األمم املتحد

E/C.12/64/D/19/2016

اجمللس االقتصاد واالجتماعي

Distr.: General
14 November 2018
Arabic
Original: Spanish

اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اآلراء اليت اعتمدهتا اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياار امللحا ابلعهاد
بشأن البالغ رقم *2016/19
املقدم من:

بَلتاساااس ساالراماس ماس فرااد (ميثاادا اميلا ا ااام
خوسف ِ
آخنل غايّغوس غومس)

الشخص املدعى أث ضحفة:

صاحب البالغ

الدالة الط(ف:

إسباثفا

اتسيخ قدمي البالغ:

 ١٦ش(ين الياين/ثو مرب ٢٠١٦

اتسيخ اعتمام الق(اس:

 ٨ش(ين األال/أكتوب( ٢٠١٨

املوضوع:

الط(م من مسكن حمتل مان سرد ملكفة قاثوين

املسائل اإلج(ائفة:

صاارة اليااحفةس ااسااتررام ساابل احملثتةاااف ا لفااةس
اعدم قدمي أملة كا فة لدعم احملمعاءات

املسائل املوضوعفة:

احلق يف سكن حملئق

موام العهد:

١١

موام الربا وكول احملختفاسي:

 ٢ا٣ا )١اا)٢اأ) ااب) ااه)

 ١-١ص اااحب ال اابالغ ت ااو بَلتاس اااس س االراماس ماس فر ااد (ميث ااداا ،)١ات ااو إس ااباين ا رس اافة،
اي ّدع أث ضحفة اثتهاك الدالة الط(ف حقوق مبوجب املاام  ١١مان العهاد امخال الربا وكاول
صاحب البالغ حمام
احملختفاسي حفز الرراذ ابلرسبة إلسباثفا يف  ٥أايس/مايو  ٢٠١٣اميل
َ
 ٢-١ايف تا ه اآلساء ،ااوجز اللةرااة أاحملع املعلومااات ااحلةاام الااط قاادمها الط( ااان ماان مان أن
ع(ب عن اجهات ثظ(تا ت  ،مث ش(ع يف حبد مقبولفة البالغ

__________

*
ا)١

اعتمدهتا اللةرة يف ماسهتا ال(ابعة االستني ا ٢٤أيلول/سبتمرب  ١٢ -ش(ين األال/أكتوب( )٢٠١٨
قدم البالغ األايل ابسم صاحب البالغ اغ غ  ،محاا صااحب الابالغ الساابقة اطلاب صااحبا الابالغ بعدئا
متت إىل املوضوع بةلة عردما قُبل طلبها امل(اجعة
سحب مجفع امعاءات غ غ  ،الط مل عد ّ
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ألف -موجز املعلومات واحلجج اليت قدمها الطرفان
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
 ١-٢حة االت غ غ عل ااى ست اان عق اااسي م اان مة اا(ف خ ااا االبرا ا الش ااعس اإلس ااباين)
ا )Banco Popular Español SAلش(اء عقاس تخ مر مكاميع إلقامتها
 ٢-٢ايف  ٨ش(ين األال/أكتوب(  ،٢٠٠٧س عات را(كة
العقاسيااة ،الااط اثاادات مااع املةاا(ف ،معااول حةااز عقاااسي لاادل ا كمااة احملبتدائفااة سقاام  ٤٣يف
ب(رلوثة ايف  ١١ش(ين األال/أكتاوب(  ،٢٠٠٧قبلات ا كماة طلاب احلةاز العقااسي ،اا ا ت
إج ا(اءات أماا( الااد ع امبوجااب م(سااوم م ا س  ١ش ا(ين األال/أكتااوب(  ،٢٠١٣مرحاات ا كمااة
ر(كة  Proyectos de Desarrollos Activos SLملكفة العقاس بسع(  ١٧٨ ٥٠٠يوسا
Proyectos de Desarrollos Activos

 ٣-٢ايف  ١متوز/يولف ا ا  ،٢٠١٤عقا ااب حماالا ااة ارا االة لطا اا(م القا اااطرني يف املسا ااكن ،أما اا(ت
ا كمة سقم  ٤٣اب ااذ إجا(اءات لطا(متم اادماع ايف  ٢٤متوز/يولفا  ،٢٠١٤علاى إثا( حمااالتني
ارلتني أخ(يني ،ط(مت قوات األمن غ غ اابرتها
 ٤-٢ايف  ١آب/أغس ا ا ااطس  ،٢٠١٤س ا ا ااكن ص ا ا اااحب ال ا ا اابالغ ،مان س ا ا اارد ملكف ا ا ااة ق ا ا اااثوين
أا (خفص ،املرزل ال ي طُ(مت مر محا السابقة ،غ غ  ،بسبب عدم سديدتا أقساط ال(تن
 ٥-٢ايف  ١٩ثفس ااان/أب(يل ( ،٢٠١٦ض اات ا كم ااة احملبتدائف ااة سق اام  ٢٠يف ب(ر االوثة غ(ام ااة
قدستا  ٣يوسا يومفاع ملد ثالثة أره( على صاحب البالغ بسبب جرحة احملستفالء غري املشا(اع،
اأمهلت  ١٥يوماع ملغامس املسكن ،اإحمل ط(م قوات األمن اطعن صاحب البالغ يف تا ا القا(اس
أمام حمكمة ب(رلوثة اإلقلفمفة ( ،يت طعر يف  ١١متوز/يولف ٢٠١٦
 ٦-٢اماا أن صااس القا(اس يائفااع حات طلبات را(كة
العقاسية ،الط متل العقاس حمل الرظ( ،إىل ا كمة سقم  ٢٠أبن أتما( بطا(م صااحب الابالغ اسماع
علااى طلااب ا كمااة ،أ ااامت الشاا(طة أبن العقاااس كاثاات تل ا غ غ آث ا اك ايف  ٢٤ش ا(ين
األال/أكتااوب(  ،٢٠١٦طلباات راا(كة  Proyectos de Desarrollos Activos, S.Lطاا(م صاااحب
الاابالغ اغ غ مان مزيااد ماان التاادخري مبساااعد (قااة مكا حااة الشااغب التابعااة لقااوات الشاا(طة
ال َكتَالثفااة املسااتقلة ازعماات الشاا(كة يف طلبهااا أن صاااحس الاابالغ كااامي يسااته ان حبكاام ا كمااة
سقم  ٢٠من خالل احتالهلما املسكن ابلترااب
Proyectos de Desarrollos Activos, S.L

 ٧-٢ايف  ٧ش ا ا(ين اليا اااين/ثو مرب  ،٢٠١٦اا قا اات ا كما ااة سقا اام  ٢٠علا ااى طلا ااب الشا اا(كة
العقاسية ،بعدما خلةت إىل أن غ غ اصاحب البالغ ،سغم عدم اجاوم أملاة كا فاة يف البداياة
حملهتااام غ غ ابس كاااب جرحااة احملسااتفالء غااري املشاا(اع ،كااامي يترااااابن علااى احااتالل املسااكن
ال ل أم(ت ا كمة بط(ممها ما مل يقدما سرد ملكفة قاثوثفاع حسب األصول
 ٨-٢ايف  ١٥ش(ين الياين/ثو مرب  ،٢٠١٦قادم صااحب الابالغ اغ غ طلاب إعاام ثظا(
يف أم( ا كمة سقم  ٢٠امل يكن هل ا الطلب أث( إيقايف احت اتسيخ قدمي ت ا البالغ ،مل يكن
أم( الط(م قد ثُر
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 ٩-٢ايف  ١٣كاثون الياين/يراي(  ،٢٠١٧قبلت ا كمة سقم  ٢٠طلب إعام الرظا( اعادلت
األم( الةامس يف  ٧ش(ين الياين/ثو مرب  ٢٠١٦على أساس أث حمل مكرها أن أتم( بط(م غ غ
إن مل كن ط( اع يف الدعول
 ١٠-٢اياادع صاااحب الاابالغ أث ا اسااتررد مجفااع ساابل احملثتةاااف ا لفااة املتاحااة ايااد ع يف
ت ا الةادم أبن طعان احلماياة امل قتاة ا )amparoلادل ا كماة الدساتوسية حمل يعاد سابفل اثتةااف
عاحملع حلماية احلق يف ساكن حملئاق ألن تا ا احلاق لافس مان احلقاوس األساسافة الاط دمفهاا مساتوس
الدالة الط(ف
الشكوى
 ١-٣يزعم صااحب الابالغ أن الدالاة الطا(ف اثتهكات حقوقا مبقتياى املاام  ١١مان العهاد
ألن حكاام ا كمااة سقاام  ٢٠ال ا ي يدير ا ابحملسااتفالء غااري املشاا(اع مبوجااب املااام  ٢-٢٤٥ماان
ق اااثون العق ااوابت ك ااان مة ااحوابع أبم اا( ط اا(م يعت ااربه قسا ا(ايع اغ ااري ق اااثوين ا عس اارفاع ،ألثا ا حمل يرا ا
مبقتي اافات احلماي ااة اإلج(ائف ااة ال اواسم يف التعلف ااق الع ااام سق اام ٤ا )١٩٩١بش اادن احل ااق يف الس ااكن
املالئم ايف الرق(  ١٥من التعلفاق العاام سقام ٧ا )١٩٩٧بشادن احلاق يف الساكن املالئام :حااحملت
ا )٢
إخالء املساكن ابإلك(اه
 ٢-٣اي كد صاحب البالغ يف ت ا الةدم أث لكا يبات مسا الفة راخص ماا عان اساتفالء
غااري مشاا(اع مبقتيااى املااام  ٢-٢٤٥ماان قاااثون العقااوابت ،نااب أن يكااون قااد احت اال ،مان
اا(خفص ا ااق األصااول ،عقاااس رااخص آخاا( أا مسااكر أا أي مباار آخاا( يُسااتخدم لغاا( آخاا(
غري اإلقامة أا مكد ف سغماع عن املال بفد أن صاحب البالغ ،يف القيفة حمل الرظ( ،ي(ل
أن العقاس تو مساكر أا مكاان إقامتا ايا(ل أييااع أن رساريه تاو الترساري الوحفاد الا ي يتوا اق
مع احلقوس األساسفة الاط دمفهاا مساتوس الدالاة الطا(ف ااملاام  ١١مان العهاد ،لكرا يسالّم أبثا
جا اااء يف رسا ااري الدال ا ااة الطا اا(ف امله ا اافمن أن مةا ااطلح مك ا ااان اإلقاما ااة ا )moradaيش ا ااري إىل
احملستخدام ال ي يرسب املال الش(ع للعقاس

__________

ا)٢
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رص الرق(  ١٥من التعلفق العام سقم ٧ا )١٩٩٧على ما يل :
ش ااكل احلماي ااة اإلج(ائف ااة املراس اابة اقواع ااد اإلج ا(اءات القاثوثف ااة جواث ااب جوت(ي ااة م اان حق ااوس اإلثس ااان كا ااة،
إحمل أيا رطبق بوج خا فما يتعلاق مبسادلة ميال عملفاات اإلخاالء ابإلكا(اه ،اتا مسادلة ياتم فهاا احملحتةاا
مبار( بعدم كبري من احلقاوس املعا ف هباا يف كاال العهادين الادالفني اخلاصاني حبقاوس اإلثساان ا ا(ل اللةراة أن
اليماميت اإلج(ائفة الط يربغ طبفقها فما يتعلق بعملفات اإلخالء القس(ي ما يل  :اأ) إاتحة (صاة للتشاااس
احلقفق ا ا ما ااع املتيا اا(سينس اب) إرا ااعاس املتيا اا(سين كا ا ااة بشا ااكل ااف امراسا ااب قبا اال املوعا ااد املقا اا(س لإلخا ااالءس
ا ) اإلحاط ااة علما ااع بعملف ااات اإلخ ااالء املق ح ااة ،اعر ااد احملقتي اااء ،ابلغ اا( الب ااديل املق اا(س اس ااتخدام األس
أا املسكن من أجلا  ،علاى أن تاا تا ه املعلوماات مفاع املتيا(سين يف الوقات املراسابس ام) حياوس ماوفرني
حكومفني أا مميلني عرهم أثراء اإلخالء ،اخاصة عردما يتعلق األم( جبماعات من الرااسس ات) التعفاني الةاحفح
هلويااة مجفااع األرااخا ال ا ين يتولااون القفااام بعملفااة اإلخااالءس اا) عاادم القفااام ابإلخااالء عراادما كااون األح اوال
ا ويااة سااف ة بشااكل خااا أا أثراااء اللفاال ،مااا مل يوا ااق املتياا(سان علااى غااري ذل ا س از) ااو ري ساابل احملثتةاااف
القاثوثفةس اا) و ري املساعد القاثوثفة ،عرد اإلمكان ،ملن يكوثون حباجة إلفها من أجل التظلم لدل ا اكم
3
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مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 ١-٤ق اادمت الدال ااة الط اا(ف ،يف  ٢حزي(ان/يوثفا ا  ،٢٠١٧مالحظاهت ااا بش اادن مقبولف ااة ال اابالغ
اأسس ا املوضااوعفة ه ا اا(ل أن الاابالغ غااري مقبااول لعاادم اسااتررام ساابل احملثتةاااف ا لفااة األن
البالغ فات( البطالن ا (ل أيياع أن صاحب البالغ يزعم أن حق يف التمتع حبماياة قياائفة عالاة
ق ااد اثتها ا  ،اكا ا ل مب اادأ ع(يا ا ا (م ااة ،ثظا ا(اع ألن حة اام ا كم ااة سق اام  ٢٠عس اارفة ا ما ا
ا)٤
املاماتن  ٢٤ا ٢٥من الدستوس كال من احلق يف احلماية القيائفة الرعالةا )٣امبدأ ع(ي ا (مة
ااثتهاااك ل ا احلقااوس مكاان أن يسااتتبع قاادمي طلااب إبطااال الاادعول إىل ا كمااة املعرفااة احمكمااة
ب(رلوثة اإلقلفمفة يف القيفة قفد الرظ() ،امن مث قدمي طلب محاية م قتة إىل ا كمة الدستوسية
بتعسا ا حك اام
 ٢-٤ا ش ااري الدال ااة الط اا(ف أييا ااع إىل أن حة اام ص اااحب ال اابالغ املتعلق ااة ّ
ا كمة سقم  ٢٠لفست يف جوت(تا سول عبري عان اعتقاامه أن ماا يعاد اساتفالء غاري مشا(اع قاد
أسفئ رسريه ا الحظ الدالة الط(ف يف ت ا املقام أن الرق(  ١٥من علفق اللةرة العام سقام ٧
ُعاادم اادابري احلمايااة اإلج(ائفااة الااط يربغا  ،مبوجااب العهااد ،أن ةاااحب عملفااات اإلخااالء ،اأن
صاحب البالغ مل يزعم أن السلطات اإلماسية اإلسباثفة ح(مت أايع من دابري احلماية ل
 ٣-٤ا (ل الدالة الط(ف إضا ة إىل ذل أث يربغ س ض البالغ من حفد أسس املوضوعفة
ألث حمل ييبت أي اثتهاك للمام  ١١مان العهاد ا ا ّك( الدالاة الطا(ف أبن الشا ء الوحفاد الا ي
مكاان أن يقااال إن صاااحب الاابالغ أبسه ،ماان بااني اادابري احلمايااة املرةااو علفهااا يف الرقاا( ١٥
ماان علفااق اللةرااة العااام سقاام  ،٧تااو ااجااب ااو ري ساابل احملثتةاااف القاااثوين غااري أن كااال ماان
الطعااون الااط قاادمها صاااحب الاابالغ ااجااوم ساابل اثتةاااف أخاا(ل مل يسااترد مرهااا امياال طلااب
يبني أث مل ُْدَ(م ل احلماية يف القيفة حمل الرظ(
اإلبطال أا احلماية امل قتة) ّ

 ٤-٤اأخا ارياع ،اا(ل الدال ااة الط اا(ف أن رس ااري ص اااحب ال اابالغ للم ااام  ٢-٢٤٥م اان ق اااثون
العق ااوابت ،ات ااو أن عب ااري مك ااان اإلقام ااة ا )moradaيش ااري إىل الش ااخص ال ا ي دت اال العق اااس
رس ااري غ ااري مرطق ا ااحل ااال أن ت ا ا التعب ااري يش ااري إىل طبفع ااة العق اااس م اان اجه ااة ثظ اا( الي ااحفة
حمل ا اين اعلى ت ا إن قاثون العقوابت مفز بني ج(مة احملستفالء غاري املشا(اع ،الاط ُدتال فهاا
عقاس لفس مسكن اليحفة ،ااثتهاك ح(مة السكن ال ي يرطوي على عقوبة أرد ايرشد إذا كان
املسكن ا تل مكان إقامة اليحفة
تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 ١-٥ق ادصم ص اااحب ال اابالغ علفقا ا عل ااى مالحظ ااات الدال ااة الط اا(ف يف سس ااالة م سخ ااة ٢٢
حزي(ان/يوثف ٢٠١٧
 ٢-٥ا فماا يتعلاق بعاادم اساتررام ساابل احملثتةااف ا لفااة ،يشاري صاااحب الابالغ إىل أن ا كمااة
الدسااتوسية مكاان أن تلقااى رااكاال بشاادن اثتهاكااات احلقااوس األساساافة ،مبااا فهااا احلااق يف احلمايااة
القيائفة الرعالة بفد أيا لفسات حمكماة ثقاض مسا الة عان م(اقباة مشا(اعفة القا(اسات الةاامس عان
ا اكم شدن ا كمة الدساتوسية ،فماا اص احلماياة القياائفة الرعالاة ،مع( اة ماا إذا كاثات حمااكم
__________

