
العنف العائلي  –صحیفة وقائع     ناسنإلا قوقحلل ةيبوروألا ةمكحملا

  2018ینایر (كانون الثاني) 
لمحكمة وھي غیر شاملة غیر ُملزمة لھذه الصحیفة 

 العائليالعنف 
لة كوھذه مش(...).  -نفسي، اإلھاناتالعنف الجسدي، ال العنف –مختلفة  أشكاالً  تتخذ ظاھرة  العائليعنف [ال] (...)«

في إطار العالقات الخاصة  حدثتتم و تكونھا  ،على المأللكنھ ال یتم تناولھا عامة ساریة في جمیع البلدان األعضاء، 
 ضحایا أیضا رجاالً ھناك على السیدات، فضحایاھا ال تقتصر  وھذه الظاھرة .داخلیةدوائر وأوساط  داخلوالشخصیة أو 

 ( »(...) .مباشرة غیر أو مباشرة بصورة سواء الظاھرة، لھذه ضحایا یكونون ما كثیراً كذلك  األطفالو ؛العائلي للعنف
). 132، فقرة 2009یونیو(حزیران )  9 بتاریخقرار صادر ، أوبوز ضد الحكومة التركیة إلتماس

وروبیة لحقوق االنسان) یة األتفاقاإل من 2الحق في الحیاة ( المادة 
 سلوفاكیا ضد حكومة كونتروفا إلتماس

 2007مایو (ایار) 31
بشكوى جنائیة ضد زوجھا، متھمة إیاه بالتعدي علیھا وضربھا  الُمدعیة، تقدمت 2002(تشرین الثاني) 2 في نوفمبر

الشكوى وتم حیثیات حیث تم تغییر الشكوى. تلك حاولت سحب  ،ھابة زوجبكابل كھربائي. لكن في وقت الحق، وبصح
دیسمبر (كانون األول)  31إجراء آخر. في أي بسیطة ال تستدعي إتخاذ  مخالفةب المدعى بھا ضدهوصف أفعال الزوج 

. وأمام المحكمة، على الترتیب 2001 و 1997عامي اللذان ولدا  طفلیھما، اإلبنة واإلبن الُمدعیةقتل زوج  ،2002
إالَّ أن الشرطة لم ، وتھدیداتھ عن سلوك زوجھا العنیف والعدواني الشرطة ھاإبالغ بالرغم من بأنھ ُمقدمة الشكوى إدعت

 من عدم تمكنھا من الحصول على تعویض .أیضاً  وقد إشتكتالالزم لحمایة أطفالھا. جراء تتخذ اإل
الحق في الحیاة) من اإلتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، ( 2خرق للمادة قضت المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان بوجود 

كانت على  المحلیة أن الشرطة شارت المحكمة إلىأوقد والتي تتعلق بتقصیر السلطات في حمایة حیاة أطفال المدعیة.  
ستغاثة بتاریخ اإل ونداء 2002نوفمبر (تشرین الثاني ) في  الشكوىمنذ تقدیم  لدى الُمدعیةسري القائم بالوضع األدرایة 

أحكام القانون المعمول بھا، أن تقوم  على الشرطة، بموجبعلى ذلك، كان یستوجب  رداً  .2002دیسمبر (كانون األول ) 
الشرطة  تقوم ، وأنالُمدعیةضد زوج فرض إجراءات جزائیة عیة، وأن یتم فتح تحقیق على الفور ودَّ بتسجیل شكوى المُ 

اتخاذ اإلجراءات ب تقومأن  بالغ فرقة الخدمة التي تخلفھا عن الموقف والحالة، وأخیراً وإ إتصاالت اإلستغاثة تقییدب
 أن بید  .حوزتھ وأنھ كان ُیھدد بإستخدامھاً بناری اً كان یمتلك سالح الُمدعیةبأن زوج القائل باإلدعاء  فیما یتعلقالضروریة 

 )الثاني تشرین( نوفمبر في المقدمة الشكوىحیثیات  تعدیل على وزوجھاالُمدعیة  ساعد الُمتورطین الشرطة ضباط أحد
 تبینوكما  الختام، في. آخر إجراء أي اتخاذ تتطلب ال بسیطة مخالفة كللزوج   المنسوبة األفعال عتبارإ یتم حتى 2002

ر السلوفاكیة، الحكومة ابھ واعترفت المحلیة لمحاكمل  كانتو ،ماللتزاماتھولم یمتثلوا  في واجباتھم الشرطةضباط  فقد قصَّ
 في الحق( االتفاقیة من 13 لمادةا انتھاكأنھ تم  المحكمة وجدتكما . ذلك التقصیرل مباشرة نتیجة الُمدعیة أطفال وفاة

 لم ولكنالتي لحقت المعنویة  األضرار عن بالتعویض المطالبة لُمدعیةل من الممكن كان أنھ أساس على) فعال انتصاف
 .الغرض لھذا انتصاف أي منحتُ 

 يبوروألا سلجملا
Only the English and French versions are authentic. This translation is not an official version. 

Seules les versions anglaise et française font foi. Cette traduction n›est pas une version officielle. 
 یة.للنصین الفرنسي واإلنجلیزي وحدھما قوة التثبیت. ال تشكل ھذه الترجمة نسخة رسم

وحدة الصحافة 



العنف العائلي    -صحیفة وقائع  
 وحدة الصحافة  

  آخرون ضد حكومة كرواتیایت وبرانكو توماش إلتماس
  2009ینایر(كانون الثاني) 15
 من شھر بعد) ذلك بعد الذي إنتحر( والد الرضیعو ازوجھ ید على قتل كالھما وأمھ، رضیع طفلل أقارب الُمدعین كان

 ،السبب الجذري في ھذه الحالةو. ھي و طفلھما الرضیع بالقتل زوجتھ هتھدیدبتھمة  هزاحتجا تم حیث ،السجن خروجھ من
 األمر، لزم إذا ،فترة السجن بعدالحقاً و سجنھ أثناء اإلجباري النفسي عالجخضوع للبال المعني على حكمفقد تم الحكم 

 لم كرواتیافي  الدولة أنب خاصة بصفة الُمدعون دعىقد إو. عنھ اإلفراج عند العالج بوقف أمرت االستئناف محكمة ولكن
 ھذا في ضباطھاالمحتملة ل مسؤولیةال عن الفعَّ  تحقیق بإجراء تقم ولم ،وأمھ الطفل لحمایة ومناسبة كافیة تدابیر تتخذ

  .الصدد
السلطات  تقصیر، بسبب )(الحق في الحیاة األوروبیة من االتفاقیة 2لمادة اانتھاك وخلصت إلى أنھ تم المحكمة  وقد رأت

التي نتائج ال إلى أنعلى وجھ الخصوص وقد أشارت . والدتھلمنع وفاة الطفل و الزمةالتدابیر الفي إتخاذ الكرواتیة 
أن كانت على علم بأن السلطات  بشكل قاطع قد أظھرتألمراض النفسیة الطبي لفحص ال نتائجالمحاكم المحلیة واعتمدتھا 

كما . اجمیع التدابیر الالزمة لحمایتھم إتخاذ یتحتم علیھان كاو كانت جادة وخطیرة؛التھدیدات بالقتل ضد األم والطفل 
الذي أعد في  ،تقریر الطب النفسي تشدید فبالرغم منالسلطات:  تصرفاتالمحكمة أیضا أوجھ قصور عدیدة في حددت 

ھ تم أنبعلى ضرورة إخضاع الزوج للعالج النفسي المستمر، فإن الحكومة الكرواتیة لم تثبت  ،اإلجراءات الجنائیة إطار
سوى عدد قلیل من المقابالت مع ُیجرى لم  أن ذلك الشخصأظھرت الوثائق المقدمة  كما .بالفعل تولي إجراء ذلك العالج

ذات  التنظیمیة  اللوائحفي  یِرد بإستفاضةلم  ھبالغضافة إلى أن .موظفي السجن، ولم یكن أي منھم من األطباء النفسیین
، وأخیراً  .العالجذلك  عن طرق تفاصیل جباري،الذي یأمر بالعالج النفسي اإل ،الحكم الصادرعن المحكمةفي الصلة وال 

 قضت لیھ،بناءاً ع. والدتھعلى الطفل و تقییم ما إذا كان ال یزال یشكل خطراً للتأكد ولم یتم فحص الزوج قبل اإلفراج عنھ 
  .ة الضحیتینأن السلطات المحلیة المختصة لم تتخذ تدابیر كافیة لحمایة حیابالمحكمة 

 أوبوز ضد الحكومة التركیة   إلتماس
 2009یونیو(حزیران )  9

. » حظر التمییز «اإلطالع أدناه على الفقرة بعنوان 
 الحكومة التركیة  ضددورماز  إلتماس

