ضـ ـ ـ ــد زوج صـ ـ ـ ــاحبة البالغ بتهمة سـ ـ ـ ــوء المعاملة واحختالسر فقد ثبت أن الطعن الذي تقدمت وه له

ما يبرره وفععالر إذ ترت
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عليه إل اء رار و ف اإلجراءاتر الذي اُعتبر سير صحيح.

وسعيا إلى حماية الحقوب اإلجرائية للمتهمر واستنادنا إلى األدلة المقدمة من خبيري الط النبسير أُخءع

زوج صــاحبة البالغ للمالحبة النبســية .ويثبت محءــر جلســة احســتماع التي ُعقدت في  8آذار/مارس  2005أن

صــاحبة البالغ لم تكشــف أن زوجها يعاني من البصــام المصــحوب وجنون العبمة إح عندئذ .وكما أادت المحكمة

اإل ليمية في وارسـور لم تكن ثمة أسـبابر أثناء نبر الدعوى أمام المحكمة احبتدائيةر تبرر تطبيق تدبير و ائي على

زوج ص ــاحبة البالغر مثل اححتجاز ران التحقيقر ألنه اس ــتوفى واجباته اإلجرائية ولم يعر ل س ــير الدعوى الجنائية

ويي ش ــكل من األش ــكال .ولم يتس ــن للمحكمة أن تثبت بيقين كامل أن زوج ص ــاحبة البالغ أض ــرم النار في المنزل

ألنه لم يكن على يد الحياة لحبة اشـتعال الحريقر وفقنا لنتائح تشـريح جثته .وعليهر تدفع الدولة الطرف وينه ليسـت
ثمة انتهااات لحقوب صاحبة البالغ المنصوص عليها في مواد احتباقية المذكورة أعاله.

 15-6وفيما يتعلق وادعاءات صـ ــاحبة البالغ وين الدولة الطرف د انتهكت حقو ها المنصـ ــوص عليها في

المواد ( 2د) و (ه) و (و) و ( 5أ) و  16من احتباقيةر نب انر للتقصـ ــير في اتخاذ تدابير فعالة للقءـ ــاء على

القوال النمطية الجنسـ ـ ـ ــانية التي تتثر سـ ـ ـ ــلبان على حماية حقوب اإلنان ضـ ـ ـ ــحايا العنف العائلير تتكد الدولة
الطرف أنهـا تولي أاميـة كبيرة للتـدابير الراميـة إلى القء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على أي والـ نمطيـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيـة لجميع البفـات
المشـ ـ ـ ــمولة وحماية القانون من خالل تقديم الدعم والرعاية إلى المشـ ـ ـ ــاريع التي تنبذاا منبمات سير حكومية.
وتعدد الدولة الطرف أيء ـ ـ ـ ــا الص ـ ـ ـ ــكوك القانونية الدولية التي ص ـ ـ ـ ــد ت عليهار وما فيها اتباقية مجلس أورو ا

للو اية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتباقية إسطنبول).
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 16-6وتتخذ الشــرطة إجراءات لءــمان إعداد مهني شــامل في مجال منع العنف العائلي .ويشــمل التدري

ع حقوب اإلنسـان .وفي تشـرين الثاني/نوفمبر 2013ر
المهني األسـاسـي اإللزامي لجميع ضـبا /الشـرطة موضـو م
أض ـ ــيبت مس ـ ــيلة العنف العائلي إلى منااح التدري األس ـ ــاس ـ ــي واإلداري للش ـ ــرطة .وتء ـ ــمن البرنامح الوطني

للمس ـ ـ ـ ــاواة في المعاملة للبترة  2016-2013أادافان وأولويات وش ـ ـ ـ ــين مكافحة العنف العائلي وض ـ ـ ـ ــمان حماية
الءـحايا .وتم في كانون األول/ديسـمبر  2013إعداد وتنبيذ كتي لءـبا /الشـرطة الذين يتدخلون في حاحت

