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  املرفق

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

  بشأن

  *١٨٠٩/٢٠٠٨البالغ رقم     
  )ا السيد ديفيد ستروبيكثلهمي(ب . فالسيدة  :املقدم من
  صاحبة البالغ  :ة ضحيهأن الذي ُيّدعى الشخص

  اجلمهورية التشيكية  :الدولة الطرف
تــاريخ  (٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٧  :البالغتقدمي تاريخ 

  )األوىل الرسالة
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨ املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      

  وق املدنية والسياسية،باحلق
  ،٢٠١٣ يوليه/متوز ٢٤ يف وقد اجتمعت  
  :ما يليتعتمد   

  قرار بشأن املقبولية    
ب، وهي مواطنة تشيكية منحدرة من مجاعة الروما         .صاحبة البالغ هي السيدة ف      ١-١

وهي تّدعي أهنا وقعت ضـحية انتـهاك اجلمهوريـة          . ١٩٦٩فرباير  / شباط ٢٥ولدت يف   
 احملـامي   اوميثله.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٢٦ملادة  التشيكية ألحكام ا  
  . السيد ديفيد ستروبيك

__________ 

زهري بوزيد،   السيد عياض بن عاشور، والسيد ل      :شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف دراسة هذا البالغ          *  
، والسيد يوجي إيواساوا،    والسيدة كريستني شانيه، والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والسيد كورنيليس فلنترمان          

. ني، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد كيشو بارساد ماتادين، والسيد جريالـد ل     التر كال فوالسيد  
كتور مانويل رودريغيس ريسيا، والسيد فابيان عمـر سـالفيويل،          ينيومان، والسري ناجيل روديل، والسيد ف     

ـ               ارغو والسيدة آنيا سيربت فوهر، والسيد يوفال شاين، والسيد قسطنطني فاردزيالشـفيلي، والـسيدة م
 .واترفال
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، قررت اللجنة عن طريق املقرر اخلاص املعين بالبالغـات  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٤ويف    ٢-١
  . املوضوعية عدم الفصل بني النظر يف مقبولية القضية والنظر يف أسسها،اجلديدة والتدابري املؤقتة

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ    
، جرى توقيف صاحبة البالغ واهتامها مبحاولة قتـل         ٢٠٠٢أغسطس  / آب ١٣يف    ١-٢

 بـراغ   البلديـة يف  كمة  احمل، جرى استجواهبا أمام     ٢٠٠٢أغسطس  / آب ١٥ويف  . خليلتها
ها يف  ، أطلـق سـراح    ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١ويف  . ووضعت قيد احلبس االحتياطي   

وعقب احملاكمة، أسقطت مجيع التهم     .  براغ ن النيابة العامة للدولة يف    انتظار حماكمتها بأمر م   
  .٢٠٠٣أبريل / نيسان٩ يف بلديةكمة الاحملاملوجهة إىل صاحبة البالغ بأمر صادر عن 

لبت صاحبة البالغ يف كتاب موجه إىل وزيـر         ا، ط ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٦ويف    ٢-٢
  مـن القـانون  ٣٠ الوقت الـذي قـضته حمتجـزة مبوجـب املـادة             عن بتعويضالعدل  
 على قرار أو إجراء رمسي معيب يتخذه عن الضرر املترتب   املتعلق باملسؤولية    ٨٢/١٩٩٨ رقم

، فقـد   كانت عاطلة عن العمل عند توقيفهـا       صاحبة البالغ    مبا أن و. )١(أحد أجهزة الدولة  
ـ عن   )٢( كرونة تشيكية  ٥ ٠٠٠قدره  طالبت بتعويض    . ل شـهر قـضته يف االحتجـاز       ك

 بأنـه   ، رفض الوزير طلب صاحبة البالغ دافعاً      ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٩كتاب مؤرخ    ويف
. الكسب الـضائع  ثَبت  ي إذا مل    ٨٢/١٩٩٨رقم   من القانون    ٣٠جيوز االحتجاج باملادة     ال

أن إثبات الضرر املادي هو شرط مسبق ملـسؤولية الدولـة مبوجـب             كذلك   الوزير   ورأى
 ألنه  قيد النظر  وأنه ال ميكن منح أي تعويض يف احلالة          ٨٢/١٩٩٨رقم   من القانون    ٣٠ املادة

  .قد تعذر إثبات وقوع ضرر مادي فيها
ودفعت .  براغ احمللية يف كمة  احملورفعت صاحبة البالغ دعوى مدنية ضد الدولة أمام           ٣-٢

وأشارت إىل أن . عملألهنا أضاعت أثناء احتجازها فرصة إلجياد اً بأنه ينبغي أن تتلقى تعويض
، ٢٠٠٢ كرونة تشيكية عن كل يوم احتجاز عام         ١٦١وهو   (٣٠املبلغ الذي حددته املادة     

أن أي  املشرع يذكرو. أقل من احلد األدىن لألجور )  كرونة تشيكية شهرياً   ٥ ٠٠٠ما يعادل   
.  لكسب هذا املبلغ على األقل لو مل حيرم مـن حريتـه         كانت سُتتاح له عادة فرصة    شخص  