  2014نوفمبر(تشرین الثاني)  13
جرعة  تناولت أنھاب األطباء أخبروھناك  .الطوارئ قسم إلىبنقلھا  زوجھا قام أن بعد المستشفى في الُمدعیة ابنة توفیت
 الیوم فيبین زوجتھ حدثت مشادة بینھ و ھأنبأیضاً األخیر  صرح ھذااستجواب الشرطة للزوج،  خالل .األدویة من زائدة
، ُمدعیاً انتحاریةشخصیة  تكن لم ابنتھ أنب فیھا ذكر العام، المدعي إلى شكوىب المعنیة والد قدمت .ضربھاقام ب أنھبو نفسھ

الُمدعیة فقامت . اً نتحارإ إلى أن ما حدث كان العامة النیابة اتتحقیق توصلتو .وفاتھا عن مسؤولھو ال الُمدعیَّة زوج أنب
 التحقیق فعالیة عدم منالُمدعیة اشتكت  المحكمة، أمام. المحلیة المحاكمقبل  من رفضھباإلعتراض، لكن إعتراضھا تم 

 .بنتھاإ وفاةحادثة  فيالذي أجري 
 الجانب في إطار(الحق في الحیاة) من االتفاقیة األوروبیة  2انتھاك للمادة  أنھ حدثإلى وخلصت المحكمة  رأت

قضیة . وكما ھو الحال في الُمدعیةبنة إعدم قیام السلطات التركیة بإجراء تحقیق فعال في وفاة وُیعزى ذلك للھا، اإلجرائي 
 عامةالعنف العائلي یؤثر بصورة رئیسیة على النساء وأن السلبیة ال بأنجملة أمور  أبرزت فيأعاله)،  اإلطالعأوبوز (

 لھذا العنف. اتیاً وم بھا العدالة التركیة تھیئ مناخاً تتسم والتمییزیة التي 

سیفاك ضد الحكومة التركیة  إلتماس
 2016فبرایر (ُشباط)  23

السلطات  عدم إمتثالببالغ عن على وجھ الخصوص  الُمدعونتقدم ولوالدتھم.  الُمدعینتتعلق تلك القضیة بقتل والد 
 حمایة حیاة والدتھم. بواجبھم التركیة 

أن رأت بوجھ خاص ب حیث. األوروبیة (الحق في الحیاة) من االتفاقیة 2 انتھاك للمادةأنھ تم المحكمة إلى  وخلصت
كان  التي التدابیرتتخذ لم إالَّ أنھا ، الُمدعینالتھدیدات الفعلیة والجدیة لحیاة والدة ببالغھا الرغم من إعلى السلطات التركیة، 

 .والمضایقات التھدیدات من بإستمرار شكوت كانتالتي  ،عملیة قتل الزوجة زوجال إرتكاب لمنع إلیھا تلجأ أن مكنمن الم
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 وحدة الصحافة  

 د الحكومة التركیة ضحلیمة كیلیش  إلتماس
 2016یونیو (حزیران)  28
 . »حظر التمییز اإلطالع على الفقرة أدناه بعنوان "«

 طالبیس ضد الحكومة اإلیطالیة  إلتماس
 2017مارس ( أذار)  2

إبنھا والتي أسفرت عن مقتل  ،)الُمدعیةربة أسرة (زوجة و الھ تتعرضكانت أسري  عنفتتعلق ھذه القضیة بأعمال 
  محاولة قتلھا. و
ھذه  قتل ومحاولةالُمدعیة  بنإ بقتل) الحیاة في الحق(من اإلتفاقیة األوروربیة  2 للمادة انتھاكأنھ تم إلى  المحكمة خلصتو

 أبطل قد ،الشكوى تقدیم في اتخاذ الالزم إثر اإلیطالیة السلطاتعدم إسراع  أنب الخصوص وجھ على رأتوقد  .األخیرة
 الُمدعیة قتل محاولة إلى وأدى العنف أعمال تكرارو العقاب من إلفالتل سیاق ومناخ خلقو ، المعنیة الشكوىفاعلیة 
 انتھاك أیضاً إلى أنھ تم  المحكمة كما خلصت. المعنیین أرواح حمایة في السلطات اإلیطالیة فشلتفقد  وعلیھ، .بنھاإ وموت
 أعمال من الُمدعیة حمایةفي  فشلھاو السلطاتتقصیر  بسبب) المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال حظر( االتفاقیة من 3 للمادة
وسط أجواء  أطفالھا مع عیشكانت ت لتماساإل ةمقدم أنإلى  خاصة بصفة أشارت المحكمة  الصدد، ھذا فيو .العائلي العنف

 وكیفیة تولیھا المالحقات السلطات بھاتعاملت  التي الطریقة وأن المعاملة، بسوء اوصفھلتكفي  والخطر العنفمن أعمال 
 االتفاقیة من 3 و 2 المادتین إلى جانب ،وأخیراً  .3 المادة مع تتعارض التي القضائیة سلبیةفي ال اھمتس الجنائیة

 ةمقدم كونھا رأت بأن ،)التمییز حظر(من اإلتفاقیة  14 لمادةا نتھاكإتم أیضاً أنھ  إلى المحكمة خلصت األوروربیة
 المتنازع العنف شأن من التقلیل خالل منوالتي  ،اإلیطالیة السلطات جمود بسبب المرأة ضد للتمییز كانت ضحیة لتماساإل

 . أیدتھ بصفة أساسیة فقد علیھ،
 

  قید النظر إلتماس

 ) 17/33056( رقم اجورجیتخیلیدز ضد حكومة  إلتماس
 2017یونیو(حزیران)  23حكومة جورجیا في إلى  ُمقدم إلتماس
عي إبن بقتل لتماسبقیام زوج ُمقدمة اإل القضیة ھذه تتعلق  السلطات أنب الخصوص وجھ على لتماساإل ةمقدمتھا، وتدَّ

 .بنتھاإ حیاة بحمایة التزامھا في فشلت الجورجیة
) الحیاة في الحق( 2 االتفاقیة مواد بموجب األطراف استجوابو اجورجی حكومة إلى لتماسبإبالغ اإل المحكمةقامت 

 ).المقبولیة شروط( 35و) التمییز حظر( 14و
 

 من اإلتفاقیة األوروبیة) 3المادة عامالت الالإنسانیة أو المھینة (حظر التعذیب والم

عى بإرتكابھا القصور أوجھ  العنفحوادث ب المتعلقة الشكاوى في التحقیق عند التي ُیدَّ
 العائلي
  )05/43994رقم (ضد حكومة رومانیا  أم.یھإ/ السیدة إلتماس

  2012أكتوبر(تشرین األول)  30
 حضور في ،العائلي بالعنف المتعلقةو الجنائیة شكواھا فيالذي أجري  التحقیق أنب الخصوص وجھ على الُمدعیة تعَ إدَّ 
 العنفأعمال  أن الرومانیة المحاكم إعتبرت حیث ،نتیجةأي  ُتحرز لمو ،االفعَّ  یكن لم ،ونصف سنة العمر من البالغة بنتھاإ

 .یتم تحدیدھا وإثباتھا لم التي تعرضت لھا العائلي
 بموجب ،)المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال حظر(من اإلتفاقیة األوروبیة  3 لمادةا انتھاك أنھ تم إلى المحكمة وخلصت

تستوفیھا التي  الةفعَّ ال حمایةال وفرت لم القضیة ھذه في التحقیق بھا أجري التي الطریقة أنُمعتبرة  اإلجرائي، قانونھا
 الوقائع التي أبلغت فیھا الشرطة عن األولى اھاشكو على ینطبق ذلك باألخصو. 3 المادة المنصوص علیھا في لضماناتا

القانون  أحكام من الرغم على أنھ غیر .لزوجھا العدواني السلوك ضد ابنتھإمع  حمایتھال السلطات مساعدةطلبت و، نفسھا
 وعلى ،العائلي العنفأعمال  ورصد لتحدید األخرى القضائیة غیر التدابیرعلى و السلطات مختلف تعاون علىالتي تُنص 

 من یتضح لم من الطب الشرعي، إالَّ أنھ  شھادة منذ الوھلة األولى بموجب ثبتت قد المعني الطرف ادعاءات أن من الرغم
  .الشأن ھذا في خطوات أي ھ تم اتخاذأن القضیة ملف
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  فالیولینیھ ضد حكومة لیتوانیا إلتماس

 2013مارس (أذار)  26
 سوءتعرضھا لب المتعلقة إدعاءاتھا في التحقیق بعدم اللیتوانیة السلطات ،العائلي لعنفل ضحیةسیدة،  تتھم ،القضیة ھذه في

 .السابق شریكھاعلى  مسؤولیةوال اللوم ءھاوإلقا معاملة
 أن إعتبرت إذ ،)المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال حظر( االتفاقیة من 3 للمادة انتھاكغلى أنھ حدث  المحكمة خلصت

 العنف أعمال من الكافیة الحمایة للُمدعیة توفر لم الجنائي القانون آلیاتوكیفیة تنفیذ  القضیة ھذه موضوع الممارسات
 وضع قرر العام المدعي وأن الجنائي التحقیقإجراءات  في تأخیرات حدوث إلى الخصوص وجھ على وأشارت. عائليال