العنف العـائلير وأدوات وإجراءات لتقييم المخـاطرر وذلـك عقـ تـدريـ ُنبم ألفراد الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطـة على نطـاب البلـد
(تم تدري  35 000ضـ ـ ـ ـ ـ ــاوع شـ ـ ـ ـ ـ ــرطة) .وفي عامي  2013و 2014ر نبمت الوكالة الحكومية للو اية من
المش ـ ـ ــاال المتعلقة والمش ـ ـ ــرو ات الكحولية دورات تدريبية وش ـ ـ ــين مس ـ ـ ــيلة العنف العائلي والجنس ـ ـ ــي المتصـ ـ ـ ـ ل

والمش ـ ـ ـ ــرو ات الكحولية .وخالل البترة 2015-2013ر نبذ المبوض الحكومي المعني والمس ـ ـ ـ ــاواة في المعاملة

مش ـ ـ ــروعان وش ـ ـ ــين حقوب ض ـ ـ ــحايا الجرائم الجنس ـ ـ ــية .كما نبذت الدولة الطرف مبادرات مختلبة من خالل و ازرة
األسرة والعمل والسياسة احجتماتية في البترة .2015-2014
 17-6وتدفع الدولة الطرف وين مطالبة صـ ـ ـ ــاحبة البالغ والتعويض عن تدمير المنزل ح أسـ ـ ـ ــاس لهار ألن
الء ـ ـ ـ ـ ـ ــرر الوا ع لم يكن نتيجة لالنتهااات المزعومة لالتباقيةر كما لم يكن نتيجة أعمال امت بها س ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات

الدولة أو امتنعت عن القيام بها .وعالوة على ذلكر فإن طل

صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ الحصـ ـ ـ ـ ـ ــول على كامل قيمة

المنزل ليس له ما يبررهر إذ ح يمكن اعتباراا المالك الوحيد .وكان المنزل مملوكان ملكية مشـ ـ ـ ـ ـ ــتركة بينها و ين
زوجها وحصــتين متســاويتين .ووفقان لتش ـريعات الدولة الطرف المتعلقة وإنهاء الملكية المشــتركةر تتحول الملكية

المشـتركة إلى ملكية مقتسـمة تنطبق عليها األحكام المتعلقة والملكية المقتسـمة الموروثة .ويمكن أن يكون
حكم
ُ
الطالب النهائي األساس لقيد الملكية المقتسمة في سجل األراضي والراون العقارية لصالح الزوجين الساوقين.

وفي حالة تقسـيم الملكية المشـتركةر لم تكن صـاحبة البالغ سـتحصـل سـوى على نصـف قيمتها أو كان سـيتعين

عليها أن تدفع لزوجها مبل ان مساويان لقيمة حصته.

 18-6وح توجد أسـباب تبرر اعتبار أن صـاحبة البالغ سـيكون لها الحق الحصـري في المنزلر ألنها ليسـت

المـالكـة الوحيـدة للمنزل حتى لو لم يتم تـدميره .ولمـا كـان زوجهـا إ .س ـد توفير فـإن ولـديـه يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحـانر وحكم

القـانونر ورثتـه .وكمـا يتبين من ملبـات القء ـ ـ ـ ـ ـ ــيـةر فال يبـدو أنـه ترك وص ـ ـ ـ ـ ـ ــيـةر و ـالتـالي تنطبق أحكـام اإل ارثـة
القانونية .ويرن األوحد والزوج وحصـص متسـاويةر حي

ح تقل حصـة الزوج عن ر ع التركة وياملها .وأصـبح

طالب صـاحبة البالغ من إ .س .نهائيا في  21نيسـان/أبريل 2006س وتوفي إ .س .في  4أيار/مايو .2006

ولم تعد صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ زوجته وح تسـ ـ ـ ـ ــتطيعر وحكم القانونر أن ترن .وعلى األرجح سـ ـ ـ ـ ــيرثه ولداه .وعليهر
ح يحق لصاحبة البالغ المطالبة بتعويض يعادل قيمة المنزل ويامله.