يف اً  يوم١٩ كرونة تشيكية مقابل احتجازها      ٣ ٠٦٤( كرونة تشيكية    ٨ ٢٢٥البت مببلغ   فط
، ٢٠٠٢سبتمرب  / كرونة تشيكية مقابل احتجازها يف أيلول      ٥ ٠٠٠، و ٢٠٠٢أغسطس  /آب
إضافة ) ٢٠٠٢أكتوبر  /يف تشرين األول  اً  واحداً   كرونة تشيكية مقابل احتجازها يوم     ١٦١و

  .ائيةإىل الفوائد والتكاليف اإلجر

__________ 

 كرونة تشيكية عن كل شهر احتجاز       ٥ ٠٠٠ الضائع   الدخليبلغ التعويض الذي ُيسدَّد مقابل      : "٣٠املادة   )١(
قضي يف احلبس االحتياطي أو احلبس العادي أو يف مكان للتعليم الوقائي أو العالج الطيب الوقـائي، مـا مل           

 ." إىل القواعد اخلاصةناداًل الضائع استشخص املتضرر حتديد التعويض عن الدخيطلب ال
 ).٢٠١٣مايو / أيار١٠يف  ( تقريباً يورو١٩٤ما يعادل  )٢(
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أن صاحبة البالغ ال حيق هلـا       ب ردت احملكمة احمللية  ،  ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٤ويف    ٤-٢
خالل هذين  أكتوبر ألهنا حصلت    /أغسطس وتشرين األول  /تلقي أي تعويض عن شهري آب     

على إعانات من الضمان االجتماعي تعادل اإلعانات اليت كان حيق هلا تلقيها قبـل              الشهرين  
ل الذي خسرته صاحبة     وأخذت احملكمة بعني االعتبار الدخ     .حهااحتجازها وبعد إطالق سرا   

، ٢٠٠٢سبتمرب  /البالغ فيما خيص إعانات الضمان االجتماعي اليت مل تقبضها يف شهر أيلول           
وأمـرت الدولـةَ بـأن تـدفع لـصاحبة          . ٨٢/١٩٩٨رقم   من القانون    ٣٠للمادة  اً  طبق

احملكمـة  الوزير هبذا احلكم أمـام      وطعن  . عن الفوائد    كرونة تشيكية فضالً   ٥ ٠٠٠ البالغ
 كسباً"إنه ال جيوز اعتبار اإلعانات اليت مل يدفعها الضمان االجتماعي              براغ، قائالً  البلدية يف 
ألهنا ترمي إىل سد احتياجات الشخص األساسية، وقد جرت تلبية هذه االحتياجات            " ضائعاً

 على االستئناف وأبطلت بلديةالكمة احمل، وافقت ٢٠٠٦مايو / أيار١٠ويف . خالل احتجازها
  .سبتمرب/فيما خيص التعويض املتعلق بشهر أيلولاحمللية احلكم الصادر عن احملكمة 

أمام احملكمة الدسـتورية،    اً  ، قدمت صاحبة البالغ طعن    ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٤ويف    ٥-٢
خاص ودفعت بأهنا تدرك أن الدستور واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ال تكفل حق األش            

، إال أنـه   أضرار عما يلحق هبم من   الذين أُسقطت عنهم هتم جنائية يف احلصول على تعويض          
. ينبغي تطبيق التشريعات املعمول هبا يف هذا الشأن مبا يتفق مع مبدأي املساواة وعدم التمييز              

وقد اعترفت بأن درجة احتمال عثورها على عمل يف فترة احتجازها ميكن أن تكون قابلـة                
. أنه كان ينبغي تقدير هذا االحتمال وأهنا قدمت أدلة يف هذا الـشأن            اً   أيض ورأت .للجدل
 صاحبة البالغ أهنا تعرضت للتمييز ليس ألهنا عاطلة عن العمل فحسب، وإمنا             ، ادعت وأخرياً
، رفضت ٢٠٠٧ يناير / كانون الثاين١١ويف . أصلها اإلثينوبصورة غري مباشرة بسبب    اً  أيض

له ألن احملكمة ليست هيئة     اً  ال أساس واضح  ن   استئنافها الدستوري حبجة أ    احملكمة الدستورية 
إضافية يف نظام العدالة العامة وال ميكنها أن تعيد النظر يف التقييم الذي أجرته احملاكم العامـة             

 يتعارض مع للوقائع والقوانني، واعتربت أن جمرد االختالف على تفسري القانون األساسي ال            
كما رأت احملكمة الدستورية أنه ال جيوز دفع التعويضات         . مع النظام الدستوري  توافق القرار   

 ومل تنظر احملكمة    .اًاملالية إال يف احلاالت اليت يكون فيها على األقل احتمال وقوع الضرر قوي            
  .)٣(يف مسأليت املساواة وعدم التمييز

  الشكوى    
ذين يوضـعون قيـد احلـبس       تّدعي صاحبة البالغ أن القانون حيمي األشخاص ال         ١-٣

حلصول على استحقاقات مـن الـضمان       يعطيهم احلق يف ا   االحتياطي مث يطلق سراحهم، إذ      
  لتعـويض   ُوضـعت أيـضاً    ٨٢/١٩٩٨رقم   من القانون    ٣٠ترى أن املادة    و. االجتماعي

