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قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة  5من البروتوكول االختياري ،بشأأأأأبال الب
رقم ** *2016/36
بالغ مقدم من:

ج .ج .د( .يمثله المحامي غلين فلويد)

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ

الدولة الطرف:

أستراليا

تاريخ تقديم البالغ:

 29آذار/مارس ( 2016تاريخ الرسالة األولى)

الوثائق المرجعية:

القرار المتخذ ذذو بموجذ ذذب المذ ذذادتين  64و 70من النظذ ذذام
الذ ذذداللي لل نذ ذذةل والمحذ ذذا للى الذ ذذدولذ ذذة الطرف في 1

نيسان/أبريل ( 2016لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار:

 19آذار/مارس 2021

الموضوع:

لدلا الشخص للى المستشفى وعالجه قس ار

المسائل اإلجرائية:
المسائل الموضوعية:

اسذ ذ ذذتنفاد سذ ذ ذذبل اينتصذ ذ ذذاف المحلية و ث ا

وصفة الضحية

ايعتراف باألش ذ ذذخا

ايدعا ا

ذوا اإلعاقة على قدم المس ذ ذذاوا م

غيرهم أم ذ ذذام الق ذ ذذانون والحق في الحري ذ ذذة واألمن وع ذ ذذدم

التعرض للتع ذذوأ ذذب أو المع ذذامل ذذة أو العقوو ذذة الق ذذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذذة أو
الاللنسذ ذ ذذانية أو الموينة وعدم التعرض لالسذ ذ ذذت ال والعن

وسا المعاملة والحق في السالمة ال سدية والعقلية

مواد ايتفاقية:

 12و 14و 15و 16و 17و21

مواد البروتوكو ايلتيارا:

 )1(1و(( )2د) و(هذ)

__________
*

اعتمدته الل نة في دورتوا الرابعة والعشرين ( 8آذار/مارس  1 -نيسان/أبريل .)2021

**

ش ذذاري في النظر في هوا البالغ أعض ذذا الل نة التالية أس ذذما هم :رو از لا داليا ألدانا س ذذال يرول وس ذذمية العمرانيل ودانالمي أومارو
س ذ ذ تينا غابريليل
بش ذ ذذارول وجيريل دوندوفدورجل ونيفيان فرناندأت دا توريخوسل وجيرترود أوفوريوا نيفواميل وأودأليا فيتوس ذ ذذيل وما ار كري ذ
وأماليا ليفا غاماأو ريوسل وصذ ذ ذ ذذامويل ن وغونا كابول وكيم مي أونل وروور جورج مارتنل وفلويد موريسل وجوناس روسذ ذ ذ ذذكوسل
وماركوس ش ذذيفرل وس ذذاوايي ثون كوال وريس ذذناواتي أوتام .وعمال بالماد ()1(60ج) من النظام الداللي لل نةل لم تش ذذاري روزمارا
كاأيس في دراسة هوا البالغ.
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صذ ذ ذذاحب البالغ هو ج .ج .د.ل وهو مواطن من أسذ ذ ذذتراليا يولعد في عام  .1975ويدعي صذ ذ ذذاحب
1-1
البالغ أن الذذدولذذة الطرف قذذد انتوكذذا حقوقذذه المكفولذذة بموجذذب المواد  12و 14و 15و 16و 17و 21من
قسرل بما في ذلك العالج بالصدما
ايتفاقية بإقداموا على لدلاله للى مستشفى لألمراض النفسية وعالجه ا

ذاحب البالغ محام ووالد  .وقد دلل البروتوكو ايلتيارا حيت النفاذ بالنس ذ ذ ذ ة للدولة
الكوروائية .ويمّثل صذ ذ ذ غ
الطرف في  19أألو /سبتمبر .2009
2-1

وفي  1نيسذان/أبريل 2016ل أصذدر المقرر الخا

المعني بالبالغا

ال دأد والتدابير المققتةل

بذذالنيذذابذذة عن الل نذذةل طل ذذا يتخذذاذ تذذدابير مققتذذة بموجذذب المذذاد  4من البروتوكو ايلتيذذارا لالتفذذاقيذذةل

طلب نيه للى الدولة الطرف اتخاذ جمي التدابير الالزمة لضذ ذذمان وق

قسر ريثما تنظر الل نة في البالغ.
الكوروائية ا
3-1

عالج صذ ذذاحب البالغ بالصذ ذذدما

وفي  9كانون األو /ديس ذ ذ ذ ذذمبر 2016ل قرر الل نةل عمال بالماد  )8(70من نظاموا الدالليل
المعني بالبالغا

وعن طريق مقررها الخا

ال دأد والتدابير المققتةل ايس ذ ذ ذ ذ ذ ذذت ابة لطلب الدولة الطرف

النظر في مقبولية البالغ بمعت عن أسذسذه الموضذوعية .وفي اليوم نفسذهل وافقا الل نةل من لال مقررها

الخا

المعني بالبالغا

ال دأد والتدابير المققتةل على طلب الدولة الطرف لل ا التدابير المققتة.