ا)٣
ا)٤
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البلااد ،بةاا(ف الرظاا( عمااا إذا كاثاات علااى حااق أا علااى خطااد يف رسااريتا القاااثون ا طبفقهااا إايه،
ا مي مهمتهااا املتميلااة يف إقامااة العاادل حبفااد كااون ق(اساهتااا مدعومااة أبملااة حمل أن كااون عساارفة
ابق طلااب احلمايااة امل قتااة عرااد اثتهاااك احلااق يف احلمايااة القيااائفة الرعالااة طلااب إبطااال
انااب أن يسا َ
الاادعول مبقتيااى املااام  ٢٣٨ماان القاااثون األساسا للقياااء و قااع لتلا املااام  ،لكا يُعتاارب عاال
ماان األ عااال القيااائفة ابط االع ،حمل يكر ا أن يساااء طبفااق القاعااد أا َُا ّال هبااا ،باال نااب أحمل كااون
طُبقات أصاالع ايوضااح صااحب الاابالغ أثا مل ياازعم يف بالغا أن قا(اس ا كماة غااري مرطقا  ،باال أن
رسريه صحفح كترسري الدالة الط(ف ،األم( ال ي يتعاس مع العهد االدستوس
 ٣-٥ايق( صاحب البالغ أبث لفس من مس الفة ا كمة الدستوسية أا اللةرة ديد الترسري
الةااحفح لقاااثون العقااوابت اإلسااباين ال ا ل ااإن املساادلة الااط يط(حهااا أمااام اللةرااة ت ا مع( ااة
ما إذا كان الترسري ال ي اختاسه الرظاام القياائ  ،مان باني الترساريين املمكراني للماام ٢-٢٤٥
من قاثون العقوابت ،ا ة(ف مبقتياه ،يتوا ق مع املام  ١١من العهد
 ٤-٥اعن امعاء الدالة الط(ف أن أايع من احلقوس ا مفة مبوجب الرق(  ١٥من التعلفق العام
سقاام  ٧مل يُرته ا  ،ياازعم صاااحب الاابالغ أن قائمااة اليااماميت اإلج(ائفااة يف ل ا الرقاا( لفساات
ر اااملة ،اأن بالغا ا حمل يش ااري إىل اثته اااك التعلف ااق الع ااام سق اام  ٧حس ااب ،ب اال يش ااري إىل اثته اااك
املام  ١١من العهد أيياع
 ٥-٥اييااف صاااحب الاابالغ أن اهلاادف ماان سفاسااة اإلسااكان املطبقااة يف الدالااة الطاا(ف
مل يكاان فسااري مماسسااة احلااق يف السااكن الالئااقس باال علااى العكااس ماان ذل ا  ،أسااهمت يف زايم
ك ااالف اإلس ااكان ايف ف اال ت ا ه الظ اا(اف ،أص اابح احملس ااتفالء عل ااى املس اااكن الش اااغ( املخ اا(
الوحفااد للماواطرني ا اا(امني ماان احلااق يف السااكن الالئااق اهلا ا الساابب ابلا ات ،جعلاات الدالااة
الطاا(ف ماان احملسااتفالء علااى املساااكن الراسغااة ألغ ا(ا سااكرفة ج(مااة ،سغاام أن ذل ا احملسااتفالء
ل اان يُعت اارب ج(م ااة إذا م ااا ُس اا(ت امل ااام  ٢-٢٤٥م اان ق اااثون العق ااوابت رسا ارياع أق اا(ب إىل املع اار
املقةوم يف العهد