األشخاص العاطلني عن العمل الذين أضاعوا فرصة العثور على عمل بسبب االحتجـاز وأن              

__________ 

 .احتجت صاحبة البالغ مببدأي املساواة وعدم التمييز أمام احملكمة الدستورية فقط )٣(
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. االسـتحقاقات  الطرف استبعدت عن غري صواب هؤالء األشخاص مـن           سلطات الدولة 
 من  ٢٦ املادة   عند حتديده ضياع الكسب، خيرق     ، الوطين انون صاحبة البالغ أن الق    ترى كما

 وضع الشخص يف اليوم الذي يوضع فيه قيـد احلـبس            ألنه ال يأخذ يف االعتبار إال     العهد،  
 ومييز بالتايل بصورة غري مباشرة      دخلحتقيق  " ةضياع فرص "االحتياطي، مما ال يسمح بدراسة      

التشريع والتفسري السالفي الـذكر     صاحبة البالغ أن    ترى  وعليه،  . ضد العاطلني عن العمل   
لألشخاص الـذين لـديهم عمـل        للعاطلني عن العمل منها      حظوة معاملة أقل    يفضيان إىل 

  .العاملني حلساهبم اخلاصواألشخاص 
ويف هذا الـصدد،    . ن القانون نفسه جييز التفريق يف املعاملة       صاحبة البالغ أ   ذكّروت  ٢-٣

، حيـث   ٢٦للمـادة   اً   اليت وجدت فيها اللجنة انتهاك     )٤(تشري إىل األحكام الصادرة سابقاً    
تشيكيني من عملية استرجاع املمتلكات اليت صادرها       الواطنني غري   امل القانون صراحةً استبعد  

لسلطات التشيكية   رفض ا  أي ، التفريق يف املعاملة    أن وترى صاحبة البالغ،  . النظام الشيوعي 
 أثناء احتجازها جملرد أهنا كانت عاطلة عن العمل عندما          فاهتال الذي   عن الدخ اً  ويض تع هامنح

يعترب مبثابة متييز مباشر يقوم على وضعها االقتصادي        و ليس له تسويغ معقول   جرى توقيفها،   
أن  مـن    دفع صاحبة البالغ بأنه على الـرغم       ت كما). كوهنا عاطلة عن العمل   (واالجتماعي  

هو دخل افتراضي لكونه يتوقف علـى إمكانيـة          أثناء وضعها قيد احلبس االحتياطي       دخلها
ـ           عثورها على عمل، فإنه    ل دخ ينبغي للمحكمة أن تتمتع بسلطة تقديرية الحتساب هـذا ال

  ".جور أو للحد األدىن لألاملتوسطاألرقام اإلحصائية لألجر "إىل اً استناد
صورة غري مباشرة للتمييز بسبب أصـلها       بأهنا تعرضت ب  اً  وتدفع صاحبة البالغ أيض     ٣-٣

 البالغ إىل املالحظات اخلتامية اليت قدمتها اللجنة املعنية         ة تشري صاحب  ،ويف هذا الصدد  . اإلثين
ا حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري، مشددة على ما تتعرض له مجاعة الروم             

كما تشري صاحبة الـبالغ إىل التقـارير        . )٥(من هتميش وإقصاء اجتماعي يف الدولة الطرف      
الصادرة عن اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب وعن غريها من اهليئات واليت تفيد             

 يف حـني يتـراوح      ، يف املائة  ٧٠بأن معدل البطالة يف صفوف أفراد مجاعة الروما يبلغ حنو           
 صاحبة البالغ أنه يف الوقت الـذي  رىوت. )٦( يف املائة تقريبا١٠ً و٧عام للبطالة بني   املعدل ال 

تعاين فيه مجاعة الروما من التهميش االجتماعي واالقتصادي ومن احلرمان الشديد يف سـوق     
العمل، يتعرض أفرادها للتمييز غري املباشر نتيجة استبعاد العاطلني عن العمـل مـن تطبيـق            

 .٨٢/١٩٩٨رقم القانون  من ٣٠ املادة
__________ 

 / متـوز  ٢٣، اآلراء املعتمـدة يف      آدم ضد اجلمهوريـة التـشيكية     ،  ٥٨٦/١٩٩٤على غرار البالغ رقم      )٤(
 .١٩٩٦ يوليه

وانظر كذلك  . CERD/C/CZE/CO/7 من الوثيقة    ١٥، والفقرة   CCPR/CO/72/CZE من الوثيقة    ١٠ الفقرة )٥(
 .CERD/C/SR.1804 من الوثيقة ٤٢الفقرة 

التقريـر الثالـث املتعلـق      "،   اعتمدته اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب       يف مجلة أمور،  انظر   )٦(
 .٥٩، الفقرة ٢٠٠٣ديسمرب /لانون األو ك٥ يف  املعتمد"باجلمهورية التشيكية



CCPR/C/108/D/1809/2008 

GE.13-46738 6 

   بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعيةمالحظات الدولة الطرف    
 ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ شفوية مؤرخة    قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا يف مذكرة       ١-٤