 .لھا حد

 
  )08/27920رقم دي. بي ضد حكومة لیتوانیا (السیدة/  إلتماس

 شطب القضیة من قائمة الدعاوى) –( القرار  2013أكتوبر (تشرین األول)  22
 األعوام فيبالترتیب  ولدوا أطفال أربعة لدیھما. 2001 عام فيثم تم اإلنفصال والطالق  1989 عام في الُمدعیة تتزوج

 ضد الجزائیة الُمتخذة اإلجراءاتأن  مسألة ،خاص بوجھبدعم، و الُمدعیةقامت . 2000 و 1992 و 1990 و 1988
 ولمقد طالت واستغرقت وقتاً طویالً،  ثالثةضد أبناءھما الكبار الو ھاضد والمنھجي المتعمد االعتداء بسبب السابق زوجھا

 المحكمة وأن ،انقضدت مدتھا القانونیة السبب لھذارأت أن و. معقولة زمنیة فترة غضون في القضیة النظر والبت في یتم
  زوجھا. یستحقھ الذي العقابلم ُتصدر 

وف س بأنھا 2012 (أیلول)سبتمبر في المحكمة اللیتوانیة الحكومة أبلغت ودیة، تسویة إلى التوصل محاوالت فشل أمامو
  .العائلي العنف منع لیتوانیا مسؤولیةعن  ،مثارة في الدعوةال المسألة حلھدف البت وب انفرادیاً  إعالناً  صدرتُ 

 آلیات بھا عملت التي الطریقة بأن خاص بوجھ الحكومة اعترفت القضیة، وظروف للمحكمة القضائیة السوابق ضوء وفي
 اإلیجابیة التزاماتھاب شكلت إخالالً  نھاوبأ اإلجراءات سیریتعلق ب مافی ،جداً  معیبة كانت القضیة ھذه في الجنائي القانون

 ببنود علماً  المحكمة حاطتأن أ وبعد). المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال حظر( االتفاقیة من 3 المادة المنصوص علیھا في
 من شطب الدعوى المحكمة قررت ،فیھ الواردة للتعھدات االمتثال بضمانالتي تسمح  والترتیبات لیتوانیا حكومة إعالن
 .)الشطب من قائمة الدعاوى( االتفاقیة من 37 للمادة وفقا الدعاوى قائمة

 
 ) 13/23022ضد حكومة رومانیا ( ھ.أم.دیھدی السیدة/ إلتماس

 2017أكتوبر (تشرین األول)  3
 . »محاكمة عادلةالحق في  «اإلطالع على الفقرة أدناه بعنوان 

 

 العائلي العنف ضد الكافیةالمناسبة و الحمایة في توفیر السلطات بتقصیر االدعاء
 )04/8227 رقمایھ. أس وآخرون ضد حكومة سلوفاكیا ( إلتماس

 2009سبتمبر(أیلول)  15
 ولدواالذین ( طفالھاألو ھال المعاملة بسوء متھمة إیاه ضده بشكوى وتقدمت زوجھاالُمدعیة  ھجرت ،2001 عام في

 نیأد ،من ذلك عامین ُمضي بعد .بناتھن إحدى علىإعتدائھ جنسیاً  عن فضالً ، )1989و 1988و 1986 بالترتیب أعوام
 إقامة مقرل الزوج بمغادرة أمر ُتصدر أن رفضت المحلیة المحاكم أن غیر .الجنسي واالعتداء بالعنف الُمدعیة زوج

من  عند اإلنتھاء اإلیجار عقد إنھاءأنھ ُیمكن للُمدعیة و ،منزلھ إلى دخولھ من منعھ سلطة تملك ال أنھا بحجة األسرة،
 من ثنانإ ضطراو ھم،توأسر أصدقائھم عن واالبتعاد المنزل مغادرةإلى  وأطفالھا الُمدعیة ضطرتأف. الطالق إجراءات

 الذي العائلي العنف منلھم  الكافیة الحمایةبتوفیر  السلطات عدم قیام من اشتكواقد و. مدرستھما تغییر إلى ھاأطفال
 .لھ تعرضوا

 عنف من وأوالدھاقّصرت في واجباتھا في توفیر الحمایة الفوریة للُمدعیة  سلوفاكیاحكومة  أن إلى المحكمة خلصتقد و
 الخاصة الحیاة احترامفي  حقال( 8 المادةو) المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال حظر( 3 لمادةامنتھكة بذلك  زوج،ال

 .االتفاقیة من) واألسریة
 بعد ولیس فوریة، حمایة إلى بحاجة وأطفالھاقد كانت الُمدعیة ف وخطورتھا، اإلدعاءات لطبیعة نظراً  ،أنھ كما أشارت إلى

 في الطالقصدورحكم ب قبل اإلیجار عقد إنھاء طلبیكن في إمكانیة الُمدعیة  ولم. من تاریخھا سنتین أو سنة ُمضي
 في التشریعي التعدیلقبل  األسرة منزل دخول من السابق زوجھا منعب قضائي أمر إصدار طلب أو ،2002 (ایار)مایو
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 وحدة الصحافة  

 ولذلك،. وألطفالھا لنفسھا فعالة حمایة أيحتى  ذلك الوقت، ب حظى،ت لموعلیھ ف. 2003 ) الثاني كانون(ینایرالصادر في 
 .الُمدعین تجاه اإلیجابیة بالتزاماتھا تف لم علیھا المدعى الدولة فإن

 
  إیریمیا وآخرون ضد حكومة مولدوفا إلتماس

 2013مایو(ایار)  28
 »حظر التمییز«اإلطالع على الفقرة أدناه بعنوان 

 رومور ضد الحكومة اإلیطالیة  إلتماس
 2014مایو(أیار)  27

 .»حظر التمییز«اإلطالع على الفقرة أدناه بعنوان 

 )10/646 رقم(أم. جیھ ضد الحكومة التركیة  إلتماس
 2016مارس(أذار)  22

 .»حظر التمییز«اإلطالع على الفقرة أدناه بعنوان 

 )11/72226( رقم أن. بي و أن , إي ضد حكومة بلغاریا  إلتماس
 ( قرار عن المقبولیة) 2016مایو (أیار)  3
 الخطوات تتخذ لم البلغاریة السلطات أنبو العائلي، للعنف ضحایا أنھم من بإلتماس یشكیان فیھالقاصر إبنھاو أمتقدمت  

 زوجھا الذي ھو والد الطفل. نفعُ  ضد الحمایتھم الالزمة اإلیجابیة
 لدولةمن ا انتھاك أي تكشف عن وال صحیح، أساستستند على  ال األنھ ةمقبول غیرالشكوى  أن المحكمة أعلنت 

 في الحق( 13 المادةو) المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال حظر( 3 المادةكل من  فيالمنصوص علیھا  إللتزاماتھا اإلیجابیة
 من الواضح من أنھ الخصوص وجھ على وقد أشارت .األوروبیة االتفاقیة من) التمییز حظر( 14 المادةو) فعال انتصاف

 ُیشكلھ الذي الخطر العامة النیابةال و الشرطةال و االجتماعیة الخدماتال و المحلیة المحاكمتتجاھل  ھ لمأن القضیة وثائق
 الوقت في ،البلغاریة السلطات وضعتفقد  ذلك، على عالوة. اإللتماس يمقدمعلى  واألب للزوج العنیف السلوك

  .اإللتماس لمقدمي البدنیة السالمة لحمایة تكییفھا تم التي التدابیر من أنواع عدة ،المناسب
 

 طالبیس ضد الحكومة اإلیطالیة  إلتماس
 2017مارس (اذار)  2

 .»الحق في الحیاة«بعنوان  أعالهاإلطالع على الفقرة 

  ان ضد حكومة رومانیاشبیل إلتماس
  2017مایو(أذار)  23

 .»حظر التمییز«اإلطالع على الفقرة أدناه بعنوان 
 

  قید النظر إلتماس
 )11/34168حكومة جمھوریة مولدوفا ( رقم مونتونو ضد  إلتماس
 2012كانون الثاني) ینایر ( 3 إلى حكومة مولدوفا في ُمقدم إلتماس

تناول  أدمن ،بوقت قصیر وظیفتھ مقدمة اإللتماس زوجأن فقد  بعد. وابنھا أم اھم مقدمي اإللتماسفي ھذه القضیة 
قام  ،2007 عام في. الخمور لشراء المنزلیة األغراضبعض  بیعب مقدمي اإللتماس، وقام تجاه عنیفاً  وأصبح ،الخمور

 تواستمر. أسابیع ثالثة للعالج مدة أین بقیت ،المستشفى أود بھا إلى الدخول إلى ُمبرحاً  قدمة اإللتماس ضرباً مُ  ضربب
 واإلھانة للضربأیضاً عرض یت الثاني لتماساإل مقدمكان  كما جسدیة.ال أو ةاللفظی سواء ،واإلساءة العنفبعد ذلك أعمال 