 19-6وتالحظ الـدولـة الطرف أيء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان أن مطـالبـة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة البالغ وـاابـةر مع م ارعـاة القيمـة التقـديريـة
للممتلكات المحرو ة التي دمتها ش ـ ــركة التيمين .وتطعن ص ـ ــاحبة البالغ في تقدير القيمة وترس ـ ــل إلى الدولة

الطرف المبلغ المتبقي من مطالبتها لتسـ ــديده .وفي اذا الصـ ــددر تتكد الدولة الطرف أنها لم ترفع دعوى ضـ ــد
شـركة التيمين وشـين األضـرار الناجمة عن تدمير المنزل .وكان المنزل متمنا عليهر وما في ذلك ضـد الحريقر

ومبلغ  507 000زلوتي .ودفعت شــركة التيمين إلى صــاحبة البالغ تعويءــا دره  106 634,45زلوتيار واو

مـا يمثـل  50في المـائـة من القيمـة المقـدرةر في حين أن وقيـة التعويض سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـُدفع وعـد إتمـام إجراءات تقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
الممتلكات .ولم تقدم صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أي مطالبات أخرى في اذا الصـ ـ ـ ـ ــددر رسم أن لها الحق في رفع دعوى
ض ــد ش ــركة التيمين أمام محكمة مدنية .وتتكد الدولة الطرف أن ص ــاحبة البالغ تطل
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تعويءان كان ينب ي لها أن تطلبه من خالل إجراءات محلية .وعالوة على ذلكر فهي لم تقدم أدلة إلسناد مبلغ

الءـررر ولكي تحصـل على الحق في كامل الممتلكات المشـتركةر كان يتعين عليها تقديم حكم ءـائي وشـين

تقسـ ــيم الممتلكات المشـ ــتركة وتقسـ ــيم الميران وإل اء الملكية المشـ ــتركةر التي يكون فيها األطراف ورثة إ .س.
وتدفع الدولة الطرف وين صاحبة البالغ لم تتخذ الخطوات المذكورة.

 20-6وتكرر الــدولــة الطرف التــيايــد على مو بهــا وــين البالغ ينب ي أن يعتبر سير مقبول وس ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـ

عــدم

اســتنباد ســبل احنتصــاف المحلية المنصــوص عليها في المادة  )1( 4من البروتوكول احختيارير وسير مقبول

وسب

وضوك استناده إلى أسس سير سليمة وموج

المادة ( )2( 4ج) من البروتوكول احختياري.

تعليقا ت صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس المدضدعية
1-7

في  7نيسـ ـ ــان/أبريل 2019ر دمت صـ ـ ــاحبة البالغ تعليقاتها على مالحبات الدولة الطرف وشـ ـ ــين

2-7

واي تدعي أنه على الرسم من إحراز تقدم كبيرر فإن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير فعالة للقء ـ ـ ـ ــاء

األسس الموضوتية.
على القوال
3-7

النمطية الجنسانيةر التي تتثر سلبان على حقوب اإلنان ضحايا العنف العائلي.

و د انتهكت الدولة الطرف حقو ها المنصوص عليها في المادة ( 2أ) إلى (ج) و (ه)ر المقروءة واح تران

مع المادة  1من احتباقيةر وس ـ ـ ــب عدم تيس ـ ـ ــير س ـ ـ ــبل انتص ـ ـ ــاف انونية فعالة للحماية من العنف العائلي .وأبل ت

الشـ ــرطة عدة مرات وينها كانت ضـ ــحية للعنف العائلي .وفي  27كانون األول/ديسـ ــمبر 2003ر أبل ت الشـ ــرطة أن

زوجها آنذاك اعتدى عليها وادداا .وفي  15آذار/مارس 2004ر أخبرت الشـ ــرطة أنه سـ ــرب منها ماح وادداا اي
و ناتها .وفي  18آب/أسسطس 2005ر أبل ت عن تهديدات زوجها وقتلها وحرب منزلهما .والشرطة إما أنها رفءت

