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 1-1صاااحب الاابالغ املقاادم يف  8كااانون اليناي/يناااير  2018ي ادعل لوتشاايانو دانيااال خ اواريز ،و ااو
مواطن أرجنتيين مولود يف  27تشرين اليناي/نوفمرب  .1978و و يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه
اليت تكفلها املادة (7ج) من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والينقافية .وقد دخل
الربوتوكول االختياري حيز النفاذ ابلنسبة للدولة الطرف يف  5أاير/مايو .2013
 2-1ويف  16كاانون األول/ديسامرب  ،2019قارر اللنناة ،متصارفة مان خاالل فريقهاا العامال املعااين
ابلبالغااا  ،ووفقااا للفقاارة  5ماان املااادة  15ماان نمامهااا الااداخلي املجقاات ووجااب الربوتوكااول االختياااري،
عدم مباشرة إجراء التسوية الودية اليت طلبها صاحب البالغ.
__________

*

اعتمدته اللننة يف دورهتا الينامنة والستني ( 28أيلول/سبتمرب  16 -تشرين األول/أكتوبر .)2020
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 3-1وتسا ااتهل اللننا ااة ا ااقا القا ارار بتقا اادمي ما ااوجز للمعلوما ااا واحلنا ااق املقدما ااة ما اان الطا ارفني دون
اإلعراب عن موقفها ،وتنتقل بعد ذلك للنمر يف مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية.

ألف -موجز املعلومات واحلجج املقدمة من الطرفني
الوقائع كما عرضها صاحب ال
 1-2يعماال صاااحب الاابالغ منااق  8آذار/مااار  2012قاضاايا يف احملكمااة اإلقليميااة ملدينا ة روزاريااو،
إبقليم سانتا يف ،ابألرجنتني .ويف  24تشرين اليناي/نوفمرب  ،2016شارك يف امتحان نممه جملس القضاء
مللء أربع وظائف شاغرة يف الغرف األوىل والينالينة والرابعة حملكمة االساتنناف املدنياة والتنارياة بروزارياو،
و ااي ةكم ااة أعل اال بدرج ااة م اان تل ااك ال اايت يعم اال فيه ااا .ويف  27ك ااانون األول/ديس اامرب  ،2016أج اار
املرشحون واملرشحا مقابلة شفوية وعامة.
 2-2وتكلا ال االمتحا ااان التنافسا ااي با ا ا باسا ااتيفاء صا اااحب الا اابالغ عا ااددا كبا ا ا ما اان شا ااروط الت يا االب
واحتالله املرتبة السادسة .وقد شغل الوظائف األربع الناجحون احملتلون للمراتب اخلماس األوىل .ويف 4
نيسااان/أبريل  ،2017نشاار قارار التعيااني يف الوظااائف الشاااغرة يف الغاارف األوىل والينالينااة والرابعااة وحكمااة
االستنناف املدنية والتنارية بروزاريو.
 3-2واالمتحااان التنافسااي املاانمم صااا ملاادة  18شااهرا اعتبااارا ماان اتريااخ موافقااة الساالطة التش اريعية
علل قائمة الناجحني .ويف حال شغور وظيفة جديدة ،جيوز للسلطة التنفيقية اقرتاح أحد الناجحني يف
االمتحااان لشااغلها .وقااد شااغر وظيفااة جدياادة بعااد ذلااك يف الغرفااة الينالينااة للمحكمااة نفسااها ،وبع ا
صاحب البالغ يف  9و 30أاير/مايو  ،2017رسالة إىل وزير العدل وحقوق اإلنسان والوايل يبلغهم فيها
أبنا ااه إبمكانا ااه ،طبقا ااا للما ااادة  26ما اان املرسا ااوم  ،16/854الرتشا ااو للوظيفا ااة الشا اااغرة كونا ااه احتا اال املرتبا ااة
السادسة ،ويطالب ابحرتام الرتتيب القي وضعته ينة التحكيم احرتاما اتما.
 4-2ويف  1حزيران/يونيه  ،2017علم صاحب البالغ أن الوايل بع  ،دون الرد علل طلبه ،رسالة إىل
السلطة التشريعية لتعيني املرشو احملتل املرتبة التاسعة يف وظيفة قاض وحكمة االستنناف املدنية والتنارية.
ويش صااحب الابالغ إىل أن السالطة التنفيقياة دأبات فيماا يتعلاق ابلتعييناا التساعة األخا ة علال احارتام
الرتتيب مللء وظائف خمتلف غرف ةاكم االستنناف املدنية والتنارية ودن سانتا يف وف ا كروز وروزاريو.
 5-2ويف  5حزيران/يونيه  ،2017قدم صاحب البالغ اعرتاضا رمسياا ورفاع دعاو قضاائية ضاد قارار
ال اوايل بتس اامية مرش ااو آخ اار دون اح ارتام ترتي ااب االمتح ااان التنافس ااي .وق ااد اش ااتكل ص اااحب ال اابالغ يف
اعرتاضه من الطابع التعسفي وغ الشرعي الواضو للتسمية املقرتحة من السلطة التنفيقية ،ألهنا مل تكن
معللة وكانت تنطوي علل معاملة غ متسااوية إزاء تقيايم مقارتح جملاس القضااء .وأشاار أيضاا إىل ا ااذ
الاوايل قارارن دون أن جيااري لاايال مفصااال وكااامال جلميااع امللفااا  ،وااا فيهااا ملفااه ،و ااو مااا أضاار بشاافافية
وعلنية عملية االختيار ،واستوجب مراجعتها كي متتينل الدستور والقانون .وطلب صاحب الابالغ أيضاا
تعليق تنفيق القرار علل وجه السرعة إىل حني انتهاء إجراءا االعرتاض.
 6-2ويعرتف املرسوم املنمم لإلجراءا اإلدارية وبدأ احلماية الفعالة لإلدارة( .)1ومع ذلك ،مل ينمار
يف أي ماان حنااق ص اااحب الاابالغ ومل يب اات فيهااا .وق ااد حاادد الس االطة التش اريعية آج اااال لكااي يعل ااق
__________

