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 إشعار للقارئ 

 

" ال�ي �شر��ا املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان االج��ادات القضائيةيندرج هذا الدليل �� إطار سلسلة "دالئل حول 

 ممار��ي حاطةإ"املحكمة األورو�ية" أو "محكمة س��اسبورغ")، �غرض  (املشار إل��ا فيما ي�� باسم "املحكمة" أو 

 القانون وممارسات املهن
ً
يحلل هذا الدليل و��خص باألح�ام األساسية ال�ي تصدرها املحكمة. �� هذا الصدد،  ية علما

ا فيما ي�� باسم من االتفاقية األورو�ية �حقوق اإل�سان (املشار إل�� 8باملادة  ةاملتعلق االج��ادات القضائية

. وسيجد ف��ا القارئ 2019 أبر�ل/نيسان 30إ�� غاية  وال�ي أصدر��ا املحكمة"االتفاقية" أو "االتفاقية األورو�ية") 

 .ذات الصلة القضايا السابقةاملبادئ األساسية ال�ي جرى إعدادها �� هذا الشأن باإلضافة إ�� 

هذا الدليل من ب�ن األح�ام والقرارات املبدئية والهامة و/أو  القضائية املستشهد ��ا �� االج��اداتتم اختيار 

 .ا�حديثة*

ستخدم أيضا ع�� نطاق أوسع لتوضيح  وأح�ام وال تفصل قرارات
ُ
املحكمة �� القضايا املعروضة عل��ا فحسب، بل �

إيرلندا ضد أطراف متعاقدة (معاي�� االتفاقية وحماي��ا وتطو�رها؛ و�التا��، فإ��ا �ساهم �� امتثال الدول الل��اما��ا ك

 25رقم  "أ" ، السلسلة154، الفقرة 1978يناير/�انون الثا�ي  Irlande c. Royaume-Uni( ،18( اململكة املتحدة
ً
، ومؤخرا

، 109، الفقرة 44898/10، رقم ]الغرفة الك��ى الغرفة الك��ى [)، Jeronovičs c. Lettonie(" ج��ونوفيتش ضد التفيا"

 ).2016املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 

 قضايا ذات صلة�� الفصل، من أجل املص�حة العامة، �� االتفاقية  أ�شأتھو�ت�خص الغرض من النظام الذي 

�� هذا  االج��ادات القضائيةمن خالل رفع مستوى معاي�� حماية حقوق اإل�سان وتوسيع نطاق  العام، وذلك بالنظام

) Konstantin Markin c. Russie( �و�ستانتان مارك�ن ضد روسيااملجال ليشمل مجتمع الدول األطراف �� االتفاقية برمتھ (

 ). 2012، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 89، الفقرة 30078/06]، رقم غرفة الك��ى ال[

و�الفعل، أكدت املحكمة دور االتفاقية باعتبارها "أداة دستور�ة للنظام العام األورو�ي" �� مجال حقوق اإل�سان 

 )Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande( شركة ط��ان البوسفور للسياحة والتجارة ضد  إيرلندا(

 ).VI -2015، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان، 156، الفقرة 45036/98]، رقم الغرفة الك��ى [

االتفاقية أو بروتو�وال��ا اإلضافية. عالوة ال�لمات الرئيسية ل�ل مادة مشار إل��ا من ب مسرداو�تضمن هذا الدليل 

خصت 
ُ
) Liste de mots-clés( قائمة ال�لمات الرئيسية��  قضيةال�ي تم تناولها �� �ل  املسائل القانونيةع�� ذلك، �

حتوي ع�� مصط�حات مستخرجة مباشرة (�� معظمها) من نص االتفاقية املستمدة من قاموس املرادفات الذي ي

 .و�روتو�وال��ا

القضائية  باالج��ادات�خاصة ) اbase de données HUDOC( قاعدة بيانات وثائق حقوق اإل�سان "هودوك" �سمح

ن البحث باستخدام هذه ال�لمات الرئيسية من البحث عن طر�ق إدخال �لمات رئيبللمحكمة  ِ
ّ
سية. وهكذا، يمك

املحكمة �� �ل  واستنتاجات(تم ت�خيص األسباب التعليلية  الوثائق ذات محتوى قانو�ي مماثلإيجاد مجموعة من 

وحات �ل الشر  وتردقضية وفقا ل�لمات رئيسية). وتوجد ال�لمات الرئيسية ل�ل قضية �� البطاقة املفصلة للوثيقة. 

 .)manuel d’utilisation HUDOC( دليل استخدام قاعدة البيانات "هودوك"الضرور�ة �� 

                                                                                       

 30/04/2019تحديث بتار�خ  7/162 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62064
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-165046
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109871
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69565
http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Keywords_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre
http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_2016_ENG.PDF


 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

نجل��ية) للمحكمة األورو�ية إحدى و/أو �لتا اللغت�ن الرسميت�ن (الفر�سية واإل بيمكن أن ت�ون السوابق القضائية املذ�ورة متاحة  *

ما ، �حيل املرجع املذ�ور ع�� مرجع ا�حكم الصادر �� املوضوع عن غرفة املحكمةو حقوق اإل�سان. األورو�ية � �جنةال�حقوق اإل�سان و 

هذا التحديث ال��ائية الصادرة عن الغرفة عند تار�خ  إ�� األح�ام غ��  وتمت اإلشارة. ارة إ�� خالف ذلك �عد اسم القضيةلم ترد إش

 نجمة (*).ال�عالمة 

I.  8دة بنية املا 
 

  ا�حق �� ا�حياة ا�خاصة والعائلية  –من االتفاقية  8املادة 

  ومراسالتھ. حرمة من�لھاح��ام حياتھ ا�خاصة والعائلية و �� حق ا�. ل�ل إ�سان 1"

نص فيھ القانون ع�� هذا السلطة العامة �� ممارسة هذا ا�حق، إال بالقدر الذي يمن  تدخل ال يجوز حصول  . 2

التدخل، والذي �ش�ل فيھ هذا األخ�� تدب��ا ضرور�ا �� املجتمع الديموقراطي لألمن الوط�ي أو السالمة العامة أو 

أو حماية  أو األخالق ائية أو حماية ال�حةجز رفاهية البلد االقتصادية أو الدفاع عن النظام أو منع ا�جرائم ا�

 حقوق الغ�� وحر�اتھ."

 لمات الرئيسية �� قاعدة البيانات "هودوك"ال�

 )8يجابية (اإل ل��امات اال –) 8( �سليم املجرم�ن –) 8طرد (ال

اح��ام  –) 1-8اح��ام حرمة املن�ل ( –) 1-8( العائليةاح��ام ا�حياة  –) 1-8اح��ام ا�حياة ا�خاصة (

 ).1-8املراسالت (

) 2-8( التنبؤ إم�انية) 2-8( إم�انية الولوج  -) 2-8ون (وفقا للقان –) 2-8( التدخل –) 2-8السلطة العامة (

السالمة  –) 2-8( الوط�ياألمن  –) 2-8ة �� مجتمع ديمقراطي (�ضرور ) 2-8( التعسفضمانات ضد  –

حماية  –) 2-8حماية ال�حة ( –) 2-8( ةاالقتصادي رفاهية البالد) 2-8( منع ا�جرائم ا�جنائية –العامة 

 )2-8وحر�ا��م ( الغ�� حقوق  حماية –) 2-8اآلداب (

 

ع�� مرتبطة بواحدة  ش�واهت أن أن يثبمن االتفاقية  8املادة االستناد إ��  الذي يرغب �� د��امليجب ع��  .1

 العائلية، حرمة املن�ل ، أي ا�حياة ا�خاصة وا�حياة هذه املادة من املصا�ح األر�عة املنصوص عل��ا ��األقل 

تقرر أن لمحكمة لينب�� �التا��، بمجموعة م��ا. و  قد ت�ون ذات صلةقضايا  كاهن�طبيعة ا�حال و  املراسالت؛و 

 إن �ان هنالك تدخل �� ممارسة ال�خص املع�ي النظر  �عد ذلكو  8املادة  نطاقتندرج ��  الش�وى  إن �انت أوال

معنية �� هذه  بحماية هذا ا�حق االل��امات اإليجابية للدولة إن �انتأو ، ل�حق املكفول بحماية هذه املادة

 يجب أن ي�ون حيث  ،�� التمتع با�حق املكفول الدولة  تدخلشروط  8من املادة  ةالثاني الفقرةحدد القضية. وت

الدفاع عن ، للبالد ةاالقتصادي والرفاهية ،ةالعام السالمةضرور�ا ل�حفاظ ع�� األمن الوط�ي،  هذا التدخل

 �سمحوحر�ا��م. وال  الغ�� حماية حقوق ب أو، العامة اآلداب وحماية ال�حة أو  ،ا�جنائية منع ا�جرائم، النظام

ع ديمقراطي" �غية بلوغ عل��ا بموجب القانون" و"�انت ضرور�ة �� مجتم منصوصا" �انإال إذا  بفرض القيود
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�� مجتمع ديمقراطي،  لتقييم معيار الضرورة، �� كث�� من األحياناملحكمة  و�جب ع��سالفة الذكر. األهداف 

أخرى من  أح�امجب املكفولة بمو  الغ�� ومصا�ح  8املادة  املكفولة بموجب د��املالتوازن ب�ن مصا�ح  مراعاة

 �ا.االتفاقية أو بروتو�وال�

 

 8املادة نطاق  . أ

ارة ع�� حق من بصر�ح العب النصواسع ح�ى عندما ال يتم �ش�ل  8املادة املحكمة نطاق تطبيق  حددت .2

ع�� هذا األساس، وعند نظر املحكمة �� قضية و . غ�� مقيدليس  ادةهذه املإن نطاق فا�حقوق. ومع ذلك، 

�عالقات ب�ن أفراد  يتعلقأن ا�حق املطالب بھ  املحكمة قضت�خص من ذوي اإلعاقة إ�� شاطئ خاص،  دخول 

عالقة مباشرة ب�ن التداب�� املطلو�ة من الدولة  أي تصور  �عذرمضمون واسع وغ�� محدد لدرجة أنھ  وأنھ ذو

 8املادة  لصت بالتا�� إ�� أنلمع�ي باألمر، وخلا�حياة ا�خاصة ��ن مؤسسات السباحة ا�خاصة و  إغفالة ملعا�ج

 ملحكمة مماثال ��). و�ان قرار ا35الفقرة ، )Botta c. Italie( قضية بوتا ضد إيطاليا( ال تنطبق ع�� هذه ا�حالة

ليس لها صلة املعنية  املخالفةأن  ع�� أساس التعسف �� استعمال السلطةإدانة �سبب قضية متعلقة ب

 وإغفاالت ذات طا�عبأفعال  تتعلق �انتبا�حق �� اح��ام "ا�حياة ا�خاصة"، بل ع�� العكس من ذلك  وا�حة

 أي �� هذه القضية وجود د��امل ثبتيُ لم عالوة ع�� ذلك، أثناء أدا��م ملهامهم.  عموميون  ارتك��ا موظفون  م�ي

إدانتھ �� هذه القضية ب ذا صلة سببية مباشرة ي�ون  مكن أن�ان من املتأث�� ملموس ع�� حياتھ ا�خاصة 

لشرطة تمت ا محقق، �� قضية املقابل و��). 70الفقرة  ،]الك��ى الغرفة [) Gillberg c. Suède( جيلب��غ ضد السو�د(

ات رشوة مقابل التنازل عن املتا�عاستخدام املنصب، �سبب طلبھ وحصولھ ع��  التعسف ����مة إدانتھ ب

أن اعت��ت املحكمة الت�جيل �� الئحة املحام�ن املتدر��ن،  قو�ةلعا�جنائية، والذي طلب �عد قضاء مدة ا

ع��  هذا األخ��  إ�� حد ما هيئة مهنية، وال�ي من شأ��ا اإلضرار  ي�� أ �خص ��جيلالقيود املفروضة ع�� 

 Jankauskas(ا�حياة ا�خاصة (جان�اوس�اس ضد ليتوانيا  ضمن نطاق تندرجعالقات مع العالم ا�خار��، التطو�ر 

c. Lituanie (n° 2)( ، 58-57الفقرتان(. 

 

ال��امات الدولة السلبية أو  بموجبهل يتع�ن ع�� املحكمة النظر �� القضية  . ب

 ال��اما��ا اإليجابية؟ بموجب

أساسا إ�� حماية الفرد من التدخالت التعسفية عند ممارستھ �حقھ �� اح��ام حياتھ ا�خاصة  8املادة  ��دف .3

األسا��ي  الهدف بمثابةاملحكمة  وصفتھي تقليدي، ومراسالتھ. و�تعلق األمر بال��ام سل� مة من�لھوحر  والعائلية،

). وتحمل الدول األطراف ع�� 31، الفقرة )Kroon et autres c. Pays-Bas( ن ضد هولنداكرون وآخرو ( 8ادة ملمن ا

 .األفرادب�ن ، بما �� ذلك 8 حقوق املنصوص عل��ا �� املادةضمان اح��ام ا� يتمثل ��كذلك ال��اما إيجابيا  اعاتقه

األفراد من التدخالت التعسفية للسلطات العمومية، فإ��ا ال تكتفي  حمايةأساسا إ��  ��دف 8املادة  �انت وإذا

حياة ل� متأصلة �� االح��ام الفع��ال��امات إيجابية  تتم إضافة، بل هكذا تدخالت بمطالبة الدول باالمتناع عن

إ��  ترمياعتماد تداب��  تنطوي ع��). و�مكن أن 36 الفقرة، )Lozovyye c. Russie( الزو�� ضد روسياا�خاصة (

إيفا�س ضد  ،انظر ع�� سبيل املثالب�ن األفراد (فيما اح��ام ا�حياة ا�خاصة، ح�ى عندما يتعلق األمر بالعالقات 
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أوال تم إرساؤه  هذا املبدأ ع�� الرغم من أن ،)75الفقرة ]، الغرفة الك��ى [ )Evans c. Royaume-Uni( اململكة املتحدة

 ).)Marckx c. Belgique( قضية ماركس ضد ب�جي�االصادر ��  ا�حكم�� 

االل��امات اإليجابية امللقاة ع�� عاتق أي دولة بموجب االتفاقية مماثلة لتلك املنظمة  لتقييمإن املبادئ املطبقة  .4

واملصا�ح  ةالعام املص�حة، يتع�ن ا�حرص ع�� ضمان التوازن ب�ن �لتا ا�حالت�ناالل��امات السلبية. و��  لتقييم

هامالي�ن ضد ( 8املادة من  ةالثاني الفقرة��  مع مراعاة دور األهداف املنصوص عل��الفرد املع�ي، لاملتعارضة 

-Gaskin c. Royaume( اسك�ن ضد اململكة املتحدةغ، 65الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [ )Hämäläinen c. Finlande( ندافنل

Uni( روش ضد اململكة املتحدة، 42، الفقرة )Roche c. Royaume-Uni( ] وعندما ت�ون 157 الفقرة ،]الغرفة الك��ى .(

التدخل ملقتضيات  امتثالمن  التأكدلمحكمة ل ينب��متعلقة بال��ام سل�ي،  كمةاملعروضة ع�� املح القضية

�ان و  هدف مشروع ويس�� إ�� تحقيقمنصوصا عليھ �� القانون،  �ان ذابمع�ى إ، 8املادة من  ةالثاني الفقرة

 .بالتفصيل املسألةتحليل هذه  وسيجري أدناه�� مجتمع ديموقراطي.  اضرور�

طلب فرض تت محل الن�اعاملص�حة  فيما إذا �انت أهميةاملحكمة  تنظر بال��ام إيجا�ي،  القضيةتعلق عندما ت .5

 صلةالذات  مجموعة من العناصر�ع�ن االعتبار  املحكمة أخذت ،لذلك .د��املاالل��ام اإليجا�ي الذي يطالب بھ 

ع�� ، د��امله العناصر بتقدير مضمون االل��امات اإليجابية امللقاة ع�� عاتق الدول. وتتعلق �عض هذ من أجل

 تھساسية" من حيااأل جوانب ا�"القيم األساسية" أو " حول  التساؤل أو  املص�حة محل الن�اعأهمية  سبيل املثال

ومدى ا��جام  ع�� مصا�ح املع�ي باألمر  الواقع االجتما�� والقانون  فضال عن أثر التعارض ب�نا�خاصة، 

املادة  بموجب�� إطار التقييم املنجز ال�ي تكت��ي أهمية كب��ة  الداخ�� �� النظاماملمارسات اإلدار�ة والقانونية 

وغ��  الواسع، من قبيل الطا�ع عل��ا ع�� الدولة املد��االل��ام اإليجا�ي املزعوم عناصر أخرى بتأث��  وتتعلق. 8

، الفقرة ]الغرفة الك��ى [ )Hämäläinen c. Finlande( هامالي�ن ضد فنلندااملحدد، لهذا االل��ام (و  أو الضيقاملحدد، 

66  .( 

تنفيذ االل��امات اإليجابية امللقاة ع�� عاتقها ل �ة معينةتقدير  سلطة�امات السلبية، تمتلك الدول ع�� غرار االل� .6

. و��ون الهامش هذه السلطة نطاقار لتحديد أخذ مجموعة من العوامل �ع�ن االعتب و�نب��. 8املادة بموجب 

 �خص أو هو�تھ ع�� املحك �حياة�ش�ل خاص بالنسبة  جانب جوهري  ي�ون عندما  مقيداامل��وك للدولة 

ودو�ن ضد اململكة كريست�ن غ؛ 27و 24 الفقرتان، )X et Y c. Pays-Bas( ضد هولندا Yو X انظر ع�� سبيل املثال،(

 Pretty( بر��ي ضد اململكة املتحدة ؛90 الفقرة ،]الغرفة الك��ى [ )Christine Goodwin c. Royaume-Uni( املتحدة

c. Royaume-Uni( ب�ن  إجماعأوسع عندما ال يوجد  السلطة التقدير�ة�ون ت). وع�� العكس من ذلك، 71، الفقرة

أو حول أفضل الوسائل �حماي��ا،  محل الن�اعلمصا�ح النسبية لهمية األ الدول األعضاء �� مجلس أورو�ا حول 

اململكة ضد  Zو Yو X ع�� سبيل املثال، انظر ( حساسةمعنو�ة أو أخالقية  القضية مسائل تث��سيما عندما  ال

ودو�ن كريست�ن غ ؛41 الفقرة ،)Fretté c. France( ضد فر�سا ھفر�تي ؛44الفقرة ، )X, Y et Z c. Royaume-Uni( املتحدة

 السلطة التقدير�ة�ون ت). و 85 ، الفقرة]الغرفة الك��ى ) [Christine Goodwin c. Royaume-Uni( ضد اململكة املتحدة

ا�ح العامة املصا�ح ا�خاصة واملصب�ن  املوازنة �ش�ل عام كذلك عندما يتع�ن ع�� الدولة السهر ع�� ةواسع

)، الفقرة Fretté c. France( ضد فر�سا ھفر�تي( االتفاقيةال�ي تحم��ا  املتضار�ةحقوق مختلف ا�أو ب�ن  املتنافسة

 إيفا�س ضد اململكة املتحدة؛ 49-44الفقرات  ]الغرفة الك��ى [، )Odièvre c. France( أودييفر ضد فر�سا ؛42

)Evans c. Royaume-Uni (] ديكسون ضد اململكة املتحدة ؛77، الفقرة ]الغرفة الك��ى )Dickson c. Royaume-Uni،( 

 ). 94، الفقرة ]الغرفة الك��ى [ )S.H. et autres c. Autriche( ن ضد النمساإس. آش. وآخرو  ؛78الفقرة 
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من حيث يندرج أفعال األفراد  من حماية�� مجال ا� 8املادة ضمان اح��ام الكفيلة ب الوسائلاختيار  إذا �ان .7

ألعمال ا�خط��ة املؤثرة ع�� ا�حقوق األساسية لللدولة، فإن الردع الفع��  السلطة التقدير�ة�� إطار  املبدإ

 ،، يقع عاتق الدول االل��ام اإليجا�يوهكذاجنائية فعالة.  أح�امايتطلب �حياة ا�خاصة، لوا�جوانب ا�جوهر�ة 

تلك  لالغتصاب وتطبيق ةفعليال املعاقبةجنائية لضمان  أح�اماعتماد بمن االتفاقية،  8و 3ن املادت�املتأصل �� 

. و�نب�� ))M.C. c. Bulgarie( . ضد بلغار�ايم. ��من خالل التحقيق واملتا�عات الفعالة ( �� املمارسة العملية األح�ام

 X( ضد هولندا Yو Xع�� وجھ ا�خصوص من حماية فعلية ( الضعيفة�ستفيد األطفال وغ��هم من الفئات أن 

et Y c. Pays-Bas(أوغست ضد اململكة املتحدة ؛27و 24-23 ، الفقرات )August c. Royaume-Uni( (قرار املحكمة) يم.��؛ .

 ، ع�� سبيل املثال،ملزمةاملحكمة �� هذا الصدد أن الدولة  وقضت. )150، الفقرة )M.C. c. Bulgarie( ضد بلغار�ا

اعت��ت املحكمة أن كما ). 49-45الفقرات ، )K.U. c. Finlande( فنلندا ضد�ي. يو. حماية القاصر من التشه�� (ب

والقيام  مخفيةأ�خاص دون ترخيص من أجل تركيب ميكروفونات و�ام��ات  من قبل ةدعيامل شقة اقتحام

�ش�ل ان��ا�ا خط��ة  أفعاال �عد ��ا و�شر تلك الصور لصور �عرض جوانب حميمية من حيا بت�جيالت سر�ة

تلق��ا وال�ي ��ددها ان��ا�ا خط��ا وصر�حا �حيا��ا ا�خاصة، ناهيك عن الرسالة ال�ي  و�التا�� ،للكرامة اإل�سانية

ب�ن  معقولة ة �حفية معروفة وأن هناك عالقةدعياملأن  املحكمة تالحظ عالوة ع�� ذلك،العل�ي.  باإلذالل

 Khadija Ismayilova( ضد أذر�يجان إسماعيلوفاخديجة ( إس�ا��اإ��  ةالهادف تالتدخال ها امل�ي وهذه �شاط

c. Azerbaïdjan( 116، الفقرة .( 

 ،حماية السالمة ا�جسدية للفردب 8امللقى ع�� عاتق الدولة بموجب املادة  نطاق االل��ام اإليجا�ي يمتديمكن أن  .8

)، الفقرة Osman c. Royaume-Uni( ضد اململكة املتحدة عثمان( بفعلية التحقيق ا�جنائي املتعلقة املسائلليشمل 

 Khadija Ismayilova( ضد أذر�يجان إسماعيلوفاخديجة  ؛150الفقرة  )،M.C. c. Bulgarie( . ضد بلغار�اي�� م. ؛128

c. Azerbaïdjan( وارد �� التدخل باملع�ى ال ھ عندما يتخذاملحكمة أن قضت، األخ��ة ). و�� هذه القضية117، الفقرة

أن  املهم للغايةمن  يصبحا�ح�ومة، �شدة  تنتقد حيال �حفية تحقيق يمكن ش�ل سلوك ��ديدي 8املادة 

تحديد مرتكب لال��ديد بالنشاط امل�ي للمدعية و  احتمال ارتباطللتأكد من  بالتحقيقات الالزمةالسلطات  تقوم

 ).120-119ن الفقرتا )Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan( جانخديجة إسماعيلوفا ضد أذر�ياألفعال (

أقل وال�ي من شأ��ا أن �ش�ل خطرا ع�� وذات خطورة املرتبطة بالعالقات ب�ن األفراد  باألفعالفيما يتعلق  .9

إطار قانو�ي  واملتمثل �� وضع وتطبيق 8ادة املامللقى ع�� عاتق الدولة بموجب فإن االل��ام السالمة املعنو�ة، 

. و�مكن األفعال املعنيةجنائية فعالة بخصوص مختلف  أح�ام ال ينطوي دائما ع�� اعتماد يوفر ا�حمايةمالئم 

)، ibidem( نفس املرجع السابقكفيلة بتوف�� حماية �افية ( مدنيةانتصاف  سبلكذلك  يأن �شمل اإلطار القانو�

 )Söderman c. Suède( سوديرمان ضد النمسا؛ 27و 24 )، الفقرتانX et Y c. Pays-Bas( ضد هولندا Yو X ؛47الفقرة 

اإليجابية  اإلل��اماتع�� عاتق الدول �عض  8و 2ن من ناحية أخرى، تلقي املادتا). و 85، الفقرة ]الغرفة الك��ى [

اهيم كيسك�ن ضد إبر  ؛69-63)، الفقرات Vasileva c. Bulgarie( ا�حق �� ال�حة (فاسيليفا ضد بلغار�ا�� مجال 

 ). 61، الفقرة )İbrahim Keskin c. Turquie( تركيا

السلطة تحديد ل ، ال�ي تكت��ي أهمية خاصة8املادة املنبثقة عن اإلجرائية  اإلل��اماتاملحكمة أيضا  أو�حت .10

عطيت �لما�� االعتبارات التالية: كمة إحتند تحليل املة الطرف. ويسللدول ةامل��وك التقدير�ة
ُ
السلطات  أ

االتفاقية، يتع�ن فحص الضمانات اإلجرائية تحميھ التأث�� ع�� اح��ام حق  امن شأ��ة �تقدير  سلطةالوطنية 

�ا لتأكد من أن الدولة املد�� عل��ا لم تحدد اإلطار التنظي�ي بطر�قة تتجاوز سلط�املتاحة للفرد من أجل ا
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

ع�� أي شرط إجرائي صر�ح،  8املادة  تنطوِ لم  ح�ى وإن، للمحكمة ةالثابت ةالقضائي لالج��ادات وفقاالتقدير�ة. 