ألف -موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين
الوقائع كما عرضها صاحب الب
1-2

يشذذير صذذاحب البالغ للى تشذذخيص لصذذابته بإعاقا

نفسذذية  -اجتماعية ويفيد بأنه كان يخض ذ

للرعاية النفسذية في مرفق ابتون هاوس لرعاية الصذحة العقلية في المنطقة الشذرقية بويية نيكتوريا في الوقا

الوا قدم نيه الش ذذكوو .وادعى أنه أيدلل للى هوا المرفق وألضذ ذ للعالج قس ذ اذرل بما في ذلك العالج بالص ذذدما

الكوروائية .وطعن في قرار لدلاله للى المستشفى عن طريق طلب المثو أمام المحكمة العليا في نيكتوريا.

ورفضذ ذذا المحكمة شذ ذذكوو صذ ذذاحب البالغ في  22آذار/مارس  .2016ويدعي صذ ذذاحب البالغ أن الل و

للى أا طريقة ألرو من طرق ايسذ ذ ذذتمناف أمام محاكم أعلى درجةل بما في ذلك ايسذ ذ ذذتمناف لدو المحكمة
العليال كان من شذذأنه أن يكل

من دون التركيت على المالبسا
2-2

الكثير وأي ي دا شذذيمال ألنه كان سذذوف أركت فقع على التش ذري المنطبقل
الخاصة في قضيته هو.

وفي  3آذار/مارس 2016ل ل أ صذ ذ ذذاحب البالغ للى الويمة القضذ ذ ذذائية المعنية بقضذ ذ ذذايا الصذ ذ ذذحة

ذرل بما في ذلك العالج بالصذ ذ ذذدما
العقلية يسذ ذ ذذتمناف قرار عالجه قسذ ذ ذ ا

الكوروائية .وهو يشذ ذ ذذير للى أنه قدم

للمحكمة تقارير صذادر عن طبيبين نفسذيين مسذتقلينل تفيد بأنه كان أتمت بالقدر الكاملة على ممارسذة حقه
في لعطا الموافقة المسذذتنير بشذذأن عالجهل بما في ذلك الحق في رفق تلقي العالج رغما عنه .ورفضذذا

المحكمة ايستمناف وأأد

القرار الصادر بشأن عالج صاحب البالغ.

الشكوى
-3

أدعي صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أن الدولة الطرف انتوكا حقوقه المكفولة بموجب المواد  12و 14و 15و16

و 17و 21من ايتفاقية نيما أتعلق بمتاعم لدلاله للى المسذذتشذذفى وعالجه قسذ اذرل بما في ذلك العالج بالصذذدما
الكوروائيةل في مرفق ابتون هاوس لرعاية الصحة العقلية في المنطقة الشرقية بويية نيكتوريا.
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م حظات الدولة الطرف بشبال المقبولية
1-4

قذدمذا الذدولذة الطرفل في  1حتيران/أونيذه 2016ل مالحظذاتوذا بش ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن مقبوليذة البالغ .وتذدعي الذدولذة

الطرف أنه أن ي اعت ار البالغ غير مقبو بالنظر للى ما ألي( :أ) عدم اسذ ذ ذذتنفاد صذ ذ ذذاحب البالغ ل مي سذ ذ ذذبل

اينتصذاف المحلية المتاحة وفقا لما تقتضذيه الماد (2د) من البروتوكو ايلتيارا (ب) افتقار الشذكوو الواضذ

للى أس ذذاس س ذذليم بموجب الماد (2ه) من البروتوكو ايلتيارا و(ج) عدم تقديم البالغ حس ذذب األص ذذو نيابة

عن الضحية المتعومةل وفقا لمقتضيا الماد  )1(1من البروتوكو ايلتيارا.
2-4

وتش ذ ذ ذ ذ ذذير الدولة الطرف للى أنوا ي تقر بالوقائ المادية بالص ذ ذ ذ ذ ذذي ة التي أكدها ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ

كبير من المعلومذذا
نيمذذا أتعلق بمقبوليذذة البالغ .وتذذدف بذذأن ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ أغفذذل كمذ ا ا

الوقذذائعيذذة ذا

الص ذ ذذلةل بما في ذلك التفاص ذ ذذيل المتعلقة بالوص ذ ذذاية القانونية التي أكدها والد ل واألمر الص ذ ذذادر عن الويمة

القض ذذائية المعنية بقض ذذايا الص ذذحة العقليةل الوا يقض ذذي بالخض ذذوع للعالج في المس ذذتش ذذفىل وأمر المحكمة
نفسذذوا الوا ي يت العالج بالصذذدما

الكوروائيةل وحكم المحكمة العليا في نيكتوريا بشذذأن طلب المثو أمام

المحكمة الوا قدمه صذ ذذاحب البالغ ولم يقبل .وقد ادعى نيه أن تصذ ذذرف الويمة القضذ ذذائية المعنية بقضذ ذذايا