()1

2

تنص املادة  1-1من املرسوم رقم  15/4174علل أن اإلجراء اإلداري جيااب أن يكااون قانونيااا وأن يضاامن إمكانيااة
الطعاان ،يف إطااار الشااروط الاايت قاادد ا القااانون أو لوائحااه ،أمااام الساالطا العامااة املختصااة واحلصااول منهااا علاال
قرار معلل ومفيد ومناسب من حي التوقيت.
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أص ا ااحاب املص ا االحة عل ا اال اجلوان ا ااب الدس ا ااتورية والقانوني ا ااة للمقرتح ا ااا املقدم ا ااة ،وق ا ااد انته ا اات يف
حزيران/يونيا ااه  .2017وقا ااد اعا اارتض صا اااحب الا اابالغ علا اال القا ارار يف إطا ااار ا جا ااال .ويف  21حزيا اران/
يونيه  ، 2017استمعت إليه اللننة ذا اجمللسني وأبلا أبن التقيايم الاقي أجاري خاالل عملياة االختياار
بسياسااي ،اات ،كااون ال اوايل لااك ساالطة اختيااار ماان يشاااءب .ويجكااد صاااحب الاابالغ أنااه ح اااول دون
جاادو إقناااع اللننااة ،قااه يف احلصااول علاال وظيفااة عامااة علاال قاادم املساااواة مااع غا ن ودون متييااز ،ويف
تقاادمي شااكاوان ،وأنااه يتعااني علاال الساالطا العامااة أن تتصاارف أبمانااة و،ساان نيااة ،وااا يضاامن شاافافية
إجراءا القطاع العام.
16