فتح تحقيق أو أو بت التحقيق نتيجة لمس ـ ـ ــائل تقنية انونية .ويجس ـ ـ ــد عدم اس ـ ـ ــتجابتها مثاح على التص ـ ـ ــور النمطي
للمس ـ ــاواةر واو تص ـ ــور كان لزوج ص ـ ــاحبة البالغ اليد العليا فيه على الرسم من س ـ ــلوكه التعس ـ ــبي .و للت سـ ـ لطات

الشرطة من معاناة صاحبة البالغ كءحية للعنف العائلير مما تركها في حالة استءعاف(.)12

و د صـدر أخي نار رار واتهام زوج صـاحبة البالغ وعد سـلسـلة من األحدان التي و عت في عام .2004
4-7
سير أن الش ــرطة أو بت التحقيق في البداية لعدم كباية األدلة .فاس ــتينبت ص ــاحبة البالغ اذا القرار .وفي كانون

األول/ديســمبر 2005ر اضــطرت إلى اســتعجال المحكمة لتحديد موعد لجلســة احســتماع الجنائية لزوجها آنذاك.

و د عقدت اذه الجلسة في  8آذار/مارس 2006ر وأُلزم زوجها وعد ذلك والخءوع لتقييم نبسي.
5-7

وتتكـد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة البالغ أن الـدولـة الطرف كـانـت تبتقر خالل البترة المعنيـة إلى إطـار ـانوني لتوفير

حمـايـة ـانونيـة فعـالـة من العنف العـائلي .و ـد دخـل ـانون مكـافحـة العنف العـائلي حيز النبـاذ في  21تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
الثاني/نوفمبر  .2005وينص اذا القانون على أول تعريا انوني للعنف العائلي.

 6-7ولم تكن ثمة أحكام انونية تبرض على الشرطة التزامان وبتح تحقيق وشين البطا ات الزر اء إذا واجه
حاملواا العنف العائلي في ســياب آخر وخالف التدخل المنزلي .ولم تكن البالسات التي دمها ضــحايا العنف

العائلي وعد و وع الحوادن تنطوي على إجراء البطا ات الزر اء ويي شكل من األشكال.

_________________

كارينيو ضد إسبانيا ()CEDAW/C/58/D/47/2012ر البقرة .4-9
( )12تشير صاحبة البالغ إلى ءية سونزاليس ه
20-11118
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7-7

ولم تتخذ الدولة الطرف التدابير الو ائية المناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة لحماية صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ من العنف العائلي .و لغ

الســلوك العنيا لزوجها ذروته وحرب منزلهما المشــترك في  4أيار/مايو  .2006و د دخل البروتوكول احختياري

حيز النباذ والنســبة لبولندا في  22آذار/مارس  .2004ولذلكر فإن اللجنة مختصــة والنبر في اذا البالغ وكامله
تقريبنا .و د حدثت وعض المسـائل الو ائعية بل بدء نباذ البروتوكول احختياريس ومع ذلكر يجوز للجنة أن تنبر
في اذه الو ائع وقدر ما تُراعي األحدان التي و عت وعد  22آذار/مارس  2004في سيا ها(.)13
8-7

وتطعن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة البالغ في حجـة الـدولـة الطرف التي مبـاداـا أنـه كـان ينب ي لهـا أن تتقـدم وطلـ

لطرد زوجها وموج

المادة  )2( 58من انون األسـرة والوصـاية

 .وتدفع وين اذه اآللية سير فعالة .وتنص

()14

المـادة على إمكـانيـة أن تـيمر المحكمـةر في لروف اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنـائيـةر وطرد الزوج اآلخر من المنزل المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك.

وتالحظ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبــة البالغ أن أمر الطرد المــذكور او جزء من إجراءات الطالب .وح يعتبر نبــامــا ــانونيــا

منبصــال وح واج النباذ على البور – فهو ح يكون واج النباذ إح عندما يكون الطالب نهائيان .وعالوة على
ذلكر فإن الطرد عمالن والمادة  )2( 58ذو طاوع مت ت فقع .وتقرر المحكمة في دعوى منبصــلة كيسية تقســيم

الممتلكات بين الطرفين.

