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  املرفق

 قرار اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الربوتوكول االختياري للعهـد             
  )الدورة الثامنة والتسعون(باحلقوق املدنية والسياسية اخلاص الدويل 

  بشأن

  **١٧٧٨/٢٠٠٨البالغ رقم     
يد  احملامي الس  ميثله(السيد ياروسالف نوفوتين      :املقدم من

  )ديفيد ستروبيك
  صاحب البالغ  :ة ضحيهأن الذي ُيّدعى الشخص

  اجلمهورية التشيكية  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٨مارس / آذار١٨  :البالغتقدمي تاريخ 

 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨ املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      
  ة،باحلقوق املدنية والسياسي

  ،٢٠١٠مارس / آذار١٩ يف وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن املقبولية    
صاحب البالغ هو ياروسالف نوفوتين، وهو مواطن تشيكي كان وقـت وقـوع               -١

األحداث اليت أفضت إىل تقدمي هذا البالغ يقضي عقوبةً بالـسجن يف سـجن يرييـس يف                 

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد األزهري بوزيد،       :  يف دراسة هذا البالغ    أمساؤهماللجنة التالية   شارك أعضاء     **  
سـاوا،  يـوغي إيوا أمحد أمني فتح اهللا، والـسيد   والسيد  والسيد حمجوب اهليبة،    والسيدة كريستني شانيه،    

والسيدة هيلني كيلر، والسيد راجسومر الاله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطـوانيال              
رافائيـل ريفـاس     ثريو، والسيد    -ز  ي سانش زخوسيه لويس بريي  والسيد  موتوك، والسيد مايكل أوفالهريت،     

 .ستر تيلنيوالسري ناجيل روديل، والسيد فابيان سالفيويل، والسيد كريبوسادا، 
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 ٢٦انتهاك اجلمهورية التشيكية ألحكام املادة وهو يّدعي أنه وقع ضحية . اجلمهورية التشيكية
  . وميثله احملامي السيد ديفيد ستروبيك. )١(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ    
، كان صاحب   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠سبتمرب إىل   / أيلول ٢٥يف الفترة من      ١-٢

وكان . )٢( من قانون تنفيذ عقوبة السجن  ٣٠لدى كيان خاص عمالً باملادة      خدماً  البالغ مستَ 
 ٢١ كرونة تشيكية يف الشهر حسبما قرره مـدير الـسجن يف             ٤ ٥٠٠أجره عن ذلك العمل هو      

ويف ذلك الوقت، كان احلد     . ٣٦٥/١٩٩٩، تطبيقاً ألمر احلكومة رقم      ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
  . كرونة يف الشهر٧ ٩٩٥يف اجلمهورية التشيكية هو األدىن لألجور احملدد مبوجب القانون 

ويف تواريخ غري حمددة، قدم صاحب البالغ شكاوى مل تتكلّل بالنجاح إىل املديرية               ٢-٢
العامة ملصلحة السجون واحملامي العام اشتكى فيها من تعرضه لعدم املساواة بسبب حـصوله              

 احلـد األدىن لألجـور احملـدد        م حيصل على  على أجر يقل عن األجر الذي يكسبه ُمستخدَ       
، قدم صاحب البالغ شكوى دستورية      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٣ويف  . مبوجب القانون 

إىل احملكمة الدستورية مل تتكلّل بالنجاح هي األخرى، حيث ادعى فيها أنه قد تعرض للتمييز               
، ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار . مرة أخرى فيما يتعلق حبقه يف احلصول على أجر عادل لقاء عمله           

رفضت احملكمة الدستورية هذه الشكوى باعتبارها تقوم على أسس واهية على حنو واضح،             
م مبوجب قانون تنفيذ عقوبة السجن ال ميكن أن ُيقـارن           ذلك ألن الشخص املدان املستخدَ    

  .بالشخص املستخدم مبوجب عقد عمل

  الشكوى    
 عدم التعرض للتمييز مبوجـب      يّدعي صاحب البالغ أنه وقع ضحية انتهاك حلقه يف          ١-٣

 من العهد بسبب وضعه كسجني ُمدان، حيث إن األجر الذي ُدفع له لقاء العمـل                ٢٦املادة  
الذي أداه أثناء وجوده يف السجن كان متدنياً على حنو غري متناسب مقارنـةً باحلـد األدىن                 

ع ظـروف   من قانون تنفيذ عقوبة السجن، ختـض    ٣٢وهو يزعم أنه مبوجب املادة      . لألجور
عمل السجناء وساعات العمل والعمل لوقت إضايف ألحكام قانون العمل التشيكي وغريه من       

 من ذلك القانون، ُتخصم الـضرائب ومـدفوعات         ٣٣ومبوجب املادة   . لوائح قانون العمل  
التأمني الصحي والضمان االجتماعي من مبلغ األجر الذي يتقاضاه السجني املـُدان بـنفس              

ـ . صم هبا هذه املبالغ من األجور اليت ُتدفع باالستناد إىل عقد عمـل الطريقة اليت ُتخ    ّدعيوي
__________ 

الـيت خلفـت   التـشيكية   حيز النفاذ بالنسبة للجمهوريـة     هدخل العهد والربوتوكول االختياري امللحق ب      )١(
 .١٩٩٣فرباير / شباط٢٢تشيكوسلوفاكيا كدولة طرف يف العهد ويف بروتوكوله االختياري يف 

عمل إما يف تشغيل مرافق     ن السجناء من ال   على أن هتيئ إدارة السجون األوضاع اليت متكّ       ) ١(٣٠تنص املادة    )٢(
 .السجن نفسه وما يتم فيه من عمليات إنتاج أو أعمال جتارية أو يف إطار عالقة تعاقدية مع كيان آخر
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صاحب البالغ أنه كان يؤدي عمالً مماثالً للعمل الذي يؤديه مستخدم عادي وأن عالقتـه               
  . عقد عمل عاممبوجب بصاحب العمل مماثلة للعالقة القائمة 

ء ال يتجزأ من تنفيذ عقوبته      بأن العمل هو جز   احلّجة القائلة   ويرفض صاحب البالغ      ٢-٣
حمكوماً عليه باحلرمان من احلرية كان  عليه بالسجن مع العمل اجلربي بل   اًألنه مل يكن حمكوم   

 أنه كان يعمل لدى كيان خاص وليس لدى سلطات السجن وأنـه مل              ّدعيوهو ي . فحسب
زعومـة  وهو يؤكد أن الغاية امل    . يكن يعمل مبوجب أمر بل كانت له حرية رفض هذا العمل          

 إلعادة إدماجه يف اجملتمع، ال ميكن أن تربر اختالف املعاملة            السجني هلذا العمل، وهي إعداد   
  .فيما يتعلق بأجره

  نفس النفقات  واسّددمني أن يُ  ستخَدانني املُ ويزعم صاحب البالغ أنه جيب على املدُ        ٣-٣
 الدولـة الطـرف تـوفر    أما كون. )٣(منيبسجنهم اليت يدفعها املدانون غري املستخدَ   املتصلة  

دانني احتياجاهتم األساسية فهو أمر ال ميكن أن يربر دفع أجور غري متناسـبة للمـدانني،                للُم
  .  أسرهمنفقات إعالةاإلجيارات ومبالغ حيث إن هؤالء يواصلون دفع 

  مالحظات الدولة الطرف    
لـبالغ  ، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا على ا      ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣يف    ١-٤

 إىل قـرارات    فأوالً، ترى الدولة الطرف، مـشريةً     .  أنه غري مقبول لعدد من األسباب      معتربةً
وهي تـزعم   . التظلم، أن البالغ يشكل إساءة استخدام للحق يف         )٣(سابقة صادرة عن اللجنة   

بعد مضي أكثر من سنة على صدور آخر قرار حملي          إالّ   باللجنة   مل يتصل أن صاحب البالغ    
  .التأخري الذي مل يربره صاحب البالغ هو تأخري غري معقولوأن هذا 

 الدولة الطرف كذلك أن ادعاءات صاحب البالغ غري مثبتة مبا يكفي مـن              عتربوت  ٢-٤
فيتش ضـد   دوسـي ان را مارّي املقدم يف قضية     وهي تشري إىل البالغ   . األدلة ألغراض املقبولية  

ى من قبل سجني، حيـث      عن العمل املؤدّ  فوع  املد، فيما يتعلق أيضاً مبستوى األجر       )٤(أملانيا
اعتربت اللجنة أن البالغ غري مقبول ألن صاحب البالغ مل يقدم، كما يف حالة البالغ احلايل                

  .الذي كان يؤديهالعمل نوع أيضاً، معلومات كافية عن 
وفيما يتعلق باألسس املوضوعية للبالغ، تعترب الدولة الطرف أن االدعاء يقوم علـى               ٣-٤

وهي تزعم أن اختالف املعاملة بني السجناء واملستخدمني، حيثما يتعلق األمـر        .  واهية أسس
. ، هو اختالف مربر يستند إىل معايري موضوعية ومعقولـة          املؤدى باألجر املدفوع عن العمل   

__________ 

، ٧٨٧/١٩٩٧؛ والـبالغ رقـم      ٣-٤، الفقـرة    كلود فيالسييه ضد فرنسا   ،  ١٤٣٤/٢٠٠٥البالغ رقم    )٣(
شيتيل ضـد   . ريتاتوس ج ،  ١٤٥٢/٢٠٠٦؛ والبالغ رقم    ٣-٦، الفقرة   فيشفاديو غوبني ضد موريشيوس   

 .٢-٦، الفقرة اجلمهورية التشيكية
 .٢-٧، الفقرة ١٢٩٢/٢٠٠٤البالغ رقم  )٤(
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، وتزعم أن صاحب    )٥(٢٦وتشري الدولة الطرف إىل اآلراء السابقة للجنة بشأن تفسري املادة           
بـسبب  )  يف املائة  ٦٠حنو  (أدىن من مستوى احلد األدىن لألجور       أجر   على   البالغ قد حصل  

وهي تالحظ أن الفرق بني الوضـع القـانوين         . الظروف احملددة للعمل الذي يؤديه املدانون     
فبموجب القانون التـشيكي،    . للسجناء املدانني واملستخدمني العاديني هو فرق واضح بذاته       

هم بالسجن ملزمني بالعمل ما دامت حالتهم الصحية تسمح         يكون مجيع السجناء احملكوم علي    
بالعمل أن يرفض العمـل لـصاحل الدولـة أو           فكلَّسمح للسجني الذي يُ   وال يُ . )٦(بذلك

السلطات العامة أو غريها من الكيانات العامة ولكن جيوز له أن يرفض العمل لصاحل مؤسسة               
يشكل جزءاً من عملية إعادة تأهيلـهم،  املدانون السجناء والعمل الذي يؤديه   . أعمال خاصة 

ألجور لألشخاص املدانني ليست    اوالغرض من دفع    . وهي الغاية املنشودة من عقوبة السجن     
  . مالدولة توفر اخلدمات األساسية هلتأمني متطلبات معيشتهم، ف

وتزعم الدولة الطرف أيضاً أن مثة اختالفاً رئيسياً آخر بني املـستخدمني العـاديني                ٤-٤
يتعلق باللوائح املنظمة لألجور الـيت يتقاضـوهنا عـن          اختالف  املدانني، وهو   ملستخدمني  او

وال جيوز للسجني وصاحب العمل أن يتفقا حبرية على مبلغ األجر الـذي سـيدفع               . عملهم
كما أنه ال ميكن للـسجني أن يتـصرف         . ح إلزامية ئ، ألن األجر خيضع للوا     العامل للسجني

  .ختصص جزءاً من هذا الدخل لعدد من االستخدامات األخرىبدخله حبرية ألن الدولة 
ـ              ّدعيوت  ٥-٤ فر وَّ الدولة الطرف أيضاً أن احلد األدىن لألجور هو مفهـوم اجتمـاعي ُي

حد أدىن ملستوى املعيشة، ولكن الدولة هي الـيت         توفر  للمستخدمني مبوجبه األمن املتمثل يف      
ألدىن من املعيشة هلم بصرف النظـر عمـا إذا   تتوىل، يف حالة السجناء، تأمني هذا املستوى ا      

وعالوة . وبالتايل فإن مفهوم احلد األدىن لألجور ال ينطبق على السجناء         . كانوا يعملون أم ال   
على ذلك، تقدم الدولة الطرف معلومات مفادها أنه يبـدو أن مثـة فئـات أخـرى مـن       

على أجر أدىن من احلد األدىن لألجور وذلك باالسـتناد          أيضاً  املستخدمني العاديني حيصلون    
  . )٧( االجتماعية أو الصحيةهمإىل أوضاع

__________ 

  .١٣ إىل ١-١٢الفقرات  فريس ضد هولندا، وزوين د، ١٨٢/١٩٨٤البالغ رقم  )٥(
 .  من قانون تنفيذ عقوبة السجن٢٩املادة  )٦(