 7-2ويف  14متوز/يوليه  ،2017عني الوايل ،ووجب املرسوم رقم  ،2038صاحب املرتبة التاسعة علل
قائمااة الن اااجحني يف االمتح ااان التنافس ااي ،قاض اايا يف الغرفااة الينالين ااة حملكم ااة االس ااتنناف املدني ااة والتناري ااة
يف روزاريو .ويف  7آب/أغسطس  ،2017أد اقا الشاخص اليماني أماام ةكماة العادل العلياا وحافماة
سانتا يف.
 8-2ويف رسااالة مجرخ ااة  13تش ارين الين اااي/نوفمرب  ،2018قاادم ص اااحب ال اابالغ املعلوم ااا املطلوب ااة
بش ا ن اسااتنفاد ساابل االنتصاااف احملليااة .وأشااار إىل أنااه مل يلن ا إىل إج اراء األمبااارو أو أي طعاان إداري
آخر ،ألن قن اإلجراءا كانت ستكون غ فعالة بشكل واضو.
 9-2وياادفع صاااحب الاابالغ أبن أي إجاراء أمبااارو أو طعاان إداري كااان سا ف ال ةالااة يف بدايااة
اإلجراءا أو عند صدور احلكم .والسوابق القضائية للدولة الطرف تتفق يف اعتبار تعياني قااض مسا لة
سياسا ااية ال كا اان إمرهتا ااا أما ااام القضا اااء( .)2وابإلضا ااافة إىل ذلا ااك ،يا ااقكر صا اااحب الا اابالغ أن السا االطة
التش اريعية ااي الوحي اادة املخول ااة ،وفق ااا للمح اااكم األرجنتيني ااة ،الب اات يف تعي ااني م ااا .وع ااقا املع ا  ،ي اار
صاحب البالغ أنه استنفد سبل االنتصاف احمللية املتاحة له.
 10-2ويقكر صاحب البالغ أناه علال الارغم مان اعرتاضاه علال اقارتاح السالطة التنفيقياة ،مل ينمار يف
طلبه رمسيا ،ووافقت اجلمعية التشريعية علل قرار التعيني يف  29حزيران/يونياه  .2017ويف أعقااب ذلاك،
صدر مرساوم التعياني وأد الشاخص املقارتح اليماني .ولعادم إمكانياة العازل مان وظيفاة القاضاي ،ف ناه مل
يكن ممكنا املضي يف الطعن إىل حد بلوغ ةكمة العدل العليا لألمة.
 11-2ويضيف صاحب البالغ أن القضية كانت ستمتد لفرتة زمنية طويلة غ معقولة لو أنه مضال
يف طعنه إىل أعلل ةكمة ،وأنه كان سيواجه خطر مل تكاليف اإلجراءا القضائية.

ال كوى
 1-3يجك ااد ص اااحب ال اابالغ أن إج اراءا اختي ااار قاض ااي الغرف ااة الينالين ااة حملكم ااة االس ااتنناف املدني ااة
والتناري ااة بروزاريا ااو ،الا اايت انتها اات يف  14متوز/يوليا ااه  ،2017للتها ااا خمالفا ااا يف أشا اواطها األخا ا ة ألن
الساالطة التنفيقيااة مل اارتم الرتتيااب عنااد تعيااني القاضااي ومل تااربر قرار ااا .وتعيااني شااخص يف وظيفااة عامااة
يش ااكل ووج ااب الق ااانون إج اراء إداراي وجي ااب م اان ك أن يك ااون م ااربرا ،مم ااا يع ااين أن ااه جي ااب عل اال الس االطة
املختصااة توضاايو أسااباب ا اذ ااا ذلااك القارار .وابمليناال ،مل تباات الساالطة التنفيقيااة يف االعارتاض الرمسااي
الرامي إىل تصحيو الوضع.
 2-3وبناااء عل اال ذل ااك ،ياادعي ص اااحب ال اابالغ حاادو انته اااك للم ااادة (7ج) ماان العه ااد ألن الس االطة
التنفيقيا ااة مل ا اارتم ترتيا ااب االمتحا ااان التنافسا ااي عنا ااد تعيينها ااا قاضا ااي الغرفا ااة الينالينا ااة حملكما ااة االسا ااتنناف املدنيا ااة

__________

()2
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يش صاحب الاابالغ إىل احلكاام الصااادر يف  28حزيران/يونيااه  2012عاان ةكمااة العاادل العليااا وحافمااة توكومااون
يف قضية لوبيز ،كارلو إ .ضد ةافمة توكومون.
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والتنارية بروزاريو ،علل حساب املرشحني احملتلني املراتب من السادسة إىل الينامناة .و كاقا ،فا ن اقا التعياني
ال يتفااق مااع طبيعااة احلااق يف الرتقيااة املكاار يف ااقن املااادة .وياادفع صاااحب الاابالغ أبن عاادم احارتام الرتتيااب
جيا ااب أن يكا ااون ما ااربرا لضا اامان شا اافافية اإلجا اراءا العاما ااة ،والوصا ااول إىل املعلوما ااا العاما ااة ،ومبا اادأ إعا ااالن
القرارا احلكومية ،واحرتام الشرعية ،واستقاللية القضاء ،ومد مالءمة إجراءا اختيار قضاة احملاكم.
 3-3ويقااول صاااحب الاابالغ إنااه اسااتنفد نيااع ساابل االنتصاااف احملليااة الفعالااة .ويعتقااد أن الساالطة
التنفيقية أعاقت وصوله إىل القضاء من خالل عدم بتها يف اعرتاضه الرمسي .كما يدفع أبن قا الطعان
كان سيكون ،يف كال األحاوال ،غا فعاال ألن قارار اختياار القضااة ال كان أن عضاع ملراجعاة قضاائية
وفقا لقرار غرفة التقاضي اإلداري رقم  1يف سانتا يف( .)3وابملينل ،ال كن ،وفقا حملكمة العادل العلياا يف
ةافماة ساانتا يف ،الطعان قضاائيا يف مقارتح تعيااني مرشاو مقادم مان السالطة التنفيقياة( .)4وابإلضااافة إىل
ذلااك ،ياادفع صاااحب الاابالغ أبنااه مل يكاان ممكنااا اسااتنفاد ساابل االنتصاااف القضااائية احملليااة ألن املرشااو
ا خر املعني كان ةميا بعدم إمكانية العزل املنصوص عليها يف املادة  88من دستور سانتا يف.