الصذ ذ ذذحة العقلية يخرج عن نطاق الصذ ذ ذذالحيا

المخولة لوا بموجب قانون الصذ ذ ذذحة العقلية لعام  2014في

ويية نيكتوريا .وتدف الدولة الطرف بأن ص ذذاحب البالغ أغفل أيضذ ذ ا ذكر أا معلومة وقائعية عن جلس ذذا

ص ذ ذذلة للمحكمة أو الويمة القض ذ ذذائية أو عن وس ذ ذذائل انتص ذ ذذاف ألرو أو قرار يمكن أن

اس ذ ذذتماع ألرو ذا

يكون قد اتخو  .وتش ذ ذذير للى أن الدو األطراف ملتمة صذ ذ ذراحة بموجب الماد  )2(22من ايتفاقية بحماية

لصذوصذية المعلوما

المتعلقة بالشذقون الشذخصذية لألشذخا

ذوا اإلعاقة ووصذحتوم وعاد تأهيلوم على

قدم المس ذذاوا م ايلرين .وتقو لنه ليس بمقدورهال وفقا لقانون الخص ذذوص ذذية المحليل ايطالع على عدد
من الوثذائقل التي تعتبر ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروريذة لالدعذا ا

المناس ة للسماح بنشرها.
3 -4

وتقدم الدولة الطرف معلوما

الوارد في البالغل لذا لم يعع صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ األذونذا

عن اإلطار القانوني المنطبق .وتش ذ ذ ذ ذذير للى أن عالج مش ذ ذ ذ ذذاكل

الصذ ذ ذذحة العقلية اإللتامي في ويية نيكتوريا يخض ذ ذ ذ لقانون الصذ ذ ذذحة العقلية لعام  .2014ويحدد القانون

معاأير عالج مشذذاكل الصذذحة العقلية اإللتامي ويقضذذي بإنشذذا الويمة القضذذائية المعنية بقضذذايا الصذذحة

العقليذذة .وينص هذذوا القذذانون على نموذج للذذدعم في اتخذذاذ القرار .وي يأل ذذأ للى اتخذذاذ القرار بذذالوكذذالذذة
لي كمالذ ألير .وفي لطار نموذج الدعم في اتخاذ القرار يي َّ
مكن المرضذ ذ ذذى الخاضذ ذ ذذعون ألمر للتامي من
اتخاذ الق ار ار

المتعلقة بعالجوم وتحدأد مسذ ذذار التعافي بشذ ذذكل مسذ ذذتقل ويحصذ ذذلون على الدعم .وافتراض

الق ذذدر هو األس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاس ال ذذوا يقوم علي ذذه نموذج ال ذذدعم في اتخ ذذاذ القرارل وينص الق ذذانون على افتراض

تمت جمي األشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخا

بالقدر على اتخاذ الق ار ار

المتعلقة بالعالج .ويتولى قانون الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحة العقلية

لعام  2014تقليص اسذذتخدام العالج اإللتامي ومدته للى أدنى حد لضذذمان توفير العالج بأقل قدر ممكن
من التدابير التقييدية والتطفلية .ويتحقق ذلك من لال وض معاأير محدد للعالج اإللتاميل واستحداث

أوامر عالج تكون سذذارية لمد محدد ل واشذذترار لش ذراف هيمة قضذذائية مسذذتقلة معنية بالصذذحة العقلية في

الوقا المناس ذ ذذب .وينص قانون الص ذ ذذحة العقلية لعام  2014على لنش ذ ذذا الويمة القض ذ ذذائية المعنية بقض ذ ذذايا

الصذحة العقلية باعت ارها هيمة مسذتقلة .وتصذدر المحكمة أوامر العالج للمرضذى .وي ب أن تقتن المحكمة
بذأن جمي معذاأير العالج تنطبق على المريق قبذل لصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدار أمر العالج .وعنذد اتخذاذ القرارل ي ذب على

المحكمذذة أن تت

نو ذ ا كليذ ا أراعي م موعذذة من العوامذذلل بمذذا في ذلذذك أهذذداف تعذذافي المريق ور ذذاتذذه

العالجية وآ ار ال ش ذ ذ ذ ذذخص الوا يس ذ ذ ذ ذذميه المريق أو من أتعود بالرعاية أو الوص ذ ذ ذ ذذي عليهل ويتعين عليوا
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أن تألو في ايعت ار أا تقرير أتض ذذمن رأيا ثانيا من طبيب نفس ذذي آلر( .)1وتض ذذم كل ش ذذع ة في الويمة

القض ذ ذذائية ثالثة أعض ذ ذذا ل بينوم محامل وممارس طبي معتمدل وفرد من الم تم المحلي .وي وز للطرف

الوا يحض ر جلسة استماع تعقدها الويمة القضائية (مثل المريق أو الطبيب النفسي المعتمد) أن يطلب

بيانا كتابيا باألس ذ اب التي أفضذذا للى قرار الويمة القضذذائية .وي وز أيضذ ا للطرف الوا يحضذذر جلسذذة

