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املتعجق إب راء وقهتمي البالغ ت ،بشأن البالغ روم 2017/30
املقدم من:

ن .ر( .ميثله احملامي ألربتو مانويل بولييت أدورنو)

الشخص املدعى أنه ضحية:

س .ر.

الدولة الطرف:

ابراغواي

اتريخ تقدمي البالغ:

 10أاير/مايو

اتريخ اعتماد اآلراء:

 3شباط/فرباير

املوضوع:

احلق ق ققح ف ا بتالق ق ققاي بوالتق ق ققا شخ ق ق ققية وات ق ق ققا
مباشرة مع األب

املسائل اإلجرائية:

ع ققدم مقبولي ققة ال ققبالغ م ققن بي قق؛ ا ت ققا ال ق م
وعق ق ق ققدم ابق ق ق ققت الاد بق ق ق ققبل ا نت ق ق ق ققاف احملليق ق ق ققة وعق ق ق ققدم
كالاية األدلة

مواد ا تالاتية:

 3و 4و 5و )3(9و )2(10و 18و19

مواد الربوتوكول ا تياري:

(7ه) و(و) و(ز)

2017
2020

صابب البالغ هو ن .ر ،.وهو مواطن أرج تي ُولد ف  20كانون الثاين/ي اير  .1976ويقدم
-1
ال ققبالغ نيابق قةب ع ققن اب ت ققه ،س .ر ،.املول ققودة ف  16ب يران/يوني ققه  ،2009وه ققي أي قاب مواط ققة أرج تي ي ققة.
وي ققدعي أن اب ت ققه ض ققحية انت ققا امل قواد  3و 4و 5و )3(9و )2(10و 18و 19م ققن ا تالاتي ققة .وت ققد د ققل
الربوتوكول ا تياري بي ال الاذ ابل سبة للدولة الطرف ف  20نيسان/أبريل .2017

__________

*
**

اعتمدهتا اللج ة ف دورهتا  20( 83كانون الثاين/ي اير  7 -شباط/فرباير .)2020
شققار ف درابققة هققالا الققبالغ أع ققاء اللج ققة التاليققة أهققاسهم :بققوزان أهققو أبققوما ،وأمققل بققلمان الدوبققري ،وه ققد
أيققوإ ردريسققي ،وبراغققي غودبرانسققون ،وفيليققب ايف ،وأولفققا أ .ازوفققا ،وبققيالاس لومي ققا ،وج ققاد ماضققي ،وفايقق؛
مارش ققال  -ه ققاريو ،وب ي ققام داوي ققو م م ققور ،وكالرن ققو نيلس ققون ،وأواتين ميكيك ققو ،ول ققويو ررنس ققتو بي ققدرن ا ري ققا،
و وب ققيه أ ي ققل رودريفيق ق ري ققيو ،وعيس ققاتو ألسق ققان م ققو ي ب ققيديكو ،وون مق ققاري ب ققكيلتون ،وفيلي ققا تودوروفق ققا،
وري ا وي رت.
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الوو ئع م عرضه ص حل البالغ
 1-2لال ققرتة زم ي ققة غ ق ققددة ،ك ققان ص ققابب ال ققبالغ عل ققى عالت ققة بق ق ل .ر .ر ،.وه ققي مواط ققة م ققن
ابراغواي رزق م ا ابب ته س .ر ،.اليت ولد ف بالات ابألرج تني .وف ب يران/يونيه  ،2009بود 11
ُ
ُ
يوم قاب م ققن و دة اب ت ققا ،غ ققادر ل .ر .ر .مو ققا رس مس قققح رأب ق ا ،أب س ققيون ،بي قق؛ أتامت ققا .وك ق ان
صابب البالغ يسافر من بني آل ر رس ابراغواي ل ايرة اب ته ع دما كانو صف ة .ويقول رنه مل يُتخال
أي ترار ابحل انة على اإلطالق ،ولكن والدة الالتاة هي اليت كانو حت ا حبكم الواتع.
 2-2وف اتريققخ غ ق ققدد ،تققرر ل .ر .ر .أن تبققدأ بيققاة جديققدة وطالقققو ت ققع الوقبققا أمققام
ا ت ققال بققني صققابب الققبالغ واب تققه .ويوض ق صققابب الققبالغ أنققه مل يققتمكن ،بسققبب تو ققو ش قريكته
السابقة ،من التواصل مع اب ته ابنتظام.
 3-2وف  16شباط/فرباير  ،2015شقرع صقابب القبالغ ف رجقراءا لق ايرة اب تقه لقدحمل تلقم احملكمقة
رت ققم  7مبحكم ققة األب ققداا (القائم ققة الرابو ققة) ف أب س ققيون .وطل ققب أن ت ققتمكن اب ت ققه م ققن التواص ققل مو ققه
هاتالياب وأن يتسىن هلا القيام بربال رس األرج تني على نالقته(.)1
 4-2وف  12وذار/مق ق ققارس  ، 2015رد ل .ر .ر .علق ق ققى طلق ق ققب صق ق ققابب الق ق ققبالغ بتوضق ق ققي أ ق ق ققا
لن تسم له ،بسبب رف ه اترتابا يتولح ابل القة ،اب ت ال ابب ته أو التواصل مو ا .ويوض صقابب
البالغ أنه ف وتقو بقابح ،ف اتريقخ مل هقددُُ ،رفوقو عليقه دعقوحمل ال الققة وأنقه يبقدو أنقه ُم قع رسيقة اب تقه
ألن ال القة اليت يدفو ا ،ف رأي والدهتا ،ضئيلة للفاية.
 5-2وف  14نيسققان/أبريل  ،2015عُقققد جلسققة ا بققتماع واتالققح الطرفققان علققى مققا يلققي( :أ) أن
يتواصققل صققابب الققبالغ مققع اب تققه عققن طريققح بققكايب  -وبققيوفر األب املوققدا الالزمققة لققالل  -أايم
ا ث ني واألربواء واجلموة من الساعة  18/00رس الساعة  19/00و(ب) أن تق ي اب ته موقه بقبوة أايم
ف األرج تني ف عطلة الشتاء ،وببوة أايم أ رحمل الل أببوع عيقد مقيالد صقابب القبالغ ( 19كقانون
الثاين/ي اير) ف عطلة ال يف و(ج) أن يق ي مع اب ته يوم السبو من كل ش ر ،من الساعة 09/00
رس الساعة .18/00
 6-2وف  30نيسان/أبريل  ،2015أصدر احملكمقة احلكقم ال قائي رتقم  ،139القالي وضقع ترتيبقا
ال ايرة هالُ وغ ها من أشكال ا ت ال( .)2وبأل صابب البالغ ف طلبه أن خت ع الرتتيبا جل اءا
عدم ا متثال امل و علي قا ف املقادة  96مقن تقانون األطالقال واملقراهقني( )3وف الققانون رتقم .)4(4711
غق أن طلبققه ُرفق  .وف  11ب يران/يونيققه  ،2015تققدم طو قاب للتوضققي ُ ،رف ق هققو اآل ققر ف  13وب/
أغسطو  .2015وف  11وب/أغسطو  ،2016رف و كمة ا بتئ اف طو ه ف هالا القرار(.)5
 7-2وف  5تشرين األول/أكتوبر  ،2015شرع صابب البالغ ف رجقراءا إلنالقاذ احلكقم .وف
كققانون األول/ديسققمرب  ،2015و 6و 12كققانون الثاين/ي ققاير  ،2016تققدم شققكاوحمل رس كمققة األبققداا
14