مصا�ح الفرد املحمية بموجب هذه  ع�� النحو الواجب ح��معملية اتخاذ القرار عادلة وأن ت�ون ن تينب�� أ

 Tanda-Muzinga( ا ضد فر�ساموز�نغ-تاندا ؛76)، الفقرة Buckley c. Royaume-Uni( وك�� ضد اململكة املتحدةباملادة (

c. France ( ضد أوكرانيا م. س. ؛68)، الفقرةM.S. c. Ukraine( إشراك). و�جب ع�� وجھ ا�خصوص 70، الفقرة 

 ).63، الفقرة )Lazoriva c. Ukraine( (الزور�فا ضد أوكرانيا �� هذه العملية د��امل

 

 لقانون"؟عليھ �� ا منصوصاالتدخل " �انسل�ي، هل �� حال االل��ام ال . ت

 ا�خاصةحياتھ سلطة عمومية �� حق �خص �� اح��ام لتدخل �ل �� مناسبات عديدة أن أكدت املحكمة  .11

حسب، ف الوط�ياح��ام القانون  تفرض هذه العبارةمنصوصا عليھ �� القانون". وال ومراسالتھ يجب أن ي�ون "

 ادة القانون (هالفورد ضد اململكة املتحدةتما��ى مع سيجودة القانون، الذي ينب�� أن يأيضا  �شملبل 

)Halford c. Royaume-Uni( 49، الفقرة.( 

 ن ضد اململكة املتحدةسيلفر وآخرو ( �اٍف  �ش�ل متوقعة ومتاحةو وا�حة  الوطنيةأن ت�ون التشريعات  يجب .12

)Silver et autres c. Royaume-Uni اد من ح�ى يتمكن األفر قابلة للتنبؤ بدرجة �افية أن ت�ون  ). و�جب87)، الفقرة

 سياقالسلطة التقدير�ة امل��وكة للسلطات العمومية. ��  نطاقأن تحدد بدقة  التصرف طبقا للقانون، و�جب

املحكمة أنھ من الضروري أن ت�ون صياغة القانون وا�حة بما يكفي ليفهم  رأتمثال،  تداب�� املراقبة السر�ة

الشروط ال�ي تخول ف��ا للسلطة العمومية ال�جوء إ�� مثل هذه التداب�� و  الظروف �ش�ل �اٍف ا�جميع 

-Vukota( بوجيتش ضد سويسرا-فو�وتا). و�� قضية 68، الفقرة )Shimovolos c. Russie( (شيموفولوس ضد روسيا

Bojić c. Suisse( ، ��ل��ا املراقبة ال�ي استندت إ األح�امضوح ودقة لعدم و  8وجود ان��اك للمادة خلصت املحكمة إ

 ة بطلب من شركة التأم�ن �عد حادثة س��.دعيامل ضعت تح��االسر�ة ال�ي وُ 

يجب أن ، �� الواقعلسلطات العمومية. وال�ي تمارسها االسلطة التقدير�ة  نطاق�سري معيار الوضوح أيضا ع��  .13

ممارسة السلطة التقدير�ة �� القطاع املع�ي من أجل  إ�� نطاق وطرق  بوضوح �اف الوطنيةالتشريعات  �ش�� 

بييشوفيتش ضد مجتمع ديموقراطي ( �� إطار سيادة القانون داخلمن ا�حماية املطلو�ة  تأم�ن ا�حد األد�ى

ف��ا املحاكم الوطنية  طبقت قضية أول ��  املد�� قضيةأن ت�ون ). 212رة ، الفق)Piechowicz c. Pologne( ابولند

 قانون
ً
 معين ا

ً
، ال يجعل ذي الصلةلقانون األورو�ي ا لتفس��خ��ة رأي محكمة العدل األورو�ية وطلبت هذه األ  ا

ر��ي (ساتا�ونان ماركينابو  متوقعغ��  وأ ا�عسفي الوطنيةاملحاكم  من قبل تشريعال وتطبيق هذا تفس�� 

]، الفقرة الغرفة الك��ى ) [Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande( وساتاميديا أوي ضد فنلندا

150 .( 

مصط�حات  الوط�ي عالتشريأن �ستعمل منصوص عليھ �� القانون" عبارة " فيما يتعلق بقابلية التنبؤ، �ع�ي .14

لسلطة العمومية ال�جوء لتداب�� لظروف والشروط ال�ي تخول لل ��ا�ال الفهم�جميع ل ح�ى يتس�ى للغاية وا�حة

الغرفة () Fernández Martínez c. Espagne(املحمية بموجب االتفاقية (فرنانديز مارتين�� ضد إسبانيا  همحقوقتمس 

 Slivenkoالتفيا (�� قضية سليفين�و ضد . التأكيدال �ع�ي بالضرورة  قابلية التبنؤ ). غ�� أن 117)، الفقرة الك��ى 

c. Lettonie( ] بالتأكيد ع�� التبنؤ بدرجة معقولة ادراتكن قباألمر  املحكمة أن املعنيات اعت��ت]، الغرفة الك��ى ،

دو�س�ا  قضيةكذلك  انظر القانون (ب بأ��ن مشموالت،  قانون�نخ��اء استشارة ع�� االستعانة بع�� األقل 
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)، 171الفقرة  ]،الغرفة الك��ى [ )Dubská et Krejzová c. République tchèque( ا�جمهور�ة التشيكيةوكر�جزوفا ضد 

 د��امل). وتجدر اإلشارة أيضا أن مهنة 107(الفقرة  حول هذه النقطة تأكيد مطلق توقعكن وأنھ لم يكن من املم

 يةالتبعات القانون توقعع�� قدرة املع�ي  إ�� إشارة أل��ا توفريمك��ا أن ت�ون عامال يجب أخذه �ع�ن االعتبار 

 ).55، الفقرة )Versini-Campinchi et Crasnianski c. France( راسنيا�س�ي ضد فر�سا�امبين��ي وك-فرسينيي( ألفعالھ

. 8املادة  املنبثقة عنحقوق املعني�ن  اح��ام وجود ضمانات مالئمة كفيلة بضمان أيضا الشرعيةمبدأ قت��ي ي .15

ضمان إيجابية ��دف إ��  ال��اماتا�خاصة وا�حياة  العائليةدولة �� حماية ا�حياة �شمل مسؤولية غالبا ما و 

أن  ، ع�� سبيل املثال،. واعت��ت املحكمة8ع�� الصعيد الوط�ي ل�حقوق املكفولة بموجب املادة  مالئمة مراعاة

 اان��ا� ، �عت�� ا بتصو�ر طفلة عار�ةيقوم سر� ة ملن جنائيا�تا�عة املوا�حة �� القانون الوط�ي �سمح ب أح�امغياب 

، الفقرة ]الغرفة الك��ى ) [Söderman c. Suède( ل�حق �� ا�حياة ا�خاصة للمعنية باألمر (سوديرمان ضد السو�د

117.( 

 يكت��يال يجب أن فدقيقة بما يكفي،  حدوث الوقائععند  مول بھاملع الوط�يالقانون  ونص�انت روح  إذاح�ى  .16

غ�� منطقي �ش�ل ج��، و�التا�� غ�� طا�عا القضية  ع�� ظروفالصلة  يذ بندوتطبيق املحاكم الوطنية لل تفس��

ثال، م )Altay c. Turquie (n° 2)( )2(رقم . و�� قضية ألطاي ضد تركيا 2الفقرة  8املادة باملع�ى الوارد ��  قابل للتنبؤ 

 ).57الواردة �� االتفاقية (الفقرة  شروط الشرعية لم �ستوف الوط�ي للبند املوسع التفس��املحكمة أن  قضت

وجود ان��اك �� القانون" لتخلص إ��  منصوصا عليھ" لم يكن محل الن�اعأن التدب��  تب�نيكفي للمحكمة أن  .17

"هدف  �س�� إ�� تحقيقالتدخل  النظر فيما إذا �ان ذلك و�التا��، ليس من الضروري من االتفاقية.  8للمادة 

س�ا ولس ؛46)، الفقرة M.M. c. Pays-Bas( �� مجتمع ديموقراطي" (م.م. ضد هولندا ا"ضرور� �انمشروع" أو 

 ا وروسياوف). و�� قضية موز�ر ضد جمهور�ة مولد129، الفقرة )Solska et Rybicka c. Pologne( ور�بي�ا ضد بولندا

)Mozer c. République de Moldova et Russie( ] جود قاعدة و املحكمة أنھ �غض النظر عن  اعت��ت، ]الغرفة الك��ى

املنصوص  الشروط األخرى التدخل لم يح��م  ذلك فإن ،ھحقوق� د��املممارسة  ��لتدخل تؤسس لقانونية 

 ).196(الفقرة  2الفقرة  8�� املادة  عل��ا

 

 هدف مشروع؟ تحقيقل التدخل س��هل  . ث

ال�ي تكفلها هذه حقوق ا�ت��ر التدخل �� ممارسة  قداألهداف املشروعة ال�ي قائمة  8املادة من  2د الفقرة حدت .18

 ، الدفاع عنللدولةة االقتصادي الرفاهية العامة،سالمة لألمن الوط�ي، ال املادة: يجب أن ي�ون التدخل "ضرور�ا

". وحر�ا��م الغ�� ، أو حماية حقوق العامة اآلدابحماية ال�حة العامة أو ، ا�جنائية ومنع ا�جرائمالنظام 

باملع�ى  عند التحقق من وجود هدف مشروع ت�ون موجزةممارس��ا يجب أن  والحظت املحكمة، مع ذلك، أن

، ]الغرفة الك��ى [ )S.A.S. c. France( من االتفاقية (س.أ.س ضد فر�سا 11إ��  8املواد  منالوارد �� الفقرات الثانية 

هدف مشروع (موز�ر ضد  تحقيقل �س���ان أن تثبت أن التدخل  املد�� عل��ا لدولةل و�نب��). 114الفقرة 

 ).194، الفقرة ]الغرفة الك��ى [ )Mozer c. République de Moldova et Russie( جمهور�ة مولدوفيا وروسيا

أنھ يمكن ت��ير التداب�� ا�خاصة بال�جرة بالدفاع عن الرفاهية االقتصادية  ع�� سبيل املثال اعت��ت املحكمة .19

 الس�انالنظام، بحكم كثافة ع�� ظ احفبا� بدال من ت��يرها، 8املادة من  2للبالد، باملع�ى الوارد �� الفقرة 

). كما اعت��ت أن الدفاع عن 26، الفقرة )Berrehab c. Pays-Bas( ضد هولندا (برحاب وضرورة تنظيم سوق العمل
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، الك��ى  للمشاريع ا�ح�وميةوحر�ا��م من األهداف املشروعة  الغ�� الرفاهية االقتصادية للبالد وحماية حقوق 

، الفقرة ]الغرفة الك��ى [ )Hatton et autres c. Royaume-Uni( تون ضد اململكة املتحدةهاات (توسيع أحد املطار  مثل

121.( 

�عت�� أن  املد�� عل��ا، أخذت املحكمة �ع�ن االعتبار أن الدولة ةالعام األماكنالنقاب ��  ارتداءبخصوص حظر  .20

، باعتبار أنھ الغ��ع��  النقاباال�غالق الذي يفرضھ أن  ، بالتا��،وأقرت التفاعل االجتما����  امهم اجھ دور للو 

�� التواجد �� فضاء اجتما�� �سهل  الغ�� �حق  ان��اك� املد�� عل��ا لدولةا ينظر إليھ من طرفيخفي الوجھ، 

 ).122، الفقرة ]الغرفة الك��ى [ )S.A.S. c. France( ضد فر�سا .(س.أ.سمعا العيش 

لت��ير  ةإشار املحكمة أن ا�ح�ومة لم تقدم أي  الحظت، )Toma c. Roumanie( �� قضية طوما ضد رومانيا .21

يكن م أن هذا األمر ل ع�� الرغم مناعتقالھ،  عند �خص الُتقطتبنشر صور �حفي�ن ال��خيص املمنوح ل

 ).92(الفقرة  ةالعام بالسالمة مرتبطأي هدف ب م��را

 

 �� مجتمع ديمقراطي"؟ االتدخل " ضرور� �انهل  . ج

ح املوازنة ب�ن مصا�ب ،ا �� مجتمع ديمقراطي""ضرور� 8ملادة اان��اك  إن �انمن أجل تحديد  ،املحكمة تقوم .22

"ضروري" ال  مصط�حسابق �� هذا املوضوع أن  تار��� حكم��  وأو�حت املحكمة. د��املالدولة العضو وحق 

أو "معقول" أو "مناسب"، بل ينطوي "مفيد"  لمث مصط�حاتال�ي نجدها ��  نفس املرونة �� هذا السياق يحمل

، �� املقام األول، لسلطات الوطنيةع�� ا و�تع�نالتدخل. ل�جوء إ�� ذلك وجود "حاجة اجتماعية م�حة"  ع��

مع ذلك، و  .سلطة تقدير�ة� املتعاقدةالدول  �� حقيقة هذه ا�حاجة امل�حة ل�ل قضية؛ و�التا��، تحتفظ النظر 

ا �� مجتمع ضرور�ي�ون املساس بحق مح�ي بموجب االتفاقية "ملراقبة املحكمة. وح�ى  ايبقى قرارها خاضع

يجب أن يتناسب مع الهدف املشروع املنشود ، خصائصھكإحدى تاح االنفو �سوده التسامح  ديمقراطي"

 ).53-51 )، الفقراتDudgeon c. Royaume-Uni( ون ضد اململكة املتحدة(دودجي

النظر  ينب��مجتمع ديمقراطي"،  "ضرور�ة �� التداب�� محل الن�اع ما إذا �انتتحديد املحكمة الحقا أنھ ل قضت .23

 املتخذةالتداب�� ما إذا �انت افية و و� ذات صلةلت��يرها  املقدمةاألسباب  ما إذا �انتوفحص  ك�لالقضية  ��

). وأو�حت كذلك أن مفهوم 94الفقرة ، )Z c. Finlande( مع األهداف املشروعة املنشودة (ز. ضد فنلندا تناسبت

سيما متناسبة مع  ع�� تدخل مب�ي ع�� حاجة اجتماعية م�حة، وال ينطوي  8املادة "الضرورة" باملع�ى الوارد �� 

�� مجتمع  االتدخل "ضرور� ما إذا �انالهدف املشروع املنشود. وتأخذ املحكمة �ع�ن االعتبار من أجل تحديد 

إثبات وجود مطالبة ب الدولة املد�� عل��ا إال أنللسلطات الوطنية،  ةامل��وك ير�ةالسلطة التقد ،ديمقراطي"

). 212، الفقرة )Piechowicz c. Pologneبييشوفيتش ضد بولندا (وراء التدخل ( �امنة حاجة اجتماعية م�حة

 
َّ
، ]الغرفة الك��ى [) Paradiso et Campanelli c. Italieني�� ضد إيطاليا (باراديزو و�امبارت املحكمة �� قضية وذك

 .�ةالتقدير  بالسلطةاملتعلقة  التوج��ية) باملبادئ 184-179الفقرات 

، من لمحكمة أنھل ةالقضائي االج��اداتيتب�ن من وطنية، العامة املتخذة من طرف ح�ومة  التداب�� بخصوص  .24

ال�ي انبثق ع��ا التدب��. ا�خيارات التشريعية  أوال دراسة لمحكمةل ينب�� عام، تدب�� أجل تحديد مدى تناسب 

ع�� املستوى الوط�ي أهمية خاصة ��  املنجز  التدب��لضرورة  االستعراض التشري�� والقضائي جودةوتكت��ي 

 اإلجرائيةالضمانات  فحص و�نب��. ةاملالئم السلطة التقدير�ةتطبيق ب يتعلق � ذلك ما� بماهذا الصدد، 
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. ة�التقدير  اسلط��إطارا تنظيميا يتجاوز  ضعت لماملد�� عل��ا  الدولة ما إذا �انتتحديد  من أجلللفرد  املتاحة

ال�ي أسفرت عن تداب�� عملية صنع القرار  ما إذا �انتو�جب ع�� املحكمة، ع�� وجھ ا�خصوص، البحث �� 

 .A.-M.V( م.ف. ضد فنلدا-(أ. 8ع�� النحو الواجب مصا�ح الفرد املشمولة بحماية املادة ت اح��مو  عادلة التدخل

c. Finlande( 84-82، الفقرات.( 

 

 وال��اأخرى من االتفاقية و�روتوك أح�امالعالقات مع  . ح

ن دع�املتمتلك املحكمة اختصاص التكييف القانو�ي لوقائع القضايا، وال �عت�� نفسها ملزمة باعتماد تكييفات  .25

جمهور�ة  ميتو�� ضد ؛65)، الفقرة Soares de Melo c. Portugal( أو ا�ح�ومات (سورا�س دي ميلو ضد ال���غال

دي ضد مكر� ؛49)، الفقرة ”Mitovi c. “L’ex-République yougoslave de Macédonieالسابقة (اليوغسالفية مقدونيا 

 ا�جمهور�ة التشيكيةن ضد يل�ا وآخرو هاف ؛41، الفقرة )Macready c. République tchèque( ا�جمهور�ة التشيكية

)Havelka et autres c. République tchèque( املادة أو املواد ال�ي يجدر االستناد إل��ا املحكمةتقرر �التا��، ). و 35، الفقرة 

 ).  114، الفقرة ]الغرفة الك��ى [ )Radomilja et autres c. Croatie( ن ضد كرواتيارادوميليا وآخرو ( الش�اوى ث �� للب

 

 ا�حياة ا�خاصة والعائلية .1

2 (حظر التعذيب) 3واملادة  1 (ا�حق �� ا�حياة) 2املادة  . أ
 

ل��امات اإليجابية فإن االآخر�ن، أ�خاص  من أفعالحماية السالمة ا�جسدية واملعنو�ة للفرد ب فيما يتعلق .26

 8أخرى بموجب املادة  و�� قضايا 3أو املادة  2بموجب املادة  �� �عض القضايا – امللقاة ع�� عاتق السلطات

إطار قانو�ي مالئم �� املمارسة  واجب وضع وتطبيق تتضمن قد – 3باالق��ان باملادة أو  بمفردهامن االتفاقية، 

سوديرمان ضد  انظر من ب�ن قضايا أخرى قضية(العملية يوفر ا�حماية من أعمال العنف ال�ي قد يرتك��ا أفراد 

 ).ا�ورة ف��واملراجع املذ 80، الفقرة ]الغرفة الك��ى [ )Söderman c. Suède( السو�د

أنھ من املهم أن �ستفيد ع�� سبيل املثال  8و 3ذات الصلة باملادت�ن  اج��ادا��ا القضائيةأشارت املحكمة ��  .27

 لل��ديد والعق�� البد�ي همرفاه يتعرضداخل املجتمع من حماية الدولة عندما  الضعيفةاألطفال و�قية الفئات 

 Tlapak et autres( ن ضد أملانياتالباك وآخرو  ؛74، الفقرة )Wetjen et autres c. Allemagne( ن ضد أملانياو�تج�ن وآخرو (

c. Allemagne( 87، الفقرة .( 
َّ
 يبلغ يمكن أن بدنيةض األبناء لعقو�ات أن �عر�بالقضيت�ن �لتا �� رت املحكمة وذك

 Wetjen et autres( ن ضد أملانياو�تج�ن وآخرو ( 3تفعيل مقتضيات املادة ا�حد األد�ى ل�خطورة املطلوب من أجل 

c. Allemagne ( ن ضد أملانيا؛ تالباك وآخرو 76)، الفقرةTlapak et autres c. Allemagne( خطر ألي وملنع). 89، الفقرة 

 األعضاء من االتفاقية، أقرت املحكمة أنھ من األفضل أن تحظر الدول  3املعاملة باملع�ى الوارد �� املادة  لسوء

نفيذ هذا ا�حظر عن ، يجب ت8املادة قتضيات مل ومن أجا االمتثال األطفال. تجاه البدنيةجميع أش�ال العقو�ات 

ن ضد نظر�ة (و�تج�ن وآخرو  يس مجرد حمايةة ملموسة وفعلية، لمتناسبة �غية ضمان حماي تداب��  طر�ق

   )article 2 (droit à la vie)(ا�حق �� ا�حياة) ( 2انظر الدليل املتعلق باملادة . 1
  قيد اإلعداد حاليا. –حظر التعذيب) ( 3دة انظر الدليل املتعلق باملا .2
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)، Tlapak et autres c. Allemagne؛ تالباك وآخرون ضد أملانيا (78-77ان )، الفقرتWetjen et autres c. Allemagne( أملانيا

 ).91-90الفقرتان 

يقع ضمن  فقد، 3�� ضروب املعاملة املحظورة بموجب املادة ما  تدب�� يندرجعندما ال املحكمة أيضا أنھ  قضت .28

، فيما يتعلق بالتفتيش 43، الفقرة )Wainwright c. Royaume-Uni( رايت ضد اململكة املتحدةو (و�ن 8املادة  نطاق

 ال�ي ال تصل خطور��ا إ��ظروف االحتجاز أحيانا حماية مرتبطة ب 8املادة ). وع�� وجھ ا�خصوص، تمنح البد�ي

 ال�ي ش�ل ف��ا). و�� القضايا 63، الفقرة )Raninen c. Finlande( (رانين�ن ضد فنلدا 3املادة  ملطلو�ة ��ا�خطورة ا

غالبا ، لظروف االحتجاز السيئةأحد العناصر املحددة  ب�ن املرحاض و�قية الزنزانة تفصل غياب مساحة �افية

ن )، الفقرتاSzafrański c. Pologne( افرا�س�ي ضد بولنداز من االتفاقية (س 3وجود ان��اك للمادة بأقرت املحكمة ا م

ال إ�� استعم د��امل، أقرت املحكمة أن اضطرار زافرا�س�ي ضد بولندا�� املقابل، �� قضية سو). 38و 24

وأن  ا�خصوصيةاملراحيض بحضور معتقل�ن آخر�ن أدى إ�� حرمانھ �� حياتھ اليومية من ا�حد األد�ى من 

من االتفاقية  8دة ، وهو بذلك ان��اك للما�� هذا الشأن اإليجا�ي بال��امها فشلت �� الوفاءالسلطات الوطنية 

 ).41-39 (الفقرات

االتفاقية موجب � وارد ��ذا املع�ى ضمن ا�حقوق املكفولة بأن ا�حق �� ال�حة غ� من رغمو�املثل، وع�� ال .29

 ،8و 2و�روتو�وال��ا، تقع ع�� عاتق الدول األطراف مجموعة من االل��امات اإليجابية املتفرعة عن املادت�ن 

 مالئمةاعتماد تداب�� باملستشفيات العمومية وا�خاصة  ة تلزمتنظيمي الئحةحيث يتع�ن عل��ا من جهة وضع 

ِ ل توف�� إجراءومن جهة أخرى  ،ة السالمة ا�جسدية للمر��ى�حماي
ّ
��م عند االقتضاء �حايا األخطاء الطبية يمك

 باملساسعندما يتعلق األمر  8املادة  أح�امل��امات عن اال هذه وتنبثقج�� الضرر. � ا�حصول ع�� �عو�ضات من

 Vasileva( (فاسيليفا ضد بلغار�ا 2ب�ن �� املادة كما هو م ض ا�حق �� ا�حياة إ�� ا�خطر عرِّ �ُ ال  لسالمة ا�جسديةبا

c. Bulgarie( إبراهيم كيسك�ن ضد تركيا69-63، الفقرات ، )İbrahim Keskin c. Turquie( 61، الفقرة.( 

زعومة بخصوص ا�حق �� ا�حياة، املن��ا�ات اال تحقيق فع�� حول  جراءبإاإلجرائي  االل��اميمكن أن يتعارض  .30

 ا(سولس�ا ور�بي�ا ضد بولند 8، مع �عض االل��امات امللقاة ع�� عاتق الدولة طبقا للمادة 2بموجب املادة 

)Solska et Rybicka c. Pologneاملتطلباتضمان التوازن ب�ن ملزمة بالسلطات الوطنية  و�عت�� ). 119-118ن )، الفقرتا 

(املكفول  والعائليةاح��ام ا�حياة ا�خاصة  �� حقا�حماية �و  ،من جهة 2املتعلقة بالتحقيق الفع�� طبقا للمادة 

قضية سولس�ا  و�علقت). 121من جهة أخرى (الفقرة  فع��،) لأل�خاص املعني�ن بالتحقيق ال8بموجب املادة 

 دعوى ضد إرادة ذو��م �� إطار  أ�خاص متوف�نباستخراج رفات ) Solska et Rybicka c. Pologne(ا ور�بي�ا ضد بولند

نتيجة استخراج الرفات. و  أمر  تناسبمراقبة ب �سمحآلية  ع�� ينصحي��ا  البولنديقانون ال. ولم يكن ةجنائي

(الفقرات  8ش�ل ان��ا�ا للمادة ا عليھ �� القانون" و منصوص"لم يكن خلصت املحكمة إ�� أن التدخل لذلك، 

126-128.( 
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 3(ا�حق �� محاكمة عادلة) 6املادة  . ب

ا وثيًقا با�حقوق واملص 8يرتبط ا�جانب اإلجرائي للمادة  .31
ً
 .من االتفاقية 6املادة  املحمية بموجبا�ح ارتباط

حقوق وواجبات ذات طا�ع  "لالحتجاج �شأن "محكمة�حق �� ا"يتمثل �� ، ضماًنا إجرائًيا 6املادة  منحتو�الفعل، 

عالوة ع�� اق��انھ ، اءات اإلدار�ة وكذلك القضائيةاإلجر  8ملادة با املرتبط الشرط اإلجرائي�غطي ، �� ح�ن مد�ي"

العائلية من ب�ن أمور أخرى (طابيت غاس�ا و د. ضد ألوسع املتمثل �� ضمان االح��ام العادل ل�حياة الهدف اب

؛ 112 الفقرة، )Bianchi c. Suisse( سويسرا ي ضدبيا��� ؛113-111الفقرات، )Tapia Gasca et D. c. Espagneإسبانيا (

-B. c. Royaume( اململكة املتحدة ب. ضد ؛ 91 الفقرة، )McMichael c. Royaume-Uni( اململكة املتحدة ائي ضد�ميمك

Uni ،( اململكة املتحدةضد  غولدر  ؛65-63الفقرات )Golder c. Royaume-Uni(الهدف لفرق ب�ن إن ا). 36 ، الفقرة

 بحسب، 8املادة  املنصوص عل��ا �� ضماناتالاملتو�� من  والغرض 6من املادة  1املنشود من ضمانات الفقرة 

. O قضية (قارن مع املادت�ن هات�ن من مادة�ل  بموجبالوقائع  مجموعة مماثلة منالنظر �� ي��ر قد ، لظروفا

، )Golder c. Royaume-Uniغولدر ضد اململكة املتحدة ( ؛67-65الفقرات  ،)O. c. Royaume-Uni( اململكة املتحدة ضد

 ي ضدبيا���؛ 41)، الفقرة Macready c. République tchèque( ور�ة التشيكيةا�جمه؛ مكر�دي ضد 45-41الفقرات 

 ).113الفقرة  ،)Bianchi c. Suisse( سويسرا

، قررت 8و 6دعون إ�� املادت�ن استند املوحيث  العائلية�حياة طوي ع�� ��ديد ل�انت تنال�ي  القضايا�� �عض   .32

 ت�ون  أن 8يتطلب ا�جانب اإلجرائي من املادة ، . وفًقا للمحكمة8املادة  بموجبالوقائع فقط  البث ��املحكمة 

ال�ي تحم��ا صا�ح ع�� النحو الواجب، امل، وأن تح��مإ�� تداب�� التدخل عادلة  ال�ي تف��يعملية صنع القرار 

 ال���غال سانتوس نون�� ضد ؛65)، الفقرة Soares de Melo c. Portugal( ال���غال سواريس دي ميلو ضدهذه املادة (

)Santos Nunes c. Portugal ( ا�جمهور�ة التشيكية هافيل�ا وآخرون ضد ؛56)، الفقرةHavelka et autres c. République 

tchèque ا�جمهور�ة التشيكية ( ال ضدوواوالوفا  ؛35-34)، الفقرتانWallová et Walla c. République tchèque(الفقرة ، 

-McMichael c. Royaume( اململكة املتحدة ل ضدائيي�مكم ؛56 ، الفقرة)Kutzner c. Allemagne( أملانيا �وتزنر ضد ؛47

Uni ومدة صنع القرار  طر�قة، 8املادة  بموجبلهذا السبب، يمكن أن ترا�� املحكمة أيًضا، ). 56)، الفقرة

�جب ع�� الدولة و  ).41)، الفقرة Macready c. République tchèque(مكر�دي ضد ا�جمهور�ة التشيكية (عملية ال

 Santos Nunesسانتوس نونيس ضد ال���غال ( ن (�يجمع شمل الوالد والطفل املعنالكفيلة بأيًضا اتخاذ التداب�� 

c. Portugal 56)، الفقرة.( 

، ع�� �� غضون أجل معقول لقضية ا�عقاد جلسة االستماع بعرفة امل، أن املثال اعت��ت املحكمة، ع�� سبيل .33

املتطلبات اإلجرائية املستمدة  ضمنأيًضا  تندرج، من االتفاقية 1، الفقرة 6ملادة النحو املنصوص عليھ �� ا

 بموجب املحكمة نظرت فضال عن ذلك، ).92الفقرة  ،)Ribić c. Croatie(ر�بيتش ضد كرواتيا ( 8ضمنًيا من املادة 

 جمهور�ة" ميتو�� ضد�� ز�ارة ابنتھ ( د��املبحق وحدها �� ش�وى تتعلق �عدم تنفيذ قرار يتعلق  8املادة 

). و�املثل، قررت 49 الفقرة )،”Mitovi c. “L’ex-République yougoslave de Macédonie" (اليوغوسالفية السابقة مقدونيا

 وضعف ا�جهود ال�ي تبذلهاقاعس الدولة ، �� توحدها 8تنظر، ع�� ضوء املادة أن  املحكمة �� قضية،
ً
، فضال

(سانتوس نونيس ضد  حضانة طفلھ �د�املمنح القرار ب إ�� تنفيذ الهادفالطول املفرط ملدة  اإلجراء عن 

 ).56-54)، الفقرات Santos Nunes c. Portugalال���غال (

 ).volet pénal( ا�جانب ا�جنائي و )volet civil( ا�جانب املد�ي - (ا�حق �� محاكمة عادلة) 6املادة  حول ل ئدال ال انظر  3
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

 30/04/2019تحديث بتار�خ  18/162 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان

بموجب املادة  ال�ي رفعها املدعون ش�وى الأن  املحكمة ف��ا اعت��تال�ي  القضايا�� العديد من  ،فضال عن ذلك .34

 الش�وى  مستوعبة ��األو��  الش�وى  أناملحكمة  قضت، 8صلة بتلك املقدمة بموجب املادة ال�انت وثيقة  6

 Diamante et�يليشيو�ي ضد سان مار�نو (؛ ديامانت و 69)، الفقرة Anghel c. Italie(آ�غل ضد إيطاليا ( الثانية

Pelliccioni c. Saint-Marin ؛ �وتزنر ضد أملانيا (151)، الفقرةKutzner c. Allemagne) ؛ البيتا ضد إيطاليا(Labita c. Italie (

ليس من أنھ املحكمة  وقررت)، G.B. c. Lituanieو�� قضية ج. ب. ضد لتوانيا ( ).187الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [

 النظر �� إطار��  ،ا خلصتأل�� 1، الفقرة 6لنظر �ش�ل منفصل �� ما إذا �ان هناك ان��اك للمادة ا الضروري 

 ).113 (الفقرةا�حقوق اإلجرائية للمدعية تم اح��امها  إ�� أن ،8املادة  بموجب ةدعياملش�اوى 

  تقد أقام طنيةت املحكمة الو ، نظرت املحكمة فيما إذا �ان)Y. c. Slovénie( "ضد سلوفينيا Y"قضية � � .35
ً
توازنا

 ب�ن حماية حق 
ً
  ،حقوق الدفاع ا�خاصة بامل��م��ن ة �� اح��ام حيا��ا ا�خاصة وسالم��ا ال�خصية و دعياملعادال

 ).116-114تعلقة بادعاءات االعتداء ا�جن��ي (املواد مئية جنادعوى ��  ة من قبل امل��مدعياملأثناء استجواب 

ع��  ة املبذولةاالستثنائي ا�جهود أن تثبتالسلطات  ع�� يجب، ص مع طفلھ�عالقة �خ القضايا املرتبطة��   .36

، الذي �عت�� هذا االل��امإن بحكم األمر الواقع.  �سو�ة املسألة إ�� يؤديألن مجرد مرور الوقت قد  وجھ السرعة

 
ً
من  1قرة ، الف6ول كما هو مطلوب بموجب املادة معق أجلقضية خالل ييم ما إذا تم النظر �� تقلحاسما

 Süß(زوس ضد أملانيا ( 8املتطلبات اإلجرائية املستمدة ضمنًيا من املادة ضمن أيضا يندرج ، االتفاقية

c. Allemagne ؛ سلتومبالد ضد السو�د (100)، الفقرةStrömblad c. Suède ؛ ر�بتش ضد كرواتيا (80)، الفقرةRibić 

c. Croatie 92)، الفقرة.( 

طبيعة العالقة ب�ن  رجحت ،56و 52-47الفقرات ، )Altay c. Turquie (n° 2)) (2قضية ألطاي ضد تركيا (رقم ��  .37

ل املحامي  ِ
ّ
�� تقييم املحكمة ملسألة ما  الكفة �ش�ل مهم –ا�حياة ا�خاصة"  "ضمن مفهومال�ي تندرج  –واملو�

��  املفروض ع�� حقھ �� التواصل �سر�ة مع محاميتھ تقييدال��  د��املمن خاللھ إذا �ان اإلجراء الذي طعن 

 .)68(الفقرة  6من املادة  ي"ملد�ا" ال�جن يندرج ضمن ا�جانب
 

 

 4ين)والد والضم�� حر�ة الفكر ( 9املادة  . ت

املحكمة أن  اعت��ت، 9محمية �ش�ل أسا��ي بموجب املادة والدين  والضم�� ع�� الرغم من أن حر�ة الفكر  .38

نطاق أن يندرج أيضا ضمن يمكن متعلقة باملعتقدات الدينية والفلسفية ال�خصية  معلوماتالكشف عن 

املعتقدات تخص �عض ا�جوانب األك�� حميمية من ا�حياة ا�خاصة (فو�ج��و هذه من االتفاقية، ألن  8املادة 

 إلزامأن  قضت املحكمةحيث  ،98 لفقرة، ا]الغرفة الك��ى ) [Folgerø et autres c. Norvège(وآخرون ضد الن�و�ج 

ان��اك للمادة  إ�� يؤدييمكن أن ��و�د املدرسة بمعلومات مفصلة حول معتقدا��م الدينية والفلسفية باآلباء 

 .)يةزاملاإل لهذه خاضع�ن القضيةاآلباء �� هذه  ح�ى وإن لم يكن، 8

 

 )حر�ة التعب��( 10املادة  . ث

املحكمة أن  �عت�� �ن ا�حق �� اح��ام ا�حياة ا�خاصة وا�حق �� حر�ة التعب��، ب املوازنةال�ي تتطلب  القضايا��  .39

 8املادة  بموجب، ��اة علعروضاملنتيجة الطلب ال يمكن أن تختلف من حيث املبدأ حسب ما إذا �انت القضية 

 )article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion)( والدين) والضم��  (حر�ة الفكر 9املادة  �شأن دليلالانظر   4
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

قام لذي ، من قبل الناشر ا10املادة  بموجب، أو تقر�رال�خص موضوع ال طرفمن  متقّدِ قد  ،من االتفاقية

ع�� قدم املساواة (�وديرك وهاشيت فيليبا���ي شر�اء ضد فر�سا  �نا�حق ينب�� اح��ام هذين�� الواقع،  .نشرهب

)Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France] ( ماركينابور��ي أوي  ؛ ساتا�ونان 91]، الفقرةالغرفة الك��ى

 123الفقرة ،]الغرفة الك��ى [ )Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlandeوساتاميديا أوي ضد فنلندا (

-Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie؛ مجلس ا�جالية اإلسالمية �� بر�ش�و ضد البوسنة والهرسك (

Herzégovine(] من حيث املبدأ ��  ةمماثل �ةالتقدير  السلطة�ون تينب�� أن ومن ثم،  ).77الفقرة   ،]الغرفة الك��ى

ذات  قضايا ساهمة �� مناقشة� امل� االج��ادات القضائية املحددة ��و ملعاي�� ذات الصلة وتتمثل ا .�لتا ا�حالت�ن

 النشرمحتوى و ، ، والسلوك السابق لل�خص املع�ي�رموضوع التقر و ، وشهرة ال�خص املع�ي، االهتمام العام

فون هانوفر  ؛)93-90 )، الفقراتibidem(نفس املرجع ( ظروف التقاط الصور وتبعاتھ، وعند االقتضاء،  ھش�لو 

؛ أكسيل س��ينجر ضد 113-108الفقرات  ،]الغرفة الك��ى [ )Von Hannover c. Allemagne (no 2)) (2ضد أملانيا (رقم 

، 10املادة  بموجبم �� سياق طلب قّدِ و).  95-89]، الفقرات الغرفة الك��ى ) [Axel Springer AG c. Allemagne( أملانيا

ا�حصول ع�� املعلومات و�ح��ا وخطورة العقو�ة املفروضة ع�� ال�حفي�ن  طر�قةاملحكمة أيًضا من  تأكدت

 Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamediaي وساتاميديا أوي ضد فنلندا ((ساتا�ونان ماركينابور��ي أو  أو الناشر�ن

Oy c. Finlande] ( بالنظر إ��قد ت�ون �عض هذه املعاي�� وثيقة الصلة إ�� حد ما ). 165الفقرة  ،]الغرفة الك��ى 

نفس املرجع  ، انظر لقضية تنطوي ع�� جمع ومعا�جة و�شر بيانات ضر�بيةالنسبة (ب لقضيةلالظروف ا�خاصة 

)ibidem(  لسياق (مجلس ا�جالية اإلسالمية �� بر�ش�و ضد ل وفقا أخرى  عاي�� يمكن تطبيق مكما  ،)166الفقرة

 ).88]، الفقرة الغرفة الك��ى ) [Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovineالبوسنة والهرسك (

�� فيما يتعلق با�حق  8املادة  كما تكرسھنطاق ا�حق �� اح��ام ا�حياة ا�خاصة  �شأن حكمااملحكمة  أصدرت .40

 Googleمقدمي ا�خدمات �� شركة إعالمية من قبيل شركة غوغل ( بخصوص، 10جب املادة حر�ة التعب�� بمو 

Inc.( ) قضية تام�� ضد اململكة املتحدة ��Tamiz c. Royaume-Uni ((قرار املحكمة) عض واملحفوظات ال�ي تديرها� 

 ).M.L. et W.W. c. Allemagne(قضية ضد أملانيا اإلن��نت ��  وسائل اإلعالم ع��

 

 )حظر التمي��( 14املادة  . ج

 (حظر التمي��). 14املادة ب املناسبات�� العديد من  8املادة  إرفاقتم   .41

الدو�� نحو االع��اف القانو�ي  للتوجھاملحكمة أهمية ن، أولت باألزواج املثلي�، فيما يتعلق، ع�� سبيل املثال  .42

ت ترك�ا ، لك�)185-180و 178)، الفقراتOliari et autres c. Italie(أولياري وآخرون ضد إيطاليا (املثلي�ن  بارتباط

 Schalk et Kopfط لألزواج من جنس�ن مختلف�ن (شالك و�و�ف ضد النمسا (واج فقالز  إم�انية ة فتح�لدول حر ل

c. Autriche( 108ة ، الفقر.( 

، اعت��ت املحكمة أن التقدم نحو تحقيق املساواة ب�ن ا�جنس�ن القائم ع�� النوع االجتما��فيما يتعلق بالتمي��   .43

ول األعضاء �� مجلس أورو�ا وأن االختالف �� املعاملة ال يمكن أن �عد مطابقا للد ا بالنسبةمهم اهدف يمثل

أو االف��اضات  ،إ�� التقاليد ةاإلشار تكفي ال  وع�� وجھ ا�خصوص، فقط.قو�ة جد  عتباراتلالتفاقية إال ال 

ع�� سبيل  .�� بلد مع�ن لت��ير اختالف �� املعاملة ع�� أساس ا�جنس املهيمنةالعامة أو املواقف االجتماعية 

مبدأ ب املرتبطةاملحكمة أن األهمية  قضت، السمها قبل الزواج م��وجة امرأة استخدام حول ، �� قضية املثال

للرجال والدور الثانوي للمرأة  األسا��يالدور منح را�خة �� تقاليد من فرض الدول  حاليا تمنععدم التمي�� 

واعت��ت  ).63الفقرة  ،)Ünal Tekeli v. Turkey، ع�� النساء امل��وجات (أونال تكي�� ضد تركيا (األسرة داخل
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التقييم الفردي لقدرات  تمنعأل��ا  فئات اجتماعية معينة مفتوحة للنقد املروجة عنأيًضا أن الصور النمطية 

 ،)Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal(�ارفالهو بينتو دو سوزا مورا�س ضد ال���غال ( �مواحتياجا� أعضا��ا

 املشار إليھ ف��ا). االج��ادات القضائية، و 46الفقرة 

حكم عليھ بال�جن  ، الذيد��امل�ان ، )Alexandru Enache c. Roumanieألكساندرو إناش ضد رومانيا ( قضية��  .44

رفضت املحاكم طلباتھ بتأجيل  ومع ذلك، .بضعة أشهر الذي �ان عمره رعاية طفلھيرغب �� ، ملدة سبع سنوات

 وأن، إ�� أن يبلغ الطفل عيده األول  املداناتلألمهات  �ان مخصصاا�حكم ع�� أساس أن هذا التدب��  تنفيذ

�ان بإم�انھ  د��امل أناعت��ت املحكمة . و امشا�� اطلب تطبيقأن يال يمكنھ  د��امل ، وأنصارم التدب�� تفس�� 

 املحكمة ، قبلتإلشارة إ�� القانون الدو��و�ا). 69-68 (الفقرتان ال�جينات لوضعية ةمماثل يةأنھ �� وضع إدعاء

الفقرة ( 8 باالق��ان باملادة 14أي ان��اك للمادة  وخلصت إ�� عدم وجودمن حماية خاصة  �ستفيدأن األمومة 

77.( 

االختالف ��  أن ، رأت املحكمة�� إطارهخارج إطار الزواج أو  الوالدةأما بالنسبة للفرق �� املعاملة ع�� أساس  .45

 Sahinال يمكن أن �عد مطابقا لالتفاقية إال العتبارات جد قو�ة فقط (شاه�ن ضد أملانيا ( املعاملة

c. Allemagne(] مازور�ك ضد فر�سا  ؛94الفقرة ، ]الغرفة الك��ى)Mazurek c. France( امب و�ور��ي  ؛ 49، الفقرة�

والد ب�ن املعاملة  الفرق ���نطبق هذا أيًضا ع�� و ). 38-37، الفقرتان )Camp et Bourimi c. Pays-Bas(ضد هولندا 

 م��وج�ن والدينطفل مولود لد لو��ن وان ي�ونا م��وج�ن ن دون أ�عا�ش للوالديعالقة  إطار  طفل مولود ��

 ).94، الفقرة ]الغرفة الك��ى [ )Sahin c. Allemagne(شاه�ن ضد أملانيا (

 ن�زوجلطات السماح �سبب رفض السل 8ة املادبباالق��ان  14للمادة  ان��اكإ�� وجود املحكمة أيًضا  خلصت .46

لوزو���ي روز ورزو ضد سويسرا ( باسمھ �عد الزواج �ل واحد م��مابأن يحتفظ  يحمالن جنسية مزدوجة

)Losonci Rose et Rose c. Suisse( قضية آ. أش وآخرون ضد روسيا (�� و). 26، الفقرةA.H. et autres c. Russie( ، اعت��ت

بالنسبة ا مع االتفاقية. تعارضبتب�ي أطفال روس �ان م أمر�كي�ن أن ا�حظر املفروض ع�� رعايا املحكمة أيضا

تب�ي �� نظامها القانو�ي الحق �� ا� اعتماد� ع� 8املادة  املنبثقة عنما ال��اما��ا  دولة تتجاوز عندما للمحكمة، 

. 14�� املادة  الواردتمي��ية باملع�ى ذ تداب�� اتخا لتلك الدولة فيما يتعلق بممارسة هذا ا�حق، ال يمكنف، الوط�ي

ضمن املفهوم العام ل�حياة  �ش�ل عادل طلبا��م أن �عا�ج�� التماس التب�ي وحقهم ��  ندع�امل�ندرج حق و 

 .8املادة  وجببما�خاصة 

للمادة  ا�عد ان��ا� يةأساًسا اعتبارات دين تمليھ ياملحكمة أن �حب السلطة األبو�ة الذ اعت��ت فضال عن ذلك، .47

 ا�عد طالقهة دعياملنعت ُم حيث  ،36 ، الفقرة)Hoffmann c. Autriche(هوفمان ضد النمسا ( 14املادة بباالق��ان  8

 ه).شهود ��و  انتما��ا إ�� جماعةمن حضانة طفل��ا �سبب 

منازلهم ع�� يد عملية مخطط لها لتخر�ب ال�جر من قر�ة من لم تقم الشرطة بحماية س�ان حيث �� قضية و  .48

(بورليا  14 باالق��ان باملادة 8لمادة ان��اك لوجود تحركھ مشاعر معادية لل�جر، خلصت املحكمة إ�� حشد 

 ).170-169)، الفقرتان Burlya et autres c. Ukraineوآخرون ضد أوكرانيا (
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 املن�ل واملراسالت .2

5(ا�حق �� ا�حياة) 2املادة   . أ
 

من االتفاقية  8املادة ال�ي تفرضها  املحكمة ب�ن االل��امات اإليجابية قارنت، املن�ل حرمة ب فيما يتعلق باملساس .49

�وليادين�و وآخرون ( من االتفاقية 2املادة و  1رقم  من ال��وتو�ول  1الدول وتلك ال�ي تنشأ بموجب املادة  ع��

  ).216ة )، الفقر Kolyadenko et autres c. Russieضد روسيا (

 (حر�ة التعب��) 10املادة  . ب

 8املادة  بموجبتم تع�� امل�املات الهاتفية عادة ما املراقبة أو التنصت  دراسة قضاياع�� الرغم من أن  .50

يتم ، عندما سبيل املثال ع�� – 10املادة  تندرج ضمنبمسألة  وثيق�ش�ل  مرتبط�ن انونفإ��ما قد ي�، بمفردها

تنظر �� ملحكمة لدرجة تجعل ا –لتحايل ع�� حماية املصادر ال�حفية ف اخاصة ��د ال�جوء إ�� سلطات

 Telegraaf Media Nederlandن (تلغراف ميديا هولندا وآخرون ضد هولندا (مادت�ن �ش�ل م��ام بموجبالقضية 

Landelijke Media B.V. et autres c. Pays-Bas.(  �� ��أن  واعت��ت ان��اك للمادت�ن؛وجود هذه القضية، خلصت املحكمة إ

 للكشف عنل�حفي�ن املراقبة املستخدمة تجاه اسلطات �شأن ال يوفر ضمانات �افية  الوط�يالقانون 

 .مصادرهم

 

 فعال)(ا�حق �� انتصاف  13املادة  . ت

إقامة دعوى املتمثلة ��  حكمة بأن اإلم�انية الوحيدة، قضت املضية تتعلق �عمليات تفتيش داخل املنازل �� ق .51

 .االتفاقية بموجبتأديبية ضد ضباط الشرطة الذين أجروا عمليات التفتيش ال �ش�ل وسيلة انتصاف فعالة 

إ��  إم�انية للوصول  عندما ي�ون للمد�� فعاال االنتصاف، ي�ون ام حرمة املن�ل �حق �� اح�� با املساس �� حال

نھ
ّ
عن  ا�حصول ع�� �عو�ضومن  من جهة، من الطعن �� قانونية عمليات التفتيش واملصادرة إجراء يمك

 ).84)، الفقرة Posevini c. Bulgarie، من جهة أخرى (بوزفي�ي ضد بلغار�ا (عند االقتضاء الضرر 

 İrfan Güzel( "عرفان غوزال ضد تركيا"ا�حكم الصادر �� قضية  ، ��هاتفيةتعلق باع��اض املحادثات الفيما ي .52

c. Turquie( ) التنصت بفيما يتعلق  8لمادة املحكمة عدم وجود أي ان��اك ل استنتجتما ، �عد)99-94الفقرات

 13وجود ان��اك للمادة إ�� املحكمة خلصت جنائي ضده، �� إطار تحقيق  د��امل�عرض لها هاتفية مل�املات 

 Roman Zakharovالقرار الصادر �� قضية رومان زاخاروف ضد روسيا ( إ�� ة(انظر أيًضا اإلشار  8 باالق��ان باملادة

c. Russie( ] ية للغا سهال  �عسفاتحدوث  احتمال ي�ون  حيث ،و�� مجال تداب�� املراقبة السر�ة. ])الغرفة الك��ى

من املستحسن من حيث ، املجتمع الديمقراطي بأسرهضارة ع��  عواقب مما قد �سفر عن�� حاالت فردية 

من حيث  ضماناتالأفضل  السلطة القضائية توفر ، ألن باإلشراف ع�� هذه التداب�� إ�� قاٍض هد املبدأ أن ُ�ع

 Roman Zakharovاملنتظمة (رومان زاخاروف ضد روسيا ( القانونية واإلجراءات وا�حياد يةالستقاللا

c. Russie(] 233 الفقرة ،]الغرفة الك��ى ) ؛ عرفان غوزال ضد تركياİrfan Güzel c. Turquie(  ل فضَّ ). و�ُ 96الفقرة

 دون املساس ��دف التقييدممكنا  أن يصبح اإلخطار �عد رفع تداب�� املراقبة بمجردعلما ال�خص املع�ي  إحاطة

عرفان غوزال ضد  ؛وتال��ا 287]، الفقرة الغرفة الك��ى ) [Roman Zakharov c. Russie(رومان زاخاروف ضد روسيا (

 ).article 2 (droit à la vie)(ا�حق �� ا�حياة) ( 2انظر الدليل حول املادة  5
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الذي �ستند إليھ عطاء الطرف املع�ي وسائل الطعن �� القرار إل و ). 98الفقرة  ،)İrfan Güzel c. Turquie( تركيا

ع�� سبيل املثال تار�خ ، حد أد�ى من املعلومات حول القرارتزو�ده بمن الضروري  �عت�� ، اع��اض مراسالتھ

 ]،الغرفة الك��ى [)Roman Zakharov c. Russie(رومان زاخاروف ضد روسيا ( ال�ي أصدرتھوالسلطة  اعتماد القرار 

 ُيفهم، يجب أن و�� األخ�� ).105)، الفقرة İrfan Güzel c. Turquie( رفان غوزال ضد تركياوتال��ا؛ ع 291الفقرة 

انتصاف بأك�� قدر ممكن " فيما يتعلق باملراقبة السر�ة ع�� أنھ 13ة �� املاد الواردباملع�ى " الفعال االنتصاف"

 İrfan Güzelعرفان غوزال ضد تركيا (( ة"مراقبللأي نظام بالنظر إ�� نطاقھ املحدود املتصل ب ليةمن الفعا

c. Turquie( 99، الفقرة.( 

 

 

 (حظر التمي��) 14املادة  . ث

 حيال املحكمة أن الوضع غ�� املوا�ي استنتجت، ]الغرفة الك��ى [)Larkos c. Chypreقضية الر�وس ضد ق��ص (��  .53

�ان ينطوي  ،ةخاص أمالكبمستأجري  مقارنةللدولة  تابلعةممتل�ات يواجهھ مستأجرو  �ان الذي الطردخطر 

 Strunjak et(ضية س��ونجاك وآخر�ن ضد كرواتيا ق ��و. 8 باالق��ان باملادةاالتفاقية  من 14ان��اك للمادة  ع��

autres c. Croatie ()(منفقط  ولةالتا�عة مللكية الدمستأجري الشقق تمك�ن  �عت�� املحكمة أن، لم قرار املحكمة 

�� . التمي�� ضمن مفهوميندرج  �خواصشقق اململوكة ستأجري المل بينما ال تتوفر هذه اإلم�انية شراء الشقق

�� و .االجتما�� السكن منحشروط  املحكمة درست، )Bah c. Royaume-Uni( "باه ضد اململكة املتحدة" قضية

 �نزوج�ن مثلي ب�نإيجار نقل عقد حق مسألة  عا�جت املحكمة، )Karner c. Autriche( �ارنر ضد النمسا قضية

�شأن  )Korelc c. Slovénieقضية �ور�لك ضد سلوفينيا ( مع وقارن  )Kozak c. Pologne�وزاك ضد بولندا ( (انظر أيضا

تتعلق يتعا�ش معھ). و  �انو الرعاية اليومية  لھ قدم الذي ل�خصا ة �خص إ��وفا �عد�عذر نقل عقد اإليجار 

؛ 67-64 الفقرات ،)Gillow c. Royaume-Uni(جيلوو ضد اململكة املتحدة ( 8و 14املادت�ن  ب�نأخرى بمز�ج قضايا 

 )).Moldovan et autres c. Roumanie (no 2)( )2مولدوفان وآخرون ضد رومانيا (رقم 

 7 6االلتماسات الفردية)( 34املادة  . ح

ع�� أيضا ، �حق االلتماس الفردي لممارسة الفعليةإعاقة ل، ال�ي تحظر أي من االتفاقية 34يجوز تطبيق املادة  .54

 Yefimenkoعل��ا (يفيمن�و ضد روسيا (القضايا املتعلقة باع��اض الرسائل املوجهة إ�� املحكمة أو الواردة 

c. Russie؛ �ورنا�وفس ضد التفيا (165-152ت )، الفقراKornakovs c. Lettonie ؛ شو�اييف ضد روسيا 157)، الفقرة

)Chukayev c. Russie الفردية  االلتماساتآلية  فعالية أجل منألهمية بم�ان، و�الفعل، �عت�� من ا ).130)، الفقرة

، حر�ة التواصل مع مؤسسات للمدع�ن، الفعلي�ن أو املحتمل�ن، أن ي�ون من االتفاقية 34أة بموجب املادة املنش

ش�اواهم (سلمان ضد تركيا تضغط عل��م السلطات بأي ش�ل من األش�ال ل�حب أو �عديل  أناالتفاقية دون 

)Salman c. Turquie] ( إ�� املحكمة  ا�خطاباتسلطات ال�جن �� إرسال  ويش�ل تأخر ). 130]، الفقرة الغرفة الك��ى

(بولشتشوك ضد روسيا  من االتفاقية 34املادة  ��الذي تحظره ا�جملة الثانية  نوع اإلعاقةع��  مثاال 

)Polechtchouk c. Russie االعتقال رهن  ملد��إرسال الرسالة األو�� باإلضافة إ�� رفض السلطات  )،28)، الفقرة

 ).167-165قرات )، الفKornakovs c. Lettonie(�ورنا�وفس ضد التفيا (

 انظر أيضا الفصل املتعلق بمراسالت ال�جناء.  6

 ).guide pratique sur la recevabilitéر الدليل العم�� حول املقبولية (انظ 7 
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 8حماية امللكية)( 1من ال��وتوكول رقم  1املادة  . خ

�� جزء كب��  نتداخال ي 1رقم  من ال��وتو�ول  1�� املادة  الواردباملع�ى  امللكية" "ومفهوم "املن�ل  "إذا �ان مفهوم .55

)، Surugiu c. Roumanie(سوروجيو ضد رومانيا ( أو مص�حة عقار�ة عقاري  حقب ليس رهيناوجود املن�ل  فإن ،مام��

من  1املادة يجوز ألي �خص التمتع بحق ملكية مب�ى أو أرض بموجب �� العكس من ذلك، ). وع63الفقرة 

خاميدوف ضد ( 8�� املادة  الواردباملع�ى  لوصفھ بمن�لھ�افية  أن ت�ون هنالك عالقةون د 1رقم  ال��وتو�ول 

 ).128، الفقرة )Khamidov c. Russie(روسيا 

وسالمتھ ، وتقر�ر مص��ه بالنسبة لهو�ة ال�خص 8املادة  ال�ي تكفلهابالنظر إ�� األهمية ا�حاسمة ل�حقوق  .56

 �ون أضيقتالذي تتمتع بھ الدول فيما يتعلق بقضايا اإلس�ان  السلطة التقدير�ة، فإن واملعنو�ة البدنية

 Gladysheva(غالد�شيفا ضد روسيا ( ول من ال��وتو� 1املادة  ال�ي تحم��اا�حقوق ب مقارنةقوق هذه ا�ح بخصوص

c. Russie دون أن تؤدي بالضرورة إ�� وجود ان��اك  8�عض التداب�� ان��ا�ا للمادة و�مكن أن �ش�ل . )93)، الفقرة

-62)، الفقرات Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie(إفانوفا وشرك��وف ضد بلغار�ا ( 1رقم  من ال��وتو�ول  1 لمادةل

 جيد �ش�ل )Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie( "إفانوفا وشرك��وف ضد بلغار�ا" �� قضية الصادر  ا�حكمو�م�� . )76

، ال سيما عندما يتعلق األمر بتطبيق نطاق ا�حماية ال�ي توفرهاب�ن  و�التا��ب�ن املصا�ح ال�ي تحم��ا املادتان 

 ).74الفقرة معينة ( قضيةمتطلبات التناسب ع�� ظروف 

(دوغان وآخرون ضد تركيا  1رقم  من ال��وتو�ول  1لمادة لد ان��اك عن وجو  8للمادة يمكن أن ينجم ان��اك  .57

)Doğan et autres c. Turquie( ] ؛ 159الفقرة ،]الغرفة الك��ى ) ش��اغوف وآخرون ضد أرمينياChiragov et autres 

c. Arménie( ] 207الفقرة ،]الغرفة الك��ى ) ؛ سارجسيان ضد أذر�يجانSargsyan c. Azerbaïdjan( ] الغرفة الك��ى[، 

 Chypreى املادت�ن (ق��ص ضد تركيا (إلحدان��اك  إ�� وجودملحكمة أيضا ). يمكن أن تخلص ا260-259الفقرتان 

c. Turquie(] خاميدوف ضد روسيا  ؛189و 175الفقرتان  ، ]الغرفة الك��ى)Khamidov c. Russie(، 139 الفقرتان 

 Kolyadenko et؛ �وليادن�و وآخرون ضد روسيا (142و 126)، الفقرتان Rousk c. Suèdeروسك ضد السو�د (؛ 146و

autres c. Russie إحدى  دراسةمن الضروري  املحكمة أنھ ليس ضال عن ذلك، يمكن أن �عت�� ف ).217)، الفقرة

؛ 160، الفقرة ]الغرفة الك��ى ) [Öneryıldız c. Turquie(أونر�يلديز ضد تركيا ( الش�ايت�ن بمعزل عن �عضهما البعض

 ).75)، الفقرة Surugiu c. Roumanieسوروجيو ضد رومانيا (

من  1املادة  بموجباملن�ل  حرمة عض التداب�� ال�ي تؤثر ع�� ممارسة ا�حق �� اح��ام� دراسةومع ذلك، يجب  .58

محمد صا�ح وعبد الصمد جاكماك ضد تركيا ( نزع امللكية العادية قضاياال سيما �� ، 1 رقم ال��وتو�ول 

)Mehmet Salih et Abdülsamet Çakmak c. Turquie(22 ، الفقرة ) ؛ موتلو ضد تركياMutlu c. Turquie(23 ، الفقرة.( 

 

 حر�ة التنقل)( 4من ال��وتوكول رقم  1، الفقرة 2املادة  . د

ضمن ا�حق تي �، ال4 رقم من ال��وتو�ول  1 الفقرة 2واملادة  8لرغم من أن هناك �عض التفاعل ب�ن املادة ع�� ا .59

املعاي�� املعمول ��ا �� كم�ان لإلقامة، فإن  ذلك البلد بحر�ة اختيار �حق �� دولة والتنقل داخل إقليم �� حر�ة ا

 .)article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété)(حماية امللكية) ( 1من ال��وتو�ول رقم  1املادة  الدليل حول انظر   8
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(وارد ضد اململكة املتحدة  حق العيش �� م�ان مع�ن تكرسع�� أ��ا  8ال يمكن تفس�� املادة و  مختلفة.ا�حالت�ن 

)Ward c. Royaume-Uni (((؛ �ودونا ضد اململكة املتحدة قرار املحكمة)Codona c. Royaume-Uni ()ر املحكمة)قرا( �� ،

من املتعاقدة  تطالب الدول لم  إنمع�ى  أي لن ي�ون لها 4رقم من ال��وتو�ول  2املادة من  1ح�ن أن الفقرة 

الغرفة [)Garib c. Pays-Bas(غر�ب ضد هولندا ( أن تأخذ �� االعتبار التفضيالت الفردية �� هذا الشأنبحيث املبدأ 

 ).141-140الفقرتان ، ]الك��ى 
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II.  ا�حياة ا�خاصة 

 مجال ا�حياة ا�خاصة . أ

 Niemietz(نييميي�� ضد أملانيا ( شامل ال يمكن �عر�فھ �ش�ل ،فضفاضامفهوم  ا�حياة ا�خاصة" "�عت�� مفهوم .60

c. Allemagne(،  29الفقرة) ؛ بر��ي ضد اململكة املتحدةPretty c. Royaume-Uni(،  ؛ بيك ضد اململكة 61الفقرة

شمل جوانب متعددة للهو�ة ا�جسدية واالجتماعية "� و�مكن أن )،57الفقرة  ،)Peck c. Royaume-Uniاملتحدة (

، ومع ذلك ).66، الفقرة ]الغرفة الك��ى [ )S. et Marper c. Royaume-Uni" (إس. و مار�ر ضد اململكة املتحدة (للفرد

، توج��ات �شأن مع�ى ونطاق مفهوم ا�حياة ا�خاصة ةالقضائي ا��ااج��ادتراكم ع�� مر  ،أعطت املحكمة

). 159الفقرة  ،ى]الغرفة الك�� [)Paradiso et Campanelli c. Italie(براديز�و و�امباني�� ضد إيطاليا ( 8 ألغراض املادة

تطو�ر ها �� ساعداملصا�ح ال�خصية  ملحكمة �� �عر�فا اسع الذي اعتمدتھالو  الن�جفإن ، فضال عن ذلك

 .املجتمع والتكنولوجيا لتطور ستجيب � ةقضائي اج��ادات

ل�ل �خص أن �عيش حياتھ ال�خصية كما يحلو حيث يمكن ا�حميمة" دائرة ال "ا�حياة ا�خاصة �� حصر إن .61

، ةال�خصي الرفاهيةا�حق ��  8املادة  ح�يت .ييدا مفرطا، �ش�ل تقالدائرة عن تلكخارج ا�العالم  مع إ�عاد لھ

ما �عكس مبدأ أساسًيا مهًما �� م، ية الذاتيةستقاللاال �خصية أو ال القدرات تنمية ش�لسواء �ان ذلك �� 

ر�ط وتطو�ر اآلخر�ن من أجل  مع التواصلويشمل حق �ل فرد ��  ،8املادة ال�ي توفرها ضمانات التفس�� 

بار�ولس�و ضد رومانيا " (اجتماعية حياة خاصة "، أي ا�حق ��نھ من البشر والعالم ا�خار��إخواعالقات مع 

)Bărbulescu c. Roumanie(] 71الفقرة  ،]الغرفة الك��ى) ؛ بوتا ضد إيطالياBotta c. Italie] ( الفقرة الغرفة الك��ى ،[

 Fernández Martínez(فرنانديز مارتين�� ضد إسبانيا ( شمل األ�شطة املهنية، يمكن أن يتسع ليالتا��). و�32

c. Espagne( ] با ؛110الفقرة  ،]الغرفة الك��ى) ر�ولس�و ضد رومانياBărbulescu c. Roumanie(] الفقرة ]الغرفة الك��ى ،

 التجار�ةاأل�شطة و ) 42الفقرة  ،)Antović et Mirković c. Monténégroغرو (ينيأندوفيتش وم���وفيتش ضد مونت ؛71

 Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oyساتا�ونان ماركينابور��ي وساتاميديا أوي ضد فنلندا ((

c. Finlande(] وال�ي، ح�ى �� سياق  والغ��ل ب�ن الفرد لتفاعلمنطقة  توجد و�التا��، ).130، الفقرة ]الغرفة الك��ى

؛ فون  43الفقرة ،)Uzun c. Allemagne(أوزون ضد أملانيا " (ا�حياة ا�خاصة"نطاق  تندرج ضمن يمكن أنعام، 

؛ ألطاي ضد تركيا (رقم  95 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [ )Von Hannover c. Allemagne (no 2)) (2هانوفر ضد أملانيا (رقم 

2( )Altay c. Turquie (n° 2)( 49، الفقرة.( 

 وت�ون تلك التداعيات ملرتكب مخالفة. ا�حياة ا�خاصة ع�� �عض التداعيات ع�� ينطوي أي إجراء جنائي .62

وضعية من  �� مكن تفاد��اوال�ي ال يطبيعية العواقب ال تتجاوز من االتفاقية طاملا أ��ا ال  8متوافقة مع املادة 

 ).76)، الفقرة Jankauskas c. Lituanie (n° 2)) (2هذا القبيل (يان�اوس�اس ضد لتوانيا (رقم 

هذا املفهوم  ضمنج ال�ي تندر  القضايا تجميع، تم املسائل املتعددة ال�ي تنطوي عل��ا ا�حياة ا�خاصة بالنظر إ�� .63

والنفسية واملعنو�ة  البدنية السالمة) 1: ، و��لة �� �عض األحيان) لغرض التصنيف(متداخ ك��ى ثالث فئات  ��

تم تقسيم �ل فئة إ�� مجموعات و  واستقالليتھ. ة ال�خصهو� )3ا�خاصة، و ة ال�خصحيا ، ب)�خصلل

 .القضاياأمثلة ع��  إ�� مع اإلشارةفرعية 
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 والنفسية واملعنو�ة بدنيةالالسالمة  . ب

 X"�� قضية واملعنو�ة لل�خص  البدنية أن مفهوم ا�حياة ا�خاصة �شمل السالمة للمرة األو�� أشارت املحكمة .64

ع�� فتاة �� السادسة عشرة القضية باعتداء جن��ي  ت�علقو ). 22(الفقرة  )X et Y c. Pays-Bas( "ضد هولندا Yو

فيما يتعلق . و أح�ام جنائية توفر لها حماية ملموسة وفعالة و�غياب�عا�ي من إعاقة عقلية �انت  العمرمن 

تقع  ال�ي املحكمة أن االل��امات اإليجابية سبق أن ذكرت، الغ��حيال واملعنو�ة للفرد  البدنيةبحماية السالمة 

أخرى بموجب  قضايامن االتفاقية، و��  3املادة أو  2بموجب املادة  اياالقض�� �عض  –ع�� عاتق السلطات 

�� املمارسة  ھوتطبيقإطار قانو�ي مناسب  واجب وضعيمكن أن �شمل  – 3 باالق��ان باملادةأو بمفردها  8املادة 

ة املتحدة ضد اململك عثمان( أفراد �ارتك�يمكن أن ي حماية ضد جميع أعمال العنف ال�يالعملية �غية توف�� 

)Osman c. Royaume-Uni ؛ بفا�ا وإس. ضد بلغار�ا (130-128)، الفقراتBevacqua et S. c. Bulgarie ؛ 65)، الفقرة

؛ 60)، الفقرة A c. Croatie؛ أ. ضد كرواتيا (45)، الفقرة Sandra Janković c. Croatieا (ساندرا يان�وفيتش ضد كرواتي

 Söderman؛ سودرمان ضد السو�د (143-141)، الفقرات Đorđević c. Croatieدوردفيتش ضد كرواتيا (

c. Suède(] 80 الفقرة ،]الغرفة الك��ى.( 

 الفع�� لسالم��ممواطن��ا �� االح��ام  حق بضمانتفرض ال��اًما إيجابًيا ع�� الدول  8املادة  أناملحكمة  ذكرت  .65

) Sentges c. Pays-Bas؛ سنتجيس ضد هولندا ((قرار املحكمة)) Nitecki c. Pologneواملعنو�ة (نيت�ي ضد بولندا ( البدنية

؛ غالس ضد اململكة املتحدة 42، الفقرة ]الغرفة الك��ى [ )Odièvre c. France؛ أودييفر ضد فر�سا ((قرار املحكمة)

)Glass c. Royaume-Uni(مولدوفا ؛ بنتيا�وفا وآخرون ضد 83-74فقرات ، ال )Pentiacova et autres c. Moldova .(نو�مك 

حماية من أجل  صول وقابل للو ، بما �� ذلك وضع إجراء فعال د تداب�� محددةاعتما ع�� هذا االل��ام أن ينطوي 

؛ ماكجن�� وإ�غان ضد اململكة املتحدة 33الفقرة ،)Airey c. Irlande�خاصة (آيري ضد إيرالندا (ا�حياة اا�حق �� 

)McGinley et Egan c. Royaume-Uni،( ؛ روش  101 الفقرة) ضد اململكة املتحدةRoche c. Royaume-Uni(] الغرفة

ن��ئ آلية قضائية وقابلة للتنفيذ ��دف إ�� حماية حقوق األفراد إطار تنظي�ي ي تطو�ر أو ) 162 ، الفقرة]الك��ى 

الغرفة [) A, B et C c. Irlandeضد أيرالندا ( Cو Bو Aاالقتضاء (، عند تداب�� �� سياقات مختلفةالتنفيذ وكذلك إ�� 

، ألقت السلطات �� سبيل املثال، ع)Hadzhieva c. Bulgarie(هادزهييفا ضد بلغار�ا  � قضية). �245 لفقرة، ا]الك��ى 

املحكمة  قضت .وترك��ا بمفردها سنة، 14من العمر حضورها، بينما �انت تبلغ ��  ة،دعياملالقبض ع�� والدي 

بالنظر إ�� املخاطر  األوضاع�� مثل هذه  الوط�يأنھ ع�� الرغم من التداب�� الوقائية املنصوص عل��ا �� القانون 

ة دعياملحماية ضمان بال��امها اإليجا�ي املتمثل ��  أخلت، فإن السلطات ةدعيامل��دد رفاهية  �انت ال�ي

 ).66-62ا (الفقرات �� غياب والد�� والتكفل ��ا

 ف�حايا العن . أ

 تقع ع�� ةف ثالثاطر أ ال�ي تمارسها عنفأعمال الطو�ل بأن مسؤولية حماية األفراد من  زمناملحكمة منذ  �عت��  .66

وإن خلصت ح�ى  .و�حايا العنف املن��� ش�ل خاص �� القضايا ال�ي تخص األطفال. و�نطبق ذلك �الدولةعاتق 

ع��  8أيًضا املادة  فإ��ا تطبق، القضايا�� مثل هذه  3و 2ان��اك للمادت�ن وجود املحكمة �� كث�� من األحيان إ�� 

، تل��م جھ ا�خصوصوع�� و  .خاصةا�حياة ا�وا�حق �� اح��ام  البدنيةأساس أن أعمال العنف ��دد السالمة 

هذه االل��امات  تتضمنو�مكن أن  .الغ��تجاه واملعنو�ة للفرد  البدنيةبحماية السالمة ، 8بموجب املادة الدول 

توف�� ا�حماية ضد أعمال العنف �غية  العملية �� املمارسة وتطبيقھ مالئم إطار قانو�ي واجب وضع اإليجابية

 ).45الفقرة  ،)Sandra Janković c. Croatieتش ضد كروتيا ((ساندرا يان�وفي ال�ي قد يرتك��ا أفراد
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

الدولة �حماي��م من  تضعهاال�ي  اآلليات، يجب أن ت�ون كفئة ضعيفة �ش�ل خاص، فيما يتعلق باألطفال .67

تداب�� معقولة ��دف من جهة إ�� منع سوء  �شملفعالة وأن  8املادة  نطاق ضمنتندرج ال�ي أعمال العنف 

ا ��ا أن ت�ون ع�� بينة بحدوثھ�ان أو  ع�� علم بھ لسلطاتا �انتي ذال املعاملة ، ومن جهة أخرى إ�� توف�� حر��

وآخرون ضد  Z( �سالمة ال�خص لمساسل هذه األش�ال ا�خط��ة عن �� منآى األطفال تجعلقاية فعالة و 

 M.P. et autres؛ إم. �ي. وآخرون ضد بلغار�ا (73الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [)Z et autres c. Royaume-Uni( اململكة املتحدة

c. Bulgarie(،  املص�حة العليا التداب�� إ�� ضمان اح��ام كرامة اإل�سان وحماية  هذه). و�نب�� أن ��دف 108الفقرة

 .C.A.S(ضد رومانيا . إس. و��ي. إس. أ. ��ي ؛65 الفقرة ،)Pretty c. Royaume-Uniللطفل (بر��ي ضد اململكة املتحدة (

et C.S. c. Roumanie(،  ( "ن ضد أملانيار�وتج�ن وآخ"قضية � ). و�82الفقرةWetjen et autres c. Allemagne( ،قضت 

بإيداعهم �� مناسًبا التخاذ قرار  رام�ّ�ِ �ان األطفال  الذي يتعرض لھأن خطر العقاب امل���� واملنتظم املحكمة 

 Tlapak etتالباك وآخرون ضد أملانيا ( ) (انظر أيًضا78(الفقرة  اجزئي الوالديةالسلطة �حب و  للرعايةمؤسسة 

autres c. Allemagne 91)، الفقرة.( 

، وال�ي تنطوي ع�� قيم وجوانب اب واالعتداء ا�جن��ي ع�� األطفالخط��ة مثل االغتصألفعال ا�لبالنسبة  .68

ضد  Yو Xخاصة ��ا ( جنائية فعالةتداب��  تطو�رلدول األعضاء يتع�ن ع�� ا، ا�حياة ا�خاصةأساسية من 

 املقار�ةأن ، حيث 185و 150 الفقرة ،)M.C. c. Bulgarie(ضد بلغار�ا . ��ي. ؛ إم27 الفقرة)، X et Y c. Pays-Basهولندا (

؛ ل��امات اإليجابية للدولةاملتصلة بااللمتطلبات للم �ستجب النيابة العامة و  قا��ي التحقيقمن قبل  ةاملتبع

ليشمل  االل��ام اإليجا�ي للدولة توسيع و�مكن. )74)، الفقرة M.G.C. c. Roumanieرومانيا ( إم. ��. ��ي. ضد

)، الفقرة C.A.S. et C.S. c. Roumanie( ضد رومانيا. إس. و��ي. إس. أ. ��ي( املسائل املتعلقة بفعالية التحقيق ا�جنائي

 .M.C(ضد بلغار�ا . ��ي. ؛ إم110-109)، الفقرتان M.P. et autres c. Bulgarie؛ إم. �ي. وآخرون ضد بلغار�ا (72

c. Bulgarie( ؛ 152، الفقرةA وB وC ) ضد التفياA, B et C c. Lettonie إم�انية ا�حصول ع�� �عو�ض�و ) 174)، الفقرة 

هنالك  وإن لم يكنح�ى ، )72، الفقرة )C.A.S. et C.S. c. Roumanie(ضد رومانيا . إس. و��ي. إس. أ. للضرر (��ي ج�� و 

جسيمة �� ا�جهود املبذولة إلجبار مرتك�ي  إخالالتأي  �� غياب، متا�عة �خص مع�ن أو إدانتھ حق مطلق ��

سزوال ضد   ، 64 الفقرة )،Brecknell c. Royaume-Uniع�� املساءلة (بر�كنيل ضد اململكة املتحدة (ا�جرائم ا�جنائية 

 ).قرار املحكمة)() Szula c. Royaume-Uni(اململكة املتحدة 

حاملن����� قضايا العنف  .69
ُ
ل املحكم، ت  ة مسؤولية حماية ال�حايا للدولة أيًضاِمّ

ً
أعوان  �� حال معرفة، خاصة

 Bevacqua et(بفا�ا وإس. ف. ضد بلغار�ا ( حماية ال�حايا�لتداب�� الالزمة وعدم اتخاذها لمخاطر العنف الدولة ب

S. c. Bulgarie ؛ أ. ضد كرواتيا()A c. Croatieهاجديوفا ضد سلوفاكيا ( )؛Hajduová c. Slovaquie ؛ �الوكزا ضد هنغار�ا(

)Kalucza c. Hongrie ( مولدوفا )؛ �ي. ضدB. c. Moldova.(( بحماية األطفال من  و�قع ع�� الدولة أيًضا ال��ام إيجا�ي

 ). عندئذ،Eremia c. République de Moldova( مولدوفا (إر�ميا ضد جمهور�ة  مشاهدة أعمال العنف �� منازلهم

، مع (انظر أدناه) للرعاية اتوإيداعهم �� مؤسسحضانة األطفال ب ةاملتعلق ة�ا القضائياج��ادا�تطبق املحكمة 

 .Y.Cضد اململكة املتحدة (. YCالبيت ( داخلال�ي ت��رها أعمال العنف املن���  اإل�عادإيالء اعتبار خاص لقرارات 

c. Royaume-Uni.( 

خالل استجواب ال�حية ، توفرالدولة لم  املحكمة أن قضت)، Y. c. Slovénie. ضد سلوفينيا (Yقضية ��  .70

��  ال�حية حقحماية �افية � ،متعلقة بادعاءات االعتداء ا�جن��يدعوى جنائية ) من قبل امل��م �� ةدعيامل(

 ).116-114الفقرات ال�خصية ( اسالم�� ال سيما، ا�خاصة ااح��ام حيا��
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

ع عن أو �� الشار  امن�له داخل�افية �� حاالت خط��ة مثل االعتداء ع�� امرأة حماية الدولة أيضا توفر يجب أن  .71

)؛ إ�س�ن ضد تركيا Sandra Janković c. Croatieع�� وجهها (ساندرا يان�وفيتش ضد كرواتيا (حمض ا�طر�ق رمي 

)Ebcin c. Turquieوخلصت .مع�ن عرف بوجود خطري�ون ع�� الدولة أن �عندما  أخص �ش�ل ). و�نطبق ذلك 

حيث ضالة �� منطقة �� قضية امرأة �عرضت ل�جوم من كالب  ان��اكإ�� وجود ، املحكمة، ع�� سبيل املثال

 Georgel etمشا�ل �ش�ل متكرر (جورجيل وجورجيتا ستويشيس�و ضد رومانيا ( تطرحهذه ا�حيوانات �انت 

Georgeta Stoicescu c. Roumanie 62)، الفقرة.( 

عدم وجود صلة  و�� حال الدولة والضرر الذي �حق بال�حية. وجود صلة ب�ن �ش��ط املحكمة، ومع ذلك .72

، تالميذ �� مدرسةن ب��جار  قضية�� هو ا�حال ، كما تقاعس) الدولة والضرر املزعوم(أو  تدخلوا�حة ب�ن 

 ).Đurđević c. Croatie(دوردفيتش ضد كرواتيا ( �علن عدم قبول الطلب يمكن للمحكمة أن

ا للمادة �ش�ل ظروف ا قد .73
ً
ب درجة ا�خطورة املطلو�ة بموج ، ال سيما عندما ال تصل إ��8الحتجاز أيًضا ان��ا�

، )Szafrański c. Pologne؛ سزافرا�س�ي ضد بولندا ( 63 الفقرة ،)Raninen c. Finlande(رانينن ضد فنلندا ( 3املادة 

(ميل�ا  8�� املادة  الواردباملع�ى  عموًما تدخال �ش�ل  البد�يا�خضوع للتفتيش مية إلزا فإن ،و�املثل). 39الفقرة 

 ).45 ، الفقرة)Milka c. Pologneضد بولندا (

 

 اإلنجابية ا�حقوق  . ب

ضمن ا�حق �� اح��ام ا�حياة  يندرج اهالرفمرتبطة بأو مة أن حظر اإلجهاض ألسباب �حية و/اعت��ت املحك .74

 ).245و 214الفقرتان  ،]الغرفة الك��ى [)A, B et C c. Irlandeضد أيرالندا ( Cو Bو A( 8املادة  ضمن ا�خاصة و�التا��

ينطوي ع��  يمكن أنالدولة �� هذا الصدد  اتقالواقع ع�� ع ل��اماالأن  املحكمة ، رأتوع�� وجھ ا�خصوص

�� تداب�� محددة ذ حماية حقوق األفراد وتنفين��ئ آلية قضائية وقابلة للتنفيذ ��دف إطار تنظي�ي ي إحداث

، )Tysiąc c. Pologne( ؛ ت��يكش ضد بولندا 245 ، الفقرة)ibidem، حسب االقتضاء (املرجع نفسھ (اإلجهاضمجال 

 ة تقدير�ةسلط، إذا �انت الدولة تتمتع �و�الفعل). 184 ، الفقرة)R.R. c. Pologne. ضد بولندا (R .R؛  110 الفقرة

إلطار القانو�ي أن ي�ون ا، اتخاذ القراربمجرد  فيجب ،لظروف ال�ي تج�� بموج��ا اإلجهاضتحديد ال ةواسع

املنبثقة عن  وفقا لالل��اماتاملطروحة املصا�ح املشروعة  مالئمة ملختلف مراعاةوأن �سمح ب متسقا املطابق

 .R. R( . ضد بولنداR .R؛ 249الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [)A, B et C c. Irlande( ضد أيرالندا Cو Bو A( االتفاقية

c. Pologne(،  ؛187الفقرة ) ي. إس. ضد بولندا�P. et S. c. Pologne(،  ؛ ت��يكش ضد بولندا99الفقرة )Tysiąc 

c. Pologne( 116، الفقرة.( 

��  الوارد، أشارت املحكمة إ�� أن مفهوم ا�حياة ا�خاصة باملع�ى )P. et S. c. Pologne�ي. إس. ضد بولندا ( قضية��   .75

  صبح� اح��ام القرارات املتعلقة بأن يأيًضا ا�حق � �شمل  8 املادة
ً
إيفا�س ضد  أو ال (انظر أيًضا املرء والدا

)، الفقرة R.R. c. Pologne( . ضد بولنداR .R؛ 71 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [)Evans c. Royaume-Uniاململكة املتحدة (

؛ باراديزو و�امباني�� 66الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [ )Dickson c. Royaume-Uni؛ ديكسون ضد اململكة املتحدة (180

�ستبعد هذا ، ال و�الفعل ).215و 163الفقرتان  ،ى]الغرفة الك�� [)Paradiso et Campanelli c. Italieضد إيطاليا (

 التقليدية. و�ندرجالقرابة  عالقاتب�ن �خص بالغ وطفل خارج  تنشأ وتتطور الروابط العاطفية ال�ي هوم املف

ال�ي تنطوي ع��  القضايا�� �عض . وحياة األفراد وهو���م االجتماعيةنطاق  ضمنأيًضا  العالقاتهذا النوع من 

 ضمن يمكن أن تندرج الوقائع، انونيةصلة بيولوجية أو ق أي ال تر�طهم بھطفل عالقة ب�ن أ�خاص بالغ�ن و 
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

، الفقرة ]الغرفة الك��ى [)Paradiso et Campanelli c. Italieا�حياة ا�خاصة" (باراديزو و�امباني�� ضد إيطاليا ( "نطاق

161.( 

 زءج�ش�ل  ف��ا ال�خص يولدن الظروف ال�ي  شك �� أال  .76
ً
 8املادة  بموجبا�خاصة  تھحياال يتجزأ من  ا

ة دعياملاملحكمة أن  استنتجت، �� القضية املذ�ورة ).22)، الفقرة Ternovszky c. Hongrie(ترنوفس�ي ضد هنغار�ا (

 باملتا�عة القضائية الذي يتعرض لھ باستمرار ��ديد الل �سبب �� اختيار الوالدة �� املن�  ة�� الواقع حر لم تكن 

  هذا الشأن.��  وغياب �شريع محدد و�امل �� مجال ال�حةن ملهنيو ا
َّ
أن السلطات  رت املحكمةومع ذلك، ذك

معقدة ذات الصلة بالسياسة  مسائلال�ي تنطوي ع��  القضايا��  ةواسع سلطة تقدير�ةالوطنية تتمتع �

 الوالدة حول �� الدول األعضاء �� مجلس أورو�ا  اإلجماع غياب وإذ الحظت املحكمة .املوارد تخصيصو �حية ال

الوالدة داخل املن�ل بحضور قابلة ال �ش�ل  األمهات من تمنعأن سياسة الدولة ال�ي  إ�� فإ��ا خلصت، �� املن�ل 

الغرفة [ )Dubská et Krejzová c. République tchèque(بو�س�ا وكر�زوفا ضد ا�جمهور�ة التشيكية ( 8 لمادةل ان��ا�ا

 ).]الك��ى 

 ضمن  اإلنجابحق األزواج ��  يندرج .77
ً
، 8ال�ي توفرها املادة  حمايةا�وال�جوء إ�� اإلنجاب بمساعدة طبية أيضا

 من أش�ال التعب�� 
ً
إس. أش. وآخرون ضد ( عن ا�حياة ا�خاصة والعائلية حيث أن هذا االختيار �ش�ل شكال

)، الفقرة Knecht c. Roumanie؛ كنشيت ضد رومانيا ( 82 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [ )S.H. et autres c. Autricheالنمسا (

عندما ُ�سمح باإلنجاب االصطنا�� الت�خيص الورا�ي قبل عمليات زرع األجنة  و�نطبق ال��يء نفسھ ع��). 54

من  هذه القضية بزوج و�علقت). Costa et Pavan c. Italie(�وستا و�افان ضد إيطاليا ( اإل��اء الط�ي ل�حمل�و 

إ�� اإلنجاب بمساعدة طبية و  ال�جوء إ��، أرادا من داء التليف الكي��يكالهما �عا�ي  ا�جنسية اإليطالية،

فقد ، 8املحكمة وجود ان��اك للمادة  استنتجتطفلهما. وإذ لتجنب انتقال املرض إ�� الت�خيص الورا�ي 

إ�� الت�خيص  الوصول من  ندع�امل، حرم ، من جهةم ا�ساق النظام التشري�� اإليطا��، الذيالحظت عد

ا�جن�ن  إصابة �� حال، سمح لهم بإجراء إ��اء ط�ي ل�حمل جهة أخرى ، ومن الورا�ي قبل عمليات زرع األجنة

ا�خاصة واألسر�ة  ا�� اح��ام حيا��م ا�حقهم ندع�املخلصت املحكمة إ�� أن التدخل �� ممارسة و  املرض.بنفس 

 سب.�ان غ�� متنا

ع�� �� جان��ا اإلجرائي  8للمادة ان��اك  وجود، خلصت املحكمة إ�� فحوصات ما قبل الوالدةفيما يتعلق بو 

لطبية من الرعاية ا حرمت أ��ا اشتكتال�ي  ةدعياملش�وى �� �ش�ل �امل  تبثأساس أن املحاكم الوطنية لم 

والذي �ان من شأنھ أن  عل��ا لوالدةما قبل ا الت�خيصإجراء اختبار  رفض املناسبة �� الوقت املناسب �سبب

(أ. ك.  خطر �عرض جني��ا الضطراب ورا�ي ويسمح لها باتخاذ قرار مستن�� �شأن مواصلة حملها أو إ��ائھ يب�ن

 ).94-93)، الفقرتان A.K. c. Lettonieضد التفيا (

ال تر�طھ  – اإليطالية األرا��ي إ��من ا�خارج طفل  بجلب، خارج أي إجراء قانو�ي للتب�ي، امن قا�مدعي قضية��  .78

 باستخدام أساليب –وفًقا للمحاكم الوطنية  – إنجاب ذلك الطفل تم علما أن ، ابأي م��مصلة بيولوجية  أي

 ن�يدعاملب�ن  العائليةحياة �ا غياباملحكمة  الحظت، القانون اإليطا�� بموجبلإلخصاب االصطنا�� غ�� قانونية 

املص�حة  فإن، ن�للمدعيا�حياة ا�خاصة  ضمن نطاق تندرج محل الن�اعوالطفل واعت��ت أنھ إذا �انت التداب�� 

ال�خ��ي من خالل  تنمي��ما�� ضمان  ن�دعياملمص�حة  تكت��ي بينما، تكت��ي أهمية كب��ة للطفلالعامة 

(باراديزو  8ان��اك للمادة  عدم وجود أيإ��  ، خلصت املحكمةلذلك أهمية أقل.بالطفل  امتا�عة عالق��م

والحظت أن وقائع  ).215و 165 ، الفقرتان]الغرفة الك��ى [)Paradiso et Campanelli c. Italieو�امباني�� ضد إيطاليا (
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بمساعدة اإلنجاب و ، تكفل الدولة بالطفلو التب�ي،  – لناحية األخالقيةمن االقضية تتعلق بمواضيع حساسة 

 ).194و 184-182(الفقرات  ةواسع سلطة تقدير�ةالدول األعضاء � �شأ��اتتمتع  –تأج�� الرحم و طبية، 

الوظائف ا�جسدية األساسية  نظًرا ألن هذا التدخل يتعلق بأحد .التعقيم عملياتأيًضا ع��  8تنطبق املادة  .79

، بما �� ذلك الرفاه البد�ي �سالمة ال�خص املرتبطة جوانبا�يؤثر ع�� العديد من  فإنھ، للبشرالنسبة ب

 �تواعت�). 106)، الفقرة V.C. c. Slovaquie�حياة العاطفية والروحية والعائلية (ف. ��ي. ضد سلوفاكيا (والعق�� وا

، �حماية النساء من التعقيم القسري ع�� الدول ال��اًما إيجابًيا بوضع ضمانات قانونية فعالة  أناملحكمة 

العديد من �� املحكمة بالفعل  وقضتلل�جر�ات. إيالء اهتمام خاص لل�حة اإلنجابية ب ،و�صفة خاصة

لل�جر�ات تطلب منح حماية خاصة ت الضعيفة اإلثنية، أن ممارسة التعقيم القسري لهذه األقلية املناسبات

، الفقرات )I.G. et autres c. Slovaquie(وآخرون ضد سلوفاكيا . ��.إي ؛155-154الفقرتان ، ibidem)( (نفس املرجع

 باملراقبةالطبيب  عندما ال يقوم، أيًضا ع�� التعقيم الالإرادي االج��ادات القضائيةهذا نطبق تو  ).143-146

 Csoma(كسوما ضد رومانيا ( أثناء اإلجهاض ة باألمر عنيللمستن��ة املوافقة املاملناسبة أو لم يحصل ع�� 

c. Roumanie 68-65)، الفقرات.( 

ومدروس فيما يتعلق بمص��  اعاتخاذ قرار و باملتاحة للمدعية م�انية اإل اعت��ت املحكمة أن  ذلك، عالوة ع�� .80

، وأنھ يندرج بالتا�� �� نطاق حقها �� تقر�ر املص��حيا��ا ال�خصية  من خصوصية�ا يؤثر ع�� جانب أجن�

أضافت أن ). و 159الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [ )Parrillo c. Italieضد إيطاليا ( (بار�يو  ا�خاصة ا�حياة حقها �� وكذلك

، بالنظر إ�� �عدد وجهات النظر حول �� هذه املسألة ةواسع سلطة تقدير�ة�مع ذلك السلطات الوطنية تتمتع 

أن ا�حظر  املحكمة وقضت. )183-180)، الفقرات ibidem(املرجع نفسھ ( عضاءاملوضوع ب�ن مختلف الدول األ 

الذي خضعت لھ  �� املخت��  اإلخصاب عن عالج ةناتج محفوظة بالت��يد بأجنة ،ألغراض البحث ،القانو�ي للت��ع

 ة.خاصا� ة �� اح��ام حيا��ادعياملحق � اان��ا�ال يمكن اعتباره ة دعيامل

 

 العالج الط�ي القسري والعالجات الطبية اإللزامية . ت

 قضايا ع�� 8املادة  تداعيات ع�� دراسة املحكمة أيًضا عكفت، التعقيمب �غض النظر عن القضايا املرتبطة .81

، اعت��ت يد من املناسباتعدال�� و .ط�ي تدخلالعالج الط�ي القسري أو اإلصابات الناجمة عن ب ذات صلةأخرى 

أكمان وآخرون ضد ب�جي�ا ( ، سواء �انت إلزاميةذات أهمية ضعيفةأجهزة االتفاقية أن الفحوصات الطبية 

)Acmanne et autres c. Belgique(ال�جنة؛ بوفا وآخرون ضد سان مار�نو  ، قرار)Boffa et autres c. Saint Marin( قرار ،

 X. ضد النمسا (X( من قبل محكمة مرخصا ��ا) أو قرار املحكمة)( )Salvetti c. Italie(؛ سالفي�ي ضد إيطاليا ال�جنة

c. Autriche(قرار ال�جنة ،) ؛ بي��ز ضد هولنداPeters c. Pays-Bas�متناسبا  تدخال �ش�ل جنة)، يمكن أن )، قرار ال ��

 �ض.دون موافقة املر  وإن مورست تلك الفحوصات، ح�ى 8منبثق عن املادة  ممارسة حق إطار 

طبيب بمعا�جة طفل �عا�ي من إعاقات خط��ة ع�� الرغم من معارضة و�� املقابل، اعت��ت املحكمة أن قرار  .82

 Glass(غالس ضد اململكة املتحدة ( 8لمادة ا ل�اان�� ش�لوالديھ الصر�حة ودون أي إم�انية للمراجعة القضائية 

c. Royaume-Uni .(دون موافقة والد��ا حيث �انت  لطفلة أن أخذ أطباء لعينات دم وصور  املحكمة قضت، و�املثل

ا�جسدية باملع�ى  ا�� اح��ام سالم�� ةحق الطفل� ا�اان���ش�ل  ،تتفق مع سوء املعاملة اأعراضالطفلة تحمل 

 ��من ناحية أخرى، ). M.A.K. et R.K. c. Royaume-Uni(إم. أ. ك. ور. ك. ضد اململكة املتحدة ( 8املادة ��  الوارد

أن اعت��ت املحكمة ، (قرار املحكمة)) Gard et autres c. Royaume-Uni( "ن ضد اململكة املتحدة�غارد وآخر "قضية 

 30/04/2019تحديث بتار�خ  30/162 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-107364
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-107364
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-114514
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115862
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115862
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115862
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156492
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157263
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-74749
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-29194
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-22636
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-74223
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-74223
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-74223
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-1835
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66222
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66222
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66222
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-97880
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-175359


 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

حياة لم ين��ك حقوقهما ع�� قيد ا� رضيعهما �ان ُيبقي بوقف العالج الذي، الف لرغبة الوالدينخامل ،القرار

ضوع ع�� ا�خ ،اعتقل��ا الشرطة ،إجبار امرأةبأن قرار الدولة  ت. كما اعت�� 8كفلھ املادة ع�� النحو الذي ت

 ينص عليھ القانون مراض النساء أل لفحص 
ً
 .Y.F. ضد تركيا (Y.F( 8، و�التا�� فهو مخالف للمادة لم يكن تدب��ا

c. Turquie 44-41)، الفقرات.( 

ود ف��ا الدولة الغواص�ن بمعلومات �� قضية لم تز  8للمادة  إ�� وجود ان��اكاملحكمة  من جهة أخرى، خلصت .83

الغوض إلزالة الضغط (فيلنس وآخرون ضد الن�و�ج  جداول �افية عن املخاطر ال�حية املرتبطة باستخدام 

)Vilnes et autres c. Norvège(لتفعيلأي وسيلة قانونية  للمدعية الدولة لم توفر ف��ا قضيةو��  ،)244 ، الفقرة 

 Codarceaعمومي (�ودارسيا ضد رومانيا ( بية ارتكبت �� مستشفىطعن األضرار الناجمة عن أخطاء تعو�ض ال

c. Roumanie.( رار م وجود �عو�ضات عن األضعدم مقبولية ش�وى ضد تركيا �شأن عد املحكمة ، أعلنتومع ذلك

) Baytüre et autres c. Turquieلقاح اختياري (بيتور وآخرون ضد تركيا (�حايا من جراء تأث�� سل�ي لال�ي �حقت ب

 ).(قرار املحكمة)

مشتبھ بھ عينة من الدم أو اللعاب ضد إرادة �خص  أخذ، �عت�� رة األدلة �� اإلجراءات ا�جنائية�� سياق إدا .84

 
ً
 إلزامًيا تدخال

ً
ع�ي �� ممارسة ال�خص امل ع�� أنھ تدخل، ضعيفةأهميتھ  ت�ان وإنح�ى يجب تفس��ه،  طبيا

؛ شميدت ضد 70الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [)Jalloh c. Allemagne�حقھ �� اح��ام حياتھ ا�خاصة (جالوه ضد أملانيا (

، ال تحظر االتفاقية استخدام مثل هذا اإلجراء ل�حصول كومع ذل ).(قرار املحكمة)) Schmidt c. Allemagneأملانيا (

). 70]، الفقرة الغرفة الك��ى ) [Jalloh c. Allemagne(جالوه ضد أملانيا (ة ع�� أدلة ع�� مشاركة املشتبھ بھ �� جر�م

 من داخل الفمعينة مة أن أخذ املحك قضت، (قرار املحكمة)) Caruana c. Malte�اروانا ضد مالطا ( قضية� و�

 يرتك��اا�حصول ع�� عناصر تتعلق بارت�اب جر�مة لم  عندما ي�ون الغرض منھ ث املبدأيليس محظورا من ح

 ع�� ارت�ا��اشاهدبل �ان ال�خص الذي خضع لالختبار 
ً
 ).32(الفقرة  ا مهما

 

 األمراض العقلية . ث

، ذوي الهشاشة الذين �عانون من مرض عق��جاه األ�خاص فيما يتعلق باالل��امات اإليجابية للدول األعضاء ت .85

 ا�حياة ا�خاصة يندرج ضمن السالمةمن  كجزء أسا��يال�حة العقلية أيًضا  ھ يجب اعتبار املحكمة أن أكدت

�عد حماية االستقرار العق�� شرطا أساسيا للتمتع الفع�� با�حق �� اح��ام ا�حياة و�� هذا الصدد،   املعنو�ة.