وأشارت الدولة الطرف إىل أنـه      . ومل تعترض فيها على الوقائع اليت عرضتها صاحبة البالغ        
 قـدِّم  ي ،٨٢/١٩٩٨رقـم    من القانون    ٣٠يضاحي الذي يشرح املادة     إىل التقرير اإل  اً  استناد

 األضرار على النحو املعمول بـه يف القواعـد العامـة،            يف شكل مبلغ إمجايل لقاء    تعويض  
 مل يكـن    ذاوإ". مل يفْتـه أي كـسب     " الشخص املتضرر    إذا كان التعويض  ُيمنح هذا    الو

 أو احلبس العادي ولكنه كان قد دّبر        الشخص املتضرر يعمل قبل وضعه يف احلبس االحتياطي       
ل الـذي    على أساس الدخ   التعويضأو عقَد عالقة مماثلة لذلك، حيتسب       اً   معين بالفعل عمالً 

ويرسي . كان من املتوقع أن حيققه من هذا العمل أو من ممارسته ألي نشاط آخر مدر للربح               
للربح نشاط مدر   ب ا يتعلق فيماً  ، وأيض ضياع الكسب النظام القانوين إمكانية دفع تعويض عن       

.  يف وقت الحـق    ويتم القيام به  فقط حلظة بدء احلبس العادي أو احلبس االحتياطي         ومتوقع  
 اليت حلقت ال يسقط حق صاحب الشكوى باملطالبة بتعويض عن األضرار          من حيث املبدأ،    و

ثـل هـذا    فيمكنه أن يطالب مب   . به جملرد أنه مل يكن يعمل يف الفترة اليت سبقت تنفيذ احلكم           
 استهالل عمل سبق أن اختذت يف سبيله        ، نتيجة احتجازه  ،التعويض إذا تضرر ألنه تعذر عليه     

 عرض  أن يقدَّم ح أو    ألداء نشاط مدر للرب    ولكن ال يكفي أن تتوفر فرصة     . اخلطوات الالزمة 
 وحـده  احلبس هو    أن ختلص احملكمة إىل أن ابتداء     فال بد من    :  من رب عمل   أو وعد مؤقت  

هذا   ح، وأن الشخص املتضرر كان ليؤدي فعالً       تنفيذ النشاط املدبَّر املدر للرب     ل دون الذي حا 
وتشري الدولة الطرف كذلك إىل أن القـرار        . النشاط خالل الفترة املقررة لو مل ينفّذ احلكم       

  .الصادر عن احملكمة العليا يف هذه القضية هو على شاكلة السوابق القضائية السارية
 الذي ادعته صاحبة البالغ، تـذكّر الدولـة          من العهد  ٢٦ بانتهاك املادة    تعلقوفيما ي   ٢-٤

عن اللجنة وقد جاء فيها أن احلق يف التمتع حبماية القـانون            اً  الطرف باألحكام الصادرة سابق   
على قدم املساواة مع اجلميع ودون متييز هو حق قائم بذاته مستقل عن سائر احلقوق املنصوص                

االختالفات يف املعاملة ليست مجيعها متييزية طاملا أن التفريق القائم علـى            عليها يف العهد؛ وأن     
 .)٧(٢٦ املادة باملعىن املقصود يف معقولة وموضوعية ال يعد مبثابة متييز حمظور معايري

 من العهد ال تلزم الدول باعتماد قواعد قانونية حمددة أو بإدخـال             ٢٦ومبا أن املادة      ٣-٤
، ترى  كسبقدمي طلبات للحصول على تعويض عن ضياع فرص حتقيق          أحكام قانونية جتيز ت   

  .لعهد وينبغي أن يعترب غري مقبولالدولة الطرف أن هذا البالغ ال يدخل يف نطاق اختصاص ا
 من  ٣٠على أهنا تتفق مع صاحبة البالغ على أن املادة          اً  وتشدد الدولة الطرف أيض     ٤-٤

 يف احلاالت الـيت     فوات الكسب إال  يض  منح تعو عدم   تنص على    ٨٢/١٩٩٨رقم  القانون  
يف نشاط مدر لألرباح يف اليوم الذي وضع فيه قيـد           اً  يكون فيها الشخص املتضرر منخرط    

__________ 

، اآلراء املعتمـدة   زوان دي فريس ضد هولنـدا     ،  ١٨٢/١٩٨٤ إىل البالغ رقم     تشري الدولة الطرف حتديداً    )٧(
 .١٣ إىل ١-١٢، الفقرات من ١٩٨٧أبريل / نيسان٩ يف
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احلبس االحتياطي أو يف احلاالت اليت يكون قد متكن فيها من إبرام أو تدبري عقد ملمارسة مثل    
 ويـوفر .  فعالً  الكسب فات إال إذا    فوات الكسب وال جيوز تلقي تعويض عن      . هذا النشاط 

 كرونة تشيكية يف احلاالت اليت يكون فيها مـن املـستحيل            ٥ ٠٠٠دفع مبلغ إمجايل قدره     
عندما حدثت الوقـائع    عن ذلك،     وفضالً. الكسب الضائع من الصعوبة مبكان تقدير حجم       أو