تعديل على انون مكافحة العنف العائلي في  1آب/أسسـطس 2010ر ينص على
 9-7ودخل حيز النباذ
ٌ
إنش ــاء آليات جديدة للطرد يس ــتبيد منها ض ــحايا العنف العائلي .ويس ــمح اذا الحكم للمدعي العام أو المحكمة

وين ييمر وين ُيطرد من المسـ ـ ــكن المشـ ـ ــترك الشـ ـ ــخص الذي يرتك عنبان عائليان .وتءـ ـ ــمن التعديل حكمان آخر
ينص على طرد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص ارتكـ عنبـان عـائليـان خـارج سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاب الـدعوى الجنـائيـة .ولم تكن آليـة القـانون الجنـائي

وح آلية القانون المدني متاحة لصاحبة البالغ و ت و وع األحدان المذكورة أعاله.

 10-7وتدفع صــاحبة البالغ وين الدولة الطرف انتهكت حقو ها المنصــوص عليها في المادة ( 2أ) و (ج)
إلى (و) والمـادة 3ر المقروءتين وـاح تران مع المـادة  1من احتبـاقيـةر وعـدم حمـايتهـا حمـايـة فعـالـة من زوجهـا.

وفي و ــت و وع األحــدانر كــان القــانون يبتقر إلى التــدابير الالزمــة لتنبيــذ الت ازمــات الــدولــة الطرف وموج ـ

احتبـاقيـة تنبيـذان فعـاحن .ولم تـدخـل األحكـام القـانونيـة المتعلقـة وطرد أفراد األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الـذين يرتكبون العنف العـائلي
حيز النباذ حتى  1آب/أسسطس .2010
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إلى جـانـ

وتدفع صـ ــاحبة البالغ وين الدولة الطرف انتهكت حقو ها المنصـ ــوص عليها في المادة ( 2د) و (ه)ر
المـادة ( 2و) والمـادة ( 5أ) والمـادة 16ر المقروءة وـاح تران مع المـادة  1من احتبـاقيـة .وانتهكـت الـدولـة

الطرف حقو ها نب ار لعدم اتخاذاا تدابير فعالة للقءـ ـ ــاء على القوال النمطية الجنسـ ـ ــانيةر التي تتثر سـ ـ ــلبنا على
حقوب اإلنان ضـ ـ ــحايا العنف العائلي .وتتكد صـ ـ ــاحبة البالغ أنه ح تزال اناك أوجه صـ ـ ــور عديدة فيما يتعلق

والحصول على حماية فعالة لإلنان ضحايا العنف العائلي.

_________________

( )13المرجع نبسهر البقرة .4-8
القـانون المـدني لم تكن متزامنـة مع إجراءات الطالب حتى  12حزيران/يونيـه .2008

(ُ )14يالحظ أيء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن آليـة الطرد األخرى وموجـ
ولذلكر لم تكن اذه اآللية األخرى متاحة لصاحبة البالغ.
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 12-7والعنف العائلي منتش ـ ـ ــر في الدولة الطرف .وتش ـ ـ ــير البحون إلى أن  19في المائة من النس ـ ـ ــاء في

بولندا تعرضـ ـ ـ ــن إليذاء بدني أو جنسـ ـ ـ ــي من ش ـ ـ ـ ـريك حالي أو سـ ـ ـ ــابق أو أفراد آخرين( .)15وعالوة على ذلكر

تعرضت  37في المائة من النساء إليذاء نبسي على يد شريك حالي أو سابق(.)16

 13-7واناك نقاش مس ـ ـ ـ ــتمر وش ـ ـ ـ ــين اعتماد الدولة الطرف حتباقية مجلس أورو ا للو اية من العنف ض ـ ـ ـ ــد

النسـ ـ ــاء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتباقية إسـ ـ ــطنبول) والتصـ ـ ــديق عليها .وفي عام 2016ر صـ ـ ــاست و ازرة