م حظات الدولة الطرف
1-4

املق ولية

يف  27آب/أغسطس  ،2019قدمت الدولة الطرف مالحماهتا بش ن مقبولية البالغ.

 2-4وتش الدولة الطرف إىل مبدأ الوالية االحتياطية للنمام العاملي حلماية حقوق اإلنسان ،القي
ينطوي ،يف املقام األول ،علل ضمان قدرة الدولة نفسها علل ا اذ التداب التصحيحية الالزمة .وتش
الدولة الطرف يف قا الصدد إىل االجتهاد القضائي حملكمة العدل الدولية( )5وةكمة البلدان األمريكية
حلقوق اإلنسان( )6واللننة املعنية ،قوق اإلنسان(.)7
 3-4وتر الدولة الطرف أن صاحب البالغ مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية لعدم رفعه دعو قضاائية
،ن ااة أن طلب ااه ك ااان س ا ف م ااع احتم ااال احلك اام علي ااه ب اادفع تك اااليف اإلج اراءا القض ااائية .وت اادفع الدول ااة
الطرف أيضا أبن صاحب البالغ مل يجيد دفوعاته وال يقدم أدلة مقنعة لتربير عدم رفعه دعو قضائية.
 4-4وتش الدولة الطرف إىل وجود سوابق قانونية ،علل الصعيدين احمللي والوطين علل حد سواء،
تكفل محاية حقوق املرشحني لشغل وظيفة قاض عندما يتبني انتهااك حقهام أو مصااحلهم املشاروعة(.)8
وتش الدولة الطرف إىل أنه كانت تتاح أمام صاحب البالغ سبل طعن كافية إلمرة ادعاءاته املعروضة
علاال اللننااة .وابإلضااافة إىل ذلااك ،تاادفع الدولااة الطاارف أبن مراجعااة مااد مشااروعية الاادعو العامااة
يكون عن طريق بطعن إداريب وبتدب محاية مستقلب عضعان للقانون اإلقليمي رقم .11330
__________

()3

قياال صاااحب الاابالغ إىل ق ارار غرفااة التقاضااي اإلداري رقاام  1بسااانتا يف املااجر  31آب/أغسااطس  ،2009قضااية

()4

قي اال ص اااحب ال اابالغ إىل حك اام ةكم ااة الع اادل العلي ااا بس ااانتا يف امل ااجر  17تش ارين الين اااي/نوفمرب  ،2010قض ااية

.Ruiz, Mario Silvio c. Provincia de Santa Fe, R. C. A. s/Medida cautelar

Ferrer, Fernando Ignacio c. Provincia de Santa Fe Amparo s/ Recurso de Inconstitucionalidad

()5
()6
()7
()8

4

قضية إنرت انديل (سويسرا ضااد الااوالاي املتحاادة) ،اساتينناءا أوليااة ،احلكاام الصااادر يف  21آذار/مااار ،1959
جمموعا األحكام الصادرة عن ةكمة العدل الدولية يف عام  ،1959ص .6
قضية فيالسكيز رودريغيز ضد .ندورا (األسااا املوضااوعي) ،احلكاام الصااادر يف  29متوز/يوليااه  ،1988الفقاارة
 ،61السلسلة جيم رقم .4
قضية  .ك .ضد فرنسا ( ،)CCPR/C/37/D/220/1987الفقرة .3-8
ياال الدولااة الطاارف إىل احلكاام الصااادر عاان ةكمااة العاادل العليااا لألمااة يف قضااية Galindez, Nicolás Emmanuel
 ،c. Ministerio Público Fiscal de la Nación s/amparo ley 16986واملجر  9تشرين اليناي/نوفمرب .2017
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 5-4وتشا الدولااة الطاارف أيضااا إىل أنااه كااان إبمكااان صاااحب الاابالغ اللنااوء إىل إجاراء األمبااارو
الااقي يرم ااي إىل محاي ااة احلق ااوق الدسااتورية عل اال وج ااه الس اارعة م اان أجاال احلص ااول عل اال مراجع ااة قض ااائية
إلجراءا ينا الدولة .ويعرتف إبجراء األمبارو علل الصاعيدين الدساتوري والقاانوي علال حاد ساواء
حلمايااة احلقااوق الدسااتورية علاال وجااه الساارعة ،علاال النحااو املنصااوص عليااه يف دسااتور ةافمااة سااانتا يف
والدستور الوطين األرجنتيين .ويف قا الصدد ،تدفع الدولة الطرف أبن صاحب البالغ كان لك سبل
انتصاف ملموسة إلمرة ما اعتربن مناسبا فيما عاص حالتاه .غا أن القضااء مل يبلا ابالنتهااك ،وابلتاايل
مل متنو الدولة فرصة الرد أو تقدمي التعوي .
 6-4ويف ضوء ما تقدم ،تر الدولة الطرف أن البالغ غ مقبول ووجب الفقرة  1من املادة  3من
الربوتوكول االختياري.

تعليقات صاحب ال

على م حظات الدولة الطرف

 1-5رد صاحب البالغ علل مالحما الدولة الطرف يف  29كانون األول/ديسمرب  .2019ويجكد
أن الدولة الطرف نفسها حالت دون استنفاد سبل االنتصاف احمللية.
 2-5ويقول صاحب البالغ إنه قام يف  5حزيران/يونيه  ،2017يف غضون ا جال احملاددة ،ابلطعان
يف ق ارار الس االطة التنفيقي ااة تعي ااني القاض ااي .بي ااد أن طعن ااه مل يجخ ااق يف االعتب ااار رمسي ااا ،ووافق اات اجلمعي ااة
التشاريعية علاال القارار يف  29حزيران/يونيااه  .2017ويااقكر صاااحب الاابالغ أن وانيااة وعشارين يااوم عماال
انقضت باني اترياخ االعارتاض الرمساي واترياخ صادور مرساوم التعياني .ويف  7آب/أغساطس  ،2017أد
القاض ااي اجلدي ااد اليم ااني واب م اان مس ااتحيال املض ااي يف الطع اان إىل ح ااد بل ااوغ ةكم ااة الع اادل العلي ااا
لألمااة .وياادفع صاااحب الاابالغ أبنااه مل يكاان ممكنااا اللنااوء إىل اإلجاراءا القضااائية إلمرة مسا لة حلات
حىت قبل انقضاء ا جال العتبار الطعن اإلداري مستنفدا علل أسا برف ضمينب .ويشا صااحب
ال اابالغ إىل أن الس االطة التنفيقي ااة مل ت ا رد عل اال اعرتاض ااه الرمس ااي ،وتع ااقر علي ااه م اان ك اللن ااوء إىل الطع اان
اإلداري املنصوص عليه يف املادة  7من القانون اإلقليمي رقم .)9(11330
 3-5ويش ا صاااحب الاابالغ إىل أن إج اراء التقاضااي اإلداري مل يكاان ممكنااا ،ال ماان خااالل الطعاان
اإلداري وال ماان خااالل تاادب محايااة مسااتقل .وقااد اب الطعاان اإلداري غا مقبااول بشااكل واضااو عنااد
موافقة السلطة التشريعية علال رساالة التعياني .وألن السالطة التنفيقياة مل تبات يف الطعان اإلداري وآجاال
القيام بقلك مل تكن قاد انتهات بعاد ،ف ناه قاد تعاقر اللناوء إىل القضااء جاراء موافقاة السالطة التشاريعية
علاال التعيااني ،ونشاار املرسااوم ذي الصاالة الحقااا ،وأداء الش ااخص املعااني اليمااني .وقااد كااان ةميااا بع اادم
إمكانيااة العاازل ماان الوظيفااة وابتاات املسا لة ماان ك ذا طااابع نمااري صاارف .وياار صاااحب الاابالغ أن
قن احلالة حالت دون املضي يف طعنه إىل حد بلوغ ةكمة العدل العلياا لألماة ،و اي آخار درجاة قبال
استنفاد سبل االنتصاف احمللية.
 4-5ويجكاد صاااحب الاابالغ مان جديااد أن إجاراء األمباارو غا ممكاان وأن تعياني قاااض يعتاارب ،وفقااا
لالجتهادا القضائية املوحدة للمحاكم األرجنتينية ،مس لة سياسية ال كن إمرهتا أمام القضاء.
 5-5ويش ا ص اااحب ال اابالغ إىل أن الدول ااة الط اارف مل توضااو الطريق ااة والكيفي ااة ال اايت ك ااان إبمك ااان
السبل اإلجرائية املتاحة إلمرة ادعاءاته أن توفر له سبيل انتصاف فعاال.
__________