استماع تعقدها الويمة القضائية أن أتقدم بطلب للى المحكمة المدنية واإلدارية في ويية نيكتوريا لمراجعة

أا قرار تتخو الويمة القض ذ ذ ذذائية المعنية بقض ذ ذ ذذايا الص ذ ذ ذذحة العقلية في غض ذ ذ ذذون  20أوم عمل من تاريخ

ص ذ ذذدور قرار الويمةل أو في غض ذ ذذون  20أوم عمل من تاريخ اس ذ ذذتالم بيان األس ذ ذ ابل لذا طلب المريق
بيذا ذن ا كتذاب ذي ا .وي وز للمحكمذة أن تحيذل مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذألذة قذانونيذة للى المحكمذة العل ذي ا في نيكتوريذا لكي تبذا فيوذا.

وقد يحدث ذلك بنا على طلب طرف من األطراف أو بم ادر من الويمة القضائية.
4-4

وتذدف الذدولذة الطرف بذأن العالج بذالص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدمذا

النفسذية .بيد أنوا تشذير للى أن قرار وصذ

الكوروذائيذة يعتبر عالجذ ا فعذاي ل عق األمراض

العالج بالصذدما

الكوروائية أن ي أن يسذتند للى تقييم جسذدا

شذ ذ ذ ذ ذذامل يخض ذ ذ ذ ذ ذ له كل شذ ذ ذ ذ ذذخصل م مراعا حالته اينية وتاريخه الماضذ ذ ذ ذ ذذي ومدو اسذ ذ ذ ذ ذذت ابته للعالجل

وأثر المرض على نوعية حياتهل وآرائه ور اته .وينص قانون الص ذ ذذحة العقلية لعام  2014على عدم جواز
اس ذ ذذتخدام العالج بالص ذ ذذدما

الكوروائية على مريق ي يس ذ ذذتطي لعطا موافقة مس ذ ذذتنير على هوا العالجل

من دون موافقة الويمة القضذ ذ ذذائية المعنية بقضذ ذ ذذايا الصذ ذ ذذحة العقلية .ويتولى القانون رف ايسذ ذ ذذتقال الواتي
للمريق للى أقصذ ذ ذذى حدل حيثما أمكن .وعندما يكون المريق غير قادر على لعطا الموافقة على العالج
الكوروائيةل أتعين على المحكمة أن تبا نيما لذا كان العالج بالصذدما

بالصذدما

الكوروائية هو االعالج

األقل تقييداا .ولووا ال رضل تنظر المحكمة في آ ار المريق ور اته بش ذذأن العالج بالص ذذدما
وأا عالجا

الكوروائية

بدألة مفيد تكون متاحة في حدود المعقو ل وتنظر في األس ذ ذ ذ ذ اب الكامنة و ار آ ار المريق

ور ذذاتذذه ل بمذذا في ذلذذك نتذذائا التعذذافي التي أود المريق بلوغوذذا وآ ار المريق ور ذذاتذذه التي يعبر عنوذذا

في بيان مس ذ ذذبق وآ ار الش ذ ذذخص الوا يس ذ ذذميه المريق أو الوص ذ ذذي على المريق أو من أتعود بالرعاية.
وتنظر الويمة القض ذ ذ ذذائية أيضذ ذ ذ ا في مدو احتما أن أقدا العالج بالص ذ ذ ذذدما

الكوروائية للى الش ذ ذ ذذفا من

المرض العقلي أو التخفيف من آثار الضذ ذ ذذار ل وتألو في ايعت ار أا رأا ثان يحصذ ذ ذذل عليه المريق من

طبي ذذب نفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي آلر وي ذذدلي ب ذذه .وي وز للمريق أن أتق ذذدم بطل ذذب للى المحكم ذذة الم ذذدني ذذة واإلداري ذذة في

نيكتوريا لمراجعة قرار الويمة القضذذائية المعنية بقضذذايا الصذذحة العقلية بالموافقة على طلب اسذذتخدام العالج
بالصدما

5-4

الكوروائية.

وتشذ ذذير الدولة الطرف للى أن صذ ذذاحب البالغ يعاني من اضذ ذذطرابا

عقلية وله احتياجا

معقد

تتعلق بالصذ ذ ذ ذ ذذحة العقلية وغيرها .وأثنا وجود في مرفق ابتون هاوس لرعاية الصذ ذ ذ ذ ذذحة العقلية في المنطقة

الشذرقيةل كان يخضذ ألمر يقضذي بتلقيه العالج في المسذتشذفى صذادر عن الويمة القضذائية المعنية بقضذايا

الصحة العقلية وفقا ألحكام قانون الصحة العقلية لعام .2014
6-4

وتدعي الدولة الطرف أن صذ ذذفة الضذ ذذحية لم تثبا بموجب البروتوكو ايلتيارا باسذ ذذم صذ ذذاحب

7-4

وتدعي الدولة الطرف كولك أن صذ ذذاحب البالغ لم أبرهن على اسذ ذذتنفاد ل مي سذ ذذبل اينتصذ ذذاف

البالغ .وتشذذير للى أن والد أذن لمحاميه بتقديم الشذذكوو للى الل نة نيابة عن ابنهل ولكن من دون أن تيقدم
أا وثائق تدعم ايدعا بأن والد صاحب البالغ هو الوصي الشرعي عليه.
المحليذة المتذاحذة نيمذا أتعلق بذايدعذا ا التي قذدموذا بموجذب ايتفذاقيذةل وأنذه لذولذكل أن ي اعت ذار البالغ غير مقبو .

