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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

اآلراء ال يت يتيتد ا ال يت يتيتوجا اللجن يت يتيتة و يت يت يت امل يت يتيتا  )٤(٥ميت يت يت الربوتوك يت يتيتو
االخاياري ،بشأن البالغ رقم ** *٢٠١٣/٢٣١٥
بالغ مقدم من:
الشخص املدعى أنه ضحية:
الدولة الطرف:
اتريخ تقدمي البالغ:
الواثئق املرجعية:
اتريخ اعذ ا اآلراء:
املوضوع:
املسألة اإلجرائية:
املسائل املوضوعية:
ما العهد:
ما الربوتوكوا االجذياري:

أانتويل بوكاس (ال ميثله حمام)
صاحب البالغ
بيالروس
 ٢٤أاير/مايو ( ٢٠١٣الرسالة األوىل)
القررار املذخررال ع ررال ابملررا  97مررن الامررام الررداجلة لل اررة
(امل ر ررا  9٢حالير ر ررا) ا ر رراا طىل الدولر ر ررة الطر ر رررف ١١
كانون األوا /يس رب ( ٢٠١٣مل يصدر شكل وثيقة)
 ٥متوز/يوليه ٢٠١9
رفض ا اكم الامر

شكوى صاحب البالغ

عدم تعاون الدولة الطرف
ا اك ة العا لة؛ حق الفر
املا )١(١٤

أن يُاذخب

ال يوجد

 -١يُدعى صاحب البالغ أانتويل بوكراس وهرو مروا ن بيالروسرة مرن مواليرد عرام .١9٥6
ي رديعة أن الدولررة الطرررف انذهكررا حقولرره املكفولررة وجررب املررا  )١(١٤مررن العهررد .ولررد برردأ
نفاذ الربوتوكوا االجذياري ابلاسبة للدولة الطرف  ٣٠كانون األوا /يس رب  .١99٢وال ميثل
صاحب البالغ ٍ
حمام.

__________

*
**

اعذ دهتا الل اة ورهتا  ٢6-١( ١٢6متوز/يوليه .)٢٠١9
شارك أعضاء الل اة الذالية أمساؤهم راسة هالا الربالغ :اتنيرا مراراي عبردو روشروا عيرا برن عاشرور طيلريي
براندس كهريس عارف بولكان أمحد أمني فذح هللا شويذشة فرورواي كريسرذوف هراياس ابمررمي كرواات مارسريا
ف .ج .ك رران نكرران الكررة موهومرروزا فرروتيز ابزارت رييس ه ررانن كيسررا ا كررابريرا فازيلكررا سانسررني جوسرريه
مانويل سانذوس ابييس يوفاا شاين هيلني تيغرو جا أندرايس زميرمان جياذيان زبريي.
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الوقائع املعروضة

