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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  املعنية حبقوق اإلنسانة اللجن
   والتسعونالثامنةالدورة 

  ٢٠١٠مارس /آذار ٢٦-٨

  قرار    

  ١٦٢٤/٢٠٠٧البالغ رقم     
ـ    (خوسيه كونرادو سيتو مارتينيز       :املقدم من سيد ميثله حمـام، ال

  )نادال بوراس ميغيل
  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية

  اإسباني  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٧  :تاريخ البالغ

  ٢٠١٠مارس / آذار١٩  :تاريخ اعتماد القرار
  احلكم بالسجن بسبب عدم دفع النفقة  :املوضوع

وتقييم الوقائع واألدلة، والتعـارض     عدم كفاية األدلة؛      :املسائل اإلجرائية
  املوضوع من حيث

  ١٤ من املادة ٢ والفقرة ١١  : مواد العهد
  ٣املادة   :مواد الربوتوكول االختياري

  ]مرفق[

__________ 
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  رفقامل  

 امللحق  لربوتوكول االختياري  مبوجب ا  اإلنسانقرار اللجنة املعنية حبقوق         
  )لدورة الثامنة والتسعونا(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  بشأن

  **١٦٢٤/٢٠٠٧البالغ رقم     
، الـسيد    ميثله حمـام   (  سيتو مارتينيز  كونرادوخوسيه    :املقدم من

  )ميغيل نادال بوراس
  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية

  إسبانيا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٧  :تاريخ البالغ

 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨ املنشأة مبوجب املادة     ة املعنية حبقوق اإلنسان،   إن اللجن   
  املدنية والسياسية، باحلقوق
  ،٢٠١٠مارس / آذار١٩ يف إذ اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن املقبولية    
خوسيه كـونرادو سـيتو     ، هو   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٧صاحب البالغ، املؤرخ      -١

ه وقع ضحية النتهاك إسبانيا     ويدَّعي أن . ١٩٤٨سباين من مواليد عام     إ، وهو مواطن    مارتينيز
. ميغيل نادال بـوراس   وميثله حمام هو السيد     .  من العهد  ١٤ من املادة    ٢ والفقرة   ١١للمادة  
  . ١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥وتوكول االختياري حيِّز النفاذ بالنسبة إلسبانيا يف دخل الرب وقد

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والـسيد األزهـري        : شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف النظر يف هذا البالغ           **  
والسيد أمحد أمني فـتح اهللا، والـسيد يـوغي          والسيد حمجوب احلبيبة،    بوزيد، والسيدة كريستني شانيه،     

ة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليـا       إيواساوا، والسيدة هيلني كيلر، والسيد راجسومر الاله، والسيد       
والسيد رافائيل ريفاس    ثريو،   -أنطوانيال موتوك، والسيد مايكل أوفالهريت، والسيد خوسيه لويس سانشيز          

  والسري ناجيل روديل، والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيد كريستر تيلني،بوسادا، 
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  ئعالوقامعلومات أساسية عن     
 تشرين  ١٥ ويف   .١٩٩٧انفصل صاحب البالغ عن زوجته مبوافقة الطرفني يف عام            ١-٢

 مـن   ٢٢٧ يف برشلونة، عمالً باملـادة       ٧، قضت احملكمة اجلنائية رقم      ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين
 )إمهال األسـرة  (القانون اجلنائي اإلسباين، بأن صاحب البالغ مذنب جبرمية عدم دفع النفقة            

  . ن ملدة اثين عشر أسبوعاً وبدفع املبلغ املستحق لزوجته السابقةوحكمت عليه بالسج
ــة٢٠٠٣مــارس / آذار١١ويف   ٢-٢        ، أيــدت احلكــم حمكمــة برشــلونة اإلقليمي
)Audiencia Provincial de Barcelona(    بيد أهنا حصرت املبلغ املـستحق يف الفتـرة مـن ،

  .٢٠٠٢مارس / إىل آذار١٩٩٧يوليه /متوز
، قدم صاحب الـبالغ طلـب اسـتئناف للمحكمـة           ٢٠٠٣يوليه  /متوز ٢٥ويف    ٣-٢

، وادعى وقوع انتهاك ألحكام دستورية كافتراض الـرباءة،         )طلب محاية قضائية  (الدستورية  
 كـانون   ٢٥ويف  .  من العهد اليت تشكل جزءا من القـانون اإلسـباين          ١١وانتهاك للمادة   

وفيما يتعلـق بـافتراض     . الستئناف، رفضت احملكمة الدستورية طلب ا     ٢٠٠٥يناير  /الثاين
الرباءة، رأت احملكمة أن الدعوى ال أساس هلا بالنظر إىل أن األدلة املوجودة يف ملف القضية                