__________
( )1

4

شذخص يسذميه المريق يكون بإمكانه اسذتالم المعلوما ودعم المريق طوا مد أمر العالج اإللتامي .ويسذاند الشذخص المسذمى
يق في ممارسة حقوقه ويقدم المساعد الالزمة لتمثيل مصال المريق.
المر غ
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وتدف بأن هناي عددا من سذذبل اينتصذذاف المحلية المتاحة لصذذاحب البالغ لتقديم هو ايدعا ا ل بما في
ذلك التماس اينتصذ ذذاف من الويمة القضذ ذذائية المعنية بقضذ ذذايا الصذ ذذحة العقليةل وهي الويمة األولى المسذ ذذقولة عن

البا نيما لذا كانا حالة الش ذ ذذخص تتطلب لض ذ ذذوعه لعالج مش ذ ذذاكل الص ذ ذذحة العقلية اإللتامي .وقد كان بإمكان
صذ ذذاحب البالغ أن يطلب للى الويمة القضذ ذذائية المعنية بقضذ ذذايا الصذ ذذحة العقلية لل ا أمر تلقي العالج في

المس ذ ذذتش ذ ذذفى أو أمر العالج بالص ذ ذذدما الكوروائية .وتش ذ ذذير الدولة الطرف للى أنه لم ييقدَّم أا دليل أبين الس ذ ذذبب
الوا من صذاحب البالغ من القيام بولك .ولو كان التمس سذبيل اينتصذاف هوا ولم يحصذل على نتي ة مرضذية
لكان بإمكانه أن أتقدم بطلب للى المحكمة المدنية واإلدارية في نيكتوريا لمراجعة األس ذ ذ ذ ذ ذ ذذس الموض ذ ذ ذ ذ ذ ذذوعية

ألا قرار تصذ ذ ذ ذذدر الويمة القضذ ذ ذ ذذائية المعنية بقضذ ذ ذ ذذايا الصذ ذ ذ ذذحة العقلية بشذ ذ ذ ذذأن فرض أمر تلقي العالج في
المس ذذتش ذذفى أو لل ائه أو اس ذذتمرار ل أو ألمر العالج بالص ذذدما

الكوروائية .وي تفرض أية رس ذذوم على تقديم

طلذب للى المحكمذة المذدنيذة واإلداريذة في نيكتوريذا لمراجعذة قرار صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادر بموجذب قذانون الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذحذة العقليذة

لعام  .2014وتقديم طلب للى المحكمة المدنية واإلدارية في نيكتوريا لمراجعة األسذس الموضذوعية كان من
الممكن أن أتي لص ذذاحب البالغ لبدا مالحظا

بش ذذأن قانون ميثاق حقوق اإلنس ذذان والمس ذذقوليا  .وتنص

الماد  38من هوا الميثاق على أنه من غير المشذ ذ ذذروع أن تتصذ ذ ذذرف سذ ذ ذذلطة من السذ ذ ذذلطا

تتعارض م حق من حقوق اإلنس ذذانل أو أن تتقاعس عن مراعا حق من حقوق اإلنس ذذان ذا

العامة بطريقة

الص ذذلة حق

مراعاته عند اتخاذ الق ار ار  .وكان من المتاح لصذ ذ ذذاحب البالغ أيضذ ذ ذ ا أن يقدم طل ا للى المحكمة العليا في
نيكتوريا يسذتمناف أا قرار يصذدر عن المحكمة المدنية واإلدارية في نيكتوريا بشذأن مسذألة قانونية بموجب

المذذاد  148من قذذانون المحكمذذة المذذدنيذذة واإلداريذذة في نيكتوريذذا لعذذام 1998ل أو أن ألتمس من المحكمذذة
العليا لصذ ذ ذذدار أمر قضذ ذ ذذائي مان أو أمر بايمتثا  .وتتي تش ذ ذ ذريعا

ويية نيكتوريا له أيضذ ذ ذ ا لمكانية رف

شذذكوو للى المفوض المعني بشذذكاوو الصذذحة العقلية .ويمثل المفوض هيمة مسذذتقلة متخص ذصذذة في النظر
في الش ذ ذ ذ ذ ذذكاوو أنش ذ ذ ذ ذ ذذما بموجب قانون الص ذ ذ ذ ذ ذذحة العقلية لعام  2014لتوفير آلية للش ذ ذ ذ ذ ذذكاوو يكون بإمكان