 ).47، الفقرة )Bensaid c. Royaume-Uni(سعيد ضد اململكة املتحدة بن( ا�خاصة

 .(انظر أعاله) 8املادة  تطبيق طو�لة أن حق الفرد �� رفض العالج الط�ي يندرج �� نطاق مدةاملحكمة منذ  �عت��   .86

العقلية عانون من اضطرابات عقلية �� رفض أي عالج لألمراض يشمل هذا ا�حق حق املر��ى الذين �و 

ا �حقھ �� اح��ام حياتھ ا�خاصةالط�ي ضد إرادة أي �خص ان��ا التدخل باستعمال األدو�ة. ويش�ل
ً
، و�ش�ل �

، قد ي�ون هناك الظروفو�� �عض  ).212)، الفقرة X. c. Finlande. ضد فنلندا (X( خاص حقھ �� السالمة البدنية

ال يمكن  ،نلك .الغ��حماية املر�ض أو �خص مصاب باضطراب عق�� من أجل م��ر لإلعطاء القسري لألدو�ة ل

املرجع نفسھ ( مبادئ توج��ية وا�حة وإم�انية املراجعة القضائية �� وجوداتخاذ مثل هذه القرارات إال 

)ibidem(؛ شتورك ضد أملانيا 220 ، الفقرة)Storck c. Allemagne( ، شو�وف ضد بلغار�ا  ؛169-164الفقرات)Shopov 

c. Bulgarie( 47، الفقرة.( 
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�� ا�حياة ا�خاصة حق ا�حماية إل��اما بتفرض ع�� الدول  8املحكمة أن املادة  ، اعت��تباإلضافة إ�� ذلك .87

يجب ع��  ،لذلك .أطفالهمبالدولة  تتكفل، خاصة عندما والعائلية لأل�خاص الذين �عانون من مرض عق��

�� مؤسسات  أطفالهمالرامي إ�� إيداع  جراءاإل أن �شار�وا مشاركة فعلية ��  األ�خاصهؤالء تضمن لالدول أن 

 )،K. et T. c. Finlande؛ ك. وت. ضد فنلندا (117)، الفقرة B. c. Roumanie (no 2)) (2اجتماعية (ب. ضد رومانيا (رقم 

كما (انظر أدناه)  8بموجب املادة العائلية املكفول ا�حق �� اح��ام ا�حياة  ]). و�مكن أيضا تطبيقالغرفة الك��ى [

 أم  �� قضية
ً
 فيھ (أ. ك. أو الطعن �� إجراء التب�يمن املشاركة  لم يتم إبالغها بتب�ي اب��ا ولم تتمكنمعاقة عقليا

بحرمان أم مصابة  )S.S. c. Slovénie( "إس. إس. ضد سلوفينيا"و�علقت قضية  ).A.K. et L. c. Croatieول. ضد كرواتيا (

االج��ادات ب اتذك��  وتضمن القرار  .سبب عدم قدر��ا ع�� رعاية طفلهامن حقوق الوالدين �بمرض عق�� 

�ة ا�حرمان من السلطة األبو  األ�خاص الذين �عانون من مرض عق�� �� سياق بحقوق  ةاملتعلق القضائية

 ).87-83والتب�ي الالحق للطفل (الفقرات 

 حددت املحكمة، ن األهلية القانونيةية حرموا من باضطرابات عقلع�� أ�خاص مصاب� تنطوي ال�ي  القضايا��   .88

 ما 8الالزمة الح��ام ا�حقوق املنبثقة عن املادة املتطلبات اإلجرائية 
ً
 5 ت�نباالق��ان مع املاد ف��ا تبث، وال�ي غالبا

 Salontaji-Drobnjakدرو�نجاك ضد صر�يا (-سالونتا���جودة عملية صنع القرار (أهمية خاصة وتو�� املحكمة . 6و

c. Serbie و�عت��  )145-144)، الفقرتان  
ً
 �� ممارسة  أن ا�حرمان من األهلية القانونية �ش�ل بال شك تدخال

ً
خط��ا

 .A.N( "أ. إن. ضد لتوانيا"قضية  �و� .8املادة  ذي تضمنھ�� اح��ام حياتھ ا�خاصة ال ھ�حقال�خص املع�ي 

c. Lituanie( ،من قدرتھ ع�� التصرف �ش�ل مستقل  د��امل محرَ  وطنيةمحكمة  عن اصادر  حكما املحكمة درست

أو ، قادًرا ع�� بيع ، الذي �ان يقيم �� ليتوانياد��امليكن ، لم الوقائعوقت ��  .�� جميع مجاالت ا�حياة تقر�ًبا

لاملحكمة أن  قضت إقامة دعوى أمام املحكمة.الزواج أو اختيار م�ان إقامتھ،  ،العمل أمالك،شراء 
َّ
 ذلك ش�

 �� ممارسة 
ً
، ). وأضافت أن إجراءات إعالن ال�جز111 الفقرة( �حقھ �� اح��ام حياتھ ا�خاصة د��املتدخال

جب ات واإلجراءات املتعلقة باألطفال (انظر أعاله) يأو نقل املمتل� ةمغلق مؤسسةوالقرارات املتعلقة باإليداع �� 

ة املشاركة �� عقليات ، ح�ى يتس�ى لأل�خاص الذين �عانون من اضطرابأن ت�ون م�حو�ة بضمانات �افية

 Zehentner(زهنتن� ضد النمسا ( بدرجة �افية لتلبية احتياجا��م ا�خاصة افردي اإلجراء الذي يجب أن ي�ون 

c. Autriche( ؛ شتو�اتوروف ضد روسيا 65، الفقرة)Chtoukatourov c. Russie( شزغفالفي ضد ؛ هر 96-94، الفقرات

 .)91، الفقرة )Herczegfalvy c. Autriche(النمسا 

توازن ب�ن  تحقيق ينب��أنھ  إ�� املحكمة أشارت، ختيار م�ان إقامة �خص مصاب بإعاقة ذهنيةفيما يتعلق با .89

، ال سيما عندما تضعھ قدراتھ قر�ر مص��ه وضرورة حماية وضمان مصا�ح ذلك ال�خصاح��ام كرامة الفرد وت

املحكمة  وأكدت ).90)، الفقرة A.-M.V. c. Finlandeإم. ف. ضد فنلندا (-(أ. �ش�ل خاص فضع�� موقف  ووضعيتھ

إ�� أن  املحكمة ، أشارتو�� القضية املذ�ورة .)84-82أهمية الضمانات اإلجرائية القائمة (الفقرات  ع��

كما �ش��ط ذلك املعاي�� الدولية �حقوق ، رت ضمانات فعالة ��دف منع االن��ا�اتوف الوطنيةاإلجراءات 

املحكمة الحظت  فضال عن ذلك، .د��امل تحقوق ورغبة وتفضيال  �� مراعاة وساعدت تلك الضمانات، اإل�سان

ن من شارك �� جميع مراحل اإلجراء د��املأن 
ّ
. و�� رغباتھ عنالتعب�� ، وأنھ قد تم االستماع إليھ �خصًيا وتمك

من أجل  د��املرغبات لالسلطات وإن لم تمتثل ح�ى  8ال يوجد أي ان��اك للمادة  أنھ املحكمة ، اعت��تاألخ��

 .ورفاهھ حماية �حتھ
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

 الرعاية الطبية والعالج . ج

ف ع�� هذا النحو، يقع ع�� عاتق األطراا�حق �� ال�حة االتفاقية أو بروتو�وال��ا ال تضمن ع�� الرغم من أن  .90

بموجب ، ال��ام إيجا�ي من االتفاقية 2املنبثقة عن املادة ، باإلضافة إ�� االل��امات اإليجابية السامية املتعاقدة

يفرض ع�� املستشفيات، سواء م��ا العمومية أو ا�خاصة، اعتماد تداب�� ، لوضع إطار تنظي�ي جهةمن  8املادة 

�� ة إالطبي األخطاء�حايا  وصول ، لضمان ناحية أخرى ومن ، ملرضاهم ا�جسديةن حماية السالمة ضماكفيلة ب

��م، عند االقتضاءإجراء  ِ
ّ
� �عو�ض عن األضرار ال�ي �حقت ��م (فاسيلفا ضد بلغار�ا ا�حصول ع�من ، يمك

)Vasileva c. Bulgarie ذات الصلةللمحكمة  االج��ادات القضائيةستمدة من امل هذه املبادئإن ). 63)، الفقرة 

نطوي ع�� ا�حق ال ياعتداء ع�� السالمة ا�جسدية عندما يتعلق األمر ب 8املادة  بموجبأيًضا تنطبق  2املادة ب

 ).61، الفقرة )İbrahim Keskin c. Turquie(إبراهيم كسك�ن ضد تركيا ( 2اة ع�� النحو الذي تضمنھ املادة �� ا�حي

وتحديد ما إذا �ان النظام  املدعون ستخدمها مراقبة فعالية وسائل االنتصاف ال�ي اتتمثل مهمة املحكمة ��  .91

ة التنفيذ السليم لإلطار التشري�� والتنظي�ي املصمم �حماية حق املر��ى �� السالمة البدني ضمنالقضائي قد 

رط السرعة ش و�وجد �� سياق اإلهمال الط�ي ).68 الفقرة)، İbrahim Keskin c. Turquieراهيم كسك�ن ضد تركيا ((إب

 8مع املادة ع�� سبيل املثال، يتعارض  ).49)، الفقرة Eryiğit c. Turquie(إر�يغيت ضد تركيا ( واالست�جال املعقول 

 ).70-69)، الفقرتان İbrahim Keskin c. Turquie(إبراهيم كسك�ن ضد تركيا (سبع سنوات  حوا�� استغرق إجراء 

اإلهمال الط�ي عندما ي�ون ا�خ��اء أطباء �عملون ��  موضوعية ا�خ��ة �� حاللتشكيك �� اتلقائًيا ال يمكن  .92

عن  بالتحديدالعمومية ي�ون مسؤوال ل�حة لدى مؤسسة لخب�� عمل ا�إن مجرد  .النظام الص�� الوط�ي

��م  ماف الن�اهة.ا�حياد أو  غيابمن بالتخوف ال �سمح  ،من الدولة و�تمو�ل خ��ة �� مسألة طبية معينة تقديم

انات اإلجرائية املناسبة لضمان مشاركة ا�خب�� �� اإلجراءات م�حو�ة بالضمأن ت�ون �� هذا السياق هو 

 .)93)، الفقرة Jurica c. Croatieه (جور��ا ضد كرواتيا (حياديتھ ع�� املستو��ن الرس�ي وامللموس و استقالل

 8تطبيق املادة  أن يقت��ي من أجل تجنب ا�حذر املحكمة  تتو��، إ�� ا�خدمات ال�حيةصول بالو فيما يتعلق  .93

واملوارد النظام الص��  �شدة الطلب ع�� و�� السلطات الوطنيةبحكم و�الفعل،  .هامةتخصيص موارد عامة 

دولية إلجراء تقييم �� هذا املجال كمة محأي من مؤهلة أك�� �عت�� املحكمة أن تلك السلطات  ،املتاحة املالية

 ).(قرار املحكمة)) Pentiacova et autres c. Moldova( مولدوفا (بنتا�وفا وآخرون ضد 

فائدة ل ا�حقن إبرملكة املتحدة وضع برنامج لتبادل قضت املحكمة �عدم قبول طلب يتعلق برفض سلطات امل .94

. )(قرار املحكمة)) Shelley c. Royaume-Uniداخل ال�جن (شي�� ضد اململكة املتحدة (املخدرات  ن ع��دمن�امل

ماد سياسة خاصة ما يفرض ع�� الدول املتعاقدة اعت 8أنھ ال يوجد �� املادة  القضية�� هذه واعت��ت املحكمة 

 ميؤوس من شفا��مر��ى املحكمة إ�� أن رفض بلغار�ا السماح مل ، خلصتاملثلو��� املجال الص��. للوقاية 

 Hristozov(هريستوزوف وآخرون ضد بلغار�ا ( 8 لمادة�شمل أي ان��اك لال  مرخصةتجر�بية غ�� أدو�ة باستخدام 

et autres c. Bulgarie ) ؛ دور�زوتو ضد إيطاليا(Durisotto c. Italie ((قرار املحكمة)شريع  يطعن �� ) ورفضت طلبا�

، )(قرار املحكمة)) A.M. et A.K. c. Hongrieالقنب الهندي (أ. م. وأ. ك. ضد هنغار�ا ( مصنوعة منأدو�ة �شأن وصف 

 ).47-46(الفقرتان  بال��امات الدولة �� هذا املجال مع التذك�� 

قدمھ عدم قبول طلب  املحكمة أعلنت ،عاية ال�حية�� الر األ�خاص ذوي اإلعاقة إ صول بو فيما يتعلق  .95

التحر�ات (سنتجس ضد هولندا ملساعدتھ ��  ان يرغب �� ا�حصول ع�� ذراع آ��� شديد اإلعاقة�خص 

)Sentges c. Pays-Bas ((قرار املحكمة) .( ،عا�ي مرأة مستوى الرعاية املقدمة إ��  تد�يأن  ت املحكمةعت�� اومع ذلك�
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

ل
َّ
 املتحدة اململكة ال�ي لم تمتثل ف��ا حدودةامللف��ة ا خالل لكن فقط، 8ان��ا�ا للمادة  من حركية محدودة ش�

  )).McDonald c. Royaume-Uniها ا�خاص (ماكدونالد ضد اململكة املتحدة (تشريعل

 ، رفضت املحكمة ا�حجة)قرار املحكمة() Gard et autres c. Royaume-Uni( "ن ضد اململكة املتحدة�غارد وآخر "قضية ��  .96

تقديم مسألة  ھ لم يكن من الضروري عرضبأن جادال  نالذيال�ي أثارها والدا طفل مصاب بمرض خط��، 

إ�� املحكمة �حل  ال�جوء�� تقر�ر  محقاأن املستشفى �ان  حكمةامل قضتع�� العدالة، حيث طفلهما ل العالجات

 .)117الن�اع ب�ن الوالدين واملستشفى (الفقرة 

 

 قضايا مرتبطة ب��اية ا�حياة . ح

أن ا�حق �� تقر�ر )، Pretty c. Royaume-Uni( "بر��ي ضد اململكة املتحدة"قضية �� أقرت املحكمة للمرة األو��،  .97

و�ح تو ). 67 (الفقرة 8�� املادة  الواردمن عناصر ا�حياة ا�خاصة باملع�ى  اعنصر  �ش�لالوفاة  طر�قة

، شر�طة أن ي�ون قادًرا ر�ر كيف وم�ى يجب أن تنت�ي حياتھأن حق الفرد �� تق ةالالحق االج��ادات القضائية

أحد جوانب ا�حق �� اح��ام ا�حياة  يمثل، هذا الصدد وأن يتصرف وفًقا لذلك �� بحر�ة التعب�� عن إرادتھع�� 

 ).51، الفقرة )Haas c. Suisse(هاس ضد سويسرا ( من االتفاقية 8�� املادة  الواردا�خاصة للفرد باملع�ى 

 املساعدة ع�� االنتحار.فيما يتعلق بمسألة  ةواسع سلطة تقدير�ةعضاء تتمتع �املحكمة أن الدول األ  اعت��ت .98

(هاس  طبيب من قبلأنھ ال يجوز وصف املواد املميتة إال ع�� االنتحار املساعدة ع�� ج�� ات ال�ي تنص التشريعت

) Haas c. Suisse( "ها�س ضد سويسرا"ة قضي ب�ن ��ت املحكمةوم). 52 ، الفقرة)Haas c. Suisseضد سويسرا (

القضية ، ع�� عكس القضية األو���� عل ). و�الفPretty c. Royaume-Uni( "ب��ي�ي ضد اململكة املتحدة"وقضية 

املادة  بل أضاف أنھ �� حال عدم حصولھ ع��، باالدعاء أن حياتھ �انت صعبة ومؤملة د��امل لم يكتف، الثانية

د منفعل االنتحار نفسھ  فإن، محل الن�اع ، لم ودائما ع�� خالف قضية "بر��ي"، ذلك فضال عن .الكرامة سُيجرَّ

لم يكن �� املرحلة ال��ائية من مرض  طاملا أنھ، �خص عاجزكحًقا  د��املر كن اعتبايكن من املم

 .املوتع�� نفسھ يمنعھ من اإلقدام ب قد /تفس�� عضالتنك��ي

، من ش�واه دراسةالوطنية أن رفض املحاكم  د��امل اشت�ى، )Koch c. Allemagne( "�وش ضد أملانيا"قضية � � .99

 �حصول ع�� جرعة فتاكة منرخصة ل املتوفيةاملتعلقة برفض املعهد االتحادي منح زوجتھ و  حيث املوضوع،

ل، الصوديوم بنتو�ار�يتال
َّ
 .من االتفاقية 8ا�خاصة والعائلية بموجب املادة  ا�� اح��ام حيا�� ها�حقان��ا�ا  ش�

  .8ان��اك للمادة  فعل ع��بال انطوى الوطنية خلصت املحكمة إ�� أن رفض املحاكم و 

ا ع�� الدول األعضاء فرض ال��اًما إجرائيً بحيث ت 8توسيع تطبيق املادة املحكمة أنھ من غ�� املناسب  اعت��ت .100

 املساعدة ع��حظر مفادها أن  ش�وى �� ، من حيث املوضوع، بالبث الوطنيةلزم املحاكم انتصاف يُ توف�� ب

� اح��ام ا�حياة ا�خاصة والعائلية (ني�لينسون والمب ضد اململكة املتحدة �حق �ل ا�ان��ا �ش�ل قداالنتحار 

)Nicklinson et Lamb c. Royaume-Uni ((قرار املحكمة) 84ة ، الفقر.( 

إ��اء  أطباء، قرر (قرار املحكمة)) Gard et autres c. Royaume-Uni( "غارد وآخرون ضد اململكة املتحدة"قضية ��  .101

 مصاًبا بمرض ورا�ي 
ً
واألسباب ال�ي  لإلجراء ةشامل دراسة�عد  فتاك.العالج الذي أبقى ع�� قيد ا�حياة طفال

مخالفتھ لرغبة  ع�� الرغم من، حكمة إ�� أن هذا القرارخلصت امل ،ادعم قرارهل�ا السلطات الوطنية قدم�

 ).124-118الفقرات ( 8تناسب يتعارض مع املادة كتدخل �عسفي أو غ�� م ، ال ينب�� تحليلھالوالدين
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 قضايا مرتبطة باإلعاقة . خ

ية إم�اناملحكمة أنھ �ان من املمكن أن تخضع الدول الل��ام بضمان  قضت�� قضية تتعلق بمدعية معاقة،  .102

دون ة إ�� تلك املؤسسات دعيامل وصول �عذر  حالملؤسسات العامة واملفتوحة ل�جمهور عندما الوصول إ�� ا

حقها �� تنمية قدرا��ا ال�خصية وحقها �� إقامة وتطو�ر عالقات  تقو�ض مما أدى إ��عيش حيا��ا من  تمكي��ا

ة �� هذه القضية دعيامل� ��اية املطاف أن ومع ذلك، اعت��ت املحكمة � العالم ا�خار��.مع مع أ�خاص آخر�ن و 

االحتياجات ا�خاصة املرتبطة بحيا��ا ��ن إ�� املؤسسات املذ�ورة و  وصولهالم تب�ن العالقة ا�خاصة ب�ن �عذر 

؛ (قرار املحكمة)) Zehnalova et Zehnal c. République tchèqueا�خاصة (زهنالوفا وزهنال ضد ا�جمهور�ة التشيكية (

 ).(قرار املحكمة)) Mółka c. Pologne)؛ مول�ا ضد بولندا  (Botta c. Italieبوتا ضد إيطاليا (

ن الم ي�ونا يوفر  ا�سبب أ��م الكفيف�نناحية أخرى، اعت��ت املحكمة أن قرار �حب أطفال من والد��ما من  .103

ل ان��ا�ا �حق الوالدين �� اح��ام حيا��ما العائلية باملع�ى 
َّ
لهم الرعاية املناسبة، لم يكن م��ًرا بالظروف وأنھ ش�

و�� املقابل، خلصت إ�� عدم وجود أي ان��اك للمادة  ).Saviny c. Ukraine(سافينيي ضد أوكرانيا ( 8الوارد �� املادة 

فيما يتعلق بالنظام املقرر �� فر�سا للتعو�ض عن الت�اليف ا�خاصة الناشئة عن إصابة طفل بإعاقة، ح�ى  8

 عيبلوال خطأ ارتكبھ املستشفى العمومي أثناء ��خيص  وإن �ان الوالدان الختارا عدم إنجاب ذلك الطفل

الغرفة ) [Draon c. France؛ دراوون ضد فر�سا (]الغرفة الك��ى [ )Maurice c. Franceورا�ي (موريس ضد فر�سا (

لتحديد مبلغ املساعدة املمنوحة لوالدي طفل  ةواسعة تقدير� سلطةت��ك املحكمة أيًضا للدول و  ]).الك��ى 

 �عدم وجودحكمة امل وقضت). قرار املحكمة)() La Parola et autres c. Italie(ال باروال وآخرون ضد إيطاليا ( معاق

غ�� مالئمة  ورعاية ناتجة عن عالجاتالطاملا توفر الدول سبل انتصاف مالئمة �� حال اإلعاقات  8ان��اك للمادة 

 ).100-99، (الفقرتان )Spyra et Kranczkowski c. Pologneطفل (سب��ا وكرانكز�وفس�ي ضد بولندا (عند والدة 

 

 الدفنب مرتبطة قضايا . د

بالعالقات ب�ن البشر ترتبط  ،وا�خاصة العائليةبا�حياة  فيما يتعلق 8املادة ال�ي تكفلها ممارسة ا�حقوق إن  .104

، وكذلك بطر�قة التعامل مع رفات قر�ب متو�� املرتبطة املسائلاملحكمة أن �عض  قضت، ومع ذلك األحياء.

ا�حق ��  تطبيق نطاق ضمنتندرج ، األقارب وز�ارة ق��هبإم�انية حضور جنازة أحد  صلةذات ال املسائل�عض 

 10-104)، الفقرات Solska et Rybicka c. Pologne(سولس�ا ور�بي�ا ضد بولندا ( أو ا�خاصة ا�حياة العائليةاح��ام 

 �ورة �� القضية).واملراجع املذ

�حية جر�مة قتل تم دف��ا قبل ) بLozovyye c. Russie( "لوزوفيي ضد روسيا" ضيةق�علقت ، ع�� سبيل املثال .105

علومات املتعلقة إ�� امل الوصول ، كررت املحكمة أن ل�ل �خص ا�حق �� القضية�� هذه  ا.بوفا�� اإبالغ والد��

 نطاق يندرج ضمن ) وأن حق ال�خص �� حضور جنازة أحد أفراد أسرتھ32بحياتھ ا�خاصة والعائلية (الفقرة 

أقارب  بينما يجهل ذلك�خص وفاة ت�ون السلطات ع�� علم ب حيث لهذه القضية مشا��ة قضايا. �� 8 املادة

أفراد األسرة  إخبار  ضمان قولة ع�� األقل من أجلذ خطوات معالسلطات املختصة ملزمة باتخا ت�ون ، املتو��

ع�� الصعيد أن عدم وضوح القانون واملمارسة  املحكمة تواعت��  .)38(الفقرة  باألمر  الباق�ن ع�� قيد ا�حياة

 �� 
ً
 ، خلصت). و�� املقابل42 (الفقرة 8ان��اك للمادة  ل�ي تخلص إ�� وجودحد ذاتھ الوط�ي لم يكن �افيا

وتحديد م�ا��م  أقارب املتو��تحديد هو�ة للسلطات من أجل نھ بالنظر إ�� املعلومات املتاحة إ�� أ املحكمة
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يقع الذي �ان  فإ��ا لم تف بال��امها اإليجا�ي ومن ثم، بالسرعة الواجبة، فإن السلطات لم تتصرف وإخبارهم

 ).46 (الفقرة القضية�� هذه  ع�� عاتقها

م أل البلدية  إخبار إ�� أن عدم  املحكمة ، خلصت)Hadri-Vionnet c. Suisse( "فيونيت ضد سويسرا-هادري "قضية � � .106

 و�� تبم�ان وتار�خ دفن اب��ا امل
َّ
 ش�

ً
، �� ممارسة حقها �� اح��ام حيا��ا �� القانون عليھ  غ�� منصوص، ل تدخال

 قضت، ). و�املثلHadri-Vionnet c. Suisse(بانولو وفور�ي ضد فر�سا ( 8 �� املادة الواردا�خاصة والعائلية باملع�ى 

املستشفى  عدم تقديم، أن )Zorica Jovanović c. Serbie( "زور��ا يوفانوفيتش ضد صر�يا" قضية�� املحكمة، 

ع�� الرغم  8لمادة ا ل�اان�� �عت��  �جثتھواالختفاء الالحق  رضع��ا حديث الوالدةوفاة للمدعية �شأن علومات مل

ما ك .تقديم معلومات حول ما حدثبالدولة  إخالل ستمرار وذلك نتيجة ال  1983الوفاة �� عام  حدوثمن 

ض القانو�ي ، �سبب االف��ااسم والده البيولو�� د ميتالِ بمنح طفل وُ ض روسيا السماح أن رف ت املحكمةاعت�� 

 ، �� دفن طفلها باسم والده8ال�ي توفرها املادة  املكفول با�حماية، حق األم� ا�اان�� �عت�� ، بأن زوج األم هو األب

 ).Znamenskaya c. Russie(زنامينس�ايا ضد روسيا ( ا�حقيقي

املعاملة  وكذلك من، الدفنتار�خ ب�ن تار�خ الوفاة و الفاصلة املدة الزمنية طول  من ندع�املكما اشت�ى �عض  .107

، أن التأخ�� �� املحكمة، ع�� سبيل املثال وقضت .إ�� العائلة إعاد��ااملتو�� قبل  ال�خص لها جثة تال�ي �عرض

دفن ب الت�جيل من ن�دعياملحال دون تمك�ن  والذي، من قبل الشرطة ع�� جثة ابن��م عينات املأخوذةالإعادة 

ل، اابن��م
َّ
 Girard(ج��ارد ضد فر�سا ( 8اح��ام ا�حياة ا�خاصة والعائلية بموجب املادة  �� احقهمان��ا�ا � ش�

c. France .( ��األم والس��  إخبار متو�� من قبل املستشفى دون أعضاء من جسد �خص استئصال أن  تكما اعت

ا�خاصة باملع�ى حيا��ا  �� القانون وأنھ ان��ك ا�حق �� اح��ام عليھ يكن منصوصال�حصول ع�� موافق��ا لم 

). ومن ناحية أخرى، خلصت املحكمة، 98-97)، الفقرتان Petrova c. Lettonie(ب��وفا ضد التفيا ( 8�� املادة  الوارد

�خص متوٍف دون علم وموافقة زوجتھ  جثةاأل��جة من  أخذ عينات من، إ�� أن ةالقضائي �اج��ادا�وفًقا ال 

ل
َّ
إلب��ت ضد ( قانونية ضد التعسفالمانات ضال وغياب الوط�ي�سبب عدم وضوح القانون  8لمادة ا�ا لان�� ش�

 ). 115، الفقرة )Elberte c. Lettonie(التفيا 

مع االع��اف بأن حق و ، )Elli Poluhas Dödsbo c. Suède( "بو ضد السو�دإي�� بوالهاس دودس"ومع ذلك، �� قضية  .108

حتوي ع�� تي �ال ةرفض السو�د نقل ا�جر  أن املحكمة قضت، �ام حيا��ا ا�خاصة �ان ع�� املحك�� اح� ةدعيامل

من حيث أن القرار قد اتخذ مع إيالء  8ن��ك املادة لية �� مدينة أخرى لم ياملق��ة العائ إ�� ةدعياملرماد زوج 

كما خلصت إ��  هذا املجال.لدولة �� ل السلطة التقدير�ةضمن يندرج و�ان  �املتو� أرملةاالعتبار الواجب ملصا�ح 

� دعوى � �تو��خص املمن استخدام ا�حمض النووي للأن ممثل ال�خص املتو�� الذي أراد منع الدولة 

(ورثة  الفقيد رفع دعوى نيابة عنيكن بإم�انھ ولم  با�حياة ا�خاصةلم يقدم ش�وى تتعلق  ،بوةإلثبات األ 

 ).ار املحكمة)(قر ) Succession Kresten Filtenborg Mortensen c. Danemarkكريس�ن فيلتنبورغ مورتنسن ضد الدانمارك (

من جثث األ�خاص امل��م�ن باإلرهاب  املتمثلة �� رفض إعادة أيضا �� سياسة إحدى الدول  نظرت املحكمة .109

دما ي�ون األمن ، ال سيما عنحماية السالمة العامة بأن الدولة لها مص�حة �� . وإذ �ع��ف املحكمةدف��اأجل 

، لم األوتوماتيكية هابي�ن املشتبھ ��م، �سبب طبيعتھفإ��ا اعت��ت رفض إعادة جثث اإلر ، القومي ع�� املحك

 ب�ن مصا�حي
ً
 عادال

ً
سبا�شييفا ( 8املادة  املنبثقة عن ملتوف�نأل�خاص االدولة وحقوق أفراد أسرة ا حقق توازنا

 ).146، الفقرة )Sabanchiyeva et autres c. Russie(وآخرون ضد روسيا 

ع�� تنطبق  8قضت املحكمة بأن املادة )، Solska et Rybicka c. Pologne( "سولس�ا ور�بي�ا ضد بولندا" �� قضية .110

إ��  توخلص .)108-107 الفقرتانجنائية، ضد إرادة أسرهم (إطار دعوى ، �� إخراج رفات األ�خاص املتوف�ن
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النيابة استخراج ا�جثث الصادر عن بلم يقدم ضمانات �افية ضد التعسف �� سياق أمر  الوط�يأن القانون 

 8مادة ان��اك لل و�� ذلك، املكفولة لهنا�حد األد�ى من ا�حماية  ات مندعياملت ، فقد ُحرمو�التا�� العامة.

 ).127-124الفقرات (

 

 القضايا البيئية . ذ

سليمة (هاتون وآخرون ضد اململكة با�حق �� بيئة  بصر�ح العبارةالرغم من أن االتفاقية ال �ع��ف ع��  .111

�� عدد من  أح�اما املحكمة أصدرت ،)96 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [ )Hatton et autres c. Royaume-Uniاملتحدة (

ن العوامل البيئية ا�خطرة أو املدمرة ع�� جودة البيئة املحيطة بال�خص، حيث أكدت أ  تنطوي  ا �انتالقضاي

ات )، الفقر Cordella and Others c. Italie(�ورديال وآخرون ضد إيطاليا ( الفرد ةرفاهيسل�ي ع��  تأث��  اقد ي�ون له

 �انت الدولة �� املسبب املباشر سواءالبيئية،  القضاياقابلة للتطبيق ��  8ملادة و�مكن أن ت�ون ا ).157-160

 مراعاة تحقيق�جب قانون مناسب لنشاط القطاع ا�خاص. و  غياب �سبب �انت تتحمل املسؤوليةلتلوث أو ل

سلطة � الفرضيت�ن، تتمتع الدولة �� �لتا و�املثل ب�ن املصا�ح املتنافسة للفرد واملجتمع ك�ل؛ عادل توازن 

باول ور�ن� ضد اململكة املتحدة ( ضمان االمتثال لالتفاقية�غية تحديد التداب�� الواجب اتخاذها ل ةمعين تقدير�ة

)Powell et Rayner c. Royaume-Uni(انيا ؛ لو��� أوس��ا ضد إسب)López Ostra c. Espagne( ؛ جيا�ومي�� ضد 51، الفقرة

 ).78، الفقرة )Giacomelli c. Italie(إيطاليا 

املحكمة أن إ�حاق ضرر  قضت، )51 الفقرة)، López Ostra c. Espagne( "لو��� أوس��ا ضد إسبانيا"قضية ��  .112

تؤثر سلبا ع�� حياتھ ھ من التمتع بمن�لھ بطر�قة �حرمجسيم بالبيئة يمكن أن يؤثر ع�� رفاهية �خص و 

 .9)من�لھحرمة �� اح��ام حياتھ ا�خاصة والعائلية (و ان��اك �حقھ  ي�ون هناك، ، و�التا��ا�خاصة والعائلية

ع�� املن�ل العائ��،  �سببھ محطة ملعا�جة مياه الصرف الص��الذي خط�� ا�تلوث المن آثار  ةدعياملاشتكت 

اث�ي  ع�� ُ�عد ،من الدولةبمنحة ع�� أرا��ي تا�عة للبلدية بناء هذه املحطة بشركة خاصة للدباغة قامت  حيث

املحكمة أن التلوث الناجم  اعت��ت، )Giacomelli c. Italie( "جيا�ومي�� ضد إيطاليا" �� قضيةو من�لها. عشر م��ا من

ة، ينطوي دعياملمن�ل  ع�� �عد ثالث�ن م��ا من والذي ب�يعن مصنع خاص ملعا�جة النفايات الصناعية السامة 

أن  املحكمة ، اعت��ت)Fadeïeva c. Russie( "فادييفا ضد روسيا" قضية�� ). و98-97(الفقرتان  8اك للمادة ان�� ع��

 حال حيث أن السلطات لم تق��ح عل��ا، حرمة املن�ل وا�حياة ا�خاصة المرأةالسلطات ان��كت ا�حق �� اح��ام 

أك�� شركة ل�حديد والصلب ��  حول  ال�ي تقع  "منطقة السالمة ال�حية " عن لت�جيعها ع�� االبتعاد فعليا

 ).134-133الفقرتان ( خطرةالسيدة لتلوث شديد وانبعاثات كيميائية  روسيا حيث �عرضت

باملخاطر أو  املعلومات املتعلقة عن تقديم السلطات تقاعساملحكمة أن  قضت، القضايا�� العديد من  .113

 لم تقم ، حيث97الفقرة  ،)Tătar c. Roumanie(تاتار ضد رومانيا ( 8لمادة ا لان��ا� �عت�� األخطار البيئية يمكن أن 

املناجم؛ غ��را وآخرون ضد إيطاليا  الستغاللشركة  تطرحهاال�ي ع�� البيئة لمخاطر ل بتقييم مالئمالسلطات 

)Guerra et autres c. Italieت األساسية ال�ي �ان من شأ��ا أن �سمح لهم املعلوما الساكنة املحليةتلق )، حيث لم ت

توقف  إ�� أن، امة بالقرب من مصنع كيماوي � اإلقتعرض لها الس�ان إذا استمروا �يستقييم املخاطر ال�ي ب

 ).1994إنتاج األسمدة �� عام 

 راجع أيضا الفصل املتعلق باملن�ل. 9
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بمثابة ��ت النتائج املتوقعة اعتُ تحقق ال�ي لم و ملوثة لوطنية إلزالة التلوث من منطقة جهود السلطات ا إن .114

، ال�ي 172-167الفقرات  ،)Cordella and Others c. Italieقضية �ورديال وآخرون ضد إيطاليا (��  8للمادة ��اك ان

، ع�� القضية� هذه � .املجاورة الساكنةلصلب ع�� حساب �حة تلوث للهواء �سبب مصنع لل بقضيةتتعلق 

وات ، استمر الوضع لسنندع�املالرغم من وجود دراسات علمية رسمية تدل ع�� أن التلوث البيئي ��دد �حة 

�� الصرف الص�� ب ذات الصلةمن املعلومات  محرومة�خطر املعرضة لناطق امل��  املقيمة وظلت الساكنة

 .ياملع� اإلقليم

أن اإلزعاج الناجم عن الروائح الكر��ة املنبعثة من مكب للنفايات بجوار املحكمة  اعت��تذلك،  باإلضافة إ�� .115

عدة منذ  ال�ج�ناملتوفر لذلك  " الوحيدالعيش م�ان "بمثابة ت�� عتُ ا، �ج�نوال�ي �انت تصل إ�� زنزانة �جن 

)، الفقرات Brânduşe c. Roumanie(براندوزي ضد رومانيا ( ا�حق �� ا�حياة ا�خاصة والعائلية يندرج ضمن ،سنوات

 جمعيل املنتظم �خدمة التشغ لف��ة طو�لة ع�� تأم�ن لسلطاتلعدم قدرة ابالنسبة  األمر ، وكذلك)64-67

 ).112 الفقرة )،Di Sarno et autres c. Italie�ا (دي سارنو وآخرون ضد إيطاليا (التخلص م�و  النفايات ومعا�ج��ا

ع�� التدخل يجب أن ت�ون عادلة وأن تح��م تداب�� إ��  تف��يذ القرارات ال�ي املحكمة أن عملية اتخا أكدت .116

، )Taşkın et autres c. Turquie(تاسك�ن وآخرون ضد تركيا ( 8بموجب املادة  ةمصا�ح الفرد املحمي النحو الواجب

؛ هاردي ذهبللاستغالل منجم �شأن  حماية إجرائية فعلية للمدع�ن السلطاتلم توفر ، حيث 118 الفقرة

 ).217ة ، الفقر )Hardy et Maile c. Royaume-Uniومايل ضد اململكة املتحدة (

لصادرة عن الطائرات �� مطار هي��و إ�� حالة أدت ف��ا الضوضاء اتنطبق ع��  8أن املادة  املحكمة أعلنت .117

 Powell etن (بأول ور�ين� ضد اململكة املتحدة (دع�املمن واحد واملرافق املن�لية ل�ل  ا�حياة ا�خاصةخفض جودة 

Rayner c. Royaume-Uni(،  عدم تقليص الرحالت تيار ا�ح�ومة لت إ�� أن اخ، خلص). و�� ��اية املطاف40الفقرة

 تكفلها�عز�ز الرفاهية االقتصادية للبالد لم يؤثر ع�� ا�حقوق ال�ي املغادرة من مطار هي��و ��دف ا�جو�ة الليلية 

 املصاب�نأل�خاص العدد القليل ل، بالنظر إ�� ين �عيشون تحت مسار الط��ان من املطارلأل�خاص الذ 8املادة 

الغرفة [ )Hatton et autres c. Royaume-Uniهاتون وآخرون ضد اململكة املتحدة ( ات النوم (انظر أيًضااضطرابب

 ).130-129الفقرتان   ،]الك��ى 

 لم تفالدولة املد�� عل��ا ، أن التلوث الضوضائياألخ��ة املتعلقة ب �� العديد من القضايااعت��ت املحكمة  .118

 قضت، ع�� سبيل املثال .من�لھ وحياتھ ا�خاصةحرمة �� اح��ام  د��املضمان حق بال��امها اإليجا�ي املتمثل �� 

ل د��املالسلطات ملستو�ات الضوضاء �� مرقص يقع بالقرب من من�ل  عدم تقن�نأن  املحكمة
َّ
ا �اان�� ش�

 ، ع�� غرار عدم اتخاذ)63-62، الفقرتان )Moreno Gómez c. Espagne(مور�نو غوم�� ضد إسبانيا ( 8لمادة ل

نتيجة لتغي��ات �� مش�لة ال�جيج املفرط الناجم عن حركة املرور الكثيفة  لتداب�� من أجل معا�جة السلطات

مش�لة أو  )23)، الفقرة Deés c. Hongrie(دييس ضد هنغار�ا ( د��امل قطن بھ�ان ي الذي�� الشارع خطة املرور 

 Mileva et autres(ميليفا وآخرون ضد بلغار�ا ( بناية��  للمعلوميات متواجد زعاج الضوضائي الناجم عن ناٍد اإل 

c. Bulgarie( 97، الفقرة.( 

 

 ا�جن��ي وا�حياة ا�جنسية امليول  . ر

وا�حياة ا�جنسية من  ، وامليول ا�جن��يواالسم ية،ا�جنس من قبيل الهو�ةعوامل بالنسبة للمحكمة، �عت��  .119

؛ بورغارتز 63)، الفقرة B. c. France�سا ((ب. ضد فر  8ح�ي بموجب املادة املالعناصر الهامة �� املجال ال�خ��ي 
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)، الفقرة Dudgeon c. Royaume-Uni؛ دودجون ضد اململكة املتحدة (24)، الفقرة Burghartz c. Suisseضد سويسرا (

؛ �ي. ��. وج. 36)، الفقرة Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni؛ الس�ي، جاغارد و�راون ضد اململكة املتحدة (41

ا�جنسية يجرم األفعال  قانوناأن  املحكمة قضت ،لذلك. ))P.G. et J.H. c. Royaume-Uniآش. ضد اململكة املتحدة (

(أ. د. ت. ضد اململكة  8يتعارض مع املادة  بال��ا��ي،بالغ�ن  أ�خاص ب�ن �� النطاق ا�خاصاملثلية املرتكبة 

)، الفقرة Dudgeon c. Royaume-Uni؛ دودجون ضد اململكة املتحدة (39-36)، الفقرات A.D.T. c. Royaume-Uniاملتحدة (

باملع�ى ا�حياة ا�خاصة" " مفهومضمن  العالقة ب�ن �خص�ن من نفس ا�جنس تندرج ،فضال عن ذلك .)41

املادة  منع). ومع ذلك، ال ت143، الفقرة )Orlandi et autres c. Italie(أورالندي وآخرون ضد إيطاليا ( 8�� املادة  الوارد

أو  )Stübing c. Allemagne(ستو��ن ضد أملانيا ( زنا املحارم مثل ا�خاص�� النطاق تجر�م �عض األ�شطة ا�جنسية  8

-Laskey, Jaggard et Brown c. Royaumeاملاسوشية (الس�ي، جاغارد و�راون ضد اململكة املتحدة ( ةساديالاملمارسات 

Uni.( 

ا  توظيفأن حظر  القضايا�� عدد من املحكمة  قضت .120
ً
 �� ا�جيش �ش�ل ان��ا�

ً
ل�حق �� اح��ام املثلي�ن جنسيا

 Lustig-Prean et Beckettبر�ان و�يكيت ضد اململكة املتحدة (-(لوستيج 8املادة  ا�حياة ا�خاصة الذي تحميھ

c. Royaume-Uni) ؛ سميث وغرادي ضد اململكة املتحدة(Smith et Grady c. Royaume-Uni ؛ بركين� ور. س. ضد اململكة(

 ).Beck et autres c. Royaume-Uni)؛ بيك وآخرون ضد اململكة املتحدة (Perkins et R. c. Royaume-Uniاملتحدة (

 

 األ�شطة املهنية أو التجار�ة . ز

الوظيفة العمومية أو إ��  ول الوصحق عام �� وظيفة أو ��  أي 8إن لم يكن من املمكن أن ُ�ستمد من املادة  .121

أو  ةمهني طبيعة�شطة ذات األال �ستبعد من حيث املبدأ  "�حياة ا�خاصةمفهوم "ا ، فإناختيار مهنة معينة

يان�او�اس ضد لتوانيا (رقم  ؛71رة الفق ،]الغرفة الك��ى [)Bărbulescu c. Roumanieة (بار�ولس�و ضد رومانيا (تجار�

2) (Jankauskas c. Lituanie (n° 2) (فرنانديز مارتين�� ضد إسبانيا  ؛57-56)، الفقرتانFernández Martínez c. Espagne (

، نظرائھوتطو�ر عالقات مع  ر�ط��  ال�خص، حق املادة بالفعلشمل و� ).110-109، الفقرتان ]الغرفة الك��ى [

�وف ضد ؛ ألكساندر فول25)، الفقرة C. c. Belgiqueي (س. ضد ب�جي�ا (بما �� ذلك �� املجال امل�ي والتجار 

 ، �� مجال عملهم،غالبية الناست�ون ل ففي ��اية األمر،). 165)، الفقرة Oleksandr Volkov c. Ukraineأوكرانيا (

؛ 29)، الفقرة Niemietz c. Allemagneعالقا��م مع العالم ا�خار�� (نييميي�� ضد أملانيا ( وطيدتالعديد من الفرص ل

 ااملشار إل�� االج��ادات القضائيةو ، 71الفقرة  ،]الغرفة الك��ى ) [Bărbulescu c. Roumanieبار�ولس�و ضد رومانيا (

 ).42)، الفقرة Antović et Mirković c. Monténégroقضية؛ أنتوفيتش وم���وفيتش ضد مونتينيغرو (�� هذه ال

" ل�حياة ا�خاصة" ا�ان��ا �ش�لإ�� مهنة  الولوجاملحكمة بالفعل أن فرض قيود ع��  وقضتسبق ، لذلك .122

 Bigaeva(؛ بيغاييفا ضد اليونان 47، الفقرة )Sidabras et Džiautas c. Lituanie(اس ضد لتوانيا سيدابراس ودز�اوت(

c. Grèce( رقم  يان�اوس�اس ضد نظر أيًضا؛ ا25-22، الفقرات) 2لتوانيا) (Jankauskas c. Lituanie (n° 2) 56)، الفقرة 

د املفروضة ع�� ��جيل �خص بالقيو  ، فيما يتعلق36الفقرة  ،)Lekavičienė c. Lituanieول�افيسيي�ي ضد لتوانيا (