العدل طلبان أوليان لالنسحاب من اتباقية إسطنبولر التي لم يتم التصديق عليها إح في عام  .2015و د حاولت
الهيفة التشـ ـريعية في الدولة الطرف س ــن تشـ ـريع لتعزيز زيادة الحماية المتاحة لء ــحايا العنف العائليس إح أن

التشـ ـريع لم ُيسـ ــن .وعالوة على ذلكر فإن مدينة زااو اني دأبت لسـ ــنوات على رفض تنبيذ برنامح لمنع العنف
العائلي وتعيين فر ة عمل متعددة التخصـصــات على النحو الذي يقتءــيه انون مكافحة العنف العائلي .حتى
أن المدينة طعنت في دستورية القانونر ولكن لم يتم تحديد موعد لجلسة احستماع.

العنف العـائلي على وجـه التحـديـد .وح يبي اإليـذاء الجنـائي كمـا او معرف
 14-7وح يجرم القـانون المحلي
م
وموج المادة  207من القانون الجنائير وجميع أركان العنف العائلي وح يشـ ـ ـ ــمل الجرائم األخرى التي تترت

عليها آثار العنف العائلي .وتش ـ ــير المص ـ ــنبات القانونية إلى أن اإليذاء الجنائي على النحو الوارد وص ـ ــبه في

المادة  207ح يشــكل أداة فعالة لمنع العنف العائلي ألن نطا ه ضــيق لل اية( .)17وح تبي جميع أعمال العنف
العائلي ويركان جريمة اإليذاء الجنائي.

 15-7وتطل ص ـ ـ ــاحبة البالغ الحص ـ ـ ــول على س ـ ـ ــبل احنتص ـ ـ ــاف التالية( :أ) أن تُقدم لها تعويء ـ ـ ــات مالية
وفقنا لنتائح اإلجراءات المحلية ذات الصـلةر وتعويءـات سير مالية تتناسـ مع انتهااات حقو هاس (ب) أن تمتنع

الـدولـة الطرف عن احنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـاب من اتبـاقيـة مجلس أورو ـا للو ـايـة من العنف ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والعنف العـائلي

ومكافحتهما (اتباقية إس ــطنبول)س (ج) أن تكبل الدولة الطرف تنبيذ التشـ ـريع الرامي إلى منع العنف العائلي تنبيذنا
اامالن في جميع أنحاء البالدس (د) أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة لتبادي تكرار حدون انتهااات مماثلة

في المسـ ــتقبلس (ه) أن تقوم الدولة الطرف وإعادة النبر في التش ـ ـريعات المحلية ذات الصـ ــلة وتعديلهار وما فيها
القــانون الجنــائير بتجريم العنف العــائلير وكــذلــك النبــام المتعلق وــالتــدابير الو ــائيــة (المــادة ( 275أ) من ــانون

اإلجراءات الجنــائيــة والمــادة ( 11أ) من ــانون مكــافحــة العنف العــائلي)س (و) أن تعزز الــدولــة الطرف تطبيق

اإلطار القانوني القائم لء ـ ــمان أن تمارس الس ـ ــلطات المختص ـ ــة العناية الواجبة وأن تس ـ ــتجي

وفي الو ت المناس ـ ـ

على النحو الالزم

لحاحت العنف العائليس (ز) أن تشـ ــارك الدولة الطرف في حمالت التوتية بهذه المسـ ــيلةر

وأن تعتمد س ــياس ــة عدم التس ــامح مطلقنا إزاء العنف ض ــد المرأة والعنف العائلي على السـ ـواءس (ك) أن تقوم الدولة
الطرف والمالحقة القءـ ـ ـ ــائية لمرتكبي العنف العائلي لتوصـ ـ ـ ــيل رسـ ـ ـ ــالة مباداا أن المجتمع ويس ـ ـ ـ ـره يدين العنف

العائلير ولءـمان اسـتخدام سـبل احنتصـاف الجنائية والمدنية في الحاحت التي يشكل فيها مرتك

العنف العائلي

_________________

(European Union Agency for Fundamental Rights, Violence against women: an EU-wide survey – Main )15