األشذ ذذخا

الوأن يعانون من مشذ ذذاكل الصذ ذذحة العقلية الوصذ ذذو لليوا في الوقا المناسذ ذذب .ويقذن للمفوض

اسذتق ا الشذكاوو المقدمة بشذأن مقدمي لدما

الصذحة العقلية في نيكتوريا وتقييم هو الشذكاوو ومعال توا

والتحقيق فيوا .وقد كان بإمكان المفوض أن يس ذذتقبل ش ذذكوو ص ذذاحب البالغ بش ذذأن عالجه وأن يحقق فيوال

و ذا ما اقتن بأن هوا العالج مخال

أن أبلغ ال وة التي تقدم لدما
لم يقدم أا معلوما

لقانون الصذ ذ ذ ذذحة العقلية لعام  2014أو للوائ ذا

الصذ ذ ذ ذذلةل بوسذ ذ ذ ذذعه

الصذحة العقلية بإشذعار ايمتثا  .وتدف الدولة الطرف بأن صذاحب البالغ

تبين ما لذا كان قد سذ ذذعى للى التماس أا من سذ ذذبل اينتصذ ذذاف المحلية هو  .ولولكل

فوي تدعي أنه لم يستنفد جمي سبل اينتصاف المحلية المتاحة نيما أتعلق بادعا اته.
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وفي  10آب/أغسذ ذ ذذطس 2016ل قدما الدولة الطرف مالحظا

ألرو بشذ ذ ذذأن الشذ ذ ذذكوول وطلبا

للى الل نة س ذ ذ ذذحب طلبوا المتعلق باتخاذ تدابير مققتة ألن ص ذ ذ ذذاحب البالغ لم يعد مقيما في ويية نيكتوريا

أو لاضعا للعالج هناي.
تعليقات صاحب الب

على م حظات الدولة الطرف بشبال المقبولية

1-5

في  14آب/أغسذطس 2016ل َّقدم صذاحب البالغ تعليقاته على مالحظا الدولة الطرف .وهو يصذر

2-5

بشذأن لعطائه اإلذن

على أن البالغ مقبو .

ويشذير صذاحب البالغ للى زعم الدولة الطرف أنه لم يقدم دليال أثبا ادعا

لوالد لتقذديم البالغ للى الل نذة نيذابة عنذه .ويوكر بيذا ذنا وق عليذه بتذاريخ  31تموز/أوليذه  2016وأكد نيذه أنه

أذن لوالد ولمحاميه بتقديم الشكوو للى الل نة.
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ويدعي ص ذذاحب البالغ أنه قد اس ذذتنفد جمي س ذذبل اينتص ذذاف المحلية المتاحة .ويش ذذير للى أنه قدم

اسذ ذ ذذتمنافا للى الويمة القضذ ذ ذذائية المعنية بقضذ ذ ذذايا الصذ ذ ذذحة العقلية في  3آذار/مارس و 3نيسذ ذ ذذان/أبريل و18

أيار/ماأو 2016ل فطعن في أمر العالج غير الطوعيل وقدمل فضذ ذذال عن ذلكل شذ ذذكوو لطلب المثو أمام

المحكمة العليا في نيكتوريا في  22آذار/مارس  2016للطعن في أمر العالج غير الطوعي .وقدم أيضذ ذ ذذا في

وقا يحقل طلب اينتصذاف التجرا للى المحكمة العليا في نيكتوريال في  26نيسذان/أبريل 2016ل من أجل

الطعن في قرار عالجه قس اذر بالصذدما الكوروائية .ويدعي كولك أن أا محاولة ألرو يسذتنفاد سذبل اينتصذاف

المحلية كانا س ذذوف تس ذذت رق وقتا طويال للى حد غير معقو أو من غير المحتمل أن تقدا للى جبر فعا .
ويدف بأن عدم التماس ايس ذذتمناف من المحكمة المدنية واإلدارية في نيكتوريا مرد للى أن هو المحكمة هيل

بحسب ادعائهل هيمة لدارية اي يمكنوا البا في مسائل تتعلق بالقانون أو بالعدالة اإلجرائية الحقيقيةا.
م حظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف
1-6

في  9تش ذرين الثاني/نوفمبر 2016ل قدما الدولة الطرف مالحظا لضذذانية بشذذأن مقبولية الشذذكوو.

وهي تقكد من جدأد ما ورد في تعليقوا الوا أر نيه أن البالغ أن ي اعت ار غير مقبو لعدم اس ذ ذ ذ ذ ذذتنفاد س ذ ذ ذ ذ ذذبل
اينتصاف المحلية وعدم تقديم أدلة تثبا ايدعا ا

2-6

ألغراض المقبولية.