 إلى االضطرار عدمو لمجرد اإلبتعاد أو المدرسیة واجباتھألداء  أصدقائھ منزل إلى كان یلجأ ما وكثیراً  منتظم، بشكل
 تغاضت عن الخصوص وجھ على السلطات أن اإللتماس مقدمو ویرى. العنف من مزیدلل التعرض أوعیش تلك المعاناة 

تقدما  كما. الحمایة أمر إنفاذ رفضھعند  ،العقاب من على إفالتھ وشجعت ،اإللتماس ةمقدم زوج ارتكبھا التي اإلساءة
 .السلطات لدى المرأة ضد تمییزوجود  من بشكوى
 حظر( 3 المادة :االتفاقیة مواد بموجب األطراف استجوابو ا،مولدوف حكومةاإللتماس إلى  بإبالغ المحكمةقامت 

 انتصاف في الحق( 13والمادة  عائلیة)وال الخاصة الحیاة احترام في الحق( 8والمادة ) المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال
 .)التمییز حظر( 14 المادةو) فعال
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 )10/20289حكومة روسیا ( رقم  ضدأودالوفا  إلتماس السیدة
 2015سبتمبر(أیلول) 3روسیا في  إلى حكومة ُمقدم إلتماس

عت   بالشكلوعدم تعاملھم  ھااتتزاملإل اإلمتثال في السلطاتمن  بوجود تقصیر الخصوص وجھ على اإللتماس ةمقدم إدَّ
 .العائلي العنف ضد شكواھا مع المطلوب

 حظر( 3 اإلتفاقیة: المادة مواد بموجب األطراف استجوابو الروسیة الحكومة إلىاإللتماس  بإبالغ المحكمةقامت 
 الخاصة الحیاة احترام في الحق( 8 المادةو ،)عادلة محاكمة في الحق( 6 المادةو ،)المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال

 .)فعال انتصاف في الحق( 13 المادةو) العائلیةو

 

 الترحیل حالة في العائلي للعنف التعرض خطرباإلدعاء 

 )09/23505دعوى السیدة/ أن. ضد حكومة السوید (رقم 
 2010یولیو (تموز)  20

 وفي. مرات عدة لجوءھما طلب رفضتم . 2004 عام في زوجھا مع السوید إلىقدمت  أفغانیة، مواطنة ،اإللتماس مقدمة
 قدمتھ الذي الطالق طلب السویدیة المحاكم رفضت ،2008 عام وفي. زوجھا عنمة اإللتماس مقد تنفصلإ ،2005 عام

 زوجھا أبلغقد و .دالبال في مشروعة غیر بصورة تقیم دامت ما امزواجھ حل سلطة تملك الالسویدیة  المحاكم أن بحجة
 السویدي الھجرة كتبم من صاحبة الدعوى تطلب لكن بدون جدوى، نفسھ، الوقت في. لطالقل السلطات ھناك بمعارضتھ

 إرتباطھا برجل ألن أفغانستان في اإلعدام عقوبة تواجھ أنھا ةمدعی ا،ترحیلھقرار  یوقف وأن اقضیتھ في النظر یعید أن
 . رفضتھا أسرتھا أن، كما الزناجریمة  ابارتكُیعد ھناك بمثابة  سویدي
أو  اتالعقوب حظر( 3 للمادة انتھاكا سیشكل أفغانستان إلىالسوید  من اإللتماس ةمقدم ترحیل أن المحكمة خلُصت

 فقد كانت ھناك القضیة، ھذهأنھ في ضوء مالبسات  حیث رأت ،األوروبیة االتفاقیة من) المھینة أو الالإنسانیةالمعامالت 
قبل  منوالُمتعددة  تراكمیةال النتقاما لمخاطر سیعرضھا أفغانستان إلى المعنیة ترحیل بأن وجیھة تدعو إلى اإلعتقاد اً أسباب

 3 المادة ، ما ینطبق على ما تنص علیھيفغاناأل مجتمعالو اوأسرتھ وأسرتھ زوجھا
 

 مع العیش ترغب في دعُ ت لم اأنھ أو الطالقترغب في الحصول على  اإللتماس ةقدممُ  كون أن المحكمة سیما، فقد ذكرتال
 الشخصیة ألحوالل الشیعي قانونال كما أن. للخطر حیاتھا تعرض وخیمة عواقب إلى یؤدي أن یمكنبعد اآلن،  زوجھا

 مغادرة وعدم الزوجیةأزواجھن ومنحھم حقوقھم  طاعة علىأفغانستان في  النساءُیجبر  2009 )نیسان( أبریل الصادر في
 العائلي، للعنف ضحایا ھن األفغانیات النساء من% 80 نحو فإن للتقاریر، ووفقا ذلك، إلى باإلضافة. إذن دون المنزل
 ولي" لیس لدیھا أو الغیر متزوجة المرأةو .ةقضائی وال تقتضي أي مالحقات مشروعة،تلك المعامالت  السلطات وتعتبر

 في. المجتمع من ستبعاداال مصیرھاو مھنیة، أو شخصیة حیاة تعیش أن من تمنعھا كثیرة لقیود تخضع ،الذكور من" أمر
 إلى باذھولل ،وأخیراً . ةسراأل من رجل قبل من محمیة تكن لم إذا وببساطة ال تتمكن من العیش األحیان، من كثیر

 یتركن اللواتي لنساءالتي ُترمى بھ ا ةالعام الخزي والقذف من على لتغلبھناك ا المرأة على یتعین المحاكم، أو الشرطة
  .الدولیة والتقاریر اإلحصاءات إلیھا تشیر التي العامة المخاطر تجاھل یمكن وال. رجل یرافقھن أن دون منازلھن

 

 من اإلتفاقیة األوروبیة) 6الحق في محاكمة عادلة (المادة 

 فاسیفسكا ضد حكومة بولونیا  /لسیدةإلتماس ا
 قرار بالمقبولیة)( 2014دیسمبر( كانون األول)  2

 م،شقتھ من اإللتماس ةمقدمبطرد  السابق الزوجقام  الطالق، قبللكن . وزوجھا اإللتماس ةمقدم قطالتم  ،1997 عام في
اإللتماس،  ةمقدم وتقدمت .اوحفیدتھم اوابنتھم الشخصیة اأمتعتھ خذأل العودة من المعنیة ومنع األقفال بتغییر قامو

 الشقة من السابق زوجھا بطرد فیھا تأمر التيو التي أصدرتھا قراراتال بإنفاذ السلطات قیام عدم باألخص، بشكوى من
 على الحصول من لمنعھ إیاھا السابق زوجھا ضد جنائیة وىدع برفع قیامھا استحالة من اشتكت كما. لكھاتتم التي

 .نفسھا الشقةوالحصول على  الشقة فيالموجودة  الشخصیة أغراضھا
 بطرد یقضي الذي الحكم بإنفاذ السلطات قیام عدم بشأن لتماساإل ةمقدم شكوى في النظر المناسب من أن المحكمة رأت

 اإللتماس ةمقدم أنوبإعتبار .األوروبیة االتفاقیة من) عادلة محاكمة في الحق( 6 المادة بموجب الشقة من السابق زوجھا
 35 لمادةل تطبیقاً  ،مقبولة غیر الشكوى ھذه أنالمحكمة ب أعلنتفقد ف الصدد، ھذا في المحلیة االنتصاف سبل ستنفدت لم
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 أساستستند إلى  الكونھا  شكوىال بقیة عدم مقبولیة إلى المحكمة كما خلصت. األوروبیة االتفاقیة من) المقبولیة شروط(
 .صحیح

 
 )13/23022دیھ. أم. دیھ ضد حكومة رومانیا (رقم  إلتماس

 2017أكتوبر(تشرین االول) 3
ھذا  استمرقد و. عائلي لعنف تعرضھ بسبب والده ضداإللتماس  مقدممن قبل  القانوني الُمتخذ باإلجراء القضیة ھذه تتعلق

 اإللتماس مقدم ادعىقد و .ھلطفل والنفسیة البدنیة المعاملة بسوء األب إدانة عن وأسفر ،سنوات ثماني من كثرأل اإلجراء
 أنبإعتبار  ،داخليال الصعید علىبشكل خاص، و .تعویض أي على یحصل لم أنھ من وشكا ،عالً اف كنی لم اإلجراء أن

المعالجة  في العلیا، المحاكمفإن  ،الفرعیة المحاكمأمام  بالتعویض مطالبة یقدم لم ، كالھماالعام المدعيو ُمقدم اإللتماس
 .األضرارالتعویض عن  مسألة في البت إلى حاجة ال أنھإعتبرت  ،النھائیة