ابء -نظر اللجنة يف مقبولية البالغ
 ١-٦قبل الرظ( يف أي امعاء ي(م يف بالغ ما ،ناب علاى اللةراة أن قا(س ماا إذا كاان الابالغ
مقبوحملع أم حمل مبوجب الربا وكول احملختفاسي
 ٢-٦ا اافا اللةرااة علمااع حبةااة الدالااة الطاا(ف الااط ا تب إىل أن الاابالغ غااري مقبااول مبوجااب
املام ٣ا )١من الربا وكول احملختفااسي ،علاى أسااس أن صااحب الابالغ  -اتاو ناامل أبن اثتهااك
حق يف احلماية القيائفة الرعالة ااثتهاك مبدأ ع(ي ا (مة يعومان إىل اساتدحملل ا كماة التعسار
 مل يقاادم طلب ااع إلبطااال الاادعول أا طلب ااع للحةااول علااى احلمايااة امل قتااة إىل ا كمااة الدس ااتوسيةكما افا علمااع حبةام صااحب الابالغ القائلاة إن مسا الفة ا كماة الدساتوسية حمل كمان يف م(اقباة
قاثوثف ااة الق ا(اسات ال ااط تخ ا تا ا اااكم اإلس ااباثفة ،اإن ق اادمي طل ااب احلماي ااة امل قت ااة حملثته اااك احل ااق
يف احلمايااة القيااائفة الرعالااة نااب أن يساابق طلااب إبطااال الاادعول ا الحااظ اللةرااة أث ا مبقتيااى
املام  ٢٣٨من القاثون األساس للقياء ،لك يُعترب عال مان األ عاال القياائفة ابطاالع ،حمل يكرا
أن يساء طبفق القاعد أا َُ ّل هبا ،بل نب أحمل كون قد طُبقت أصالع
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 ٣-٦ا الحااظ اللةرااة أيي ااع أن املساادلة ،يف سأي صاااحب الاابالغ ،لفساات مااا إذا كااان الق ا(اس
ال ا ي ا ا ا كم ااة سق اام  ٢٠غ ااري عق ااالين ،الك اان م ااا إذا ك ااان رس ااريتا يتع اااس م ااع العه ااد
امستوس الدالة الط(ف ا الحظ اللةرة إضاا ة إىل ذلا أن مازاعم صااحب الابالغ ا( با ابحلاق
يف السااكن الالئااق اس باطااع اثفقااع ،األماا( الا ي حمل مكاان الطعاان ف ا يف إطاااس حاال احلمايااة امل قتااة
ل ا ا ،اا(ل اللةرااة أن صاااحب الاابالغ اسااتررد مجفااع ساابل احملثتةاااف املتاحااة ،اأن بالغ ا مقبااول
ا قاع للرق(  ١من املام  ٣من الربا وكول احملختفاسي
 ٤-٦ا فمااا ااص امعاااءات صاااحب الاابالغ أن إماثت ا ب سيعااة احملسااتفالء غااري املشاا(اع غااري
قاثوثف ااة ا عس اارفة ألي ااا س ااترد إىل رس ااري للم ااام  ٢-٢٤٥م اان ق اااثون العق ااوابت يتع اااس م ااع
احلقااوس األساساافة الااط دمفهااا مسااتوس الدالااة الطاا(ف ااملااام  ١١ماان العهااد ،اافا اللةرااة علمااع
مبا ذتبت إلف الدالة الط(ف من أن تا ه احملمعااءات فاات( الابطالن احمل اربتن علاى أي اثتهااك
للحقااوس الااط ياارص علفهااا العهااد ا الحااظ أن امعاااءات صاااحب الاابالغ ،ماان حفااد ا ااوت(،