( )١

 ٢٣آب/أغسطس  ٢٠١٢أصدرت الل اة االنذخابية لل قا عرة  -الردائر االنذخابيرة
١-٢
الثانيررة والسررذون ملدياررة بوريسرروف  -ل ررارا بذس ر يل صرراحب الرربالغ مرشررحا لعضرروية لررس الا رواب
ابجل عي ر ررة الو اي ر ررة لب ر رريالروس االنذخ ر رراابت الربملاني ر ررة املقبل ر ررة .و  ٢7آب/أغس ر ررطس ٢٠١٢
نقضا الل اة لرارها بافسها على أساس املا  )7(6٨من لانون االنذخاابت بيالروس اليت
ت رراص عل ررى أن للي ا ررة اغ ررق أن تلغ ررة تسر ر يل املرش ررحني ال ررالين وف ررروا بي رران مق رردم لب ررل
الذسر ر يل معلوم ررات جا ل ررة ع ررن جله ررم ونذلك رراهتم العقاري ررة وعا رردما يبل ر ر تش ررويه اغق ررائق
حدا كبريا.
 ٢-٢وأشر ر ررارت الل ار ر ررة االنذخابي ر ر ررة لل قا عر ر ررة لراره ر ر ررا طىل أن صر ر رراحب ال ر ر رربالغ ابع
عررام  ٢٠١١مركبررة ميلكهررا ومل يُعلررن عررن ع ليررة البيررا واإليررا ات الرريت تلقاهررا مررن ذلر  .و ع ررا
هلررالا اال عرراء لرردما الل اررة شررها ( )٢صررا ر عررن شررركة جاصررة تشررري طىل أن املركبررة بيعررا
عرام  ٢٠١١لقرراء  ١٠ماليرني روبررل بيالروسرة .وأعلررن صرراحب الربالغ عررن مبلر طاررايل لدجلرره
الساوي بقدر  ٢٣ ٣7٣ ٨٥9روبال بيالروسيا.
 ٣-٢واس ررذأنح ص رراحب ال رربالغ ل ر ررار طلغ رراء تس ر ر يله أم ررام الل ا ررة املركيي ررة لالنذخ رراابت
بيالروس وفقا لل ا  )١6(6٨من لانون االنذخاابت .و لب االسذلااف الالي لدمه أشار
طىل أنه ابع املركبة املالكور ابلفعل عام  ٢٠١١طمنا لقاء  ٣,٥ماليرني روبرل .وا يعرى صراحب
الرربالغ أنرره ابع املركبررة شرركل لطررا غيررار نم ررا طىل أحيررا لررد تعرضررا اتريررخ مل ررد طىل
حرا جطرري .و را أن اإليررا ات املذأتيرة مرن ع ليرة البيرا بلغرا ألرل مرن  ٢٠املائرة مرن املبلر
املشار طليه بيانه عن جله الساوي فرنن الفررال ال يُعذررب ذا أ يرة اجلروهر ومرن ن ال ميكرن
اسررذخدامه أساسررا إلسررقات أهليذرره .وعررالو علررى ذل ر كانررا الل اررة االنذخابيررة لل قا عررة
لرارهررا األويل امل ر ر  ٢٣آب/أغسررطس  ٢٠١٢لررد نمرررت املعلومررات املقدمررة مررن صرراحب
البالغ ووجدت أحيا مذوائ ة ما مذطلبات ع لية تقدمي لبات املرشحني.
 ٤-٢و  ٣٠آب/أغسررطس  ٢٠١٢رفضررا الل اررة املركييررة لالنذخرراابت لررب االسررذلااف
املقردم مررن صرراحب الربالغ .واسررذأنح صرراحب الربالغ لررار الل اررة االنذخابيرة لل قا عررة واغكررم
الصررا ر عررن الل اررة املركييررة لالنذخرراابت لرردى ا ك ررة العليررا .ورفضررا ا ك ررة العليررا فررذح لضررية
علررى طثررر لررب االسررذلااف املقرردم مررن صرراحب الرربالغ مشررري طىل أن لررانون االنذخرراابت يرراص
عل ررى طجر رر ٍاء للطع ررن رف ررض الذسر ر يل ولكا رره ال يذضر ر ن طجر رراء للطع ررن طلغ رراء الذسر ر يل.
ولالل مل يكن لصاحب البالغ اغق تقدمي لب اسذلااف.
الشكوى
 ١-٣ي ك ررد ص رراحب ال رربالغ أن رف ررض ا ك ررة العلي ررا ل ررب اس ررذلاافه ياذه ر حقول رره املكفول ررة
وجررب املررا  )١(١٤مررن العهررد .وي رديعة صرراحب الرربالغ أن امل روا  ٣٣٥و ٣٤١طىل  ٣٤٣مررن
لانون اإلجراءات املدنية واملا  )١6(6٨من لرانون االنذخراابت متراح ا ك رة العليرا سرلطة مراجعرة

__________

()١
()٢

2

تش ل املعلومات األساسرية الروار هارا املعلومرات املفصرلة الريت لردمها صراحب الربالغ .ومل تقردم الدولرة الطررف
ر ا عليها.
يرديعة صرراحب الربالغ أنرره مل ارر طبرراز هرال الشررها لره ويرررى أن هرالا أمررر مريرب ألنرره مل يولرا علررى أي اتفرراال
لبيا املركبة.
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القرارات الصا ر عن الل اة املركيية لالنذخاابت .ويشرري طىل أن اإلجرراءات املذعلقرة بطلبرات الطعرن
الوار لانون االنذخاابت اغايل تغطرة رفرض تسر يل املرشرح ال مسرألة طلغراء الذسر يل .وتذريح
هال الثغر اإلجرائية للسلطات اسذبعا مرشحة املعارضة من الع لية االنذخابية.