ح ا وي أ ات لكي يقذدم
وتكرر الذدولذة الطرف الح ذة التي دفعذا بوذا ومفذادهذا أن الم ذا كذان مفتو ذ

ص ذ ذ ذذاحب البالغ طلب اس ذ ذ ذذتمناف للى المحكمة المدنية واإلدارية في نيكتوريا ويرف ش ذ ذ ذذكوو للى المفوض المعني

بشذ ذذكاوو الصذ ذذحة العقلية بشذ ذذأن األمر الصذ ذذادر بعالجه .وتشذ ذذير للى أن صذ ذذاحب البالغ قدم على ما أبدو
طلبين للى المحكمة العليا في فكتوريا اسذ ذ ذذتنادا للى أسذ ذ ذذس قانونية غامضذ ذ ذذةل وتدف بأن السذ ذ ذذبيل الصذ ذ ذذحي

لالسذ ذ ذذتمنافل وقد بينته في مالحظاتوا األولى بشذ ذ ذذأن مقبولية الشذ ذ ذذكوول يظل مفتوحا أمام صذ ذ ذذاحب البالغ.
وتدف الدولة الطرف بأن صذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم أثبا صذ ذ ذ ذذحة ادعائه أن الل و للى الويمة القضذ ذ ذ ذذائية المعنية

بقض ذ ذذايا الص ذ ذذحة العقلية أو المحكمة المدنية واإلدارية في نيكتوريا أو للى مكتب المفوض كان س ذ ذذيس ذ ذذت رق

وقتا طويال للى حد غير معقو أو من غير المحتمل أن أقدا للى جبر فعا .

باء -نظر اللجنة في المقبولية
1-7

قبذذل النظر في أا ادعذذا أرد في بالغ مذذال أتعين على الل نذذةل وفقذذا للمذذاد  2من البروتوكو

ايلتي ذذارا والم ذذاد  65من نظ ذذامو ذذا ال ذذدالليل أن تقرر م ذذا لذا ك ذذان ايدع ذذا مقبوي أم ي بموج ذذب أحك ذذام

البروتوكو ايلتيارا.
2-7

وقد تحققا الل نةل وفقا لما تقتضذ ذ ذ ذذيه الفقر (ج) من الماد  2من البروتوكو ايلتيارال من أن

لج ار ا

التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

3-7

وتحيع الل نذة علمذ ا بتعليق الذدولذة الطرف الذوا يفيذد بذأن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذفذة الضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحيذة لم تثبذا بموجذب

المسذألة نفسذوا لم يسذبق أن نظر فيوا الل نة أو كانال أو ما زالال محل د ارسذة بمقتضذى لج ار آلر من

نظر لعدم تقديم أدلة تثبا أن صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أذن لوالد
البروتوكو ايلتيارا باسذ ذ ذ ذ ذذم صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغل ا

ولمحاميه بتقديم الشكوو للى الل نة نيابة عنه .وتالحظ الل نة أن صاحب البالغ أكد يحقال في بيان وقعه

في  31تموز/أوليه 2016ل أنه أذن لوالد ولمحاميه بتقديم الشذذكوو للى الل نة نيابة عنه .وونا على ذلكل
ترو الل نة أن الماد  )1(1من البروتوكو ايلتيارا ي تمنعوا من النظر في هوا البالغ.

4-7

وتش ذ ذذير الل نة كولك للى تعليق الدولة الطرف الوا أر نيه أن البالغ أن ي اعت ار غير مقبو

نظر لعدم اس ذ ذذتنفاد س ذ ذذبل اينتص ذ ذذاف المحلية .وتش ذ ذذير للى
بموجب الماد (2د) من البروتوكو ايلتيارال ا

ح ة الدولة الطرف بشذأن وجود عدد من سذبل اينتصذاف المحلية المتاحة لصذاحب البالغ لتقديم ادعا اتهل
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بما في ذلك( :أ) التماس اينتصذذاف من الويمة القضذذائية المعنية بقضذذايا الصذذحة العقليةل م تقديم طلب للى
تلك الويمة إلل ا أمر الخض ذذوع للعالج في المس ذذتش ذذفى أو أمر العالج بالص ذذدما
أا ق ار ار

الكوروائية (ب) اس ذذتمناف

تصذدر عن الويمة القضذائية المعنية بقضذايا الصذحة العقلية بشذأن فرض أمر تلقي العالج في

المسذذتشذذف ى أو لل ائه أو اسذذتمرار ل أو اسذذتمناف أمر العالج بالصذذدما

واإلدارية في نيكتوريا وطلب مراجعة األس ذذس الموض ذذوعية لوو الق ار ار

الكوروائيةل أمام المحكمة المدنية
(ج) الل و للى المحكمة العليا

في نيكتوريا يسذذتمناف أا قرار تصذذدر المحكمة المدنية واإلدارية في نيكتوريا أمام بشذذأن مسذذألة قانونية

بموجذذب المذذاد  148من قذذانون المحكمذذة المذذدنيذذة واإلداريذذة في نيكتوريذذا لعذذام 1998ل أو للى المحكمذذة