__________

()1
()2
()3
()4
()5

2

تدم صابب البالغ نسخة من الطلب الالي رفوه رس كمة األبداا أبب سيون يوم  16شباط/فرباير .2015
تدم صابب البالغ نسخة من احلكم ال ائي رتم  139ال ادر عن كمة األبداا املؤرخ  30نيسان/أبريل .2015
تانون األطالال واملراهقني (القانون رتم " .)01/1680املادة ( :)96ف عدم ابرتام ترتيبا ال ايرة .تد يققؤدي عققدم
ا برتام املتكرر لرتتيبا ال ايرة اليت أتمر هبا احملكمة رس رجراء تفي ا ف ترتيبا احل انة أو توليق ا مؤتتاب".
القانون رتم  4711املتولح جب اءا عدم امتثال أمر ت ائي ،ال ادر ف  13كانون األول/ديسمرب .2012
أرفق ققح صق ققابب الق ققبالغ نسق ققخة مق ققن احلكق ققم رتق ققم  77ال ق ققادر عق ققن كمق ققة ابق ققتئ اف األبق ققداا املق ققؤرخ  11وب/
أغسطو .2016
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بسبب عدم امتثقال احلكقم طلقب في قا تطبيقح املقادة  96مق ن تقانون األطالقال واملقراهقني ،واملقادة  236مقن
()6
تققانون ت ظققيم احملققاكم  ،والقققانون رتققم  .4711ورفققع أي ق اب شققكاوحمل مؤر ققة  29نيسققان/أبريل  2015و24
()7
ش ق ق ققباط/فرباير  2016بش ق ق ققأن الت ق ق ققأ ا ف رتام ق ق ققة الو ق ق ققدل  .ورض ق ق ققافة رس ذل ق ق ق  ،ت ق ق ققدم ف  22و29
نيسققان/أبريل  2015و 6كققانون الثاين/ي ققاير  2016طلبقاب رس ققاكم الدولققة الطققرف يققدعوها فيققه رس اختققاذ
ت ق ق ققداب مؤتت ق ق ققة ،لك ق ق ققه مل يتل ق ق ققح رداب( . )8وي ق ق ققالكر أن طلب ق ق ققه اخت ق ق ققاذ ت ق ق ققداب مؤتت ق ق ققة مل ت ظ ق ق ققر في ق ق ققه أي م ق ق ققن
اكم ابراغواي.
 8-2وف  30وذار/مارس  ،2016أيد كمة ا بتئ اف ،ف احلكم التم يدي رتم  ،64الشكوحمل
املتولقة ابلتأ ا ف رتامة الودل ،وأمر كمة األبداا إبصدار بكم تطلب فيه رنالقاذ احلكقم ف
غ قون  72بقاعة مقن ر طارهقا ابلققرار .وف  7نيسقان/أبريل  ،2016ت قو كمقة األبقداا ،مبوجقب
الققرار التم يققدي رتققم  ،66ب ققرورة بققدء رنالققاذ ترتيبققا الق ايرة مققرة أ قرحمل ور طققار املققدعى علي ققا بققالل
احلكم ف غ ون ثالثة أايم .وف أاير/مايو  ،2016تقرر احملكمقة ،مبوجقب الققرار التم يقدي رتقم ،128
أتيي ققد امتث ققال احلك ققم وأم ققر إبرب ققال مرش ققد اجتم ققاعي رس م ق ق ل امل ققدعى علي ققا ت ققد الت الي ققال الومل ققي
لرتتيب ققا ال ق ايرة ابل س ققبة رس ص ققابب ال ققبالغ واب ت ققه .وف  28ب يران/يوني ققه  ،2016أي ققد احملكم ققة ،ف
احلكق ققم ال ق ققائي رتق ققم  ، 188طلق ققب صق ققابب الق ققبالغ رنالق ققاذ تق قرارا احلكق ققم ال ق ققائي رتق ققم  139املق ققؤرخ 30
نيس ققان/أبريل  .2015وي ب ققه ص ققابب ال ققبالغ عل ققى أن ققه ابل ظ ققر رس بلس ققلة الش ققكاوحمل ال ققيت ت ققدم ا ،ف ق ن
التداب اليت أُمر هبا ف القرار التم يدي رتم  66واحلكم ال قائي رتقم  188تق ص علقى التقداب الالزمقة
ل مان ا متثال .و تش أي اب أي رشارة رس الواثئح الوديدة ف ملالا الق ية اليت ت عم عدم امتثال
املدعى علي ا لرتتيبا ال ايرة ،وتطلب اختاذ تداب مؤتتة.
 9-2وف  8متوز/يولي ق ققه و 2و 24وب/أغس ق ققطو و 3تش ق قرين الث ق ققاين/نوفمرب و 7و 26ك ق ققانون األول/
ديسمرب  2016و 15شباط/فرباير و 6وذار/مارس  ،2017رفع صابب البالغ مرة أ رحمل شكاوحمل يدعي
في ا أن احلكم مل يقُْالال( .)9وف  23وذار/مارس  ،2017تدم أي اب شكوحمل رس كمة الودل الوليا بشقأن
التأ ا ف رتامة الودل.
 10-2ويالبققص صققابب الققبالغ أن كمققة ا بققتئ اف رأ مققا يلققي ف الق قرار التم يققدي رتققم ،60
ال ادر ف  25نيسان/أبريل :2017
أن احلققح ف رنالققاذ األبكققام وغ ه ققا مققن الق قرارا الق ققائية ه ققو ع ققر مققن ع اص ققر
احلق ققح األباب ق ققي ف احلماي ق ققة الالوال ق ققة للحق ق ققوق (امل ق ققاداتن  163و 519م ق ققن ت ق ققانون اإلج ق قراءا
املدني ققة) ،و ققوز ألي ب ققلطة أ تقُْال ققال األبك ققام ال ققيت هل ققا ت ققوة األم ققر املق ققي ب ققه ،وابحل ققري
أ تؤ ر رنالاذها ،بقيما ع قدما تكقون امل قاف الال قلى لالتقاة هلقا احلقح ف عالتقة مقع الوالقد
ال ققالي تو ققيع مو ققه عل ققى احمل ق  ...والق ققاة مل م ققون ب ققمان رنال ققاذ األبك ققام وغ ه ققا م ققن
__________

()6

()7
()8
()9
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تانون ت ظيم احملاكم ال ادر ف  10كانون األول/ديسققمرب " .2001املققادة  :236ق وز حتققالير املتقاضققني أو ققامي م
أو ممثلققي م أو غق هم مققن األشققخا أو تفقرمي م أو رصققدار أوامققر اببتجققازهم مققن تبققل اهليئققا الق ققائية واحملققاكم
عن أي جرائم يرتكبو ا ف بح السلطة الق ائية أو اللياتة ف اجللسا  ،أو اجللسا املوج ة ،أو ت اليال و ايهتققا
أو أوامرها ،أو أي ظرف و ر يت ل أبدائ ا واجباهتا".
تدم صققابب الققبالغ نسققخاب مققن الشققكاوحمل املتولقققة ابلتققأ ا ف رتامققة الوققدل الققيت رفو ققا رس كمققة األبققداا
ف  29نيسان/أبريل  2015و 14كانون األول/ديسمرب .2015
تدم صابب البالغ نسخاب من طلبا التداب املؤتتة اليت تدم ا رس كمة األبداا ف  22نيسان/أبريل .2015
تق ققدم صق ققابب الق ققبالغ نسق ققخاب مق ققن الشق ققكاوحمل الق ققيت رفو ق ققا رس كمق ققة األبق ققداا ف  8متوز/يوليق ققه و 2و 24وب/
أغسطو و 3تشرين الثاين/نوفمرب و 7و 26كانون األول/ديسمرب .2016
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القرارا الق ائية ف الوتو امل ابب .ومع أنه ميكقن تال قم التوليققا القيت أدلقو هبقا األم رس
املرشد ا جتماعي ،اليت جاء في ا أ ا متل املقوارد الالزمقة لالت قال ابإلنرتنقو ،وأن الالتقاة
هي اليت ترغب ف السالر موه الل الوطال  ،أل ا مل تق كث ا من الوتو مع والقدها،
ف نققه ققب أن يوضققع ف ا عتبققار أن عققدم ابقرتام ترتيبققا الق ايرة ،وا ت ققال غق املتكققرر بققني
األب واب تققه ،يتسققببان ،مققع مققرور الوتققو ،ف عققدم رغبققة الب ققو ف السققالر مققع والققدها .غق أن
هق ققالا يوق ق أنق ققه ي بفق ققي لق ققيم أن تقق ققف موتالق قاب بق ققلبياب  -أو بق ققحي مرهق قاب  -ف مواج ق ققة هق ققالُ
احلقائح ،أل ا هي اليت يتوني علي ا أن تكثف ج ودها متثال ترتيبا ال ايرة أو تبح؛ عن
ولية بديلة رن كان من ا ل وب امتثال ترتيبا الق ايرة القيت أمقر هبقا احملكمقة ... .ورغقم عقدم
وجود رجراء إلنالاذ ج اءا عدم امتثال هالا ال وع من األبكام ،ف ن الق اة لقدي م الوبقائل
القانونيققة إلنالققاذ احلكققم -أي ميكق م التقيققد بسلسققلة مققن املبققادا ،بقواء أكانققو موضققوعية أم
رجرائية ،ميكن من الهلا امتثال احلكم أو رنالاذُ(.)10
 11-2وي ب ققه ص ققابب ال ققبالغ عل ققى أن الدول ققة الط ققرف مل تتخ ققال ،رغ ققم ي ققع ش ققكاواُ ،أي ط قوا
ل مان امتثال احلكم أو تلبية طلباته ابملشاركة عن طريح التداول ابلاليقديو ف اإلجقراءا الق قائية القيت
أجريو ف الدولة الطرف.
 12-2ويوضق ق صق ققابب الق ققبالغ أن بق ققلطا الدولق ققة الطق ققرف مل ت ق ققع ف احلسق ققبان أي ق قاب الطلبق ققا
الوديدة اليت تدم ا رس مدربة بان وبيه للسماح له اب ت قال ابب تقه ،وشقكاواُ بشقأن عقدم امتثاهلقا
األمر الالي يسم له ابلبقاء على ات ال هاتالي هبا .ويش أي اب رس أن السلطا مل تتخال ،رغم تقرير
املرشد ا جتماعي ،أي ترار إبنالاذ احلكم.
الشكوى
 1-3يؤكد صابب القبالغ أن بقلطا الدولقة الطقرف ،بوقدم اختاذهقا أي طقوا ل قمان امتثقال
احلكققم الققالي هققدد ترتيبققا الق ايرة ،مل ت ققع ف ا عتبققار م ققاف الطالققل الال ققلى كمققا هققو مطلققوب م ققا
مبقت ى املادة  3من ا تالاتية .وي به علقى أن عالتقة الالتقاة بوالقدها وأبقرته أمقر أبابقي ل مائ قا .ولقدعم
بجته ،هيل رس السوابح الق ائية األرج تي ية املتولقة برتتيبا ال ايرة ،اليت ت ص على أن م اف الطالل
الال لى ب أن تكون ،متشياب مع ا تالاتية ،ا عتبار األول .وعليه ،فو دما يتولح األمر مبسألة ترتيبا
زايرة ابل سققبة لطالققل والققداُ م ال ققالن ويويشققان ف دولتققني ،تلالتققني ،ققب أن يكققون للققدفاع عققن ب ققح
الطالققل ف رتام ققة عالتققا شخ ققية وات ققال مباش ققر م ققع كققال الوال ققدين ابنتظققام ا عتب ققار األول ف ي ققع
املسائل الق ائية(.)11
 2-3ويالبققص صققابب الققبالغ أن تققانون األطالققال واملقراهقني (القققانون رتققم  )2001/1680يق ص
على رجراء صري إلنالاذ األبكام املتولقة برتتيبا ال ايرة .وهيل رس ت ية برتوميا ضد ريطاليقا ،وهقي
ت ية كانو موروضة على احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان فرضو في ا احملكمقة عققواب علقى الدولقة
الطرف لودم اختاذها التداب الالزمة اليت تكالل ألب أن يتمكن من ا بتالاي بوالتة ابب ته ،رغم وجود
__________