 على ،)المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال حظر( األوروبیة االتفاقیة من 3 للمادة انتھاكإلى أنھ تم  المحكمة قد خلصتو 
فقد  الصدد، ھذا وفي .ةخطیرشابتھ نقائص و ،الً طویدامت  المعاملة بسوء المتعلقة االدعاءات في التحقیقفترة  أن أساس
 أن عملیاً  یتطلب االلتزام ھذا وأن ،األطفال كرامة حمایة إلى تسعى أن المتعاقدة الدول على یجب أنھ خاصة بصفة ذكرت

 القضیة إلى ھذه في المحكمة خلصت كما .العائلي العنفأعمال  من األطفال یحمي مناسب تشریعي إطاریتم وضع 
 المحاكم أن استناداً إلى ،)عادلة محاكمة في الحق(األوروبیة  االتفاقیة من 6 المادة من 1 للفقرة آخر انتھاكحدوث 
 وإن تعویض، أي منحھ لعدم انتقدھم الذيو ،اإللتماس مقدمالُمقدمة من  شكوىلل الموضوعیة األسس في تنظر لم المحلیة

 حالة في حتى بقاصر، تتعلق التي القضیة ھذه في الحكم كان من واجبھم ھأن ،الصلة ذي المحلي القانون في واضحاً  كان
  .الضحیة قبل من رسمي طلب وجود عدم

 

 من اإلتفاقیة األوروبیة) 8حترام الحیاة الخاصة والعائلیة (المادة الحق في إ

  والنفسیة الجسدیة ألشخاصا سالمة بحمایة الدولة لتزامإ
 كومة بلغاریا أس. ضد ح السیدة/ بیفاشكا و إلتماس

 2008یونیو(حزیران)  12
الحصول على  طلبتقدمت بوفھجرتھ  ،فقد كان زوجھا دائم التعدي علیھا بالضرب بالنسبة لُمقدمة اإللتماس األولى، 
 زوجھا واصل ،قوالھاأل وفقالكن، ). الثاني اإللتماس مقدم( سنوات ثالث العمر من البالغ ابنھما إصطحبت معھاو ؛طالقال

 تعرضنی اللواتي لنساءل ملجأ في أیام أربعة ،بنھابرفقة إ لمدعیةا أمضت .في جمیع األحوال التعدي علیھا بالضرب
 حضانة اتفاق تم عقدانتھى األمر بأنھ . الطفل مالحقتھا واتھامھا بخطف قد یتم بأنھ أخبرتھا الشرطة لكن للضرب،
 ضد وجھتھا التي االتھامات أثارت وقد .متثل لھی لم ،قوال الُمدعیةأل وفقاً ، الذي وزوجھا الُمدعیة بین )بالتناوبُمشتركة (

في  تحصل ولم مؤقت، نحو على بنھاإ حضانةالحصول على ب لمطالبتھا یتم إیالء األولیة ولم. العنف من مزیداً  زوجھا
 تعرضت ،التالي عامال في. ذلك على عام من أكثر مرور بعد ، أي الطالقصدور حكم  بعد إال الطفل حضانة علىالنھایة 
 لكت أن ضده بإعتبار جنائیة وىدع رفعب الُمتكررةتم رفض مطالبتھا و السابق زوجھا قبل من أخرى مرة للضرب

 .إدعاء خاص قضیةتستدعي رفع 
الناتجة  التراكمیة اآلثار بسبب ،)العائلیة الحیاة احترام في الحق(من اإلتفاقیة  8 للمادة انتھاكإلى أنھ تم  المحكمة خلصت

 مقدميعلى  ثیر ضارأتوضع كان ذو  في ،مؤقتة تباطؤ لحضانة دون تدابیر اتخاذ في الوطنیة المحاكم إھمال عن
 السلطات اتخذتھا التي التدابیر كفایة وعدم الثاني لتماساإل مقدم رعایة وطیب معیشة فة خاصة علىصبسلبي و ،لتماساإل

فقد وصل الحال في  المحكمة،وجھة نظرمن   .ىاألول اإللتماس ةلمقدم السابق الزوج سلوك على رداً  نفسھا الفترة خالل
 على المفروضة اإلیجابیة االلتزاماتوھذا یتناقض مع  لتماس،اإل مقدميل مساعدةالتقصیر في تقدیم ال ھذه القضیة إلى

 وجھ على المحكمة وأكدت. عائلیةوال الخاصة حیاتھم احترام بأن یتم ضمان ،االتفاقیة من 8 المادة بموجب الدول
أن  یمكن ال »خاصة مسألة« وصفھو وزوجھا اإللتماس ةمقدم بینالذي كان قائماً  النزاع إعتبار أنعلى  الخصوص

 .اإللتماس لمقدمي العائلیة الحیاة بحمایة السلطات لتزاممع وجوب إ یكون متوافقاً 

 
 )04/8227إیھ. أس. وآخرون ضد حكومة سلوفاكیا (رقم  إلتماس السیدة/

 2009سبتمبر (ایلول)  15
 .»حظر التعذیب والمعامالت الالإنسانیة أوالمھینة«بعنوان  أعاله،اإلطالع على الفقرة 
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 وحدة الصحافة  

 ) 08/55164. ضد حكومة كرواتیا (رقم آهإلتماس السیدة/ 
  2010توبر(تشرین األول) أك 14
 من قبل بالقتل والتھدید الجسدي للعنف ،عدیدة لسنواتو مراراً  ھذه األخیرة، تتعرضفقد  ،اإللتماس ةمقدمالقوال  وفقاً 

 ما بعد ضطرابواإل والصرع والبارانویا القلق من بینھا ،خطیرة عقلیة اضطرابات من یعاني الذي( السابق زوجھا
إلى  الُمدعیة تقدمت عنھ، یكشف لم مكان فيواإلختباء  اللجوء وبعد .امابنتھ ُیلحق بھا األذى بإنتظام أمامكان و ،)لصدمةا

 علىتم رفض الطلب  ولكن ،مالحقتھاو مضایقتھا من السابق زوجھا لمنع إضافي وقائي إجراء اتخاذبطلب السلطات 
 .بشكل مباشر ھددةمُ  احیاتھأن  تثبت لم أنھا أساس

 الكرواتیة السلطات أن حیث من) العائلیةو الخاصة الحیاة احترام في الحق( 8 لمادةا انتھاك أنھ تم إلى المحكمة وصلت
للمشاكل النفسیة  توفیر عالجعن  أو اإللتماس، ةمقدم لحمایة المحاكم بھا أمرت، التدابیرت عن تنفیذ عدد من تقاعس

 إلى باإلضافة. العنیف سلوكھ السبب الرئیسي الذي دفعھ إلى تكان اأنھ یبدو ، والتيالسابق زوجھاوالعقلیة الُمصاب بھا 
 .نفسي عالجي ألذلك الزوج في أي وقت  خضع إذا ُیعرف وبشكل مؤكد لم ذلك،

 وال ،)التمییز حظر( االتفاقیة من 14 المادة بموجب اإللتماس ةمقدم شكوى مقبولیة عدم المحكمة أعلنتفي النھایة، 
 أو للتدابیر التمییزي الطابع إلثبات) إحصاءات أو تقاریر عل سبیل المثال( كافیة أدلة تقدم لم الُمدعیة ألن سیما

 .الممارسات أو التدابیر ھذه آثار أو المنزلي العنف لمكافحة كرواتیا في المعتمدة الممارسات

 
  إلتماس السیدة/ ھاجدیوفا ضد حكومة سلوفاكیا

  2010 نوفمبر(تشرین الثاني) 30
 تأمر بأن ،القانوني التزامھا تقاعست عن قد المحلیة السلطات أن من ،الخصوص وجھ على كو،تش اإللتماس ةمقدمكانت 

 یخضع حتى ،متخصصة مؤسسةلدى  وتھدیدھا، معاملتھا إساءة بتھمة اً جنائی أدین الذي السابق، زوجھا یتم إیداع بأن
 .النفسي للعالج
 المحاكم إخالل ذلك في بما ،لُمدعیةمع ا السابق زوجال سلوك على للرد كافیة تدابیر وجود عدم أنب المحكمة قضت

المنوطة إلى الحكومة  اإلیجابیة اللتزاماتل اً كاانتھ ُیعد إدانتھ، بعدفي مصحة نفسیة  باالحتجاز أمر إصدار في الوطنیة
 الرغم على أنھإلى  خاصة بصفة وقد أشارت .)واألسریة الخاصة الحیاة احترام في الحق( االتفاقیة من 8 المادة بموجب

ن ُتضر وتنال من أل كافیة كانت نھاأ غیر ؛فعلیة عنف أعمالإلى  ُتترجملھا لم  المتكررة السابق زوجھا تھدیدات أن من
  .8 المادة بمقتضى للدولة اإلیجابیة االلتزامات تطبیق وجب ؛ عندئذ،تھدید طیب عیشھاو مقدمة اإللتماس النفسیة، سالمة

 
  إلتماس السیدة/ كالوسا ضد حكومة المجر

 2012أبریل(نیسان)  24
 انتظار في ذلكو ،عنیف رجل وھو السابق، ارفیقھ معاحدة وفي شقة السكن ضد إرادتھا  تقاسمت اإللتماس ةمقدمكانت 