شخاص م مبنح األ  املذكورة، مل يكن النظام القانوين املعمول به يف الدولة الطرف يسمح للمحاك           
.  االقتـصادي  - كـان وضـعهم االجتمـاعي     اً   أي ،"ضياع الفرصة " عن   املتضررين تعويضاً 

. ا الالمساواة يف املعاملة مل يقعوا ضحاي نفسهافإن العاطلني عن العمل وصاحبة البالغ        وعليه،
وتوكـول   من الرب٣ و٢ أن الطلب غري مقبول مبوجب املادتني   ، بالتايل ، الدولة الطرف  رىوت

 .ري امللحق بالعهداالختيا

 صاحبة البالغ أهنا تعرضت لتمييز غري مباشـر         أن زعم اً  أيض وترى الدولة الطرف    ٥-٤
 إىل األدلة الكافية، فمجرد اإلشارة إىل معدل البطالـة املنتـشرة يف          غري مقبول الفتقاره  زعم  

أن  يف املائـة، ال يكفـي لالشـتباه يف           ٧٠صفوف مجاعة الروما يف الدولة الطرف، البالغ        
 الدولة الطرف أن ما أكدته صاحبة البالغ من أن          رىكما ت .  من العهد قد انتهكت    ٢٦ املادة

 الناس يف احلبس االحتياطي هو    أكثر من سائر     األشخاص املنتمني إىل مجاعة الروما يوضعون     
  .ال مسوغ له على أرض الواقعختمني 

 اليت  الشكوى بأن حمور    وفيما خيص األسس املوضوعية للبالغ، تذكّر الدولة الطرف         ٦-٤
تعرضت  فوات الكسب الذي  قدمتها صاحبة البالغ يكمن يف كوهنا مل تتلق أي تعويض عن            

نوين وتكرر الدولة الطرف أن النظـام القـا       . أثناء الفترة اليت قضتها يف احلبس االحتياطي      له  
ا كـان    أثناء فترة احلبس االحتياطي إال إذ      فوات الكسب  عن   التشيكي ال جييز دفع تعويض    

ح أو إذا كان قد متكن من إبـرام         قبل احتجازه يف نشاط مدر للرب     اً  خرطالشخص احملتجز من  
 أن صاحبة البالغ كانت عاطلة عن العمل        ونظراً إىل . تدبري عقد ملمارسة مثل هذا النشاط      أو

ُرفض الطلـب   قد  عقد عمل، ف  أي   أو تدبري    تثبت أهنا قامت بإبرام   عندما احُتجزت وأهنا مل     
، وذلـك   "ضياع الفرصة "الذي قدمته أمام احملاكم احمللية للحصول على تعويض على أساس           

  .يتوافق مع القانون واالجتهاد الساريني ومن دون أي متييز مبا
وتالحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البالغ تقارن وضعها بوضـع املـوظفني        ٧-٤

هـؤالء األشـخاص    مل تتلق أي تعويض يف حني أن        والعاملني حلساهبم اخلاص، حمتجة بأهنا      
وترى الدولـة  .  أثناء فترة احتجازهم   فوات الكسب  عما يتكبدونه من     حيصلون على تعويض  

ال ميكن مقارنة وضع صاحبة البالغ بوضع املوظفني أو العاملني حلساهبم اخلـاص   الطرف أنه
وتـذكّر  . س االحتيـاطي  ح قبل وضعهم قيد احلب    ين كانوا منخرطني يف نشاط مدر للرب      الذ

يتعـذر   كرونة تشيكية عندما ٥ ٠٠٠الدولة الطرف بأن القانون جييز دفع مبلغ إمجايل قدره       
ـ اً   حتديد مقدار الكسب الذي فاته    حتديد   أو يصعب عليه للغاية    الشخص املتضرر    على اً دقيق
شدد على أن هذه غري أن الدولة الطرف ت.  هلذه الغايةاملناسبةعندما يعجز عن تقدمي األدلة      أو

و تدبري   أ والذي مل يقم بإبرام     عن العمل  الشخص الذي يكون عاطالً   القاعدة ال تسري على     
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 كما هو حـال صـاحبة        قيد احلبس االحتياطي،   وضعهقبل  ح  عقد ملمارسة نشاط مدر للرب    
 هذه الظروف، اختذت سلطات الدولة الطرف قراراهتا بالتوافق التام مع القانون            ويف. البالغ
". الية من أي تعسف    موضوعية وخ  أسبابمعقولة وقائمة على     "وكانت هذه القرارات  لي  احمل

  . من العهد مل ُتنتهك٢٦ الدولة الطرف أن املادة رىومن هنا، ت
وة وتالحظ الدولة الطرف موقف صاحبة البالغ اليت تفيد بأهنا لقيت معاملة أقل حظ             ٨-٤

حتقيق بعض  " ضياع فرصة " عن    مل ُتمنح تعويضاً   هبم اخلاص ألهنا  من املوظفني والعاملني حلسا   
وقت  ،أن القانون اً  وتؤكد الدولة الطرف جمدد   .  أثناء وجودها يف احلبس االحتياطي     الكسب

 حلـساهبم اخلـاص املطالبـة       العاملني وأجييز للموظفني   مل يكن    حدوث الوقائع قيد النظر،   
ـ   ويف هذا ". فوات الفرصة " على أساس    فوات الكسب  عن   بتعويض  الدولـة   رى الصدد، ت