ألجور على أن حيصل املستخدمون      بشأن احلد األدىن ل    ٣٠٣/١٩٩٥ من األمر احلكومي رقم      ٢تنص املادة    )٧(
 يف املائة من احلد األدىن لألجور عن أول عمل          ٩٠ سنة على ما نسبته      ٢١ و ١٨الذين تتراوح أعمارهم بني     

 ٨٠ سنة على ما نسبته      ١٨ و ١٥يزاولونه ملدة ستة أشهر؛ وحيصل املستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بني           
األشخاص الذين يستفيدون من املعاش التقاعدي للمصابني بعجز        يف املائة من احلد األدىن لألجور؛ وحيصل        

 يف املائة من احلد األدىن لألجور؛ أما املستفيدون من املعاش التقاعدي الذي ُيدفع              ٧٥ جزئي على ما نسبته   
والذين يعـانون مـن عجـز كامـل         القانونية  سن  الللمصابني بعجز دائم أو املستخدمني الذين هم دون         

 يف املائة مـن احلـد   ٥٠ملعاش التقاعدي الذي ُيدفع للمصابني بعجز دائم فيحصلون على        ويستفيدون من ا  
 .األدىن لألجور
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عمل التنص على دفع أجر منصف عن        )٨(وتالحظ الدولة الطرف أن املعايري الدولية       ٦-٤
السجناء وال تنص على دفع أجر مساوٍ ألجر املستخدمني العاديني، مما يترك لكل             الذي يؤديه   

  .عترب منصفاًمش تقدير لكي حتدد مستوى األجر الذي ُيدولة ها
  تعليقات صاحب البالغ    

، زعم صاحب البالغ أن تأخره ملدة سـنة يف          ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨يف    ١-٥
تقدمي بالغه إىل اللجنة ال ميكن أن يقارن بالتأخر الذي حدث يف حاالت البالغات املـشار                

وعالوة على ذلك، فإن اللجنة قد أجازت، يف بعض احلاالت           .)٩(إليها من قبل الدولة الطرف    
  .  )١٠(األخرى، قبول بالغات قُدمت بعد مضي أكثر من ثالث سنوات على صدور آخر قرار حملي

رهتا الدولة الطرف بـني قـضيته وقـضية         ج اليت أ  طابقة صاحب البالغ امل   رفضوي  ٢-٥
رن دخله باحلد األدىن لألجور احملدد      فيتش مل يقا  سيور بأن السيد راد   ذكّوهو يُ . فيتشسيرادو

 الواجبة الدفع مبقتضى نظـام تـأمني        االستحقاقاتمبوجب القانون بل قارنه مبتوسط مبلغ       
املعاشات التقاعدية األملاين الذي يشري، يف رأي صاحب البالغ، إىل متوسط األجر وليس إىل              

فاده أنه كان ينبغـي للـسيد       وهذا يفسر القرار الذي اختذته اللجنة وم      . احلد األدىن لألجور  
لقاء عن األجور املدفوعة    وفيتش أن يقدم معلومات عن نوع العمل الذي كان يؤديه           سيرادو

 بأي نوع حمدد    شكواهإال أن صاحب البالغ يقول إنه ال يربط         . ذلك العمل يف سوق العمل    
ه مقابل أي   مبستوى احلد األدىن لألجور الذي ينبغي دفع      أجره  من أنواع العمل ولكنه يقارن      

  . نوع من أنواع العمل

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  بشأن مقبولية البالغ    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، جيب على اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،                  ١-٦

  من نظامها الداخلي، أن ُتقرر ما إذا كان الـبالغ مقبـوالً أم ال مبوجـب             ٩٣وفقاً للمادة   
  . الربوتوكول االختياري للعهد

وفيما يتصل حبجة الدولة الطرف بأن قيام صاحب البالغ بتقدمي بالغه إىل اللجنـة                ٢-٦
 من الربوتوكول االختياري، تالحظ     ٣مبوجب املادة   التظلم  يشكل إساءة استخدام للحق يف      

وكول االختياري وأن اللجنة أنه ال توجد أية حدود زمنية ثابتة لتقدمي البالغات مبوجب الربوت   
__________ 