لق بظالل من الش على رسري ا كمة سقم  ٢٠اا كمة اإلقلفمفة القاثون الوطين ،حمل سافما
مااا يتعلااق مبساادلة ديااد مااا إذا كااان مكاان ع(يا احملسااتفالء غااري املشاا(اع ،اسااتيراءع ،ع(يرااع يُعرااى
اخص ال ا ي دتاال عقاااساع لفتخ ا ه مسااكراع ا شااري اللةرااة يف ت ا ا الةاادم
مع ا ماان املالحقااة الشا ُ
إىل اجتهامت ااا الا ا ي ي اارص عل ااى أن مهمته ااا ،عر اادما رظ اا( يف البالغ ااات ،قتة اا( عل ااى لف اال
ما إذا كاثت الوقائع امل كوس  ،مبا فها طبفق القاثون الوطين ،كش عن اثتهاك الدالاة الطا(ف
احلقااوس احملقتةااامية أا احملجتماعفااة أا اليقا فااة املرةااو علفهااا يف العهااد ،اأث ا يقااع علااى عااا ق
حماااكم الاادال األط ا(اف يف املقااام األال قفاافم الوقااائع ااألملااة يف كاال قياافة علااى حااد  ،اك ا ل
رسااري الق اواثني الواجبااة التطبفااقا )٥الاافس مطلااوابع ماان اللةرااة سااول أن قاا(س مااا إذا كااان قفاافم
األملااة أا رسااري القاااثون الااوطين املطبااق يف القياافة موضااع الرظاا( يرطااوي علااى اثتهاااك حااق ماان
احلقاوس الااط يارص علفهااا العهادا )٦اعلااى تا ا ،يقااع علاى عااا ق صااحب الاابالغ يف املقااام األال
مس ا الفة إماادام اللةرااة مبعلومااات اابئااق كر ا إلثبااات أن إحاادل ل ا احلاااحملت رطبااق علااى
قي اافت اثظ اا(ت اللةر ااة يف إ ااامات ص اااحب ال اابالغ ،مب ااا فه ااا الق ا(اسان الة ااامسان ع اان ا كم ااة
سقاام  ٢٠اا كمااة اإلقلفمفااة يف  ١٩ثفسااان/أب(يل  ٢٠١٦ا ١١متوز/يولف ا  ٢٠١٦علااى الت اوايل،
وجدت أيا حمل يبت أن اإلماثة رابتها ل العفوب
 ٥-٦امكاان القااول إن صاااحب الاابالغ يف الواقااع حمل نااامل أبن قيااا الدالااة الطاا(ف أسااا اا
رسري القاثون الوطين ،ال ي ُاضح سابقاع أث حمل يردس ضامن اختةاصاات اللةراة ،اإباا بوجاوم
اثتهاااك للمااام  ١١ماان العهااد ألن الدالااة الطاا(ف أماثت ا بتهمااة احملسااتفالء غااري املشاا(اع بساابب
احتاللا عقاااساع حمل اااذه مسااكراع ل ا  ،بغااض الرظاا( عمااا إذا كااان القيااا ساا(اا التشا(يعات الوطرفااة
رسارياع صاحفحاع أم حمل غااري أثا لكا رظاا( اللةراة يف تا ا احملمعااء ،يتعاني علااى صااحب الاابالغ
أن ييبت أن إماثت ابحملستفالء غري املش(اع ث( علاى حقا يف الساكن بط(يقاة ماا لكان صااحب
الابالغ مل يساتوف تا ا الشا(ط املطلاوب كحاد أم اإبااا اكتراى ابلتمسا أبثا ماا كاان نااب أن
يدان بتهمة احملستفالء غري املش(اع ايف ضوء ما قدم( ،ل اللةرة أث حمل يتعاني علفهاا أن رسا(
__________