 ٢-٣ويالكر صاحب الربالغ أنره يع رل رئيسرا لذحريرر صرحيفة مسرذقلة ()Borisovskie Novosti
كث رريا م ررا تاذقررد س ررلطات برريالروس وي رررى أن ل ررار طلغرراء تس ر يله ا ُ ررال رردف ماعرره م ررن ال ش ررح
لالنذخرراابت واالنضر ام طىل عضرروية اجل عيررة الو ايررة .وأضرراف أن لروانني برريالروس االنذخابيررة سرربق
أن كانا موضا انذقا من جانب املام ات الدولية ا ذل مام ة األمرن والذعراون أورواب.
وجرالا العقرد املاضرة مل يُاذخررب أي مرشرح مرن تيرار املعارضررة عضروا اجل عيرة الو ايرة .ويطلررب
صاحب البالغ طىل الل اة أن لص طىل أن بيالروس انذهكا املا  )١(١٤من العهد.
وم تعاون الوولة الطرف
 -٤حترريا الل اررة عل ررا لن الدولررة الطرررف مل تقرردم مالحماهتررا بشررأن مقبوليررة هررالا الرربالغ
وأسسه املوضوعية( .)٣وتعرب الل اة عن أسفها ألن الدولرة الطررف مل تقردم أي معلومرات بشرأن
مقبوليررة ا عرراءات صرراحب الرربالغ أو أسسررها املوضرروعية .وتشررري الل اررة طىل أن املررا  )٢(٤مررن
الربوتوك رروا االجذي رراري تل رريم ال رردوا األ ر رراف ض ر ايا لن تام ررر س ررن ني ررة اي ررا اال ع رراءات
املقديمة ضدها ولن تذيح لل اة كل مرا لرديها مرن معلومرات .و درل عردم ورو ر مرن الدولرة
الط رررف ا ررب طي ررالء االعذب ررار الواج ررب طىل ا ع رراءات ص رراحب ال رربالغ بق رردر م ررا تك ررون ه ررال
اال عاءات لد ُع ا ابأل لة على الاحو املااسب(.)٤
القضااي واإل راءات املعروضة لى اللجنة

الامر املقبولية
 ١-٥لبررل الامررر أي ا عرراءات تررر بررالغ مررا اررب علررى الل اررة أن تقرررر وفقررا لل ررا 97
من نمامها الداجلة ما طذا كان البالغ مقبوال أم ال وجب الربوتوكوا االجذياري.
 ٢-٥ولد أتكدت الل اة وفقا ملا تاص عليه املا ()٢(٥أ) مرن الربوتوكروا االجذيراري مرن
أن املسرألة نفسرها ليسرا ليرد البحرط ط ررار أي طجرراء آجرر مرن طجرراءات الذحقيرق الرردويل أو
الذسوية الدولية.
 ٣-٥وحترريا الل اررة عل ررا اب عرراء صرراحب الرربالغ أنرره اسررذافد ايررا سرربل االنذصرراف ا ليررة
الفعالررة املذاحررة لرره .ورغررم عرردم ورو معلومررات جطيررة مررن الدولررة الطرررف ترررى الل اررة أن لرريس
هااك ما مياعها من الامر البالغ وجب املا ()٢(٥ب) من الربوتوكوا االجذياري.
 ٤-٥وترى الل اة أن صاحب الربالغ لردم أ لرة كافيرة لردعم ا عاءاتره ط رار املرا )١(١٤
من العهرد ألغررا املقبوليرة .ومرن ن تعلرن الل ارة أن الربالغ مقبروا وتشررع الامرر أسسره
املوضوعية.
__________