 توفر لھا الحمایة لم مجریةال السلطات أنُمقدمة اإللتماس ب دعتقد إو. الشقة تلك بملكیة تتعلق مدنیة دعاوى عدةالبت في 
 .المنزل في التي كانت تتعرض لھا بإستمرار والنفسي جسديال العنفأعمال  من

 االتفاقیة من 8 لمادةا منتھكة ،اإلیجابیة بالتزاماتھا الوفاء في تخاذلت المجریة السلطات أن إلى المحكمة إنتھتوقد 
بالغات  قدمت فیھ الُمدعیة الوقت الذي في أنھ الخصوص وجھ على ورأت. )عائلیةوال الخاصة الحیاة احترام في الحق(

 ضده، تقییدیةواجراءات  تدابیر اتخاذأن یتم  وتكرارا مرارا تطلب فقد ،علیھا العتداءرفیقھا با ضد لدى الشرطة الجنائیة
 .بفاعلیة حمایتھا لضمان الكافیة التدابیر تتخذ لم السلطات غیر أن . الشقة من بغرض إخراجھ مدنیة وىادع تأقام كما
 

  إلتماس السید/كوفال ضد حكومة بولونیا
 بالمقبولیة)( قرار  2012سبتمبر(أیلول)  18
 عدم أنب اإللتماس مقدم عتبرإ ،)العائلیةو الخاصة الحیاة احترام في الحق( االتفاقیة من 8 المادةما جاء في  سیاق في

 التزامھا في بولنداتقصیر من قبل حكومة  ُیّعد العائلیة، الشقة بمغادرة والده یأمر الذي المحكمة أمر إلنفاذ إجراء أي اتخاذ
 وأسرتھ ھو ظل ، نتیجة لذلك،بأنھأیضاً  دعىإو .العائلي العنف من والدتھماو الصغیر شقیقھحمایة و بحمایتھ اإلیجابي

 .لشقةل ة االبمغادروجوب ب المحكمةمن  أمرصدور من  رغمبال العنیف والده یتعرضون إلساءة
 االتفاقیة من 35 بالمادة عمالً  ،)بشكل واضح صحیح أساستستند على  ال األنھ( ةمقبول غیر الدعوى أنب المحكمة أعلنت 
 ال اإللتماس مقدم والد سلوك على السلطات فعل رد أن رأتفقد  برمتھا، القضیة ومراعاة لحیثیات). المقبولیة شروط(

 في اتخذت التي القرارات نم یكن من الممكن أن یقال بأل كما . المعنیة الجرائم لخطورة نظراً  ،كاف غیر اعتباره یمكن
 أنب یالحظ لم وبالمثل،. اإلساءة واألضرار رتكبمُ  سلوكل اً رادع أو اً وقائی اً أثر ،ثیرالتأمن شأنھا  یكن لم القضیة ھذه
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 وحدة الصحافة  

 اأنھ كما ،في حقھ والده ارتكبھإ الذي العائلي العنفأعمال و اإللتماس مقدم حالة االعتبار في تأخذ لمبوجھ عام،  السلطات
 .ككل للحالة باألسلوب المناسب ستجبت لم

 
 السیدة/ إیرین ویلسون ضد حكومة المملكة المتحدة  شكوى

 ( قرار بالمقبولیة) 2012توبر(تشرین األول) أك 23
في معالجة الدعوى  السلطات أسلوب من تشكو فیھ ،العائلي للعنف ضحیة ،امرأة قدمت بھت بالغب القضیةھذه  تتعلق

 كانت ،التنفیذ وقف معالعقوبة التي فرضت علیھ  بأن وادعاءھا الجسیم، بدنيلإلیذاء ال زوجھا ضدالتي رفعتھا  جنائیةال
 .جداً  خفیفة عقوبة
 یرلنداا سلطات أن اعتبرت إذ ،)صحیح بشكل واضح أساستستند على  ال األنھ( ةمقبول غیر الشكوى أن المحكمة أعلنت

ر لم الشمالیة  احترام في الحق( االتفاقیة من 8 المادةفي  وفقا لما جاء الشكوى ةمقدم حقوق بحمایة ھاالتزامفي  ُتقصِّ
 تلك في التحقیق وتم فقط، واحدة مرةبالغھا  السلطاتإلى  الشكوى ُمقدمةقدمت  فقدال سیما، ). والعائلیة الخاصة الحیاة

. في حینھا كما كان مطلوباً  جنائیة إلى إجراء دعوىو إلیھ االتھام وتوجیھ زوجھا اعتقال إلى أدىو ،على الفور الحادثة
 .عنفأعمال ب آخر ادعاء أيب المحكمة إلىالشكوى لم تتقدم  ةمقدم كما أن

 
 إلتماس السیدة/ إیریمیا وآخرون ضد حكومة جمھوریة مولدوفا

 2013مایو (أیار)  28
 »حظر التمییز«اإلطالع على الفقرة أدناه بعنوان 

 

 أجواء العنفإخراجھ من في إطار للرعایة وإیداع طفل 

 )10/4547. سي ضد حكومة المملكة المتحدة (رقم إلتماس السیدة/ واي
13 mars 2012 13  (أذار) 2012مارس 

 جرى توجیھ ،2003 عام في. سنوات لبضع عالقة تربطھا بھ كانت رجلمن  اً بنإ اإللتماس ةمقدمأنجبت  ،2001 عام في
 وأعقبت. الوالدین بین "بسبب تناول الخمور" مشاجرة حادث إثر ،األسرةبحث حالة تلك  إلى االجتماعیة الخدمات انتباه
 استدعاء مع ،2007 عامفي أواخر  تفاقمتو ،خمورال تعاطياإلفراط في و العائلي العنف من أخرى حوادث الحادثة تلك

 .مرات عدة األسرة منزل إلى الشرطة
 عنیفة مشاجرة أثناء إصابتھ بعد ،لطفلطارىء ل إیداع أمر على المحلیة السلطات حصلت ،2008 )حزیرانو(یونی وفي
 رفض من لتماساإل ةمقدم تاشتكو التبني. محل لالطف إیداعب یأذن أمر إصدار عن اإلجراءات وأسفرت. والدیھ بین

 االعتبارات لنظر في ُمجملا المحاكم رفض أن وأضافت. بمفردھا ابنھا رعایة على تھااقدر بتقییم أمر إصدار المحاكم
 الحق( االتفاقیة من 8 المادةفي  لما جاء وفقاً  حقوقھا كاانتھ إلى ، أدىاإلیداع أمر ھاإصدار عند بالموضوع الصلة ذات
 .)عائلیةوال الخاصة الحیاة احترام في

 رأت إذ ، )العائلیةو الخاصة الحیاة احترام في الحق( االتفاقیة من 8 للمادة انتھاك أي یحدث لم أنھ إلى المحكمة خلصت
 لتقدیم وافیة فرصة ُمقدمة اإللتماسل وأتیحت ؛وكافیة صلة ذات كانت الطفل إیداع قرارلتبریر  الدوافع التي قُدمت أنب

على وجھ التحدید  المحكمة واعتبرت .القرار صنع عملیة في كاملة مشاركة شاركتكما أنھا  ،قضیتھاحججھا وعرض 
 علیھ، المعروضة والتقاریر القضیة ملف في الموجودة المواد ضوء في یرى، المقاطعة محكمة قاضي أنب ن اعتقادھاع
 الطفل سالمة وطیب عیش على خطراً  یشكل ذلكلكن  ،محتمل أمر الطفل والدو اإللتماس ةمقدم بین العالقة استئناف أن
 حد أقصى إلى االسرة روابط على الحفاظھو  للطفل العامة المصلحة حتى وإن كانت ،بالتالي .صائباً  مراً أ یبدو الو

 علىكانت لھا األسبقیة  آمنةو صحیة بیئة في القاصر تنشئة ضمان ضرورةأن  الحالة ھذه في الواضح منفكان  ممكن،
 من األسرة شمل إلعادة بذلت قد محاوالتھناك  أن الخصوص وجھ على المحكمة أشارت الصدد، ھذا وفي. االعتبار ھذا

 إلى اإللتماس مقدمة أشارت عندما أخرى، ناحیة ومن .إدمان الكحولیات ةكلمشحل  في مساعدةو دعم أسري توفیر خالل
إلنتفاع بھا. ا كان بإمكانھا التيو لعائلي،ا العنفضحایا  دعم خدمات عن معلومات تلقتفقد  الطفل، والد عن انفصلت أنھا

 وفي المعنیة، الخدماتتلك  من أيإلى  تلجأ لم أنھاب یبدوإالَّ أنھ  الغرض لذلك الالزمة المعلوماتوعلى الرغم من تلقیھا 
  .الطفل والد معتصالحت  النھایة،
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 وحدة الصحافة  