( )10أرفققح صققابب الققبالغ نسققخة مققن الق قرار التم يققدي رتققم  60ال ققادر عققن كمققة ا بققتئ اف املققؤرخ  25نيسققان/
أبريل .2017
( )11هي ققل ص ققابب ال ققبالغ رس بك ققم أص ققدرته احملكم ققة املدني ققة الوط ي ققة ،ال ققدائرة األوس ،ف  26ك ققانون األول/ديس ققمرب
 ،LL-1998, D-144 ،1997وابتُشق د بققه ف Belluscio, Claudio, El derecho a visitar a los hijos.
).Tratado teórico y práctico (Ed. Tribunals, 2012
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أمققر ت ققائي ي ق ص علققى هققالُ التققداب  ،ومققن ص عققدم ت ققرف ا ت ققرفاب خيققدم م ققاف الطالققل الال ققلى(.)12
نالسق ا أن احلقح ف ابقرتام
وهيل أي اب رس ت ية جقورجي 13ضقد ريطاليقا ،وهقي ت قية رأ في قا احملكمقة ُ
احليق ققاة األبق قرية تق ققد انتُ ق ق ( ) .وأ ق ق اب ،هيق ققل رس ت ق ققية س .ب .س .وو ق ققرون ،املؤر ق ققة  28نيسق ققان/
أبريل  ،2014بي؛ رأ كمة ابقتئ اف األبقداا ف أبونسقيون أن بح/واجقب الوالقد غق احلاضقن
ت ققانوفب فيم ققا خي ققص اإلبق ققاء عل ققى تواص ققل م اب ققب م ققع الطال ققل(ة) واإلشق قراف عل ققى توليمه(ق ققا) ف بال ققة
ا نال ال أو الطقالق يتوقني ،وفققاب للمقادة  )3(9مقن ا تالاتيقة ،أن يُققدتر تققديراب م ابقباب حبيق؛ ي قب
م دراب للت ازع ي ل رس ضرر جسيم ي دد مناء الطالل الشخ ي.
 3-3ويق ققدفع صق ققابب الق ققبالغ أبن الدولق ققة الطق ققرف انت كق ققو املق ققادة  4مق ققن ا تالاتيق ققة ألن بق ققلطاهتا
الق ائية مل تتخال التداب الالزمة إلعمال بققوق اب تقه مبوجقب ا تالاتيق ة ،رغقم بكقم احملكمقة واألبكقام
القانونية اليت تدعم مطالبته اب ت ال ابب ته.
 4-3ويدفع صابب البالغ ،رضافة رس ذل  ،أبن الدولقة الطقرف انت كقو املقادة  5مقن ا تالاتيقة،
ألنه ُرفوقو عليقه دعقوحمل بسقبب ال الققة ويبقدو أنقه ُم قع عالتقة ابب تقه دقرد أن والقدهتا رأ أن ال الققة القيت
يدفو ا غ كافية .غ أنه يؤكد أن املبلغ ميثل نسبة مئوية كب ة مقن مرتبقه .وي بقه علقى أن دعقوحمل ال الققة
ف احملكمة األتل درجة ابتمر ب تني وأن املبلغ الالي كان عليه دفوقه ت قاعف ف ايقة املطقاف أبثقر
رجوققي .ويققدفع أبنققه ي بفققي رجبققارُ علققى التخلققي عققن ا ت ققال ابب تققه مققن أجققل تقققدمي دعققم اتت ققادي
أكق ققرب وأنق ققه غق ق تق ققادر علق ققى تقق ققدمي دعق ققم اتت ق ققادي رضق ققاف بسق ققبب األزمق ققة احلق ققادة الق ققيت تويشق ق ا الدولق ققة
األرج تي ية ،وهي ربة عمله.
 5-3ويدفع صابب البالغ أي اب أبن الدولة الطرف انت كو املادة  )3(9من ا تالاتية ،اليت تق ص
على أنه ب على الدول أن حترتم بح الطالل امل ال ل عن والديه أو عن أبدمها ف ا بتالاي ب قورة
م تظمة بوالتا شخ ية وات ا مباشرة بكال والديه .وهيل رس بكم صادر عن كمة أرج تي ية
ي ص على أنه ب على الوالدين ،ع د ا نال ال ،أن يكالال أن يكون أطالاهلما تقادرين علقى التواصقل
م ققع الوال ققد ال ققالي يويشق ون مو ققه ،وأن حت ققرتم ال ققدول ،رض ققافة رس ذل ق  ،احل ققح املش ققار رلي ققه ف ا تالاتي ققة
بوصققاله بققح الطالققل ف ا بتالققاي ب ققورة م تظمققة بوالتققا شخ ققية وات ققا مباشققرة بكققال والديققه.
ويش ق رس أنققه ي ققدفع ال القققة ف املوع ققد املقققرر ،ومققن ص يوج ققد مققا مي ققع األم مققن رب قرام عق ققد مققع مق ققدم
دما اإلنرتنو ،اليت يس ل احل ول علي ا اآلن ،بحي ابل سبة لل واتف احملمولة.
 6-3ويؤكد صابب البالغ أن الدولة الطقرف انت كقو املقادة  )2(10مقن ا تالاتيقة القيت تق ص علقى
أن "للطالل الالي يقيم والداُ ف دولتني ،تلالتقني احلقح ف ا بتالقاي ب قورة م تظمقة بوالتقا شخ قية
وات ا مباشرة بكال والديه ،ر ف ظروف ابتث ائية" .وي به على أنه يوجد ف هالُ احلالة ظروف
اب ققتث ائية مت و ققه ا بتال ققاي بوالت ققة ابب ت ققه .وم ققع أن ققه طل ققب دع ققم ب ققلطا الدول ققة الط ققرف ف م اب ققبا
عديدة ،ف نه مل يتلح ردوداب ر ابية أو بريوة.
 7-3وي ققدفع ص ققابب ال ققبالغ أي ق اب أبن الدول ققة الط ققرف انت ك ققو امل ققادتني  18و 19م ققن ا تالاتي ققة.
ويالب ققص أن ه ققاتني امل ققادتني تش ق ان رس اآلاثر املرتتب ققة ع ققن ع ققدم امتث ققال ترتيب ققا ال ق ايرة الق يت أم ققر هب ققا
احملكمقة علققى اب تققه .ويالبقص أي ق اب أن كققال الوالققدين مسقؤو ن عققن ت شققئة أطالاهلمقا وتولققيم م ،وأنققه مققن
الواض أن الدولة الطرف مل تتخال أي رجراء ل مان هالُ احلقوق.
__________