انظر قـراري اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي         (قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء         )٨(
، وتوصية  ١٩٧٧ مايو/ أيار ١املؤرخ  ) ٦٢-د(٢٠٧٦ و ١٩٥٧يوليه  / متوز ٣١املؤرخ  ) ٢٤-د( جيم٦٦٣
 الصادرة عن جلنة وزراء جملس أوروبا إىل الدول األعضاء بشأن القواعد األوروبيـة املتعلقـة                ٢٠٠٦عام  

 ).٢) ٢٠٠٦(التوصية (بالسجون 

 .مخس عشرة سنة، ومثاين سنوات، وعشر سنوات، على التوايل )٩(

 . روك ضد بريوسيبيغ، ١١٢٥/٢٠٠٢ والبالغ رقم  ضد الكامريون،اروجن، ١٣٥٣/٢٠٠٥انظر البالغ  )١٠(
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جمرد التأخر يف تقدمي البالغ ال ينطوي حبد ذاته، ما عدا يف ظروف استثنائية، علـى إسـاءة                  
وال تعترب اللجنة أن التأخر ملدة سنة واحدة كان غري معقـول            . )١١(التظلماستخدام للحق يف    

  . التظلمإىل حد يشكل إساءة استخدام للحق يف 
 البالغ بأن كونه قد حصل على أجر يقل عن احلـد            وتالحظ اللجنة ادعاء صاحب     ٣-٦

 تـشرين  ١٠سـبتمرب و / أيلـول ٢٥ العمل الذي أداه كـسجني بـني   لقاءاألدىن لألجور   
، يف ظروف مماثلة لظروف عمل املستخَدمني العاديني، يـشكل متييـزاً            ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

 ضد  تشرادوسيفي قضية   وتذكِّر اللجنة حبكمها السابق يف    .  من العهد  ٢٦ضده مبوجب املادة    
، وتالحظ أن صاحب البالغ مل يقدم أي معلومات عن نوع العمل الذي كان يؤديه        )١٢(أملانيا

كما أنه  . ا إذا كان هذا العمل هو من النوع املتوفر يف سوق العمل           ـ وم سجنـهخالل فترة   
تياجاتـه  اح"مل يقدم أي معلومات عن مقدار املساعدة املقدمة له من الدولة الطرف لتغطية              

 وتالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلـق         . إضافة إىل هذا األجر   " األساسية
 ؛ وتالحـظ  )٥-٤الفقـرة   ( العاديني اآلخرين الذين ال ُيدفع هلم احلد األدىن لألجور           ملستخدمنيبا

ثبات حدوث  إل اللجنة أن جمرد إشارة صاحب البالغ إىل معيار احلد األدىن لألجور ال تكفي            
العمـل  نظام  مبوجب  وتالحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البالغ مل يعمل         . التمييز املزعوم ضده  

إال ملدة شهر ونصف الشهر اليت وافق على العمل خالهلا حبرية مع معرفته الكاملة              ذي الصلة   
يقدم وهلذه األسباب مجيعها، تعترب اللجنة أن صاحب البالغ مل          . دفع له ـذي سيُ ـباألجر ال 

. كـسجني وضـعه   بسبب  أدلة كافية، ألغراض املقبولية، ُتثبت ادعاءه بأنه وقع ضحية متييز           
  . من الربوتوكول االختياري٢ولذلك فإن اللجنة تعترب أن البالغ غري مقبول مبوجب املادة 

  :ولذلك فإن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ُتقرر ما يلي  -٧
   من الربوتوكول االختياري؛٢جب املادة اعتبار البالغ غري مقبول مبو  )أ(  
  .إحالة هذا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحب البالغ  )ب(  

. اعُتمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو الـنص األصـلي            [
  .]ة العامةوسيصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إىل اجلمعي

        
  
  

__________ 

يوليـه  / متـوز  ١٦، القرار املتعلق باملقبولية املؤرخ      غوبني ضد موريشيوس  ،  ٧٨٧/١٩٩٧انظر البالغ رقم     )١١(
، القرار املتعلق باملقبوليـة     كلود فيالسييه ضد فرنسا   ،  ١٤٣٤/٢٠٠٥؛ والبالغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠١
 افاديخوسيه ماريا ألبا كابر   ،  ١١٠١/٢٠٠٢؛ والبالغ رقم    ٣-٤، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٧املؤرخ  

 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١، اآلراء املعتمدة يف ضد إسبانيا
 .٢-٧، الفقرة ١٢٩٢/٢٠٠٤البالغ رقم  )١٢(