()٣
()٤
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انمر لضية سانيكوف ضد بيالروس ( )CCPR/C/122/D/2212/2012الفقر .٤
انم ررر لض ررية س ررامااثانم ض ررد س ررري النك ررا ( )CCPR/C/118/D/2412/2014الفق ررر ٢-٤؛ ولض ررية يريغ ررار ت
وآجرون ضد انميبيا ( )CCPR/C/69/D/760/1997الفقر .٢-١٠
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الامر األسس املوضوعية
 ١-6نمرررت الل ا ررة ال رربالغ عل ررى ضرروء اي ررا املعلوم ررات ال رريت أاتحهررا هل ررا الطرف رران وفق ررا
لل ا  )١(٥من الربوتوكوا االجذياري.
 ٢-6وحتيا الل اة عل ا اب عاء صاحب الربالغ أن ا ك رة العليرا برفضرها الامرر شركوا
اليت تطعن لرار الل اة املركيية لالنذخاابت لد انذهكا حقوله الل وء طىل ا راكم وجرب
املا  )١(١٤من العهد .وتشرري الل ارة طىل أن اغرق حماك رة عا لرة وعلايرة أمرام هيلرة لضرائية
خمذصة ومسرذقلة ونييهرة ماشرأ وجرب القرانون هرو حرق مكفروا وفقرا لل لرة الثانيرة املاصرو
عليها املا  )١(١٤القضااي املذعلقة ابلفصل الذهم اجلاائية املوجهة ضد أفررا أو لردى
الفصرل ك را هررو اغرراا هاررا حقررولهم والذيامرراهتم عرروى مدنيررة .ك ررا تشررري الل اررة طىل أنرره
كل ررا اررري الفصررل اغقرروال وااللذيامررات ط ررار عرروى مدنيررة ال بررد مررن أن يررذم ذلر
واحررد علررى األلررل مررن مراحررل اإلج رراءات هيلررة لضررائية تسررذو مرردلوا اجل لررة الثانيررة مررن
املا  .)١(١٤ويُعذرب عدم مساح الدولة الطرف ابلل وء طىل هيلة لضائية ناثلة حاالت معيارة
انذهاكررا لل ررا  ١٤طذا كانررا القيررو املفروضررة ال تسررذاد طىل الذشرريعات ا ليررة و/أو طذا كانررا
غري ضرورية السعة طىل حتقيق غر مشروع مثل طلامة العدا على حنو سليم.
 ٣-6و هال القضية مل تقدم الدولة الطرف تعليقات جطية لذوضيح ما طذا كان عدم مساحهرا
ابلل رروء طىل هيلررة لضررائية حسررب مرردلوا اجل لررة الثانيررة مررن املررا  )١(١٤ضررروراي السررعة طىل
حتقيرق غررر مشررروع حررا طذا كرران مسررار ع لهرا يسررذاد طىل الذشرريعات ا ليررة .و المررروف الرريت
وصررفها صرراحب الرربالغ و غيرراب رسررائل جطيررة مقدمررة مررن الدولررة الطرررف تعذرررب الل اررة أن
الدولة الطرف انذهكا حقوال صاحب البالغ املكفولة وجب املا  )١(١٤من العهد.
 -7وترى الل اة وهة تذصرف وجب املرا  )٤(٥مرن الربوتوكروا االجذيراري أن الولرائا
املعروضة عليها تكشح انذهاك الدولة الطرف لل ا  )١(١٤من العهد.
 -٨وع رال لحكررام املرا ()٣(٢أ) مررن العهرد يقررا علررى عراتق الدولررة الطررف الذريام بذرروفري
سرربيل انذصرراف فعرراا لصرراحب الرربالغ .وهررالا يذطلررب ماهررا أن مترراح األشررخا الررالين انذُهكررا
حقولهم املكفولة وجب العهد تعويضا كامال .ووفقا لالل فنن الدولة الطررف مليمرة الرة
أمور اب اذ اخلطوات املااسبة لذقدمي تعويض ٍ
كاف لصاحب البالغ عن االنذهاكات اليت تعر
هلا .ويقا أيضا على عاتق الدولة الطرف الذيام اب اذ ايا اخلطوات الالزمة ملاا ولوع انذهاكات
ناثلة املسذقبل.
 -9وطذ تضا الل اة اعذبارها أن الدولة الطرف ابنض امها طىل الربوتوكروا االجذيراري لرد
اع ف ررا ابجذص ررا الل ا ررة ابلب ررا مس ررألة ول رروع انذه رراك ألحك ررام العه ررد م ررن عدم رره وأحي ررا
تعه رردت ع ررال ابمل ررا  ٢ما رره لن تكف ررل متذ ررا اي ررا األفر ررا املقي ررني طللي ه ررا واخلاض ررعني
لواليذهررا ابغقرروال املع ر ف ررا العهررد وترروفر هلررم سرربل انذصرراف فعالررة حرراا اسررذاذاج ولرروع
انذهاك تو أن تذلقى من الدولة الطرف غضون  ١٨٠يومرا معلومرات عرن الذردابري املذخرال
إلنفرراذ آراء الل اررة .ك ررا يُطلررب طىل الدولررة الطرررف أن تاشررر هررال اآلراء وتع هررا علررى نطرراال
واسا بلغاهتا الرمسية.
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