( )12الطلب رتم  23 ،13/53377ب يران/يونيه .2016
( )13الطلب رتم  15 ،12/43299أيلول/ببتمرب .2016
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 8-3ويدعي صابب البالغ أنه ابت الد يع ببل ا نت اف احمللية امل و علي ا ف تشريوا
الدولة ال طرف ،ألنه عرض ت يته على كمة ابتئ اف األبداا ،اليت وز الطوقن ف تراراهتقا أمقام
كمة الودل الوليا .ويكرر أن يقع ت قاة احملقاكم األتقل درجقة و قاكم ا بقتئ اف علقى السقواء رف قوا
اعتمقاد تققداب مؤتتققة واألمققر ابلسققماح لققه اب ت ققال ابب تققه عققن طريققح مدربققة بققان وبققيه بققحي يققتمكن
على األتل من أن تكون له عالتة أف ل هبا.
 9-3وخيلص صابب البالغ رس وجود بكم ائي أيدته كمة ا بتئ اف .ويقول رنه طلب رس
الس ققلطا الق ققائية أن تتخ ققال ت ققداب ع ققدة مل يتخ ققال بش ققأ ا أي رج قراء( :أ) تفي ق ترتيب ققا ال ق ايرة وفق قاب
للمققادة  96مققن تققانون األطالققال وامل قراهقني و(ب) فققرض الفرامققا امل ققو علي ققا ف املققادة  236مققن
تققانون ت ظ ققيم احمل ققاكم و(ج) السققماح إبتام ققة ات ققال مققن ققالل مدرب ققة بققان وب ققيه .ويش ق رس أن ققه
أعرب ف م اببا عديدة عن تال يله اللجوء رس اإلجراءين األولني وتر املالبقة اجل ائية لودم امتثال
أمر من احملكمة (القانون رتم  )4711رس بالة ابلفة الشدة تواصل في قا املقدعى علي قا عقدم السقماح لقه
اب ت ال ابب ته.
 10-3ويطلب صابب البالغ رس اللج ة أن توترب هالا البالغ مقبو ب وأن تطلب رس الدولة الطقرف
أن تقدم له مساعدة فورية متثال ترتيبقا الق ايرة ،وأن تقوفر ضقماف عقدم التكقرار ،وأن جتقري حتقيققاب
ف الق ققية يشققمل رفققع دعقوحمل ومواتبققة اجل ققاة ،وأن يوق توض عققن ال ققرر الققالي حلققح بققه .ويققالكر أنققه علققى
ابتوداد للتوصل رس تسوية ودية رن وافقو الدولة الطرف على الدفاع هبمة عن بقوته وبقوق اب ته.
مالحظ ت الهتكلة الطرف بشأن املقبولالة كاألسس املوضوعالة
 1-4تق دفع الدولققة الطققرف ،ف مالبظاهتققا املؤر ققة  4أيلول/بققبتمرب  ،2018أبنققه ي بفققي رعققالن عققدم
مقبولية البالغ من بي؛ ا ت ا ال م  ،وفقاب للمادة (7ز) من الربوتوكول ا تيقاري ،ألن الوتقائع
امل عومة تتولح بالرتة بابقة على د ول الربوتوكول ا تياري بي ال الاذ ابل سبة للدولة الطرف .وتش
رس أن احملققاكم وافقققو علققى ا تالققاق التققوفيقي األوه الققالي وتوققه صققابب الققبالغ ووالققدة اب تققه مبوجققب
احلك ققم ال ققائي رت ققم  139امل ققؤرخ  30نيس ققان/أبريل  .2015وت ب ققه عل ققى أن ققه ميك ققن أن يق ققال رن الوت ققائع
امل عومة املت لة بوضوية س .ر .ابقتمر علقى القدوام بوقد  20نيسقان/أبريل  ،2017وهقو التقاريخ القالي
د ل فيه الربوتوكول ا تياري بي ال الاذ ابل سبة للدولة الطرف.
 2-4وتق ققدفع الدولق ققة الطق ققرف أي ق قاب أبن الق ققبالغ غق ق مقبق ققول ،وفقق قاب للمق ققادة (7ه) مق ققن الربوتوكق ققول
ا تياري ،ألن يع ببل ا نت اف احمللية مل تُست الد .وت به علقى أن صقابب القبالغ مل يققدم شقكواُ
رس كمة الودل الوليقا لكقي تبقو ف أبقو ال ق اع املوضقوعية ،وفققاب لققانون األطالقال واملقراهقني .وبرفقع
صابب البالغ شكوحمل رس احملك مة الوليا بشأن التأ ا ف رتامة الودل مبقت ى املادتني  412و414
مق ق ققن تق ق ققانون اإلجق ق قراءا املدنيق ق ققة ،تق ق ققدم طلبق ق قاب رس شق ق ققوبة اجل ق ق ققااي مبحكمق ق ققة الوق ق ققدل الوليق ق ققا ألغق ق قراض
رجرائية فقح(.)14
 3-4وت ب ققه الدول ققة الط ققرف عل ققى أن األمان ققة الوط ي ققة ليطال ققال واملق قراهقني نظ ققر ف بالق ققة س .ر.
وتدمو تقريراب ذكر فيه أنقه مل يُوثقر علقى أي دليقل علقى أي انت اكقا حلقوت قا وأ قا التحققو مبدربقة

__________

( )14تانون اإلجراءا املدنية ف ابراغواي (القانون رتم  .)88/1337املادة  :412الطلب املسبح وواجققب ا بققتوجال.
ع ققد انق ققاء الالققرتة القانونيققة إلصققدار احلكققم ،ققوز ألي مققن أطقراف الققدعوحمل أن يطلققب رس القاضققي أو احملكمققة
الققيت مل ت ققدر احلكققم أن ت ققدرُ ... .املققادة  :414طلققب تقريققر .فققور رفققع شققكوحمل ،تطلققب السققلطة الققيت يتبققع هلققا
القاضققي أو احملكمققة املسققؤولة عققن التققأ تقري قراب رس هققالُ احملكمققة أو ذل ق القاضققي .و ققب أن ي ققدر ف اليققوم
التاه التقرير و ب أن يالكر ببب عدم رصدار بكم".
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اصة ،وتويع مع والدهتا ف م ل ئح وهي على ات ال بوالدها عرب اإلنرتنو .وأدلو والدة س .ر.
ببيان تدمو فيه برداب للوالتة بني س .ر .وصابب البالغ ،مش بة رس أ ا ما فتئو ت ر على اإلبقاء
علققى ات ققال ،وأ ققا وس .ر .بققافرات رس األرج تققني بققني عققامي  2017و 2018حبيقق؛ يتسققىن للالتققاة زايرة
أبي ا ،وأ ا هي اليت دفوو تكاليف ربدحمل الربال .
 4-4وتالبققص الدولققة الطققرف أ ققا بتواصققل ،متشققياب مققع مبققدأ م ققاف الطالققل الال ققلى ،بققالل اجل ققود
ل ون بقوق س .ر .مبوجب ا تالاتية والقانون الوط املت ل ابملوضوع.
وعجالق ت ص حل البالغ عجى مالحظ ت الهتكلة الطرف بشأن املقبولالة كاألسس املوضوعالة
 1-5يسققأل صققابب الققبالغ اللج ققة ،ف توليقاتققه املؤر ققة  18كققانون الثاين/ي ققاير  ،2019أن تققرف
طلققب الدولققة الطققرف أن توتققرب الققبالغ غ ق مقبققول .ويققدفع ،رداب علققى بجققة الدولققة الطققرف أبنققه ي بفققي
اعتبار البالغ غ مقبول من بي؛ ا ت ا ال م  ،أبن الدولة الطرف تفالل يع بجال اهلاتف
الققيت تثبققو ال ققوواب املسققتمرة الققيت واج ققا ف ا ت ققال ابب تققه( .)15وبققدأ هققالا الوضققع ف عققام ،2015
وتالققاتم ف عققام  ،2017و يق ال مسققتمراب بققحي يوم ققا هققالا ،رغققم أن كمققة ا بققتئ اف ت ققو أبن والققدة
اب ته ب أن تبالل ج وداب أكرب للسماح ابلتواصل بني األب واب ته وتيس ُ .ويؤكد أن اب ته بافر رس
األرج تني ،بلدها األصلي ،مرة وابدة فقح .ورضافة رس ذل  ،ي به على أن ت ري والدة س .ر .أب ا
ابرتمو ترتيبا ال ايرة تول زائف متامقاب .ويشق رس أن البيقان مل يكقن مشقالوعاب أبي دليقل ،وأنقه مل يتلقح
زايرة مقن اب تققه ف األرج تققني ،األمققر الققالي خيققل ابتالاتقه مققع والققدهتا ،وأن املكاملققا اهلاتاليققة الورضققية متثققل
ات اله الوبيد ابب ته.
 2-5ويالبققص صققابب الققبالغ أن الدولققة الطققرف مل تولققح علققى عققدم تواو ققا ف مطالبققة والققدة اب تققه
ابمتثال احلكم .ويشق رس أنقه رغقم أن احملقاكم القدنيا أمام قا ،مبوجقب تقانون األطالقال واملقراهقني 6 ،أايم
إلص ققدار األبك ققام( ،)16و ققاكم ا ب ققتئ اف  10أايم ،ف ن ققه مل يُتقي ققد هب ققالُ املواعي ققد ال ائي ققة( .)17واض قطُر
صققابب الققبالغ رس تقققدمي شق كوحمل بشققأن التققأ ا ف رتامققة الوققدل علققى ت ققاة احملققاكم الققدنيا و ققاكم
ا بتئ اف .وي به على أن الوضع مل يتحسن م ال  20نيسان/أبريل  ،2017وهو اتريخ د ول الربوتوكول
ا تياري بي ال الاذ ابل سبة للدولة الطرف.
 3-5ويش صابب البالغ رس أنه مل يكتف إبعطاء اب ته بابوابب لوبياب لتمكي ا مقن التواصقل موقه،
بل تدم أي اب ،ب قاء علقى طلقب والقدهتا ،مودمقاب ميكقن مقن ا ت قال ابإلنرتنقو .غق أن التواصقل بقني األب
واب ته مل يتحسن .ويشدد على أنه أبلغ السلطا الق ائية ،املسؤولة عن رنالاذ احلكقم ،هبقالا الوضقع ،لك قه
مل ه ل على أي مقن القردود امل ق و علي قا ف نظقام الدولقة الطقرف ،مثقل فقرض غرامقة ،وربالقة الق قية
رس ال يابة الوامة من أجل رتامة دعوحمل لودم امتثال أمر من احملكمة ،أو تفي ترتيبا ال ايرة.
 4-5و ققادل صققابب الققبالغ ،ف موققرض رشققارته رس شققرط ابققت الاد بققبل ا نت ققاف احمللي ققة ،أبن
الدول ققة الط ققرف مل ت ققالكر اجل ق ء األ ق م ققن امل ققادة (7ه) م ققن الربوتوك ققول ا تي ققاري ،ال ققالي ي ق ص عل ققى
ما يلي " :ت طبح هالُ القاعدة ف احلا اليت يستفرق في ا تطبيح ببل ا نت اف هالُ وتتقاب طقويالب

__________

( )15أرفح صابب البالغ تائمة اب ت ا اهلاتالية بوالدة اب ته.
(" )16املققادة  :179ف األبكققام .يوقققد القاضققي أو القاضققية جلسققة ف غ ققون بققتة أايم مققن انت ققاء اإلجقراءا  ،ويُولققن
بي ئال بكمه/بكم ا".
(" )17امل ققادة  :181ف رج قراءا كم ققة ا ب ققتئ اف .ف ققور اب ققتالم مل ققف الق ققية ،ختط ققر كم ققة اب ققتئ اف األب ققداا
الط ققرف اآل ققر اب ب ققتئ اف ف غ ققون ثالث ققة أايم  ...وف ققور انت ققاء اجللس ققة ،ت ققي احملكم ققة اإلج قراءا وت ققدر
بكم ا ف غ ون عشرة أايم".
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رس بد غ موقول أو كان مقن غق احملتمقل أن يقؤدي رس جقرب فوقال" .وأد طلبقا صقابب القبالغ
رس السلطا الق ائية دائماب رس ما ي اله أبنه "رجراءا غ فوالة وغ مثمرة وغ تادرة على ضمان
امتث ققال بك ققم ص ققادر ع ققن ت ققاة ابراغ قواي ويتول ققح بالت ققاة ووال ققدها هم ققالن اجل س ققية األرج تي ي ققة" .ويؤك ققد
صققابب الققبالغ أن تك قرار عققدم الوفققاء ابملواعيققد ال ائيققة يققدل علققى أن نظققام الودالققة ف ابراغ قواي غ ق
مستود ملواجلة طلباته مواجلقة مالئمقة ألنقه ،رغقم صقدور أمقر أبغلبيقة أصقوا كمقة ا بقتئ اف يق قي
إببالة ملف الق ية رس ال يابة الوامة مقن أجقل رتامقة دعقوحمل لوقدم امتثقال أمقر صقادر عقن كمقة ،فق ن
هالا األمر مل ُميتثل بحي اآلن.
 5-5ويالبص صابب البالغ أنه مل يتمكن ،رغم أتكيد الدولة الطرف عكو ذلق  ،مقن الوصقول
رس كمة الودل الوليا من الل اتباع يارا ا بتئ اف الوادية ،بيما أن الطون الالي تدمه تد
بظي ابلتأييد( .)18ويش رس أنه املادة  28من تقانون ت ظقيم احملقاكم( )19و الققانون رتقم ،1995/609
بش ققأن ت ظ ققيم كم ققة الو ققدل الولي ققا ،ي ققان عل ققى وج ققوب ع ققرض الق ققااي ال ققيت تو ققود رس نظ ققام ت ققاء
األبداا على احملكمة الوليا( .)20ويكرر أن املدعى علي ا (والدة اب ته) هي القيت كقان ميك قا الطوقن ف
بك ققم كم ققة ا ب ققتئ اف ،وأن ققه لق ققما مل تالو ققل ذل ق  ،فق ققد اكتس ققب األم ققر الق ققوة الالزم ققة إلنال ققاذُ ،نظ قراب
نت اكق ققا األم املتكق ققررة لرتتيبق ققا الق ق ايرة وعق ققدم بق ققو دولق ققة ابراغق قواي ف شق ققكاواُ الوديق ققدة .و يق ق ص
القانون ،بحي مبوجب القواعد التكميلية لقانون اإلجراءا املدنية ،على تققدمي طوقن أمقام أعلق ى كمقة
ف البلد فيما خيص مسألة مت يدية .وترار كمة ا بتئ اف ليو بكماب أصلياب صادراب عقن تلق اهليئقة،
بققل صققدر ببسققاطة ف رطققار طوققن ف تقرار مت يققدي صققادر عققن كمققة أدين درجققة ،األمققر الققالي يوق أن
املادة  403من تانون اإلجراءا املدنية ت طبح(.)21
 6-5ويالبص صابب البالغ ،رضافة رس ذل  ،أن طلبا تيس ا ت ال ابب تقه القيت تُقدمو رس
أمانة ابراغواي الوط ية ليطالال واملراهقني وبان وبقيه ،وهقي املدربقة اةاصقة القيت تقدرس في قا اب تقه،
مل تُقبل تح.
 7-5ويؤكق ققد ص ق ققابب ال ق ققبالغ أن ق ققه رغ ق ققم رصق ققدار الدول ق ققة الط ق ققرف ف  30أاير/م ق ققايو  2018الق ق ققانون
رتم  2018/6038الالي عُدل مبوجبه تانون األطالال واملراهقني ،ف ن احلكم ي ال غ ممتثل له و ي ال
هو يواجه صوواب ف ا ت ال ابب ته .وهيل رس وراء اللج ة املو ية حبقوق اإلنسان اليت بظو في ا
أن صققابب الققبالغ "ب ققل ع...إ علققى رذن مققن احملكمققة يسققم للب تققني بق ققاء ب ققوة أايم موققه لكققن
__________

()18
()19

()20
()21

8

هدد صابب البالغ الطون الالي يش رليه أو اتريخ تقدميه.
"املادة  :28كمة الودل الوليا -2 ... :ت ظر ف طلبا مراجوققة ورلفققاء (أ) األبكققام ال ائيققة ال ققادرة عققن كمققة
تققدتيح احلس ققااب وعققن ققاكم ا ب ققتئ اف الققيت تو ققدل أو تبط ققل األبكققام ال ققادرة ع ققن احملققاكم األدين درج ققة ،وفق قاب
ملققدوف اإلج قراءا وللق قوانني ذا ال ققلة و(ب) األبكققام األصققلية ال ققادرة ع ققن ققاكم ا بققتئ اف ف الق ققااي
املدنيققة والتجاريققة واجل ائيققة وت ققااي مراجوققة احلسققااب و(ج) أبكققام ققاكم ا بققتئ اف الققيت تالققرض عقوبققة اإلعققدام
أو الوقققواب ابلسققجن الققيت تقرتاوح بققني  15و 30بق ة والققيت هققي أبكققام غق ائيققة رس أن تبققو في ققا كمققة الوققدل
الوليا .ويكون تقدمي طلبا مراجوة هالُ األبكام ورلفائ ا تلقائياب ،بحي ورن وافقو علي ا األطراف".
صدر ف  23ب يران/يونيه .2005
"املادة  :403السماح اب بتئ اف أمام احملكمة .وز الطون أمام كمة الودل الوليا ف احلكققم ال ققائي ال ققادر
عن كمة ا بتئ اف الالي يلفي بكققم كمققة أدين درجققة أو يودلققه .وف احلالققة األ ق ة ،يتولققح ا بققتئ اف
ر ابجل ء من احلكم الالي ققع للتوققديل وف بققدود مققا عُققدل .واألبكققام ال ققادرة نتيجققة إلجقراءا امل ققادرة،
واإلج قراءا احليازي ققة ،وب ققالة عام ققة اإلج قراءا ال ققيت تس ققم مبحاكم ققة بق ققة ،خت ققع لالنت ققاف ابلطو ققن.
و ققوز أي ق قاب الطو ققن ف األبك ققام األص ققلية ال ققادرة ع ققن كم ققة ا ب ققتئ اف ال ققيت تس ققبب ض ققرراب ميك ققن ج ققربُ
أو ت طوي على ترارا مت يدية".
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مل يكن ف اإلمكان ت اليقال هقالا اإلذن بسقبب رفق األم ا متثقال لقه .ومل تالوقل السقلطا شقيئاب ل قمان
امتث ققال ال وج ققة الس ققابقة ل ققابب ال ققبالغ ألم ققر احملكم ققة"( .)22و ل ققو اللج ققة رس أن الدول ققة الط ققرف
مل تتخققال اةطقوا الالزمققة ل ققمان بققح األبققرة ف احلمايققة مبوجققب املققادة  23مققن الو ققد الققدوه اةققا
ابحلقق ققوق املدنيق ققة والسيابق ققية .وهيق ققل صق ققابب الق ققبالغ رس ا جت ق ققادا السق ققابقة للج ق ققة املو يق ققة حبقق ققوق
اإلنسققان الققيت جتققادل أبن احلققح ف اكمققة عادلققة يشققمل احلققح ف رتامققة الوققدل علققى ج ققاح السققرعة وأن
جوهر اإلجراءا املتولقة ابحل انة أو بح الوالد(ة) املطلح(ة) ف زايرة أطالاله(قا) تستوجب الال ل ف
املسائل موضوع الشكوحمل ف الوتو امل ابب(.)23
 8-5ويطلققب صققابب الققبالغ رس الدولققة الطققرف أن تقققدم مسققاعدة نالسققانية دانيققة ب تققه ووالققدهتا
لتيس ق عالتت ققه ابب ت م ققا وم ق ع نش ققوب ن اع ققا أب قرية جدي ققدة .ويطل ققب رلي ققا أي ق اب أن تتخ ققال الت ققداب
امل ققو علي ققا ف املققادة  96اجلديققدة مققن تققانون األطالققال واملقراهقني ،والقققانون رتققم  4711بشققأن عققدم
امتثال أمر من احملكمة ،واملادة  236من تانون ت ظقيم احملقاكم القيت تُالقرض مبوجب قا غرامقة علقى املتقاضقني
لودم ا متثاهلم األبكام الق ائية ،رس أن تسم األم ب ت ا ابلسالر رس األرج تني لرسية والدها.
معجوم ت إض فالة وهتمه ص حل البالغ
 1-6يطل ققب ص ققابب ال ققبالغ م ققرة أ قرحمل ،ف توليقات ققه املؤر ققة  5وذار/م ققارس  ،2019اخت ققاذ ت ققدب
مؤتو تطلب مبوجبقه اللج قة رس الدولقة الطقرف فقرض غرامقة علقى والقدة اب تقه عقن كقل يقوم متكقن فيقه
التواصل بي ه وبني اب ته .وياليد أبنه توصل رس اتالاق مع والدة اب ته ف  31كقانون األول/ديسقمرب 2018
لتوديل ترتيبا ال ايرة ،ف دعوحمل أمام كمة األبداا ف لقو  ،املدي قة القيت توقيع في قا الالتقاة باليقاب.
بيد أن ا تالاق مل هرتم.
 2-6وف كققانون الثاين/ي ققاير  ،2019تققرر األم توسققالاب م ققع مكاملققا صققابب الققبالغ ،ومل تسققافر
اب تققه رس األرج تققني ل ايرتققه كمققا كققان مقققرراب .وف  1شققباط/فرباير  ،2019تُققدم رس احملكمققة ا تالققاق الققالي
يودل ترتيبا ال ايرة.
 3-6وف  20شباط/فرباير  ،2019تدم صابب البالغ التمابقاب رس كمقة األبقداا ف أب سقيون
لتطبيح التداب امل و علي ا ف املادة  96من تانون األطالال واملراهقني .ويالبص أن احملكمة مل متتثل
امل لققة احملققددة بثالثققة أايم ،وبققحي  5وذار/مققارس  ،2019مل تكققن تققد عقققد اجللسققة .ويقققول رن احملكمققة
وج ققو رليققه ،علققى الوكققو مققن ذل ق  ،حتققاليراب لوققدم ابرتامققه اتالققاق ال ق ايرة ،وهققو وضققع مل يكققن موضققع
الف ف اإلجراءا ( .)24ويوض ف هالا ال دد أنه مل يتمكن ،بسبب األزمة ا تت ادية ف األرج تني
وألن ققه ل ققيو لدي ققه رج ققازا  ،م ققن الس ققالر لرسي ققة اب ت ققه ،كم ققا ك ققان ي ققود ،لك ققن ع ققدم تدرت ققه عل ققى الس ققالر يقل ققل
أبي بققال م ققن األب قوال م ققن رغبت ققه ف أن يك ققون ج ق ءاب مققن بي ققاة اب ت ققه أو البق ققاء عل ققى ات ققال هب ققا هاتالي قاب.
ويش رس أنه ليو على ات ال ابب ته كما هو مبني ف تائمة مكاملا واتسقاب القيت مل تقرد علي قا األم.
ويؤكقد دقدداب أنقه رغققم تقوف مقودمي لالت قال ابإلنرتنققو ،ف نقه يق ال غق تققادر علقى التواصقل مقع اب تققه.
__________

( )22أبي سي مارتي يو ضد ابراغواي ( ،)CCPR/C/95/D/1407/2005الالقرة .4-7
( )23هيل صققابب الققبالغ رس مونيققوز ه مققوزا ضققد بق و ( ،)CCPR/C/34/D/203/1986الالقققرة  3-11وغقون اليو ديققل ريققو
ض ق ق ققد بق ق ق ق و ( ،)CCPR/C/46/D/263/1987الالق ق ق ققرة  2-5وف ق ق ققاي ض ق ق ققد كولومبي ق ق ققا (،)CCPR/C/53/D/514/1992
الالقرة  4-8واب غوير بانتاكاف ضد رببانيا ( ،)CCPR/C/51/D/417/1990الالقرة .2-6
( )24مل يقدم صابب البالغ أي مولوما رضافية عن وتو تلقيه حتاليراب بشأن عدم امتثققال ترتيبققا الق ايرة أو ف أي
ظروف كان ذل .
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ويؤكد ددداب أي اب أنه على الرغم من أنه أبلغ السلطا الق ائية هبالا الوضقع ،ف نقه مل ه قل بوقد علقى
أي من الردود اليت ي ص علي ا ال ظام.
 4-6ويش صابب البالغ ،ف توليقاته املؤر ة  29وب/أغسقطو  ،2019رس أن بقلطا الدولقة
الطرف ت ال ترف أن تقُْالال وفح األصول احلكم ال ادر عن احملاكم.
 5-6وف  11وذار/مارس  ،2019دعو كمة األبداا رس جلسة ابقتماع ف  18وذار/مقارس ،2019
ابققتفرتو مققرة أ قرحمل وتتقاب أطققول مققن املطلققوب مبوجققب القققانون رتققم  .2018/6038وأنكققر والققدة اب تققه
ققالل اجللس ققة ا دع ققاءا املوج ققة رلي ققا ،ومل ي ققدر أي بك ققم بش ققأن األدل ققة املادي ققة ال ققيت أض ققيالو رس
ملف الق ية(.)25
 6-6وف  30نيسققان/أبريل  ،2019رف ققو كمققة ابققتئ اف األبققداا ،مبقت ققى الق قرار التم يققدي
رت ققم  ، 107طل ققب ص ققابب ال ققبالغ اخت ققاذ ت ققداب مؤتت ققة ،وأي ققد ب ققالل ت قرار كم ققة األب ققداا ف ل ققو
املؤرخ  18شباط/فرباير .)26(2019
 7-6ومققن ققالل الققرار التم يققدي رتققم  278املققؤرخ  8متوز/يوليققه  ،2019أُمققر والققدة اب ققة صققابب
الققبالغ مققرة أ قرحمل ابمتثققال احلكققم ال ققائي رتققم  139املققؤرخ  30نيسققان/أبريل  ،2015وصققدر توليمققا
اببتخدام مدربة بان وبيه ،مؤتتاب ،مكقافب للتواصقل بقني األب واب تقه .ويالبقص صقابب القبالغ أن
احملكمة اعرتفو صرابة أبنه طلب تفرمي والدة اب ته عن كل يوم من أايم عدم ا متثال ،غ أ ا مل تبو
ف هالا الطلب .ويرحمل أن هالا يدل على أن األمقر ي ت ق مبقدأ ا تسقاق ،واحلقح ف تققدمي شقكاوحمل رس
السققلطا  ،واحلققح ف ا ت ققال بققني صققابب الققبالغ واب تققه ،وهققو بققح مل يققتمكن مققن مماربققته ف الالققرتة
ما بني كانون األول/ديسمرب  2018وب يران/يونيه .2019
 8-6ويؤكققد صققابب الققبالغ أنققه ققب امتثققال املققادة  96مققن القققانون رتققم  2018/6083ابل ظققر رس
طر ابتمرار والدة الالتاة ف م و ا رتامة عالتة به ،وذل ف ضوء بلو األم بحي اآلن.
القض اي كاإل راءات املعركضة عجى الجننة

ال ظر ف املقبولية
 1-7يتوقني علققى اللج ققة ،تبققل ال ظقر ف أي ادعققاء يققرد ف بققالغ مقا ،أن تقققرر ،وفققاب للمققادة  20مققن
نظام ا الدا لي ،ما رذا كان البالغ مقبو ب أم غ مقبول مبوجب الربوتوكول ا تياري تالاتية بقوق
الطالل املتولح إبجراء تقدمي البالغا .
 2-7وحتققيح اللج ققة علمقاب حبجققة الدولققة الطققرف الققيت تققالهب رس أنققه ي بفققي اعتبققار هققالا الققبالغ غ ق
مقبققول مققن بيقق؛ ا ت ققا الق م ألن السققلو امل عققوم فيققه  -عققدم امتثققال ا تالققاق املتولققح برتتيبققا
ال ق ايرة وغ ق ُ م ققن أش ققكال ا ت ققال ال ققيت وافق ققو علي ققا احمل ققاكم ف احلك ققم ال ققائي رت ققم  139امل ققؤرخ 30
نيسققان/أبريل  - 2015مل يسققتمر "علققى أبققاس دائققم" بوققد  20نيسققان/أبريل  ،2017وهققو التققاريخ الققالي
د ل فيه الربوتوكقول ا تيقاري بيق ال القاذ ابل سقبة للدولقة الطقرف .وتقالكر اللج قة أبن املقادة (7ز) مقن
الربوتوكقول ا تيققاري جتيق  ،مققن بيقق؛ ا ت ققا الق م  ،ال ظققر ف بققالغ مققا ع ققدما تكققون الوتققائع
موضققوع الققبالغ تققد بققدثو تبققل بققدء نالققاذ الربوتوكققول ا تيققاري ابل سققبة للدولققة الطققرف املو يققة ر رن

__________

( )25مل يقدم صابب البالغ م يداب من املولوما ف هالا ال دد.
( )26تققدم صققابب الققبالغ نسققخة مققن الق قرار التم يققدي رتققم  107املققؤرخ  30نيسققان/أبريل  2019ال ققادر عققن كمققة
ابتئ اف األبداا.
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اب ققتمر تل ق الوت ققائع بو ققد ذل ق الت ققاريخ .وحت ققيح اللج ققة علم قاب حبج ققة ص ققابب ال ققبالغ ال ققيت تق ققول رن
انت اك ققا ا تالاتي ققة اب ققتمر بو ققد د ققول الربوتوك ققول ا تي ققاري بي ق ال ال ققاذ ابل س ققبة للدول ققة الط ققرف،
ألنققه يق ال ي ققطدم بوقبققا حتققول دون التواصققل مققع اب تققه واحلالققاي علققى عالتققة هبققا بوققد  20نيسققان/
أبريققل  ،2017رغققم تقدميققه ش ققكاوحمل عققدة رس ققاكم الدول ققة الطققرف يققدعي في ققا أن احلكققم الققالي ه ققدد
ترتيبا ال ايرة وغ ذل من أشكال ا ت ال بني صابب البالغ واب ته مل يقُْالقال .ولقالل تقرحمل اللج قة
أن ا نت اكق ققا الق ققيت يق ققدعي ا صق ققابب الق ققبالغ ابق ققتمر  ،ف الظق ققروف اةاصق ققة للق ق ققية ،بوق ققد د ق ققول
الربوتوكول ا تياري بي ال القاذ .وعليقه ،ختلقص اللج قة رس أن املقادة (7ز) مقن الربوتوكقول ا تيقاري
مت و ا من ال ظر ف البالغ من بي؛ ا ت ا ال م .
 3-7وحت ققيح اللج ققة علم قاب أي قاب حبج ققة الدول ققة الط ققرف ال ققيت ج ققاء في ققا أن ص ققابب ال ققبالغ مل يك ققن
تققد ابققت الد ،ع ققدما تققدم بالغققه ،يققع بققبل ا نت ققاف احملليققة املتابققة ألنققه مل يرفققع شققكواُ رس كمققة
الودل الوليا لكي تبو ف األبو املوضوعية لل اع ،وفقاب لقانون األطالال واملراهقني .وف املقابل ،حتيح
علماب حبجة صابب البالغ اليت تقول رنه مل يتمكن مقن اللجقوء رس كمقة الوقدل الوليقا ألن تشقريوا
الدولققة ا لطققرف ت ق ص علققى رمكانيققة الطوققن ف "مسققألة مت يديققة" أمققام احملكمققة الوليققا .وحتققيح اللج ققة
علمق قاب ،علق ققى وجق ققه اة ق ققو  ،ابدعق ققاء صق ققابب الق ققبالغ أنق ققه ميكق ققن ،وفقق قاب للمق ققادة  403مق ققن تق ققانون
اإلجراءا املدنية ،الطون أمام كمة الودل الوليا ف ترار كمة ابتئ اف األبداا ،الالي صقدر ف
رطار الطون ف ترار مت يدي صادر عن كمة أدين درجة (الالقرة  .)5-5وتالبص اللج قة أن صقابب
البالغ تدم ،ف م اببا عديدة ،تبل د ول الربوتوكول ا تياري بيق ال القاذ ابل سقبة للدولقة الطقرف
وبوققدُ ،شققكاوحمل ي ق عم في ققا عققدم امتثققال احلكققم ال ققائي رتققم  139املققؤرخ  30نيسققان/أبريل  2015الققالي
يق ظم ات ققال صققابب الققبالغ ابب تققه ،وطلبققا اختققاذ تققداب مؤتتققة ،وشققكاوحمل تتولققح بتققأ ا ف رتامققة
الودل ،مبا ف ذل رس كمة الودل الوليا .وتالبص أي اب أن الدولة الطرف مل توض كيف كان ميكن
لطوققن رضققاف تمققل أمققام كمققة الوققدل الوليققا أن يكققون فوققا ب أو م ابققباب ف ظققروف صققابب الققبالغ.
وابل ظققر رس طبيوققة املسققألة ققل ال ظققر ،تقرحمل اللج ققة أن صققابب الققبالغ ابققت الد يققع بققبل ا نت ققاف
احملليق ققة املتابق ققة لوق ققرض شق ققكواُ علق ققى السق ققلطا الق ق ققائية للدولق ققة الطق ققرف .ولق ققالل  ،تق قرحمل اللج ق ققة أن
املادة (7ه) من الربوتوكول ا تياري حتول دون تبول هالا البالغ.
 4-7وت قرحمل اللج ققة أن ادع ققاءا ص ققابب ال ققبالغ مبوج ققب امل ققادتني  18و 19م ققن ا تالاتي ققة مل تُققدعم
أبدلة كافية ألغراض املقبولية ،وتولن عدم مقبوليت ا مبقت ى املادة (7و) من الربوتوكول ا تياري.
 5-7وترحمل اللج ة ،ألغراض املقبولية ،أن صابب البالغ تدم أدلة كافية على ادعاءاتقه ابقت اداب رس
امل قواد  3و 4و 5و )3(9و )2(10مققن ا تالاتيققة ،فيمققا خيققص عققدم مراعققاة الدولققة الطققرف م ققاف الطالققل
الال لى وعدم ت اليال القرار الق ائي الالي ي ص علقى بققوق الق ايرة وي قمن بقح اب قة صقابب القبالغ
ف احلالقاي علقى عالتققا شخ قية وات ققال مباشقر بوالققدها .وب قاء عليققه ،توتقرب اللج ققة الشقكوحمل مقبولققة
وتشرع ف ال ظر ف أبس ا املوضوعية.

ال ظر ف األبو املوضوعية
 1-8نظر اللج ة ف هالا البالغ ف ضوء يع املولوما اليت أاتب ا هلا الطرفقان ،وفققا للمقادة )1(10
من الربوتوكول ا تياري.
 2-8ومققن املسققائل املوروضققة علققى اللج ققة مققا رذا كانققو الدولققة الطققرف اختققال  ،ف ظققروف الق ققية
موضققع ال ظققر ،تققداب فوالققة ل ققمان بققح اب ققة صققاببة الققبالغ ف احلالققاي علققى عالتققة شخ ققية وات ققال
مباشقر بوالقدها ابنتظقام .وزعقم صقابب القبالغ أن بقلطا الدولقة الطقرف مل أت قال ف احلسقبان م ققاف
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الطالل الال لى ،ألن عالتة اب ته به وأببقرته أمقر أبابق ي ل مائ قا وكقان ي بفقي أن تكقون ا عتبقار األول
ف اإلجراءا اليت اختالهتا السلطا الوط ية.
 3-8وحت ققيح اللج ققة علمق اب ،ف ه ققالا ال ققدد ،عل ققى وج ققه اة ققو  ،ابحلج ق ال ققيت ب ققات ا ص ققابب
البالغ ف شكواُ واليت جاء في ا( :أ) أن الدولة الطرف مل تتخقال التقداب الالزمقة ل قمان امتثقال احلكقم
ال ائي رتم  139املؤرخ  30نيسان/أبريل  2015الالي هدد ترتيبا ال ايرة وغ ها من أشكال ا ت ال،
وظ ققل ه ققالا الق قرار ُْه ققدا واثرا بو ققد  20نيس ققان/أبريل  ،2017وه ققو الت ققاريخ ال ققالي د ققل في ققه الربوتوك ققول
ا تياري بي ال الاذ ابل سبة للدولة الطرف و(ب) كان على صابب البالغ أن يرفع شكاوحمل بشأن
الت ققأ ا ف اإلجق قراءا الق ققائية و(ج) رغ ققم تقري ققر املرش ققد ا جتم ققاعي ،مل تتخ ققال ب ققلطا الدول ققة
الطقرف أايب مقن التقداب امل قو علي قا ف التشقريوا الوط يقة ل قمان امتثقال احلكقم ال قائي رتقم 139
املؤرخ  30نيسان/أبريل ( 2015الالقرة .)9-3
 4-8والدول األطراف مل مة ،مبقت ى املقادة  )3(9مقن ا تالاتيقة ،اببقرتام بقح الطالقل امل ال قل عقن
والديه أو عن أبدمها ف ا بتالاي ب وة م تظمة بوالتقا شخ قية وات قال مباشقر بكقال والديقه ،ر رن
توققارض ذل ق مققع م ققاف الطالققل الال ققلى" .ويشققمل صققون البيئققة األب قرية احلالققاي علققى عالتققا الطالققل
مبو اهق ققا األوبق ققع .وت طبق ققح هق ققالُ الوالتق ققا ( )...بوجق ققه ق ققا علق ققى احلق ققا الق ققيت يكق ققون في ق ققا الوالق ققدان
م ال ققلني ويويشققان ف مكققانني ،تلالققني"( .)27ولققالل ققب علققى اللج ققة أن تقققرر مققا رذا كانققو ب ققلطا
الدولة الطرف اختال تداب فوالة ل مان صون الوالتا الشخ ية وا ت ال بني صابب البالغ واب ته.
 5-8وتققالكر اللج ققة أبن القاعققدة الوامققة هققي أن السققلطا الوط يققة هققي الققيت تالسققر القققانون الققوط
وتقُْالالُ ،ما مل يكن تقييم ا واض التوسف أو يبلغ بد احلرمان من الودالة( .)28ويتمثل دور اللج قة ف
ضمان أ يكون تقييم السلطا الوط ية توسالياب أو مبثابة برمان من الودالة وأن تكقون م قاف الطالقل
الال لى ا عتبار األول ف ذل التقييم.
 6-8وتالبص اللج ة ف هالا ال دد أن ترتيبا لت ظيم ال ايرة بني صابب البالغ واب تقه ُوضقوو،
مبوجب احلكم رتم  139املؤرخ  30نيسان/أبريل  .2015لكن رغم الطلبا املتكررة اليت تقدم ا صقابب
القبالغ علققى مققر السق ني إلنالققاذ احلكققم ،ورغقم الققرار الق ققائي ال قادر ف  25نيسققان/أبريل  2017الققالي
أيمر األم بتيسق احملقاداث بقني س .ر .وصقابب القبالغ عقن طريقح بقكايب ،فق ن هقالا احلكقم مل يقُْالقال
تح .وحتيح اللج ة علماب ابدعاء صابب القبالغ ،القالي مل تدب قه الدولقة الطقرف ،أنقه علقى القرغم مقن
ترار أاير/مايو  2016الالي أيمر إبشرا مرشقد اجتمقاعي ،والققرار ال قادر ف  8متوز/يوليقه  2019القالي
خاختال مبوجبه تدب مؤتو لتيس ا ت ال من الل مدربة بان وبيه ،مل تتمكن س .ر .من التمتع
حبق ا ف عالتا شخ ية وات ال مباشر بوالدها ابنتظام ألكثر من أربع ب وا .
 7-8وترحمل اللج ة أن اإلجراءا الق ائية اليت حتدد بقوق ال ايرة بني الطالل والوالد الالي انال ل
ع ه ب أن تُواجل على وجه السرعة ،ألن مرور الوتو تد تكون له عواتب ميكن رصالب ا ابل سبة
للوالتققة بي م ققا .ويش ققمل ذل ق اإلنال ققاذ الس قريع للق قرارا ال ا ققة ع ققن تل ق اإلج قراءا  .وحت ققيح اللج ققة
علماب ،ف الق ية تيد ال ظر ،ابدعاء صابب البالغ ،الالي مل تدب ه الدولة الطرف ،أنه رغم او ته
الوديدة لتحقيح امتثقال ترتيبقا الق ايرة القيت بقددها بكقم احملكمقة ال قادر ف  30نيسقان/أبريل ،2015
فق ن هق الا احلكققم مل يقُْالققال وأنققه مل يققتمكن مققن البقققاء علققى ات ققال م ققتظم وفوققال ابب تققه علققى مققر الس ق ني.
وحتقيح اللج ققة علمقاب ف هققالا ال قدد ابلتوليقققا الققيت أدلقو هبققا األم رس املرشقد ا جتمققاعي ،والقواردة ف

__________

( )27التوليح الوام رتم  )2013(14بشأن بح الطالل ف ريالء ا عتبار األول مل احله ال ُال لى ،الالقرة .70
( )28ل .ه .ل .وأ .ه .ل .ضد رببانيا ( ،)CRC/C/81/D/13/2017الالقرة .5-9
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القرار التم يدي رتم  60املؤرخ  25نيسان/أبريل  ،2017واليت تاليد أب ا متل املوارد الالزمة لالت ال
ابإلنرتنقو ،وأن الالتقاة هققي القيت مل ترغققب ف السقالر موققه قالل الوطقال أل ققا مل تقق وتتقاب طقويالب مققع
والدها .وف الوتو القالي أصقدر فيقه احملكمقة أمرهقا ،تقرر أن مقن م قلحة الالتقاة الال قلى أن تكقون
عل ققى ات ققال بوال ققدها .ول ققو ك ققان أم ققر احملكم ققة ه ققالا أُنْال ققال بالوالي ققة ،ألمك ققن جت ققب مش ققكلة ربو ققاد الالت ققاة
التققدر ي ع ققن وال ققدها .وف ض ققوء ذل ق  ،ت قرحمل اللج ققة أن الس ققلطا مل تتخ ققال ط قوا كافي ققة ف الوت ققو
امل ابب ل مان امتثال والدة اب ة صابب البالغ بكم احملكمة(.)29
 8-8وف ضوء ما بلف ،ترحمل اللج ة أن عدم اختاذ الدولة الطرف طوا فوالة ل مان بح اب قة
ص ققابب ال ققبالغ ف رتام ققة عالت ققا شخ ققية وات ققال مباش ققر بوال ققدها ابنتظ ققام ب ققرم الالت ققاة م ققن التمت ققع
حبقوت ا مبوجقب ا تالاتيقة .وابل ظقر رس الظقروف اةاصقة للق قية قل ال ظقر ،بقيما املقدة ال م يقة القيت
انق و م ال صدور القرار الق ائي الالي ي ص على بقوق ال ايرة ف عام  ،2015مع مراعاة صفر بن
اب ة صابب البالغ ف ذل الوتو ،ترحمل اللج ة أن السلطا مل ت الال أوامر احملكمة ف الوتو امل ابب
وبطريقققة فوال ققة ومل ختْققح اةط قوا الالزمققة إلنال ققاذ تل ق األوام ققر لتحقيققح ا ت ققال بققني ص ققابب ال ققبالغ
واب ته .وختلص اللج ة رس أن ذل يبلغ بد انت ا املواد  3و )3(9و )2(10من ا تالاتية.
 9-8واللج ققة ،رذ ل ق ققو رس ب ققدوا انت ق ققا للمق قواد  3و )3(9و )2(10مق ققن ا تالاتي ققة ،تق قرحمل
ضرورة لبح؛ ما رذا كانو الوتائع نالس ا ت طوي على انت ا م ال ل للمادتني  4و 5من ا تالاتية.
 10-8واللج ققة ،رذ تت ققرف مبوجققب املققادة  )5(10مققن الربوتوكققول ا تيققاري تالاتيققة بقققوق الطالققل
املتولققح إبج قراء تقققدمي البالغققا  ،ت قرحمل أن الوتققائع املوروضققة علي ققا ت ق م عققن انت اكققا للم قواد  3و)3(9
و )2(10من ا تالاتية.
وب ققاء عل ققى ذل ق  ،ي بف ققي للدول ققة الط ققرف أن ت ققوفر ب ققة ص ققابب ال ققبالغ انت ققافاب فو ققا ب م ققن
-9
ا نت اكققا الققيت تورضققو هلققا ،بققيما مققن ققالل اعتمققاد تققداب فوالققة ل ققمان رنالققاذ احلكققم ال ققائي
رتم  139املقؤرخ  30نيسقان/أبريل  ، 2015القالي وضقع ترتيبقا زايرة صقابب القبالغ واب تقه ،بسقبل م قا
ربداء املشقورة وغ هقا مقن قدما القدعم امل ابقبة وا بقتباتية الراميقة رس رعقادة ب قاء الوالتقة بقني الالتقاة
ووالدها ،مع املراعاة الواجبة لتقييم م احل ا الال لى ف الوتو احلاه .والدولة الطرف مل مة أي قاب مب قع
بدوا انت اكا مماثلة ف املستقبل .وتوصي اللج ة الدولة الطرف مبا يلي ف هالا ال دد:
اخت ققاذ الت ققداب الالزم ققة ل ققمان الت الي ققال الال ققوري والالو ققال للق قرارا الق ققائية بطريق ققة
(أ)
مالئمة للطالل ،حبي؛ يواد ا ت ال بني الطالل(ة) ووالديه(قا) ويُبقى عليه
(ب) ت ققدريب الق ققاة وأع ققاء األمان ققة الوط ي ققة ليطال ققال وامل قراهقني وغ ق هم م ققن امل ي ققني
املو يني على بح األطالقال ف ا بتالقاي ب قورة م تظمقة بوالتقا شخ قية وات قا مباشقرة مقع كقال
والديه ،و بيما على توليح اللج ة الوام رتم .14

 -10وعمالب ابملادة  11من الربوتوكول ا تياري ،تقود اللج قة أن تتلققى مقن الدولقة الطقرف ،ف أتقرب
وتققو ممكققن وف غ ققون  180يوم قاب ،مولومققا عققن التققداب املتخققالة لوضققع ورائ ققا موضققع ت اليققال .والدولققة
الطققرف مطالبققة أي ق اب أبن تققدرج مولومققا عققن أي تققداب مق ن هققالا القبيققل ف تقاريرهققا رس اللج ققة مبقت ققى
املادة  44من ا تالاتية .والدولة الطرف مطالبة أ اب أبن ت شر وراء اللج ة وتُومم ا على نطاق وابع.

__________

( )29أبي سي مارتي يو ضد ابراغواي ( ،)CCPR/C/95/D/1407/2005الالقرة .4-7
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