 التشريع ذي الصلة وتفسريه تعسفيني أو خاطئني بشكل واضـح،         الطرف أنه ال ميكن اعتبار      
 ذاته يسري فالتشريع  .  احلل األفضل للمشكلة املطروحة     بالضرورة كانا ال يشكالن  حىت وإن   

 فـإن   ، وبالتـايل،  على السواء على املوظفني والعاملني حلساهبم اخلاص والعاطلني عن العمل         
  . صاحبة البالغ مل ُتعاَمل معاملة خمتلفة وأقل حظوة من غريها

ما رأت اللجنة أنه كان ينبغي أن ينص يف تشريع           إذا   نهإاً   الدولة الطرف أيض   ولوتق  ٩-٤
 حتقيق كسب خالل فترة احلبس تطبيقـاً  "فوات فرصة "الدولة الطرف على منح تعويض عن       

هذا احلكم    ما إذا كان   الة صاحبة البالغ بعينها لتحديد     ينبغي النظر يف ح    ألحكام العهد، فإنه  
 جتـد   مدى كان من احملتمل أن    أن حتدد إىل أي     عند ذلك   ينبغي للجنة   و. قضيتها على   ينطبق

. ونصف الشهر اً   يف فترة حرماهنا من احلرية اليت دامت شهر        كسباًوجتين    صاحبة البالغ عمالً  
للمعلومـات الـيت   اً  صاحبة البالغ كانت، وفق  ويف هذا الصدد، تشري الدولة الطرف إىل أن       

قدمتها، عاطلة عن العمل منذ سبعة أشهر وستة أيام قبل وضعها يف احلبس االحتياطي، وملدة               
وعالوة على ذلك، تذكر الدولة الطرف بـأن صـاحبة        . شهر وتسعة أيام بعد اإلفراج عنها     

فترة املمتـدة بـني كـانون       يف ال اً   شهر ٢٣البالغ بقيت على قائمة طاليب الوظائف خالل        
ويف ضوء هذه املعلومـات،     . راً شه ٣٣ والبالغة   ٢٠٠٣سبتمرب  / وأيلول ٢٠٠١يناير  /الثاين

 الدولة الطرف أن احتمال عثور صاحبة البالغ على عمل يف الفترة اليت قضتها يف احلبس             رىت
  .عهد مل ُتنتهك من ال٢٦املادة  وبالتايل، ترى الدولة الطرف أن. جداًاً االحتياطي ليس قوي

 تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف    

، رفضت صاحبة البالغ مالحظات الدولة الطـرف بـشأن          ٢٠١٠يوليه  /وز مت ٩يف    ١-٥
فوات  عن   تعويض صاحبة البالغ أن عدم جواز طلب        رىفت. مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية   

فتشدد علـى  . لتشريع ااع نفسه وإمنا إىل تفسري هذ إىل التشري   يف القانون احمللي ال يعزى     الفرصة
، وعلى  فوات الكسب  من مفهوم    فوات الفرصة أن القانون ال ينص صراحة على استبعاد فكرة         

، ٨٢/١٩٩٨ نتيجة احلبس االحتياطي، املنصوص عليه يف القانون رقم     فوات الكسب أن مفهوم   
  ).املدين واالقتصادي(اص أضيق بكثري من املفهوم ذاته املعمول به يف القانون اخل
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 الضائع هو، مبوجب السوابق القضائية التشيكية،       الكسبوتذكّر صاحبة البالغ بأن       ٢-٥
 بـه   زداد بالشكل الذي كانت لت    تزدادالضرر الذي يقع ألن قيمة أصول مقدم الشكوى ال          

مقدم  مقدمة البالغ أن ما تفرضه سلطات الدولة على          رىوت". اجملرى الطبيعي لألحداث  " يف
أو ظفر بعقد جرى التفاوض بشأنه يلقـي عليـه      اً  معيناً  الشكوى من أن يكون قد أبرم عقد      

يف " اجملرى الطبيعي لألحـداث   "من عبء اإلثبات املطلوب لتقدير      بكثري  عبء إثبات أثقل    
  .ظروف أخرى

 كما فعلته يف بالغها األصلي، إىل األحكام الـصادرة          اً،وتشري صاحبة البالغ جمدد     ٣-٥
 مل يسمح  من العهد عندما     ٢٦ عن اللجنة واليت تبّين أن الدولة الطرف انتهكت املادة           قاًساب

ـ .  حيملون اجلنسية التشيكية   إرجاع املمتلكات اليت طالب هبا مواطنون ال      بالقانون    أن  رىفت
فئة وهي  ( يستثين على حنو مماثل فئة معينة من الناس          ٨٢/١٩٩٨رقم  التفسري الضيق للقانون    

من التمتع حبق ُيمنح عادة يف احلاالت اليت        ) ونون عاطلني عن العمل يوم احتجازهم     الذين يك 
ـ .  القانون مث تسقط عنه التهم اجلنائية الحقـاً        باسمحيتجز فيها مدعى عليه       صـاحبة   رىفت

 تفسري التشريع احلايل  بلب  اتطو من العهد تسري على قضيتها،       ٢٦ة   أن املاد  ، بالتايل، البالغ
  .هدمبا يتفق مع الع