.results (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014), p. 28
( )16المرجع نبسهر الصبحتان  73و .74
M. Płatek, “Legal protection against violence committed against women and domestic violence”, in 17
Preventing Violence against Women, Including Older Women and Women with Disabilities – Analysis and
Recommendations, S. Trociuk, ed., (Warsaw, Office of the Commissioner for Human Rights, 2013), pp. 22

.and 24
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لس ــالمة المرأةر مع التش ــديد على أن

تهديدنا خطي انر للء ــحيةس ( )/أن تكبل الدولة الطرف إيالء احعتبار الواج
حقوب مرتك الجريمة ح تبطل حقوب المرأة في الحياة والس ـ ـ ـ ــالمة البدنية والعقليةس (ي) أن تكافح الدولة الطرف

القوال

النمطية واألفكار السلبية الجنسانية التي تعزز التمييز المتعدد الجوان

ضد المرأة.

المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة
 1-8يجـ على اللجنـة أن تقررر وفقـان للمـادة  64من نبـامهـا الـداخلير مـا إذا كـان البالغ مقبوح وموجـ
البروتوكول احختيــاري لالتبــاقيــة .ويجوز للجنــةر عمال وــالمــادة  66من نبــامهــا الــداخلير أن تقرر النبر في

مقبولية البالغ ومعزل عن أسسه الموضوتية .ويتعين عليهار عمالن والمادة )4( 72ر أن تقوم بذلك بل النبر
في األسس الموضوتية للبالغ.

 2-8وتالحظ اللجنة أن ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ دمت طلبان إلى المحكمة األورو ية لحقوب اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان .سير أن
الطلـ اعتبر سير مقبول ألنـه ُـدم وعـد انقء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الموعـد المحـدد وبترة كبيرة و ـالتـالي لم تنبر المحكمـة في
من بل وليس ـ ــت يد البح

أس ـ ـس ـ ــه الموض ـ ــوتية .ولذلكر فإن اللجنة مقتنعة وين المس ـ ــيلة ذاتها لم تُبح
إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التس ـ ــوية الدوليةر وح ترى ما يمنعها من النبر في المس ـ ــيلة
وموج

3-8

في

المادة ( )2( 4أ) من البروتوكول احختياري.
ذكر اللجنــة وــينــه ح يمكنهــار وموجـ
وتُـ ه

المــادة  )1( 4من البروتوكول احختيــارير النبر في البالغ

ما لم تتيقن من اس ـ ـ ــتنباد جميع س ـ ـ ــبل احنتص ـ ـ ــاف المحلية المتاحة أو من أن تطبيق ُسـ ـ ـ ـبل احنتص ـ ـ ــاف تلك
()18
ذكر اللجنة
سيست رب و تا طويال وصورة سير معقولة أو يكون من سير المرجح أن يوفر انتصافا فعاح  .وتُ ه
وسـ ـواوقها التي تبيد وينه يج

على ص ــاح

البالغ أن يس ــتنبد جميع س ــبل احنتص ــاف المحلية المتاحة ويج

أن يكون ـد أثـار على المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى المحلي جوار احدعـاء المعروض على اللجنـةر وذلـك إلتـاحـة البرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للسلطات و/أو المحاام المحلية لتناول اذا احدعاء(.)19

4-8

وفي اذا الصـ ـ ـ ــددر تالحظ اللجنة تيايد الدولة الطرف أن صـ ـ ـ ــاحبة البالغ لم تسـ ـ ـ ــتنبد جميع سـ ـ ـ ــبل

احنتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف المحليــة المتــاحــةر ألنهــا( :أ) لم تقــدم طعنـان وــالنقض أمــام المحكمــة العليــا ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حكم محكمــة
احسـ ـ ــتفنافس (ب) لم ترفع دعوى ضـ ـ ــد شـ ـ ــركة التيمينس (ج) لم تثر أي ادعاءات وشـ ـ ــين التمييز على أسـ ـ ــاس