()9
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تاانص املااادة  7ماان قااانون احملافمااة رقاام  11330علاال مااا يلااي :بالطعاان اإلداري .ال كاان اللنااوء إىل الطعاان دون
استنفاد اإلجراءا اإلدارية عن طريق سبل االنتصاف املقررة؛ وال كن النماار سااو يف التملمااا الاايت عرضاات
وحلت مسبقا بطريقة صرقة أو ضمنية يف الطعن اإلداريب.
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م حظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف
يف  11أاير/مااايو  ، 2020تالحااا الدولااة الطاارف أن مالحمااا صاااحب الاابالغ مل تقاادم أي
-6
أدل ااة جدي اادة ذا ص االة ،وتعي ااد تكي ااد ال اادفوعا املقدم ااة يف رد ااا امل ااجر  27آب/أغس ااطس ،2019
وتدعو إىل إعالن عدم مقبولية البالغ.

ابء -النظر يف املق ولية
 1-7قبل النمر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما ،جيب علل اللننة أن تقرر ما إذا كان البالغ مقباوال
ووجب الربوتوكول االختياري للعهد أم ال.
 2-7وتر اللننة أن البالغ يتفق ماع أحكاام العهاد والوقاائع واألدلاة الايت قادمها صااحب الابالغ،
واليت وهلا النمار يف احتماال انتهااك حقاه يف الرتقياة إىل رتباة علياا ،وفقاا للماادة (7ج) مان العهاد .ويف
جمااال القضاااء ،يقتضااي ااقا احلااق وجااود آليااة مسااتقلة وشاافافة لتعيااني القضاااة وتاارقيتهم وتااوقيفهم مجقتااا
وعزهلم ،وذ لك من أجل ضمان استقالل القضاء .ولقلك ف ن البالغ يين مس لة موضوعية مهمة.
 3-7غ ا أن اللنن ااة اايج علم ااا ،ن ااة الدول ااة الط اارف ال اايت تفي ااد أبن ال اابالغ غ ا مقب ااول ووج ااب
الفقارة  1ماان املاادة  3ماان الربوتوكاول االختياااري ألن صاااحب الابالغ مل يسااتنفد سابل االنتصاااف احملليااة
بعاادم ةاولت ااه ح ااىت إقامااة دع ااو أو طل ااب انتصاااف قض ااائي ،وال س اايما بطعاان إداريب عض ااع للق ااانون
اإلقليم ااي رق اام  11330أو إج اراء أمب ااارو ابعتب ااارن إج اراء قم ااي احلق ااوق الدس ااتورية .كم ااا تالح ااا اللنن ااة
حنق صاحب البالغ اليت تفيد أبن اللنوء إىل احملاكم اب مستحيال بشكل هنائي بسبب ( :أ) عدم
النمار يف اعرتاضااه الرمساي علاال قارار الساالطة التنفيقياة ،و(ب) عاادم إمكانياة عاازل القاضاي املعااني وناارد
أدائه اليماني ،و(ج) االجتهاادا القضاائية الينابتاة الايت تانص علال أن االعارتاض علال تعياني مرشاو مان
قبل السلطة التنفيقية و مس لة سياسية ال كن إمرهتا أمام القضاء.
 4-7وتالحااا اللننااة أن صاااحب الاابالغ ياار أن عاادم نماار الساالطة التنفيقيااة يف اعرتاضااه الرمسااي
وانتهاء إجراءا التعيني حاال دون تقد ه طعناا إداراي .وتار اللنناة أن عادم نمار السالطة التنفيقياة يف
االعرتاض الرمسي والبت فيه قد يعتارب رفضاا ضامنيا للطعان ،علال النحاو املنصاوص علياه يف املاادة  9مان
قااانون ةافمااة سااانتا يف رقاام  11330الااقي ياانمم الطعااون اإلداريااة .وتاانص ااقن املااادة علاال أنااه حصاال
رفا ضامين مااا مل تصادر الساالطة اإلدارياة حكمااا يف غضاون ساتني يومااا ماع أهنااا قاادرة علاال ا ااذ قارار
هنائي ،أو أخر اإلجراءا دون مربر ألكينر مان الالالاني يوماا ،واحلاال أن سابل الطعان يف اقا التا خ
قد استنفد بينما تمل سبل االنتصاف القضائي مفتوحة يف احلالتني .وتر اللننة أنه حاىت وإن كاان
القاضي املعني ةميا بعادم إمكانياة عزلاه مان منصابه بعاد أدائاه اليماني ،فا ن ذلاك مل يكان ناع صااحب
البالغ من إقامة دعو قضائية لتكريس حقوقه ،ألنه ال شيء كان سيمنع السلطة القضاائية مان محاياة
حقااه يف حااال اعتقااد أنااه انتهااك ،مااع مراعاهتااا يف الوقاات ذاتااه حااق الشااخص املعااني ابلفعاال يف ااقا
املنصب ،وذلك ،مينال ،من خالل األمر بتعيني صاحب البالغ عند شغور وظيفة جديدة.
 5-7وابملين اال ،اايج اللنن ااة علم ااا بق ارار ةكم ااة الع اادل العلي ااا لألم ااة ال ااقي استش ااهد ب ااه ص اااحب
البالغ ،وذكر فيه أن مسا لة االعارتاض علال الرتتياب املقارتح مان جلناة االختياار التابعا ة جمللاس القضااء
ابتا اات ذا طا ااابع نما ااري صا اارف يف ظا اال تا اادخل كا اال سا االطة ما اان السا االطا ومباشا اارة القاضا ااي املعا ااني
عمل ااه( .)10وتالح ااا اللنن ااة أن امل اادعي طل ااب يف ااقن القض ااية ،وفق ااا إلف ااادة ص اااحب ال اابالغ ،اعتم اااد