 صاحبة البالغ أن اإلحصاءات املستمدة من اللجنة األوروبيـة ملناهـضة            رىكما ت   ٤-٥
العنصرية والتعصب، واملذكورة يف بالغها، هي إحصاءات موثوق هبا وكافية إلثبات التمييز            

كما ترى صاحبة البالغ أن     . من أفراد مجاعة الروما   اً  غري املباشر الذي تعرضت له لكوهنا فرد      
عرضة تذات املستوى التعليمي املتدين وامل    وإىل اعتبار أن اجملتمعات املعزولة      " ة عامة نزع"هناك  

للتمييز ترتع أكثر من غريها إىل ارتكاب أعمال إجرامية، مما يؤدي حبكم الواقع إىل تعـرض                
  . أفراد مجاعة الروما للتمييز، مبا يف ذلك يف تفسري التشريعات

ة البالغ أنه مل جير تقييم قضيتها على حـدة إذ إن  وباإلضافة إىل ذلك، تدعي صاحب     ٥-٥
احملكمة مل تنظر بتمعن يف األدلة املقدمة إلثبات اجلهود اليت بذلتها إلجياد عمل بـل أجـرت           

 مدر للربح يف    مؤكداعتربت فيه أن صاحبة البالغ مل تثبت ممارستها ألي نشاط           اً  عاماً  تقييم
 بطريقـة   عاملتـها حبة البالغ أن احملاكم احمللية       صا ترىوبالتايل،  . اليوم الذي احتجزت فيه   

  . األشخاص اآلخرين الذين هم يف وضع مماثلخمتلفة عن الطريقة اليت تعامل هبا

  مالحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية    
 علـى تعليقـات   اً   ورد ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠يف مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٦

 / آذار ٣١املالحظات األولية الـيت أبـدهتا يف        اً   الدولة الطرف جمدد   أكدتصاحبة البالغ،   
 وقت حدوث الوقـائع     ،كني بشكل خاص بأن التشريع الوطين مل        وذكرت. ٢٠١٠ مارس

 بغض النظر عـن الوضـع االجتمـاعي         ،" الفرصة فوات"يز االحتجاج مبفهوم    جي ،املذكورة
  .االقتصادي للشخص املعين
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 الـيت يتـضح منـها       ، هبا املعمولإىل السوابق القضائية    اً  تشري الدولة الطرف أيض   و  ٢-٦
 حماكم الدولة الطرف تفسري وتطبيق التـشريعات        ه يعود إىل  اللجنة ليست هيئة رابعة وأن     أن

بـشكل واضـح    اً   ما مل يتبني أن هذا التقييم أو التطبيق كان تعـسفي           ،احمللية يف قضية معينة   
 بواجبضح أو حرمان من العدالة، أو أن احملكمة أخلت من جهة أخرى           يرقى إىل خطأ وا    أو

  .)٨(ياداالستقاللية واحل
التشريع ذي الـصلة وتفـسريه تعـسفيني         الدولة الطرف أنه ال ميكن اعتبار        رىتو  ٣-٦
.  بالضرورة احلل األفضل للمشكلة املطروحة     يشكال، حىت وإن مل     خاطئني بشكل واضح   أو

أعطتـه احملـاكم    للجنة أال تعيد النظر يف التفسري الذي         أنه ينبغي    ضاً أي وترى الدولة الطرف  
  . احمللي يف القضية قيد النظرالتشيكية للتشريع

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف مقبولية البالغ    
حبقوق قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما من البالغات، يتعني على اللجنة املعنية   ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن ُتقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أم غـري              ٩٣اإلنسان، وفقاً للمادة    
  .وتوكول االختياري امللحق بالعهدمقبول مبوجب الرب

 مـن الربوتوكـول   ٥من املـادة  ) أ(٢ملا تقتضيه الفقرة   اً  قوقد تأكدت اللجنة، وف     ٢-٧
 البحث يف إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات           االختياري، من أن املسألة نفسها ليست قيد      

  .التحقيق الدويل أو التسوية الدولية
وتالحظ اللجنة أن طلب صاحبة البالغ يتعلق بامتناع الدولة الطرف عن منحهـا               ٣-٧

سبتمرب وعن ضـياع    /عي لشهر أيلول  استحقاقات الضمان االجتما  عن عدم قبضها    اً  تعويض
 ١أغسطس حىت   / آب ١٥احلبس االحتياطي من    إجياد عمل، وذلك جراء وضعها قيد       فرصة  

ومع أن صاحبة البالغ    .  حينما أطلق سراحها يف انتظار احملاكمة      ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
اً عي أن االمتناع عن منحها تعويـض      تّدفإهنا  تعترف بأن توقيفها واحتجازها كانا قانونيني،       

وتفيد اللجنة  . ن العهد  م ٢٦ هو انتهاك للمادة     "كشخص عاطل عن العمل   "بسبب وضعها   
فـوات  "حالـة    يف   ينص على دفع تعـويض    ) ٨٢/١٩٩٨رقم  لقانون  ا(بأن التشريع املعين    