الجنس أثن ــاء اإلجراءات المحلي ــة .وتحيع اللجن ــة علم ـان وحجح صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب ــة البالغ ومب ــادا ــا أنه ــا رفع ــت في
عام  2007دعوى إضـرار ضـد الدولة الطرف للمطالبة بتعويض عن قيمة المنزل وتعويءـات سير مالية عن

تقص ـ ــير الدولة الطرف المزعوم في تزويداا والحماية الكافية من س ـ ــلوك زوجها العنيار وأن المحاام المحلية

رفءـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اـذا احدعـاءس وأن محـاميهـا كـان ممثالن لهـا وأنهـا لم تقـدم طعنـان وـالنقضر إذ رر محـاميهـا أنـه ليس
أمـامـه فرص للنجـاكر إذ إن مـدونـة واعـد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك للمحـامين تنص على أنـه ح يجوز لمحـام تقـديم طعن في

حالة انتهاك المقتءــيات التنبيمية في اذا الصــدد .وفيما يتعلق وســبيل احنتصــاف الثانير تحيع اللجنة علمان
وحجة صـاحبة البالغ وينه ح يلبي مقتءـيات شـكوااا المنبورة أمام اللجنة .سير أن اللجنة تالحظ كذلك حجة

_________________

( )18ءية إ .س .و س .ش .ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ()CEDAW/C/60/D/48/2013ر البقرة 3-6ر و ءية ل .ر .ضد جمهورية
مول ــدوف ــا ()CEDAW/C/66/D/58/2013ر البقرة 2-12ر و ءـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة الجمعي ــة البولن ــدي ــة لق ــانون مك ــافح ــة التمييز ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بولن ــدا
()CEDAW/C/73/D/136/2018ر البقرة .4-6

( )19ء ــية ن .ض ــد اولندا ()CEDAW/C/57/D/39/2012ر البقرة 3-6ر و ء ــية الجمعية البولندية لقانون مكافحة التمييز ض ــد بولندا
()CEDAW/C/73/D/136/2018ر البقرة .4-6

14/15

20-11118

CEDAW/C/76/D/128/2018

الـدولـة الطرف وـين ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة البالغ إذا لم توافق على التعويض المـدفوع لهـار كـان وـإمكـانهـا أن ترفع دعوى
مدنية ضد شركة التيمين وموج

القانون المدني.

 5-8امـا تحيع اللجنـة علمـان ومـا جـاء في رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة الـدولـة الطرف من أن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة البالغ لم تثر خالل
اإلجراءات المحلية أي ادعاءات والتمييز على أسـ ـ ـ ــاس الجنس والقوال النمطية الجنسـ ـ ـ ــانية التي أثرت سـ ـ ـ ــلبان
عليهار وأنها لو كانت تش ـ ـ ـ ـ ــعر أنها ض ـ ـ ـ ـ ــحية للتمييزر لكان وإمكانها رفع دعوى أمام المحاام المحلية وموج

القانون المدنير ومع ذلك لم تس ـ ـ ـ ـ ــتبد من اذه اإلمكانية .وتالحظ اللجنة أن احدعاءات التي تثيراا ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة

البالغ أمامها وموج احتباقية لم تُثر على المســتوى المحلير ومن ثم لم تتح للمحاام الوطنية البرصــة للنبر
فيهار واس ـ ـ ــتيبائها إذا ما أ هب
ُا مدت .وفي لل خلو الملف من مزيد من المعلومات أو اإليء ـ ـ ــاحات ذات الص ـ ـ ــلةر

تعتبر اللجنة أن صـ ـ ــاحبة البالغ لم تسـ ـ ــتنبد جميع سـ ـ ــبل احنتصـ ـ ــاف المحلية المتاحة وأن البالغ سير مقبول

وموج
-9
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المادة  )1( 4من البروتوكول احختياري.
و ناء على ذلكر تُ هب
قرر اللجنة:
(أ)

أن البالغ سير مقبول في إطار المادة  )1( 4من البروتوكول احختياريس

(ب)

وأن تُ عبلغ الدولةُ الطرف وصاحبة البالغ بهذا القرار.
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