__________

( )10قضية

Marinelli, Ernesto Luis, c. Estado Nacional − Consejo de la Magistratura − resolución 495

 ،(concurso 164) s/amparo ley 16.986ةكمة العدل العليا لألمة 8 ،شباط/فرباير .2011
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إجاراء األمبااارو إللغاااء قارار جلنااة االختيااار التابعااة جمللاس القضاااء الاايت وضاعته يف املرتبااة األخا ة ،وابلتااايل
منعتااه ماان املشاااركة يف املراحاال التاليااة ماان عمليااة االختيااار .وال يساامو تص اريو صاااحب الاابالغ وعرفااة
احلقاوق الاايت انتهكات حسااب ماا ادعااان يف إجاراء األمبااارو املاقكور أعااالن .غا أنااه وفقاا للمااادة  43ماان
دسااتور األرجنتااني واملااادة  17ماان دسااتور ةافمااة سااانتا يف ،يشااكل إجاراء األمبااارو طعنااا قضااائيا يساامو
للدول ااة الط اارف ،ماي ااة احلق ااوق والض اامال املع اارتف ع ااا يف الدس ااتور ،ب اال ح ااىت تل ااك املع اارتف ع ااا يف
معا دة أو قانون وفقا ملا ينص عليه دستور البلد .ويف قا الصدد ،تر اللننة أن إجراء األمبارو أاتح
لصاااحب الاابالغ ،علاال الصااعيدين اإلقليمااي والااوطين علاال حااد ساواء ،فرصااة االحتناااج ابنتهاااك احلااق
املستشهد به يف قا البالغ.
 6-7و يج اللننة علما أيضا ابلقارارا القضاائية األخار الايت أشاار إليهاا صااحب الابالغ ،والايت
تجكاد علاال أساسااها عاادم فعاليااة نمااام القضاااء لعاادم مساحااه إبجاراء مراجعااة قضااائية لقارار تعيااني قا اض.
وتاار اللننااة أن ااقن الق ارارا تتعلااق باارف تاادخل الساالطة القضااائية يف الساالطة التنفيقيااة الاايت متلااك
السلطة التقديرية القرتاح مرشو ملنصب موضع امتحان تنافسي ،وأنه بناء علل ذلك رف إعالن القرار
اإلداري الغياا وابطاال ،وااا أد إىل رفا الطلباا ماان بداياة اإلجاراءا  .غا أن الدولاة الطارف تشا
يف رسا ااالتها إىل قضا ااية غالينا اادي  ،نيكا اولس إ انويا اال ضا ااد مكتا ااب املا اادعي العا ااام لألما ااة بشا ا ن قا ااانون
األمبارو  ، 16986حي خلصت ةكمة العدل العليا لألمة ،يف سياق إجراء أمبارو ،إىل عادم دساتورية
عدة مواد من لوائو املساواة يف الوصول إىل مكتب املدعي العام علل أسا د قراطي .ورغم أن القرار
مل يكن يف صا املدعي ،ف ن احملكمة نمر يف األسس املوضوعية للقضية .وهلقا السبب ،تر اللننة
أن حنة صااحب الابالغ ال تجياد واا يكفاي تكيادن عادم فعالياة سابل االنتصااف القضاائية املتاحاة لاه،
مينل الطعون اإلدارية وإجراء األمبارو ،إلالباا انتهااك احلاق املستشاهد باه .وتار اللنناة أن عادم قياق
أي نتينا ا ااة إجيابيا ا ااة يف احلا ا اااال املا ا ااقكورة ال يكفا ا ااي إلالبا ا ااا عا ا اادم فعاليا ا ااة الطعا ا اان اإلداري أو إجا ا اراء
األمبارو( .)11وال يبدو ،أبي حال من األحوال ،أن صاحب البالغ احتق أمام احملااكم احمللياة ،حاىت مان
حيا اجلااو ر ،ابحلقااوق الاايت ياادعي أهنااا مكفولااة لااه ووجااب املااادة (7ج) ماان العهااد وقااتق عااا يف ااقا
البالغ .ويف قا الصدد ،تر اللننة أن تصور صاحب البالغ القايت لضعف فرص احلصول علل قرار
مناسااب ع اان طريااق س اابل االنتص اااف املتاحااة ال يش ااكل حنااة موض ااوعية عل اال عاادم فعاليته ااا ،وابلت ااايل
ال يااربر عاادم اسااتنفاد ا .وال ينطبااق شاارط اسااتنفاد ساابل االنتصاااف احملليااة عناادما تكااون فاارص احهااا
منعدمة .غ أن شكوك صااحب الابالغ حياال فعالياة سابيل انتصااف أو فارص احاه غا كافياة لكاي
ينطبق قا االستينناء .وأخ ا ،تش اللنناة إىل أناه ووجاب معااي القاانون الادويل الايت وضاعتها اهليناا
املن ش ا ة ووج ااب ص ااكوك دولي ااة متعلق ااة ،ق ااوق اإلنس ااان ،ال يكف ااي التش ااكيك يف احتم ااال اااح س اابيل
انتصاااف مع ااني إلعفاااء ص اااحب الاابالغ م اان اللنااوء إلي ااه( .)12و لااص اللنن ااة إىل أن ااقا ال اابالغ غ ا
مقبول ووجب الفقرة  1من املادة  3من الربوتوكول االختياري.
__________