رة ماليـة    خسا  على أنه  فوات الدخل أن احملاكم الوطنية قد فّسرت      اً  وتالحظ أيض ". الدخل
 خسارة حمتملة إن كان هناك عقد عمل جرى          صاحبة البالغ،  ذلكفعلية أو، كما اعترفت ب    

ويف هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأن حماكم الدولة الطرف، وليس اللجنة، هي            . اوض بشأنه التف
اليت متلك بشكل عام صالحية تفسري التشريعات ومراجعة أو تقييم الوقائع واألدلة املقدمـة              

__________ 

عتمد ، القرار امل  بريشتا ضد اجلمهورية التشيكية   ،  ١٦١٨/٢٠٠٧ إىل البالغ رقم     تشري الدولة الطرف حتديداً    )٨(
 .٥-٦، الفقرة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧يف 



CCPR/C/108/D/1809/2008 

11 GE.13-46738 

قضية معينة، ما مل يثبت مبا ال يقبل الشك أن سري احملاكمة أو تقييم الوقائع واألدلة كـان               يف
إىل اً ويتعذر على اللجنة، استناد. )٩(بشكل واضح أو كان يرقى إىل حرمان من العدالة   اًتعسفي

املواد اليت أتيحت هلا، أن ختلص إىل أن سلطات الدولة الطرف قد تصرفت بصورة تعسفية يف          
  .أدلة كافيةغري مدعم ب البالغترى أن وع القضية واألدلة املقدمة فيها، تقييمها لوقائ

 من العهد قد    ٢٦، عندما تدعي أن املادة      ك أن صاحبة البالغ   للجنة كذل وتالحظ ا   ٤-٧
. إىل األرقام واملعلومات املتعلقة بوضع مجاعة الروما يف اجلمهورية التـشيكية          تشري  انُتهكت،  

 أن هذه املعلومات ال تـدعم       رىإال أهنا ت  . مات املشار إليها  وال تشكك اللجنة يف دقة املعلو     
 الظروف احملددة لتمييز مباشـر وغـري         أهنا تعرضت يف   وهوالبالغ  يكفي موقف صاحبة     مبا

 ٢مبوجب املـادة    غري مقبول    البالغ   فإن هذا وبالتايل،  . أصلها اإلثين أساس  مباشر قائم على    
 فإن اللجنـة املعنيـة      ،ولذلك. أدلة كافية ب لكونه غري مدعم   )١٠(من الربوتوكول االختياري  
  :حبقوق اإلنسان ُتقرر ما يلي

   من الربوتوكول االختياري؛٢اعتبار البالغ غري مقبول مبوجب املادة   )أ(  
  .إحالة هذا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحبة البالغ  )ب(  

وسيصدر . اإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو النص األصلي        اإلسبانية و اعُتمد ب [
  .]رير اللجنة السنوي إىل اجلمعية العامة كجزء من تقعربيةال والصينية وروسيةالالحقاً ب

        

__________ 

الذي أبدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن احلق يف املساواة أمام احملاكم            ) ٢٠٠٧(٣٢التعليق العام رقم     )٩(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانيـة والـستون، امللحـق            ويف حماكمة عادلة،     واهليئات القضائية 

 بالغات أخرى مـن  وانظر أيضاً. ٢٦، املرفق السادس، الفقرة )A/62/40 (Vol.I(( اجمللد األول ،٤٠ رقم
 / آذار ٢٥، القرار بشأن عدم املقبولية املعتمد يف         ضد إسبانيا  .ن .ب. ه،  ١٩٤٣/٢٠١٠بينها البالغ رقم    

م املقبولية  ، القرار بشأن عد   وآخرون ضد طاجيكستان  . ن .م،  ١٥٠٠/٢٠٠٦؛ والبالغ رقم    ٢٠١٣ مارس
، القـرار   داميانوس ضد قربص  ،  ١٢١٠/٢٠٠٣؛ والبالغ رقم    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩املعتمد يف   

النزاروت ،  ١٢١٢/٢٠٠٣؛ والبالغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٥بشأن عدم املقبولية املعتمد يف      
ـ  ٢٥، القرار بعدم املقبولية املعتمـد يف        سانشيز وآخرون ضد إسبانيا    ؛ ٣-٦، الفقـرة    ٢٠٠٦يوليـه   /وز مت

 / نيـسان  ١، القرار بعـدم املقبوليـة املعتمـد يف          كورنينكو ضد بيالروس  ،  ١٣٥٨/٢٠٠٥رقم   والبالغ
 ٢٩، اآلراء املعتمـدة يف  جيسوب ضد نيوزيلندا  ،  ١٧٥٨/٢٠٠٨؛ البالغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٨ أبريل
 .١٢-٧ و١١-٧، الفقرتان ٢٠١١مارس /آذار

 ٢٨ املقبوليـة املعتمـد يف   ، القرار بشأن  ساما ضد أملانيا  حممد موسى غبوندو    ،  ١٧٧١/٢٠٠٨البالغ رقم    )١٠(
، نكو ضد بـيالروس   بيكاتارينا جرياشاش ،  ١٥٣٧/٢٠٠٦؛ والبالغ رقم    ٩-٦، الفقرة   ٢٠٠٩يوليه  /متوز

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ املقبولية املعتمد يف القرار بشأن