 من العهـد،    ١١وفيما يتصل باإلدعاء املتعلق باملادة      . مت احلصول عليها بطرق غري مشروعة     
 ال ميكن القول بأهنـا التزامـات        الحظت احملكمة أوالً أن املبالغ اليت ُتدفع على سبيل النفقة         

، والحظت ثانياً أن مثة ما ُيثبت أن صاحب البالغ لديه اإلمكانيات املالية الالزمـة      "تعاقدية"
  .للوفاء بالتزاماته املتعلقة بالنفقة

، قررت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عدم مقبوليـة         ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦ويف    ٤-٢
أن الوقائع اليت قدمها ال يبدو أهنا تشكل انتهاكا ألي مـن         قضية صاحب البالغ على أساس      

  . مواد االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أو الربوتوكوالت امللحقة هبا

  الشكوى    
 من االتفاقية، نظرا للحكـم عليـه        ١١يدعي صاحب البالغ وقوع انتهاك للمادة         ١-٣

لسبب واحد هو االفتقار إىل املـوارد املاليـة         باحلرمان من احلرية ألنه عجز عن تسديد دين         
  .وليس عن قصد

 من العهد ألن احملاكم اإلسـبانية       ١٤ من املادة    ٢ويدعي أيضا وقوع انتهاك للفقرة        ٢-٣
  . تثبت بشكل قاطع أن لديه اإلمكانيات املالية الكافية مل

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    
على اللجنـة املعنيـة حبقـوق       جيب  ،  أحد البالغات رد يف   ي قبل النظر يف أي ادعاء      ١-٤

غـري   و من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أ           ٩٣اإلنسان، وفقاً للمادة    
  .مبوجب الربوتوكول االختياريمقبول 
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وقد تيقنت اللجنة من أن صاحب البالغ قد استنفد مجيع سبل االنتـصاف احملليـة               ٢-٤
  .  من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) ب(٢قا ملا تقتضيه الفقرة املتاحة، وف

 من العهد عن طريق إصـدار حكـم         ١١وفيما يتعلق بادعاء وقوع انتهاك للمادة         ٣-٤
بالسجن بسبب عدم دفع النفقة، تالحظ اللجنة أن القضية ال تتعلق بعـدم الوفـاء بـالتزام                 

وااللتـزام  .  من القانون اجلنائي اإلسباين    ٢٢٧ملادة  تعاقدي وإمنا قانوين، وفقا ملا تنص عليه ا       
 وال يقوم على اتفاق بني صاحب الـبالغ وزوجتـه           سباينبدفع النفقة جزء من القانون اإل     

تعـارض  ينطوي على وبالتايل، رأت اللجنة أن البالغ . )١(السابقة بشأن الطالق أو االنفصال  
 مـن  ٣نه غري مقبول مبوجب املـادة        من العهد، وأ   ١١ مع أحكام املادة     املوضوع من حيث 

  . الربوتوكول االختياري
، يدعي صـاحب الـبالغ أن       ١٤ من املادة    ٢وفيما يتعلق باالدعاء مبوجب الفقرة        ٤-٤

ويف . احملكمة مل تثبت أن لديه اإلمكانيات املادية الكافية للوفاء بالتزاماته املتعلقة بدفع النفقة             
احملاكم احمللية هـي املعنيـة      اليت مفادها أن     )٢(هتا القانونية هذا الصدد، ُتذكّر اللجنة باجتهادا    

معينة، ما مل يثبت أن التقييم كان واضح التعسف          عموماً بتقييم الوقائع واألدلة املتعلقة بقضية     
واملواد املعروضة على اللجنة ال تبني أن احملاكمة شهدت أوجـه           . أو كان فيه إنكار للعدالة    

يه، فإن هذا اجلزء من البالغ غري مقبول بسبب تعارضه مع أحكام           وعل. قصور من هذا القبيل   
  . من الربوتوكول االختياري٣العهد، وفقا للمادة 

  :وعليه، تقرر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ما يلي  ٥-٤
   من الربوتوكول االختياري؛٣عدم قبول البالغ مبوجب املادة   )أ(
  . وحماميهب البالغلدولة الطرف وصاحل هذا القرار بالغإ  )ب(

.  هو الـنص األصـلي     لفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي    ة واإلنكليزية وا  سبانياعُتمد باإل [
إىل املقـدم  وسيصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي             

  .]اجلمعية العامة

        

__________ 

، ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٥قرار بعدم املقبولية مؤرخ     ا،  كالفيه رافولس ضد أسباني   ،  ١٣٣٣/٢٠٠٤البالغ رقم    )١(
 .٤-٦الفقرة 

أبريـل  / نيـسان ٣قرار بعدم املقبولية مؤرخ    إيرول سيمس ضد جامايكا،     ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر البالغ رقم     )٢(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥


