
 البيانات الشخصية
 ، مونتيفيديو، أوروغواي2491آذار/مارس  12 تاريخ امليالد

 متزوج عائليةاحلالة ال
 األسبانيةالربتغالية، اإلجنليزية، الفرنسية،  اللغات

 مسيرة المهنية القضائيةال
 : حصل على دكتوراه يف القانون والعلوم االجتماعية من كلية القانون.2491أبريل نيسان/
 كولونيا.  الثاين عشر يفبوصفه قاضي الصلح، يف القسم القضائي : انضم اىل القضاء 2491ايو مأيار/

اجلهات )إحدى أهم  ريفريامقاطعة قاضي احملكمة االبتدائية يف منصب إىل  ترقية: 2499أبريل نيسان/
ذات األمهية األكرب األورغواي(، وختتص أساسا يف القضايا اجلنائية نقسم إليها تالتسع عشرة اليت القضائية 

 .اليت حتدث يف هذه املقاطعة
مع االضطالع ، )عاصمة األوروغواي( ونتيفيديومبقاضي التحقيق منصب إىل  ترقية: 2410أبريل نيسان/

 بوالية جنائية حصرا.
 ."ةالثاني ائرةالد"ونتيفيديو، مبقاضي التحقيق منصب إىل  ترقية: 2411أبريل نيسان/

 ."الدائرة الرابعة عشرة"ونتيفيديو، مبالعاشرة دنية احملكمة االبتدائية امل
، 20يف حمكمة االستئناف، احملكمة املدنية قاضي الصلح إىل  منصبإىل  ترقية: 2411أغسطس آب/
 ."اخلامسةرة ائالد"

 احملكمة العليا.ُعِّين قاضياً يف : 1001فرباير شباط/
 : رئيس احملكمة العليا.1021-1022و  1009-1001
دستورية القوانِّي( على مدى مراجعة احملكمة العليا، مارس الوالية القضائية اجلنائية )النقض و  ئيسر بصفته 

 فرتة عشر سنوات.
 ،موميةسقوط الدعوى العقانون  يف إعالن عدم دستورية ته املهّمة مشاركيشار إىل يف هذا السياق، 

سلحة املتهمِّي بارتكاب انتهاكات حقوق حماكمة أفراد القوات امل عقبة القانونية أماماليكرس الذي كان 
املؤرخ   2102)احلكم   ين،وآخر غافازو  خوسيه؛ وإدانة الدكتاتوري أثناء احلكماإلنسان 

السابق ، والرئيس عمداً القتل رائم جب ُُتمة 11ب ِّياملدانالديكتاتوري، أفراد من اجليش (؛ و 1/1/1022
 39(، ب11/1/1022املؤرخ   3033، )احلكم نيآخر األمر الواقع اجلنرال غريغوريو ألفاريز و حبكم 
 عمداً.القتل رائم جبخاصة ُتمة 
ها ليىل أنه يف احلالتِّي، أصدر رأيًا خمالفًا حّدد فيه أن األفعال اليت تتّم احملاكمة عجتدر اإلشارة أ -

 تتضمن عنصر االختفاء القسري لألشخاص.

اللذين  1003/1/11 املؤرخ ،2011و  1003/1/21 املؤرخ 493احلكمِّي  كل من  صياغة -
 الدكتور خوان بوردابريي. األمر الواقعالسابق حبكم الرئيس حملاكمة مّهدا الطريق 
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 األنشطة التي قام بها في الخارج
منحة من معهد األمم املتحدة ألمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة  حصل على:  2419نوفمرب تشرين الثاين/

يف  ةإضفاء الطابع املؤسسي على العدالة الزراعين الزراعي : اإلدارة و "القانو حول  دورة تعليمية اجملرمِّي للمشاركة يف
 فنزويال(.راكاس )يف ك ،"أمريكا الالتينية
الزراعي يف أمريكا الالتينية"، نظمها  ةلا"آفاق العد حلقة دراسية بعنوان: شارك يف  2411ديسمرب كانون األول/

 يف سان خوسه )كوستاريكا(. ريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمِّيمعهد األمم املتحدة ألم
، ينيةمن مجيع بلدان أمريكا الالتفود ، مع و رابطة البلدان األمريكية للمحامِّيدعته :  2414أغسطس آب/

، وهو الالتينية"زيز العدالة يف أمريكا يف املؤمتر الذي عقد يف ريو دي جانريو. وكان موضوع املؤمتر "تعللمشاركة 
 عضو مؤسس يف رابطة البلدان األمريكية إلقامة العدل، اليت أنشئت يف تلك املناسبة.

 أثناءصال  اإلجراءات املدنية، وعلى وجه التحديد حالة أوروغواي، موجزًأ إل : قدم عرضاً 2443سبتمرب أيلول/
عقد يف سوكري )بوليفيا( حتت إشراف  اجلوانب األساسية إلصال  القضاء، الذي ناحللقة الدراسية األوىل ع

 .وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لواليات املتحدة للتنمية الدوليةاحملكمة العليا، والبنك الدويل، يف وكالة ا
 ."ضمان سيادة القانون -"ندوة حول حتديث العدل تسيري : شارك يف تنسيق و 2441يوليو  متوز/ 13-19

، وبعثة األمم املتحدة يف قضائيةاليئة اهل انائية يف غواتيماال، نظمتهدالة غري اجلإطفاء الطابع الشفوي على الع
 غواتيماال وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

كلية العلوم القانونية واالجتماعية يف جامعة سان    عقود يف : شارك يف منتدى األكادميية امل 2441يوليو متوز/ 19
 نائية.اجلغري الة لعدالشفوي لحول الطابع كارلوس، غواتيماال، 

فاء الطابع الشفوي على العدالة غري عن إضيف حلقة دراسية حماضرة  ى: ألق2441نوفمرب تشرين الثاين/ 1-3
بعثة األمم بِّي والوحدة املشرتكة ، جامعة سان كارلوس، وجامعة رافائيل النديفار انائية يف غواتيماال، نظمتهاجل

 مج األمم املتحدة اإلمنائي.املتحدة يف غواتيماال وبرنا
تقييم وتنسيق قانون حتديث التنسيق لألمم املتحدة يف مشروع : مستشار التقييم و 2441سبتمرب أيلول/ 01-12

ن يف مدن أخرى يف غواتيماال، عكما ، يف العاصمة  ألقى العديد من احملاضراتغواتيماال. و ل املدنية اإلجراءات
يف  وتطبيقهألمريكا الالتينية منوذج قانون اإلجراءات عامة ألوروغواي، وأساس ومبادئ قانون اإلجراءات الجتربة 
 صال  الغواتيمايل.اإل
األمم املتحدة غواتيماال، يف جلنة تعزيز العدل، لدى مستشار  2441فرباير شباط/ 2 -يناير كانون الثاين/ 23

 .يف غواتيماال
 تبسيط العمليات، الذي عقد يف أسونسيون )باراغواي(.ب : شارك يف الفريق االستشاري املعين 1001مايو أيار/
رؤساء لمثل حمكمة العدل العليا يف مؤمتر القمة السابع ألمريكا الالتينية  1001نوفمرب تشرين الثاين/ 19-14

 .املكسيك(اكم العدل املنعقد يف كانكون )حماحملاكم العليا و 
ليا يف االجتماع التحضريي األول ملؤمتر القمة الثامن ممثل حمكمة العدل الع ة: شارك بصف 1003مارس آذار/

أمريكا الالتينية، يف االجتماع الرابع للمجالس القضائية يف حماكم العدل و رؤساء احملاكم العليا و لألمريكا الالتينية 
 بوليفيا(.عقد يف سانتا كروز دي ال سيريا )الذي 
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رؤساء ليا يف مؤمتر القمة الثامن ألمريكا الالتينية مثل حمكمة العدل العل 1003سبتمرب عام أيلول/ 21-22
االجتماع الرابع للمجالس القضائية أمريكا الالتينية، الذي عقد يف قرطاجنة دي يف حماكم العدل و احملاكم العليا و 

 اندياس )كولومبيا(.
لعامة يف أمريكا رؤساء احملاكم العليا والنيابة الشارك يف االجتماع األول ل ، 1009أبريل نيسان/ 02-12

 .، كوستاريكاالالتينية و منطقة البحر الكارييب، الذي عقد يف سان خوسيه
لمحاكم العليا للدول األعضاء يف ل: مثل يف حمكمة العدل العليا يف االجتماع الثاين  1009نوفمرب تشرين الثاين/
 قد يف برازيليا.عُ  ذيكة والدول األعضاء املنتسبة، الالسوق املشرت 

يف سانتو دومينغو مؤمتر قمة أمريكا الالتينية القضائي، الذى عقد ىف : شارك كممثل يف  1001مارس آذار/
 دي هرييديا ) كوستا ريكا(.

، يف ه احملكمة العليا للمشاركة يف املؤمتر اخلامس ألمريكا الالتينية حول العدالة الدستوريةت: عين 1001مايو أيار/
 ا(.بوليفيسانتا كروز دي ال سيريا )

املشرتك بِّي االحتاد األورويب وبلدان ؤمتر امليف ه احملكمة العليا للمشاركة تعين:  1009نوفمرب تشرين الثاين/
يف  املكتب األورويب ملكافحة الغش، نظمه، التعاون الدويل ملكافحة االحتيال والفسادحول  املخروط اجلنويب

 .1009 نوفمرب تشرين الثاين/ 29-21 الفرتة 
: شارك يف مؤمتر أمريكا الالتينية السادس حول العدالة الدستورية، الذي انعقد يف  1009نوفمرب ثاين/تشرين ال

 قرطاجنة دي اندياس )كولومبيا(.
لفئات الضعيفة واألشخاص لحول الضمانات الدستورية للمشاركة حلقة دراسية ه احملكمة العليا تعين 1001يونيو 

 رس )األرجنتِّي(.احملرومِّي من حريتهم، يف بوينس آي
، : شارك يف مؤمتر القمة الثالث لرؤساء السلطة القضائية الحتاد أمم أمريكا اجلنوبية1001أكتوبر تشرين األول/

 قد يف فنزويال .الذي عُ 
لمؤمتر الذي عقدته األمانة املؤقتة، ملؤمتر أمريكا الالتينية بشأن لالسابعة دورة : شارك يف ال 1004أبريل نيسان/
 (.سيكيف مرييدا، يوكاتان )املك ، العدالة
أمريكا الالتينية بشأن الشفافية واملساءلة والنزاهة يف  للقضاءاحللقة الدراسية األوىل : شارك يف 1004مايو أيار/

 )شيلي(.
"العلوم والتكنولوجيا يف اإلجراءات القضائية"، بوينس عن  : شارك يف هذا احلدث األكادميي1004مايو يار/أ

 جنتِّي(.آيرس )األر 
حتاد دول ا يفاحملكمة العليا للمشاركة يف مؤمتر القمة الرابع لرؤساء السلطة القضائية عيّنته : 1004يوليو متوز/

 قد يف قرطاجنة دي اندياس )كولومبيا(.أمريكا اجلنوبية الذي عُ 
لطة القضائية يف إسبانيا، : شارك يف زيارة ثنائية إىل احملكمة العليا واجمللس العام للس1004نوفمرب تشرين الثاين/

 مدريد )إسبانيا(.
: شارك يف االجتماع األول للجنة التنسيق والرصد، يف سياق مؤمتر القمة السادس عشر 1020أغسطس آب/

 .1021قد يف مجهورية األرجنتِّي يف عام الذي عُ 
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كم والدوائر : شارك يف االجتماع السابع عشر لرؤساء وقضاة احملا 1020أكتوبر عام تشرين األول/ 3-1
 الدستورية من أمريكا الالتينية، الذي عقد يف مدينة بنما.

 
 المشاركة في الفعاليات األكاديمية في مجال القانون

يف نُّظَمت : شارك يف دورة ختصص للدراسات العليا يف التحديات الوالية القضائية، 2411سبتمرب أيلول/
 أوروغواي.

يف الندوة األوىل بشأن املسؤولية املدنية يف النقل الربي، بوصفه متحدث ، شارك 2419 /ديسمربكانون األول
 الذي عقد يف أوروغواي.

عمل حول قانون اإلجراءات العامة، يف حلقة  بوصفه متحدث يفشارك  2414أكتوبر /األولتشرين شارك 
 تريس )أوروغواي(.ترينت يي مدينة 

، ألقى حماضرات حّيز النفاذ اإلجراءات العام اجلديد، ويف سياق دخول قانون 2440و 2414 تِّيخالل السن
 يفالقضاة رابطة مونتيفيديو، و يف احملامِّي الداخلية و رابطات ها تاألحداث اليت نظمضمن الفريق، يف وشارك 

 أوروغواي.
 .احملامِّي يف مدينة بوينس آيرسرابطة قانون األضرار اليت نظمته  حول: شارك يف املؤمتر 2442يونيو حزيران/
 الربازيل. قضاةشارك يف أول لقاء بِّي قضاة أوروغواي و  : شارك2441سبتمرب أيلول/

اليت ريفر بليت ل ةالسادسحلقة العمل القانونية : شارك بصفته عضوا كامال يف  2441نوفمرب تشرين الثاين/
 يف بونتا ديل إسيت.ُعقَدت يف 

، الذي عقد يف القانون البحري حولريفر بليت لث : دعي إىل املشاركة يف املؤمتر الثال 2443 سبتمربأيلول/
 .مدينة مونتيفيديو

ول القانون العام، ححلقة دراسية ميثل حمكمة العدل العليا، يف ، بوصفه متحدث : شارك 2444 سبتمربأيلول/
 يف أوروغواي. ت، عقدية الدولةوسيادة القانون ومسؤول

الدولية الثالثة حول القانون العام،  للحلقة الدراسيةامية : شارك يف املائدة املستديرة اخلت 1001أغسطس آب/
هذه املسألة،  بشأنحول موضوع اإلرهاب باعتباره انتهاكا جسيما حلقوق اإلنسان ورغبة القضاء الدويل  رضبع

 مع الدكتور هيكتور غروس اسبيل الدكتور ماريانو بريتو والدكتور غونزالو أغريي ) أوروغواي ( .
 تعقديت كمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، الحمل 31الدورة االستثنائية : شارك يف 1001 أغسطسآب/

 )أوروغواي(.لبلدان املخروط اجلنويب  يف مبىن السوق املشرتكة 
سدية اجلصابات اإلتقييم لبلدان املخروط اجلنويب حول : شارك كمتحدث يف املؤمتر الثاين  1004سبتمرب أيلول/

 الطب الشرعي )أوروغواي(. نيت الثالث عياجتماع ريفر بلو 
حمكمة قضاة يف االجتماع الثالث اإلقليمي لرابطة بوصفه متحدث : شارك 1022عام  هيونيحزيران/ 29-21

بنِّي والبنات واملراهقِّي" للُكّيفت "بناء عدالة   حول لبلدان املخروط اجلنويبالطفل وقضاة حماكم األحداث 
 )أوروغواي(.
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 بعض المنشورات

o “La Policía Judicial” (“The Judiciary Police”), with Dr. Hugo Bermúdez, 

Judicatura, No. 16. “La Policía Judicial (“The Judiciary Police”), with Dr. Hugo 

Bermúdez, Rivera Workshop on Procedural Law, FCU, 1985.  

o “El rechazo liminar de las excepciones inadmisibles en el juicio ejecutivo 

cambiario” (“Rejection in limine of unacceptable exceptions in executive debt 

collection proceedings”), Judicatura, No. 23.   

o “Alcance del deber de Averiguación de la verdad de los hechos alegados por las 

partes en el C.G.P. (Art. 25.2)” (“Scope of duty in ascertaining the truth of the 

facts pleaded by the parties in the G.P.C. (Art. 25.2)”), Judicatura, No. 29.  

o “Un nuevo enfoque sobre la guarda en la responsabilidad por el hecho de las cosas 

el dependiente es guardián del comportamiento” (“A new approach to custody in 

liability for the fact of things: the dependant as the guardian of behavior”), 

Judicatura, No. 32, 

o “La teoría de las cargas procesales dinámicas en el Derecho uruguayo” (“The theory 

of dynamic procedural obligations in Uruguayan Law”), La Justicia Uruguaya, No. 

111. 

o “El Derecho y la Justicia” (“Law and Justice”), Revista de la Universidad de 

Montevideo No. 8, 2005. 

o  ،العرض الذي قدمه خالل اجتماع مّت نشر مبناسبة الندوة الدولية الثالثة حول القانون العام
انتهاكا جسيما حلقوق اإلنسان ورغبة القضاء الدويل حول  بوصفهرة، اإلرهاب املائدة املستدي

 Revista de Derecho III, U.C.U.D.A.Lهذه املسألة، يف جملة القانون 

o ساهم يف الكتاب “La ciencia del derecho procesal constitucional” (“Constitutional 

procedural law as a science”). Studies in honor of Héctor Fix-Zamudio on the 

occasion of his 50 years of research in the Law. Volume III: “La justicia 

constitucional en el Uruguay. Coordinación de los principios de separación de 

poderes y sometimiento de toda la normativa a la Constitución” (“Constitutional 

justice in Uruguay. Coordination of the principle of separation of powers and 

submission of all legislation to the Constitution”). 
 اُنظر الوصلة:

ibros/6/2557/32.pdfhttp://www.bibliojuridica.org/l  

 
 األنشطة األكاديمية

املدنية والتجارية، يف سياق التدريب وبناء قدرات اإلجراءات قانون و اضر يف القانون املدين، حي ، 2411منذ عام 
 أوروغواي .يف يف مركز الدراسات القضائية  اليت تُقّدمالقضاة لفائدة 
 أمور أخرى، يدرس املقررات التالية : مجلةمن 
o 2414مايو أيار/ 03إىل  13 من ،القضاء العلياكمة حملقانون املدين اإلجرائي للمرشحِّي ال. 
o 2440أكتوبر تشرين األول/ 29-21، حلقة عمل حول العمليات االحرتازية. 

o 2440 أكتوبرتشرين األول/ 11-02طوعي، العمل حلقة عمل حول ال. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2557/32.pdf
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o 2442مارس آذار/ 2تطبيق قانون اإلجراءات العامة، الثانية عن وحدة ال. 

o  2442ديسمرب كانون األول/ 2 -نوفمرب تشرين الثاين/ 3القانون املدين  وحدة. 

o  2441مارس آذار/ 21املدنية، إىل اإلجراءات قانون حول حلقة عمل . 

o  2441أيار/مايو  21 –سان/أبريل ني 2املدنية، اإلجراءات قانون حول حلقة عمل 
o  2441 أيار/مايو 2، 29‘ 21، 9، 1، املدنيةاإلجراءات قانون حول حلقة عمل 

 1و  11،  19،  11التدريب لتجديد املعلومات ، املستوى الثاين ، . املدنيةاإلجراءات قانون حول حلقة عمل 
 . 2441يونيو حزيران/

o  2441نوفمرب تشرين الثاين/ 21و  29بو و القانون املدين يف تاكوارميحول حلقة عمل. 
o  اجلامعة الكاثوليكية يف ، يف دي كوريسمع الدكتور كارلوس ، العقداإلخالل بحول حلقة عمل

 .2443سبتمرب أيلول/، أوروغواي

، شارك يف حلقات العمل اليت نظمها مركز الدراسات القضائية أوروغواي )اجلزء الثاين(، 2443خالل عام 
 األوراق املالية ووسائل مكافحة اإلعسار االحتيالية من املدينِّي. ن العمل علقة حوكذلك يف 
عبء و العمل للقضاة بشأن املسؤولية غري التعاقدية،  حلقاتس يف العديد من ، درّ 2441و 2449يف عامي 
 حتيايل.االنقل الومعيار اإلثبات، وحماكاة العقد و اإلثبات 

لدراسات ليف مؤمتر حول نظرية جتاهل الكيان القانوين يف معهد أوروغواي  حماضرة، قدم 2441سبتمرب أيلول/يف 
 التجارية.

حول تقييم األضرار املعنوية وحتديث املصاحل القانونية يف مركز الدراسات عمل  ة حلق: 2441يوليو متوز/يف 
 أوروغواي.بالقضائية 

عمل بشأن املسؤولية املدنية يف تسيري حلقة ز ، شارك مع الدكتور ايلينا مارتيني2449نوفمرب تشرين الثاين/يف 
 أوروغواي.بوسائل اإلعالم يف مركز الدراسات القضائية ل
تقنيات املنصب القضائي، والدافع القضائي  نشارك يف توجيه وحدة عي، اآلنإىل  1001بريل نيسان/أ ذ شهرمن

مناصب اسات القضائية للمرشحِّي إىل مركز الدر الدورات الدراسية اليت يقّدمها ، يف سياق القضائي واملنطق
 القضاء.
 

 أنشطة اخرى
 تنفيذ بدء نفاذ قانون اإلجراءات العامة. نتقدمي املشورة إىل حمكمة العدل العليا عبعضو يف اللجنة املكلفة 

لسلطة يف ما خيّص اعضو جلنة يعينها رئيس اجلمهورية لصياغة مبادئ توجيهية ملشروع اإلصال  الدستوري 
 .لومباردي ومارتينزاترة توريلو، وغالغوري، و نب الدكاإىل ج ،ةالقضائي

-2441وترقيّتهم ) تقييم القضاة قبل نقلهمباملكلفة ، و العلياالعدل حملكمة التابعة اللجنة االستشارية عضو يف 
2449.) 
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 الذي مّت ترتيبه وتنفيذ القرض  إلنفاذاملعينة من قبل حمكمة العدل العليا  اللجنة االستشارية والرقابيةرئيس 
 مصرف التنمية للبلدان األمريكية لتحسِّي خدمات العدالة.

 مريكا الالتينية.ألاجملموعة القمة القضائية بعة ا، التالرصدالتنسيق و عضو يف جلنة 
 
 

_______________________ 