ا)٥

ا)٦
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لاوبفز سامسيغفااز ضاد إسااباثفا ا ،)E/C.12/57/D/1/2013الرقا( ١٢س اإ م غ ضااد إسااباثفا ا،)E/C.12/55/D/2/2014
الرق( ١-١٣س اأسايثو مفديرا ضد إكواماس ا ،)E/C.12/63/D/7/2015الرق( ١٠-٨
امل(جع ثرس
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التشا(يعات الوطرفااة للدالااة الطاا(ف اأن قاا(س مااا إذا كااان يربغا إماثااة صاااحب الاابالغ ابحملسااتفالء
غري املش(اع ابراء على ذل ( ،ل اللةرة أن صاحب البالغ مل ييبت مبا يكر صحة امعاءا ا
املتةاالة ابملااام  ١١ماان العهااد ،اأيااا غااري مقبولااة ماان مث مبقتيااى الرقاا( ٢اه) ماان املااام  ٣ماان
الربا وكول احملختفاسي

جيم -استنتاج
 -٧إن اللةرة ،اقد أخ ت يف اعتباستا مجفع املعلومات املقدماة إلفهاا ،اإذ تةا(ف مبوجاب
الربا وكول احملختفاسي( ،ل أن البالغ غري مقبول مبقتيى املام ٣ا)٢اه) من ت ا الربا وكول
 -٨ابر اااء عل ااى ذل ا  ،ق اا(س اللةر ااة أن ااال ت ا ه اآلساء إىل ص اااحب ال اابالغ اإىل الدال ااة
الط(ف عمالع ابملام ٩ا )١من الربا وكول احملختفاسي
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