( )11ةكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسااان ،قضااية فيالسااكيز رودريغاايس ضااد ناادورا  ،الفقاارة  :67أن ال يفضااي
ساابيل انتصاااف ةلااي إىل نتينااة إجيابيااة ابلنساابة إىل املاادعي ال يينباات يف حااد ذاتااه عاادم وجااود أو اسا تنفاد نيااع
سبل االنتصاف احمللية الفعالة ،ألنه كن أال يكون املاادعي قااد جلا  ،علاال ساابيل املينااال ،إىل اإلجاراء املناسااب يف
الوقت املناسب.
( )12ق ارارا اللنن ااة بش ا ن ع اادم املقبولي ااة ،قض ااية أ .ب .م .ض ااد إك اوادور ( ،)E/C.12/58/D/3/2014الفق اارة ،6-7
وقض ااية م .ل .وب .ضا ااد لكس اامربغ ( ،)E/C.12/66/D/20/2017الفقا اارة 4-7؛ وقا ارارا اللنن ااة املعنيا ااة ،قا ااوق
اإلنس ااان بشا ا ن قضا ااية كان اادمي فا ااومك ض ااد الكا ااام ون ( ،)CCPR/C/112/D/2325/2013الفق اارة 4-8؛ وقضا ااية
غارسيا ب اي وآخرون ضد النمسا ( ،)CCPR/C/95/D/1511/2006الفقرة .2-6
GE.20-15045
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جيم -خامتة
 1-8علاال ضااوء نيااع املعلومااا املقدمااة ،إن اللننااة ،إذ تتصاارف ووجااب الربوتوكااول االختياااري،
تر أن البالغ غ مقبول وقتضل الفقرة  1من مادته .3
 2-8ويبل ا ااقا الق ارار إىل صاااحب الاابالغ وإىل الدولااة الطاارف ووجااب الفقاارة  1ماان املااادة  9ماان
الربوتوكول االختياري.
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