العليا يلتماس ص ذ ذذدور أمر قض ذ ذذائي مان أو أمر بايمتثا

و(د) رف ش ذ ذذكوو للى المفوض المعني بش ذ ذذكاوو

الص ذ ذذحة العقلية بش ذ ذذأن ادعا اته .وتش ذ ذذير الل نة أيضذ ذ ا للى المعلوما

المقدمة من الدولة الطرف بش ذ ذذأن عدم

فرض أا رسوم قانونية على تقديم طلب للى المحكمة المدنية واإلدارية في نيكتوريا لمراجعة قرار صادر
بموجب قانون الصذذحة العقلية لعام  2014وفقا لتش ذريعا

ويية نيكتوريا .وتشذذير الل نة كولك للى تعليق

صذذاحب البالغ الوا يفيد بأنه طعن في األمر الصذذادر بعالجه أمام الويمة القضذذائية المعنية بقضذذايا الصذذحة
العقليةل وقدم ش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوو لطلب المثو أمام المحكمة العليا في نيكتوريا في  22آذار/مارس  2016وطلب

يحقا اإلنصذ ذذاف التجرا في  26نيسذ ذذان/أبريل  .2016وتشذ ذذير للى ادعا اته التي تفيد بأن أا محاولة ألرو
يسذذتنفاد سذذبل اينتصذذاف المحلية كانا سذذوف تسذذت رق وقتا طويال للى حد غير معقو أو من غير المحتمل
أن تقدا للى جبر فعا .
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وتوكر الل نة باجتواداتوا التي ذهبا فيوا للى أنه من واجب أصذحاب البالغا

أن أبولوا العناية

ملتمين باسذتنفادها لن كانا يفر
الواج ة يلتماس جمي سذبل اينتصذاف المحلية المتاحةل و ن كانوا غير غ
ن احوا منعدمةل وأن م رد وجود شذكوي أو افت ارضذا بشذأن مدو فعاليتوا ي يعفيوم من وجوب اسذتنفادها .
()2

وفي هو القضذ ذذيةل تالحظ الل نة أنه ي لالف بين الطرفين على أن صذ ذذاحب البالغ لم أل أ للى المحكمة

المدنية واإلدارية في نيكتوريا يسذذتمناف أا قرار صذذادر عن الويمة القضذذائية المعنية بقضذذايا الصذذحة العقليةل
ضا للى المعلوما
وأنه لم أرف شذكوو للى المفوض المعني بشذكاوو الصذحة العقلية .وتشذير الل نة أي ذ

المقدمة

من الدولة الطرف التي تفيد بأن صذاحب البالغ كان بإمكانه الل و للى المحكمة العليا في نيكتوريا للطعن

في أا قرار يمكن أن تتخذو المحكمذة المذدنيذة واإلداريذة في نيكتوريذا .وتحيع الل نذة عل ذما بح ذة صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب

البالغ التي تفيد بأن القيام بأا محاولة ألرو يسذتنفاد سذبل اينتصذاف المحلية كان يمكن أن يسذت رق وقتا

طويال للى حذد غير معقو أو من غير المحتمذل أن أقدا للى جبر فعذا  .بيذد أنوذا تالحظ أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب
البالغ لم يقدم أا معلوما

أو وثائق أو ح ا ألرو عن السذبب الوا جعله أرو أن اسذتنفاد سذبل اينتصذاف

المحلية في هوا الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن كان يمكن أن يسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت رق وقتا طويال أو يكون غير فعا  .ولولكل ترو الل نة أن

صذاحب البالغ لم يسذتنفد جمي سذبل اينتصذاف المحلية المتاحةل وتخلص للى أن البالغ غير مقبو بموجب

الماد (2د) من البروتوكو ايلتيارا.
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و ذ للصذذا الل نة للى هوا ايسذذتنتاجل فإنوا لن تنظر بصذذور منفصذذلة في أسذذس المقبولية بموجب

الماد (2ه) من البروتوكو ايلتيارا.

__________
( )2

GE.21-05905

قضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة د . .ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذويذد ()CRPD/C/17/D/31/2015ل الفقر  3-7وقضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة أ .أ .ج .وآلرون ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذويذد
()CRPD/C/18/D/28/2015ل الفقر  6-10وقضذ ذ ذ ذ ذ ذذية  .م .ضذ ذ ذ ذ ذ ذذد اليونان ()CRPD/C/21/D/42/2017ل الفقر .4-6
انظر أيضذ ا قضذذية ف .س .ضذذد نيوزيلندا ()CCPR/C/115/D/2072/2011ل الفقر  3-6وقضذذية غارسذذيا بيريا ضذذد لس ذ انيا
()CCPR/C/95/D/1511/2006ل الفقر  2-6وقضية فرغاا ضد كندا ()CCPR/C/96/D/1639/2007ل الفقر .3-7
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وونا عليهل تقرر الل نة ما ألي:
(أ)

عدم قبو البالغ بموجب الماد (2د) من البروتوكو ايلتيارا

(ب)

أن يأ َّبلغ هوا القرار للى الدولة الطرف وصاح ة البالغ.
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