 )من اإلتفاقیة األوروبیة 14لمادة حظر التمییز (ا
 إلتماس أوبوز ضد الحكومة التركیة 

 2009یونیو(حزیران)  9
 كل منھما قد أصیبتو ؛عدة لسنواتة اإللتماس مقدم زوج قبل من والتھدید لالعتداء والدتھاو اإللتماس ةمقدم تتعرضلقد 

 قامتا بسحب السیدتین أن بحجة ،ةواحد باستثناء، ضده المرفوعة الدعوى أسقطت .من جراء ذلك خطیرة إصاباتب مراراً 
 إذا بقتلھما وھدد الغرض، ھذاقصد  الشخصمن ذلك  ھما ترعضتا لمضایقات وإلحاحأنب اأوضحت غیر أنھما .الشكاوى

 أقساط، على تدفع یورو، 385 حواليغرامة ُتقدر ب ى الشخص المعنيرضت علفُ  الحق، وقت في. شكاویھماب تمسكتا
 استجواب تم. خطر في حیاتھما أن تؤكد الشكاوىالبالغات و من العدیدقد تقدمت السیدتین بو. مرات سبع زوجتھ ھلطعن

 زاعماً  زوجتھ، والدة قتلقام المعني ب الرحیل، نتحاوالالسیدتین  وبینما كانت ،وأخیراً . سراحھ إطالقثم  الشخص المعني
 لحین عنھ جافراإل غیر أنھ تم ،القتل بتھمة المؤبد بالسجن علیھ حكمتم ال. شككت في سمعتھمن إحترامھا لھ و للتق أنھا

 .ھددھایُ  زالال ی أنھ زوجتھفي حین أكدت  استئنافھ، في النظر
ة مقدم أم بقتل یتعلق فیما) الحیاة في الحق(األوروبیة  االتفاقیة من 2 للمادة انتھاك أنھ تم إلى ، فقد خلصتالمحكمةأما 

 ةمقدم حمایة في حكومةالتقصیر بشأن) المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال حظر( االتفاقیة من 3 المادة انتھاكو اإللتماس،
ال من شأنھ أن یُحد  تطبیقو بتنفیذ التزامھا في تخاذلت قد ةتركیكومة الحال أن اعتبرتقد و .لتماساإل  آلیة ونظام فعَّ
 لھا، المتاحة الحمایة تدابیر إلى ، كحد أدنى،السلطات تلجأ لموبأنھ . لضحایال حمایةتوفیر وعائلي ال العنف على یقضيو

على  ینبغيكما كان . الشكاوى سحب سبب معرفة دون ،» أسریة قضیة « أنھا بحجةاإلجراءات والتحقیقات  وقفولم ت
 األولى للمرة -أیضاً أنھ تم  المحكمة صرحت كما .الشكاوى سحبتم  لو حتى الجنائیة بالمقاضاةالسماح  التشریعي اإلطار

من  3 و 2 المادتین كل من مقترناً بإنتھاك) التمییز حظر( االتفاقیة من 14 للمادة انتھاك  - عائلي عنف قضیة في
الذي یتسم السلوك العامة و السلبیة وأن ،النساء على رئیسیة بصورة یؤثر العائلي العنف أنالمحكمة  الحظت اإلتفاقیة:

 تعرضت الذي العنف اعتبار وینبغي. العنف ھذاحدوث ل مؤاتیاً  مناخاً  ھیأ ،الصدد ھذا في التركیة السلطات لدى لتمییزبا
 من الرغم وعلى. المرأة ضد التمییز أشكال من شكال ذلك ّعدیُ  وبالتالي الجنس، أساس علىكان  والدتھاالُمدعیة و لھ

في العموم،  ،العدالة أظھرتھ الذي االكتراث عدم إالَّ أن األخیرة، السنوات في التركیة الحكومة بھا قامت التي اإلصالحات
 السلطات إلتزام عدم یعكس - القضیة ھذه والذي اتضح جلیاً في - العقاب منمرتكبي اإلعتداءات  إفالتو ،المسألة ھذه في
 .العائلي للعنف للتصدي المناسبة التدابیر تخاذبإ

 
 )08/55164. ضد حكومة كرواتیا (رقم آهإلتماس السیدة/ 

 2010توبر(تشرین األول) كأ 14
  »الحق في إحترام الحیاة الخاصة والعائلیة«بعنوان  أعالهاإلطالع على الفقرة 

 

 آخرون ضد حكومة جمھوریة مولودوفاإلتماس السیدة/ إیریمیا و
 2013مایو(أیار)  28

 والوحشي العنیف السلوك منتقم بحماتھم  لم مولدوفا سلطاتببالغ تشكو فیھ بأن  بنتیھااو ُمقدمة اإللتماس األولى تقدمت
 .شرطةبال ضابط وھو ،والدھماو ھازوجمن قبل 
بشكوى  یتعلق فیما) المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال حظر( االتفاقیة من 3 للمادة انتھاك حدوث إلى المحكمة خلصت

ال الحالة، على الرغم من إلمامھم جیداً بأنھ ُمعتبرة ؛ىاألول مقدمة اإللتماس  زوج ضد، فلم تتخذ السلطات أي تدبیر فعَّ
 وجدت باإلضافة إلى ذلك، .العائلي العنفالتعرض للمزید من أعمال  من حمایتھا في توفشل ،ىاألول اإللتماس ةمقدم

 معتبرة ،اتینالفتحالة ب یتعلق فیما ،)عائلیةوال الخاصة الحیاة احترام في الحق( االتفاقیة من 8 لمادةا انتھاكأنھ تم  المحكمة
 األسرة، منزل داخل ماوالدتھ ضد والدھما ایرتكبھ تيال العنفمشاھدة أعمال من جراء  نفسیاً  تأثرھن من الرغم على أنھ

 اً انتھاك حدثالقضاء بأنھ  إلى المحكمة إنتھت ،في النھایةو .السلوك ذلك مثل تكرار لمنعأي شيء  تقریباً  یحدث لمإالَّ أنھ 
 ،ىاألولاإللتماس  ةقدممُ حالة ب یتعلق فیمامن اإلتفاقیة،  3 المادة بإنتھاك اً مقترن) التمییز حظر( االتفاقیة من 14 للمادة
 أعمالمشكلة  معالجة في التأخیر أو اإلخاللحد بشكل بسیط، و ،تبلغ لم السلطاتالتي اتخذتھا  جراءاتاإل أن معتبرة
 یعكس مما ،وتكراراً  راراً في التغاضي عنھا م دوراً  لھاكان  قد ولكن ،ىاألول اإللتماس ةمقدم تي تتعرض لھاال العنف

 اإلستنتاجات التي خلص إلى أن المحكمة أشارت الصدد، ھذا وفي .امرأةك ىاألول اإللتماس ةمقدم تجاه تمییزيال موقفال
بعدم قیام  االنطباعتأكید  إلى إالَّ  تؤد لم ،ونتائجھ وأسبابھ المرأة ضد بالعنف المعني ،المتحدة لألمم الخاص المقرر إلیھا

 .المرأة على التمییزیة وآثارھا ،في جمھوریة مولدوفا ومداه ائليالعأعمال العنف  خطورة ، وبشكل وافي،میتقیب السلطات
إلتماس السیدة/ و  )09/61382 إلتماس السیدة/ بي. ضد حكومة جمھوریة مولدوفا (رقمعلى:  أیضاً اإلطالع 

إلتماس السیدة/ ن.ایھ. ضد ؛ 2013یولیو(تموز)  16في  ةصادرالم احكاأل ،مودریك ضد حكومة جمھوریة مولدوفا
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  العنف العائلي    -صحیفة وقائع                                          
 

 

 وحدة الصحافة  

إلتماس السیدة تیھ. أم و ؛ 2013سبتمبر (ایلول) 24، حكم صادر في )06/13424حكومة جمھوریة مولدوفا (رقم 
 . 2014ینایر(كانون الثاني)  28، حكم صادر في سیھ. أن ضد حكومة جمھوریة مولدوفا

 

 إلتماس السیدة/ رومور ضد الحكومة اإلیطالیة
 2014یار) مایو(أ 27

 خطیرة عائلي عنف حادثةعند تعرضھا ل ،مساعدة أي لھا تقدم لم بأنھا ُیفید السلطاتبإدعاء ضد  ُمقدمة اإللتماس تقدمت 
 أن منباألخص،  اشتكتولقد  .تلك العنفاستمرار أعمال  منلھا الحمایة  وفرت ولم ،2008 )الثاني تشرین(نوفمبر في

 ستقبالاال مركز أن أیضاً  ورأت. وألطفالھا لھا تھدیداً  شكلیُ  بقي وأنھ ،نفسيعالج  باتباع یتم إلزامھ لم السابق رفیقھا
 مؤكدة ،كافٍ لم یكن إجراء  ،منزلال من فقط كیلومتراً  15 بعد على یقع الذيو الجبریة، إلقامةالُمخصص لتنفیذ عقوبة ا

 یحظر الذي المحكمة لقرار الشيء الذي كان مخالفاً . االستقبال مركز موظفي قبل من مضایقاتل مرتین تتعرض اأنھ
 إالَّ نتاج ھيما  تلك، القصور أوجھ أنإعتبرت  ،في النھایة .، بأي وسیلة من وسائل االتصالالسابق ارفیقھتواصلھا ب

 .المرأة ضد تمییزل تتعرضبذلك  وأنھا ،عائليال العنف مكافحةفیما یتعلق ب ،إیطالیافي  تشریعيال طارضعف اإلل
 سواء كان ،)المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال حظر( من اإلتفاقیة 3 للمادة انتھاك أيقضت بأنھ لم یحدث  المحكمةلكن 

 إطاراً  وضعت اإلیطالیة السلطات أنب بل رأت .)التمییز حظر( االتفاقیة من 14 لمادةل بانتھاك ُمقترناً  أو انتھاك فردي
 عند التشریعية ذلك اإلطار فعالی تثبتقد  وأن العائلي، بالعنف نیالمتھم األشخاص ضد تدابیر اتخاذیسمح لھم ب تشریعیاً 
التي كانت ُتھدد سالمتھا  العنیفة االعتداءات تكرار ومنع اإللتماس، ةمقدمتعرضت لھا  التي الجریمة مرتكب معاقبة

 .الجسدیة

 
  )646/10(رقم  ضد الحكومة التركیة ھإلتماس السیدة/ أم. جی

 2016مارس(أذار)  22
كانت  التي والتھدیدات زواجھا، فترة أثناءضحیة لھا  اإللتماس ةمقدمالذي كانت  بالعنف األسري القضیة ھذه تتعلق

 السلطات إلىاللوم  أمور، جملة في ،اإللتماس ةمقدم وقد وجھت. تي تبعت ذلكال واإلجراءات ،طالقھا بعد تتعرض لھا
 فیما یتعلق والمنھجي الدائم التمییز من اشتكت كما .كانت تتعرض لھا يتال العنفعنھا أعمال  منعكونھا لم ت المحلیة

 .المرأة ضد العنفب
 السلطات أنب ُمعترفة ،)المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال حظر( االتفاقیة من 3 للمادة انتھاك أنھ تم إلى المحكمة خلصت
 السلطات أنإلى  الخصوص وجھ على تكما أشار .3 المادة بمتطلبات تفي ملبطریقة  الجنائیة إتخذت اإلجراءات التركیة

 ضد الشكوى تقدیم من تاریخ أشھر وستة سنوات خمس من أكثر منذ بدأت الجنائیة اإلجراءات أن حیث ؛سلبیة كانت
 من 14 للمادة انتھاك أنھ تم إلى، القضیة ھذه في، أیضاً  المحكمة خلصتوقد  .ُمعلقة اتاإلجراءال تزال و زوجھا،
 ،)2007 )أیلول(سبتمبر 24(في  الطالقب صدور حكم بعد أنھ ُمعتبرة ،3 لمادةل مقترناً بانتھاك) التمییز حظر( االتفاقیة

 بھ المعمول التشریعي اإلطار یضمن لم ،2012 )آذار(مارس 20 في ،)6284 رقم( جدید قانون سریان بدءموعد  حتىو
ُمقدمة اإللتماس أضطرت  أنمشیرة إلى  الحمایة، تدابیر من االستفادةمیزة  طالق،ال اإللتماس، التي حصلت على  ةلمقدم

 .السابق زوجھا تصرفات من في أجواء من الخوف الوطنیة، اللجوء إلى الھیئات القضائیة بعد عدیدة سنواتلللعیش 

 
  إلتماس السیدة/ حلیمة كیلیش ضد الحكومة التركیة

 2016یونیو(حزیران)  28
 أوامر ثالثةصدور و بالغات ربعتقدیمھا أل من الرغم علىُمقدمة اإللتماس من قبل زوجھا،  إبنة بمقتل القضیة ھذه تتعلق

  .إلزامیة أوامرو لحمایةبا
في  بما جاء مقترناً ) التمییز حظر( 14 المادة انتھاكو) الحیاة في الحق( 2 لمادةا انتھاك إلى أنھ تم المحكمة خلصت 

 االتفاقیة من 2 المادة بمتطلبات للوفاء كافیة تكن لم المحلیة اإلجراءات أن، خاص بوجھ اعتبرتو. االتفاقیة من 2 المادة
 ألوامرعلى مخالفتھ ل الزوجعن معاقبة  الوطنیة السلطاتبالفعل، فإن تقاعس  .اإللتماس ةمقدم البنة الحمایة توفیر بغیة

 من تمكنوال العقاب من لإلفالت سیاق أدى إلى توفیرو فعالیة، أي منالضحیتین  حرم قد  إلیھ، وجھت التياإللزامیة 
 ةمقدم بنةإ قد تم إھمال كونی أن المقبول غیر من أنھ ،أیضاً  المحكمة وإعتبرت .قلق دون زوجتھ ضد عنفأعمال ال تكرار

 والتھدیدات المتكررة العنف عمالتجاھل وتغاضي السلطات أل أن معتبرة ،من عنف الزوج حمایة وتركھا دون اإللتماس
 .العنف حدوث ذلك ل مواتیاً  مناخاً  أوجد لھا، ضحیة المتوفى تكان التي بالقتل
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 وحدة الصحافة  

  إلتماس السیدة/ طالبیس ضد الحكومة اإلیطالیة
 2017 (أذار) مارس 2

  .»الحق في الحیاة«بعنوان  ،اإلطالع على الفقرة أعاله

  إلتماس السیدة/ بالشان ضد حكومة رومانیا
 2017مایو(أیار)  23

 شكاویھا من الرغم على المتكرر، العائلي العنف من وفر لھا الحمایةت لم السلطات بإدعاء یفید بأن تقدمت ٌمقدمة اإللتماس 
التي كانت تتعرض  اإلساءة إزاء السلطات أبدتھ الذي التسامح أنب أضافتكما . ھأفعال على زوجھا تحاسب ولم ،متعددةال

  .والتدھور بالعجز شعورھا إلى أدىلھا، 
 السلطات أن ُمعتبرة ،)المھینة أو الالإنسانیة تالمعامال حظر( االتفاقیة من 3 لمادةا انتھاك أنھ تم إلى المحكمة خلصت 

 حظر( 14 المادة انتھاكوبأنھ تم  مناسبة، بطریقة زوجھا عنف من اإللتماس ةمقدم حمایة في فشلت قد الرومانیة
 وأشارت .الجنس نوع استند على في ھذه القضیة العنف أنبإعتبار  االتفاقیة، من 3 المادة بما جاء في مقترناً ) التمییز

في استطاعتھا سوى  كنی لم السلطات وأن للعنف عرضھا اإللتماس ةمقدم زوج أنإلى  الخصوص وجھ على المحكمة
 الرغم وعلى ذلك، إلى باإلضافة .مرات عدة والمحاكم الشرطةالمساعدة من قبل  تطلبقد  اإللتماس ةمقدم ألن اإلحاطة،

 العنف أعمال ضد اإلبالغ و التقدم بشكوىسمح لھا  ،اإللتماس ةمقدم اھجأت إلیالتي ل شریعیة في رومانیا،تال لیةاآل من
 أن اعتبار حد إلى السلطات ذھبتو .الحالة ھذه في الصلة ذات األحكام التي لم تطبق السلطات، حمایة طلبو العائلي

 لیست األفعال تلك أن أیضا تورأ. القضیة موضوع كانت التي المنزلي العنف أعمال بإختالق قامت اإللتماس ةمقدم
 وأن فعالیةدون  الوطني التشریعي اإلطاریصبح أن  إلى النھج ھذاأدى  .الجنائي القانون لیشملھا ،الكفایة فیھ بما خطیرة
 لتماساإل ةمقدم تجاه السلطات سلبیة تعكس القضیة، ھذه فيبالفعل، و. المرأة ضد للعنف الدولیة المعاییر مع یتنافى

 .العائلي للعنف العامة بالمكافحة رومانیا التزام عدم وأظھرت امرأة، ابوصفھ

 

  دعاوى إلتماس قید النظر
 )11/34168تونو ضد حكومة جمھوریة مولدوفا (رقم نإلتماس السیدة/ مو

 2012ینایر (كانون الثاني)  3إلتماس ُمقدم إلى حكومة مولدوفا في 
 

 »حظر التعذیب والمعامالت الالإنسانیة أو المھینة «عنوانعلى الفقرة أعاله، باإلطالع 
 

 ) 17/33056( رقم اجورجیإلتماس تخیلیدز ضد حكومة 
 2017یونیو(حزیران)  23إلتماس ُمقدم إلى حكومة جورجیا في 

 »الحق في الحیاة«اإلطالع على الفقرة أعاله بعنوان 
 

  للمزید من القراءة

مقاومة العنف ضد « الموضوع الذي یتناولعلى واإلضطالع  اإلنترنت الخاص بالمجلس األوروبي، موقع زیارةأیضاً، 
 .»المرأة والعنف العائلي
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