(فرنانديز مارتين�� ضد إسبانيا  األمر نفسھ ع�� فقدان الوظيفةو�نطبق . ابة املحام�ن �سبب إدانة جنائية)بنق

)Fernández Martínez c. Espagne( ] اإلعفاء أو املحكمة أن  قضتإ�� ذلك،  ). باإلضافة113، الفقرة ]الغرفة الك��ى

 ).48-43، الفقرات )Özpınar c. Turquie(أوز�ينار ضد تركيا ( يمكن أن ين��ك ا�حق �� اح��ام ا�حياة ا�خاصة العزل 

عزل قاض ، أن )Oleksandr Volkov c. Ukraine( "ألكساندر فول�وف ضد أوكرانيا" �� قضيةوخلصت املحكمة، 
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 خطإ م�ي  �سبب
َّ
 �� ممارسة ال�خص املع�ي �حقھ �� اح��امش�

ً
�� املادة  الواردباملع�ى  "تھ ا�خاصةحيا" ل تدخال

ا للمادة أيضً  و�جلت املحكمة ).167-165(الفقرات  من االتفاقية 8
ً
إ��  مدٍع نقل �علقت ب�� قضية  8ا ان��ا�

 �حجابلزوجتھ وارتداء معتقداتھ الدينية  �شأن�� بلدة ذات أهمية إدار�ة أقل عقب تقر�ر  وجاهةأقل  منصب

من منصبھ  مدٍع أن طرد  املحكمة ت، اعت�� و�املثل). 60-57)، الفقرات Sodan c. Turquie(صودان ضد تركيا (

(شاه�ن �وش  8ان��اك للمادة  ينطوي ع�� ،نتيجة لتغي�� �� معادلة شهادتھ ال�ي حصل عل��ا �� ا�خارج كمدرس

 ).52-51)، الفقرتان Şahin Kuş c. Turquieضد تركيا (

دد من القرارات �ع مع التذك��، ]الغرفة الك��ى [)Denisov c. Ukraine( "دونيسوف ضد أوكرانيا"�� قضية ، رامؤخ .123

ال�ي �ساعد �� الفصل بادئ املحددت املحكمة ، )109و 108، 105-104، 101الفقرات السابقة ذات الصلة (

، انظر 117-115 الفقرات( 8�� املادة  الواردباملع�ى " ا�حياة ا�خاصة "م�ي يقع ضمن مفهوم�ان نزاع إذا  فيما

املحكمة وأشارت  ).129-127الفقرات ، )قرار املحكمة( )J.B. et autres c. Hongrieج. ب. وآخرون ضد هنغار�ا ( أيًضا

إ�� مهنة أو غ��  الولوجرفض  أو خفض الرتبة،أو للطرد من العمل، ، قد ي�ون نزاعات من هذا القبيل��  نھأ

دونيسوف " �� قضيةالعادية من ا�حياة ا�خاصة. وع�� �عض ا�جوانب  تداعيات ،ذلك من التداب�� غ�� املواتية

ع�� أساس أنھ لم يؤد واجباتھ  ملحكمةمن منصبھ كرئيس  د��امل عزل ، تم )Denisov c. Ukraine( "ضد أوكرانيا

املحكمة  اعت��ت املحكمة.نفس  داخل، لكنھ استمر �� العمل كقاٍض ار�ة �ش�ل �حيح (واجبات املسؤول)اإلد

اإلدار�ة دون  د��املبكفاءات �علق فقط  ل الن�اعمحألن القرار  نظرا، ال تنطبق �� هذه القضية 8املادة أن 

املهنية كقاض ولم  تطلعاتھ، فإن هذا القرار لم يؤثر ع�� عالوة ع�� ذلك .ل�خطر قاٍض كاملهنية  �عر�ض صفاتھ

��  د��املاملحكمة أن عزل  قضت، . باختصارأو أخالقية معنو�ة�س��دف �خصيتھ وسالمتھ من وجهة نظر 

 املادة بموجب لضروري ا" مستوى ا�خطورة " َيبلغلم ث�� سل�ي محدود ع�� حياتھ ا�خاصة أتلھ هذه القضية �ان 

��  ا�حكم الصادر �عد  ).133-126الفقرات  ،]الغرفة الك��ى [)Denisov c. Ukraine(دونيسوف ضد أوكرانيا ( 8

إال إذا فقد ال�خص وظيفتھ �سبب  8املادة  ضمن نطاقتندرج الن�اعات املهنية عموًما  ال ،قضية "دونيسوف"

 ا�حياة ا�خاصةع�� تأث�� فقدان الوظيفة ل إذا �ان) أو (مقار�ة قائمة ع�� األسباب سلوك تبناه �� حياتھ ا�خاصة

 ).117-115) (الفقرات النتائجع��  ةقائممقار�ة (

املشار إل��ا ��  "املراسالت"و " ا�حياة ا�خاصة "لواردة من أماكن العمل �� مفهوميا املراسالت إدراجيمكن أيًضا  .124

 Libert؛ لي��ت ضد فر�سا ( 73 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [ )Bărbulescu c. Roumanie(بار�ولس�و ضد رومانيا ( 8املادة 

c. France(العديد من ، سعت املحكمة �� للتطبيق �نقابل املفهومان هذان �انتحديد ما إذا ). ول25 ، الفقرة

و�� هذا حياتھ ا�خاصة واح��امها. يتوقع �ش�ل معقول حماية  ال�خصما إذا �ان  معرفة ناسبات إ��امل

ا ولكنھ ليس مهم امعيار  �ش�ل واح��ام ا�حياة ا�خاصةحماية حكمة إ�� أن التوقع املعقول �أشارت امل، السياق

 Bărbulescu( "بار�ولس�و ضد رومانيا"قضية  �� اإلشارة إ�� أن املحكمة،ومن املث�� لالهتمام  بالضرورة حاسًما.

c. Roumanie] ( شأن ا�حياة ا�خاصة ألنھ املعقول  د��املتوقع  مسألةعن  اإلجابة، اختارت عدم ]الغرفة الك��ى�

 .االجتماعية �� م�ان العمل ا�حياة ا�خاصة�عليمات صاحب العمل ممارسة أن "تل��  ،ال يمكن، �� أي حال

، لذلك". ضروري قدر ما هو  يدهامع إم�انية تقي، ح�ى ا�حياة ا�خاصة وسر�ة املراسالت مفروضا اح��ام و�بقى

�شأن ا�حياة املعقول  ال�خص�غض النظر عن توقع و ، . باختصار8 املادة قابلية تطبيقإ��  املحكمة تخلص

). و�� هذه 80 واملراسالت (الفقرة ا�حياة ا�خاصة�� م�ان العمل مشمولة بمفاهيم  املراسالت، فإن ا�خاصة
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 30/04/2019تحديث بتار�خ  41/162 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان

من  8تفرضھ املادة باالل��ام اإليجا�ي الذي  املرتبطةعوامل لبااملحكمة قائمة مفصلة  وضعت، القضية

 .10)122-121 الفقرتانغ�� املهنية �� م�ان العمل ( باملراسالتفيما يتعلق ع�� الدول االتفاقية 

، أكدت )Antović et Mirković c. Monténégro( "أنتوفيتش وم���وفيتش ضد مونتينيغرو "قضية ، �� من ناحية أخرى  .125

ا�حياة  "�� كب��اتدخال ، �ش�ل �� حد ذا��ا ة أن املراقبة بالفيديو �� العمل، سواء �انت سر�ة أم الاملحكم

املدرجات/قاعات هذه القضية ب��كيب معدات املراقبة بالفيديو ��  ت�علق. و )44الفقرة ( " لألج��ا�خاصة

 .ا�جامعية املحاضرات

 

 ا�حياة ا�خاصة . ت

 ةصور السم و اال ، مثل �و�ة ال�خصاملحكمة دائًما أن مفهوم ا�حياة ا�خاصة �شمل عناصر تتعلق � قضت .126

 تأم�ن إ���� املقام األول ��دف من االتفاقية  8املادة  ال�ي توفرها ةوأن الضمان واملعنو�ة، البدنيةسالمة الو 

لتفاعل ب�ن لتوجد منطقة  و�التا��، نظرائھ، دون تدخالت خارجية.العالقات مع  تنمية �خصية �ل فرد داخل

) 2ضمن نطاق ا�حياة ا�خاصة (فون هانوفر ضد أملانيا (رقم تندرج  أنعام، � سياق ، ح�ى �يمكن والغ��الفرد 

)Von Hannover c. Allemagne (no 2) (]ا�حياة ا�خاصة"  مفهوم ُ�عد، ). عالوة ع�� ذلك95الفقرة  ،]غرفة الك��ى ال"

، و�التا�� يمكن أن واملعنو�ة لل�خص البدنيةالسالمة يغطي و ، شامل ال يمكن �عر�فھ �ش�ل، ا واسعامفهوم

ملتعلقة االسم أو العناصر ا وامليول ا�جن��ي، ا�جنسية الهو�ة تحديد، مثل ة من هو�ة الفرد�شمل جوانب متعدد

�شرها يتوقع الفرد بصورة مشروعة عدم املعلومات ال�خصية ال�ي ويشمل هذا املفهوم . با�حق �� الصورة

 ).83 رة، الفقى]الغرفة الك�� [)Axel Springer AG c. Allemagne(أكسيل س��ينجر أ.��. ضد أملانيا ( دون موافقتھ

هذه  عندما يتم جمعھ املحكمة أن اعت��تالدولة،  أعوانانات ا�خاصة من قبل فيما يتعلق بمراقبة وجمع البي .127

 "ا�حياة ا�خاصة "مفهوم ضمن تندرجفإ��ا ، ��� �� ملف يحتفظ بھ أعوان الدولةوتخز���ا �ش�ل م� املعلومات

بأن  عالناإل تم  قضية حيث�ش�ل أك�� ��  وانطبق ذلك .من االتفاقية 8املادة من  1الفقرة ��  الواردباملع�ى 

 Rotaru(روتارو ضد رومانيا ( ت�حق الضرر �سمعة ال�خص املع�ي من شأ��ا أن نوأ خاطئةعلومات امل �عض

c. Roumanie(] أو�حت املحكمة أن هناك عدًدا من العوامل بدأطبيق هذا امل�تو ). 44 ، الفقرة]الغرفة الك��ى ،

ر بالتداب�� املتخذة خارج من�لھ أو تتأث ما ل�خصا�خاصة حياة ا�تحديد ما إذا �انت ال�ي ينب�� مراعا��ا عند 

قصد �� أ�شطة م�جلة أو غ�� �شار�ون عن قصد أو عن �� �عض املناسبات  الناسنظًرا ألن و  مرافقھ ا�خاصة.

نشر تقار�ر ع
ُ
 قد�ش�ل معقول من حيث اح��ام حياتھ ا�خاصة  ما يحق للفرد أن يتوقعھ فإن، ��ا للعمومت

 هاًما، وإن لم يكن حاسما
ً
 ).101، الفقرة )Benedik c. Slovénie(بينيديك ضد سلوفينيا ( بالضرورة �ش�ل عامال

مراقبة هذا املشهد العام  وتكت��ي هناك.أي �خص آخر موجود  حتما يراهي �� الشارع ال�خص الذي يم��ف

طا�عا املغلقة)  يةتلفز�ونالدوائر الحارس األمن الذي يمارس املراقبة عن طر�ق نظام  مثال بالوسائل التقنية (

يث�� اعتبارات  يمكن أن، فإن إ�شاء �جل منتظم أو دائم لهذه العناصر �� املجال العام مشا��ا. و�� املقابل

 لذلك مرتبطة با�حياة ا�خاصة.
ً
ضمن نطاق مع�ن  عن �خص، تندرج امللفات ال�ي تجمعها أجهزة األمن نتيجة

 .P.Gأو سر�ة (�ي. أش. وج. أش. ضد اململكة املتحدة ( مكثفة املعلومات بطر�قةيتم جمع  م، ح�ى عندما ل8املادة 

et J.H. c. Royaume-Uni 57)، الفقرة( 

 الت.انظر أيضا الفصل املتعلق باملراس 10
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ساعد دينامي�ي مع�ن � )IP( بروتو�ول اإلن��نت �عنوان املتصلة، فإن املعلومات النسبة لأل�شطة ع�� اإلن��نتب .128

 ،لذلك غ�� متاحة ل�جمهور.، بيانات �خصية �عت��، من حيث املبدأهذه األ�شطة  هو�ة املسؤول عند يحد�� ت

)، Benedik c. Slovénie(بينيديك ضد سلوفينيا ( 8املادة  ضمن نطاقاستخدام هذه البيانات  يمكن أن يقع

ي الدينامي� بروتو�ول اإلن��نت عنوانل د��املعدم إخفاء � هذا الصدد، ال يمكن اعتبار �و). 108-107الفقرتان 

 (الفقرة تقييم ما إذا �ان توقعھ  عند حاسماا�خاص بھ 
ً

�عت�� ، ). و�� املقابل116�حماية حياتھ ا�خاصة معقوال

 .)117(الفقرة  أخذه �ع�ن االعتبار يجب  امهم باأل�شطة ع�� اإلن��نت عامال  إخفاء الهو�ة املرتبط

 

  ور واملقاالتوالصالفوتوغرافية ا�حق �� الصورة وحماية الصور؛ �شر الصور أ. 

إحدى السمات الرئيسية  �ش�ل، أكدت املحكمة أن صورة الفرد يتعلق بالصور الفوتوغرافيةفيما  .129

حق ال�خص �� حماية صورتھ  ُ�عد ،و�التا�� �� عن أقرانھ.ا �ع�� عن أصالتھ و�سمح لھ بالتم، أل��ل�خصيتھ

 فإن، مل �شر الصور الفوتوغرافية�شحر�ة التعب��  ول�ن �انت لرفاهھ ال�خ��ي.أحد الشروط األساسية 

جد  ، حيث قد تحتوي الصور ع�� معلومات�� هذا املجال تكت��ي أهمية خاصة الغ�� حماية سمعة وحقوق 

) Von Hannover c. Allemagne (no 2)) (2للفرد أو عائلتھ (فون هانوفر ضد أملانيا (رقم ، يةحميم�خصية، بل و 

 بموجب زنة ا�حق �� حر�ة التعب�� املكفول موااملحكمة، فيما يخص ووضعت ). 103]، الفقرة الغرفة الك��ى [

: املساهمة �� مناقشة املعاي�� التاليةقائمة ب، 8وا�حق �� حماية سمعة ال�خص املح�ي بموجب املادة  10املادة 

محتوى  السلوك السابق لل�خص املع�ي؛ ؛�خص املع�ي وموضوع التقر�رسمعة ال ؛مسائل ذات االهتمام العام

الفقرات  ،)ibidem(املرجع نفسھ ( خطورة العقو�ة املفروضة؛ ظروف التقاط الصور  ؛وتداعياتھاملنشور وش�لھ 

؛ 95-89الفقرات  ،]الغرفة الك��ى [ )Axel Springer AG c. Allemagneيا (؛ أكسيل س��ينجر أ. ��. ضد أملان108-113

]، الغرفة الك��ى ) [Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France�وديرك وهاشيت فيليبا���ي شر�اء ضد فر�سا (

  ).93-90 الفقرات

 وع حماية واح��ام حياتھشر يتوقع �ش�ل م، أن وإن �ان �خصية عامةح�ى  ،ي �خصأل  يمكن، لذلك .130

 Sciacca(؛ سيا�ا ضد إيطاليا 99-95و 53-50الفقرات ، ]الغرفة الك��ى [)2(فون هانوفر ضد أملانيا (رقم  ا�خاصة

c. Italie(29 ، الفقرة ) ؛ ر��لوس ودافورليس ضد اليونانReklos et Davourlis c. Grèce(،  ؛ أل�ايا ضد تركيا 40الفقرة

)Alkaya c. Turquie( ،للمحكمة ةالقضائي لالج��اداتوفًقا  ).حماية العنوان ال�خ��ي ملمثلة مشهورةب فيما يتعلق ،

ھ لنشر صوره رفض �ش�ل خاص إم�انية �شملي �� صورتھ، والذالفرد  تحكمتف��ض هذه ا�حماية أساًسا 

صور لرضيع فيما يتعلق ب، 43و 40)، الفقرتان Reklos et Davourlis c. Grèce(ر��لوس ودافورليس ضد اليونان (

بالصور السالبة (نيجاتيف)؛ فون احتفظ املصور و الوالدين، �� عيادة خاصة دون موافقة مسبقة من  التقطت

 ).96 الفقرة ،]الغرفة الك��ى [ )Von Hannover c. Allemagne (no 2)) (2هانوفر ضد أملانيا (رقم 

بالفيديو �خص ئية أو مدنية فعالة ملنع تصو�ر يقع ع�� عاتق الدولة ال��ام إيجا�ي بضمان وضع أح�ام جنا .131

زوج والدة بمحاولة  ]الغرفة الك��ى [ )Söderman c. Suède( "سودرمان ضد السو�د" قضية . �علقتدون موافقتھ

�شأن عدم  والش�اية ال�ي قدم��ا هذه الطفلة، سنة لتصو�رها سرا بينما �انت عار�ة 14طفلة تبلغ من العمر 

، �� وقت تحظر �� غياب مقتضياتال�خصية  اوجود حماية بموجب القانون السو�دي ضد ان��اك سالم��

خديجة إسماعيلوفا ضد " ضيةقت قو�� املقابل، �عل .دون موافقتھبالفيديو ، تصو�ر �خص حدوث الوقائع

 من هذامقاطع  و�شر  ا�� من�له يةل�حافت�جيل فيديو سري ب ،)Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan( "أذر�يجان
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، وتم اقب عل��ا بموجب القانون ا�جنائي�ع محل الن�اع، �انت األفعال ه القضيةو�� هذ .�جمهور لالفيديو 

الواقع ع�� عاتقها  اإليجا�ي ل��اماالب لم تفاملحكمة أن السلطات  قضت، ومع ذلك .جنائي بالفعل فتح تحقيق

من خالل إجراء تحقيق جنائي فعال �� التدخل ا�خط��  ا�خاصة للمدعيةحماية ا�حياة ضمان واملتمثل �� 

 حيا��ا ا�خاصة.للغاية �� 

عندما يتم ��جيل البيانات  8املادة  ضمن نطاقأقرت املحكمة أن املراقبة بالفيديو لألماكن العامة تندرج  .132

وع�� وجھ ). 63-57، الفقرات )Peck c. Royaume-Uni(بيك ضد اململكة املتحدة ( وإتاح��ا للعموم املرئية وتخز���ا

محاولة انتحار  الذي �عرض فيلمهذا ال ال�ي بثتوسائل اإلعالم شر�ط فيديو إ��  إرسال، اعت�� ا�خصوص

ا خ ،�ام��ات الدوائر التلفز�ونية املغلقة اي �جل��ال� د��امل
ً
، ع�� الرغم من ا ل�حياة ا�خاصة لهذا األخ��ط��ً ان��ا�

 ).87)، الفقرة ibidemحدوث الوقائع (املرجع نفسھ (�� م�ان عام �� وقت  تواجده

أن  ناسبات�� العديد من املاملحكمة  قضت، و�� قضية أ�خاص ألقي عل��م القبض و�انوا متا�ع�ن قضائيا .133

 ،وسائل اإلعالمن إ�� دع��سليم سلطات الشرطة صور املا�جنائية أو  املتا�عاتالفيديو �� سياق  ت��جيال 

مصا�ح عندما أعطت  8للمادة ، خلصت املحكمة إ�� وجود ان��اك لذلك حيا��م ا�خاصة.اح��ام ��  همحقين��ك 

)، Khoujine et autres c. Russieآخرون ضد روسيا (إ�� ال�حافة (خوج�ن و  دون موافق��م ندع�املصور الشرطة 

)، Khmel c. Russieيا (؛ خميل ضد روس31-29)، الفقرات Sciacca c. Italie؛ سيا�ا ضد إيطاليا (118-115الفقرات 

 د��املبإلصاق صورة  قضية �علقتو �� ) أ93-90)، الفقرات Toma c. Roumanie؛ توما ضد رومانيا (40الفقرة 

 Guiorguiينص ع�� ذلك (غيور�� ني�وال�شفي�� ضد جورجيا ( القانون  ولم يكن طلو��نع�� لوحة األ�خاص امل

Nikolaïchvili c. Géorgie 131-129)، الفقرات .( 

 دون موافقتھ لم يكن اأن التقاط صورة ل�خص �شتبھ �� أنھ إرها�ي وحفظه املحكمة ، اعت��تو�� املقابل .134

موري ضد اململكة (اإلرهاب من  الوقايةاملتمثل �� و  �� مجتمع ديمقراطيغ�� متناسب مع الهدف املشروع  تدب��ا

 ).93 ، الفقرة)Murray c. Royaume-Uni(املتحدة 

�اهن ضد ( �� حال وجود آليات أخرى �ج�� الضرر و�ض ما�� لل�حية بالضرورة دفع �ع 8ال �ش��ط املادة  .135

 ع�� الناشر الذي ان��ك بدفع �عو�ض ، لم يتم ا�حكم�� هذه القضية). 75، الفقرة )Kahn c. Allemagne(أملانيا 

 انظر أيًضا( لفر�ق الوط�ي األملا�ي لكرة القدمالسابق �� ارمى امل حارسا�حظر املفروض ع�� �شر صور لطف�� 

 ).الواردة فيھ ، واملراجع39و 37-36الفقرات  ،)Egill Einarsson c. Islande (no 2)( )2ينارسون ضد آسالندا (رقم إجيل آ

 

 �التشه� حماية السمعة؛ . ب

من االتفاقية (أكسيل س��ينجر أ.  8ضمن نطاق املادة  ،تندرج السمعة، كعنصر من عناصر ا�حياة ا�خاصة .136

 Chauvy et؛ شو�� وآخرون ضد فر�سا (83]، الفقرة الغرفة الك��ى ) [Axel Springer AG c. Allemagneضد أملانيا ( ��.

autres c. France ؛ بفايفر ضد النمسا (70)، الفقرةPfeifer c. Autriche ؛ ب��ينا ضد رومانيا (35)، الفقرةPetrina 

c. Roumanie ؛ بوالن�و تورريس وموفيال بوالن�و ضد إسبانيا (28)، الفقرةPolanco Torres et Movilla Polanco 

c. Espagne 40)، الفقرة.( 

إ�� الضرر الذي �حق بالسمعة ال�خصية خط�ً�ا  مستوى  ، يجب أن ي�ون 8املادة  مكن مراعاةي�ون من امل ل�ي .137

��ي با�حق �� اح��ام ا�حياة ا�خاصة (أكسيل س��ينجر أ. التمتع ال�خب ت�حق الضرر بطر�قة  وأن ُيرتكب حد ما

) Bédat c. Suisse(؛ بيدات ضد سويسرا 83 الفقرة ،]الغرفة الك��ى [) Axel Springer AG c. Allemagne��. ضد أملانيا (
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 Medžlis Islamskeمجلس ا�جالية اإلسالمية �� بر�ش�و ضد البوسنة والهرسك ( ؛72الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [

Herzégovine-Bosnie Zajednice Brčko et autres c.( ] 76الفقرة  ،]الغرفة الك��ى) ؛ دونيسوف ضد أوكرانياDenisov 

Ukraine c.] ( نطبق هذا الشرط ع�� �ل من السمعة االجتماعية والسمعة املهنية. و )112]، الفقرة الغرفة الك��ى� 

يجب أن ي�ون ). فضال عن ذلك، 112، الفقرة ]الغرفة الك��ى [) .Ukraine Denisov c(دونيسوف ضد أوكرانيا (

)، Putistin c. Ukraineزعومة ال�ي �حقت �سمعتھ (بوتيست�ن ضد أوكرانيا (ألضرار املوا د��املهناك صلة �افية ب�ن 

أن ، �سلوك إجرامي ادعاءاتتنطوي ع��  �انتقضايا � �). وأخذت املحكمة �� ا�حسبان أيضا، 40الفقرة 

(جيش�ار�ا�ي ضد إ�� أن تثبت إدان��م  قر�نة ال��اءةحق األفراد �� ��ف بمن االتفاقية �ع 6من املادة  2الفقرة 

 ).41 الفقرة)، .Géorgie Jishkariani cجورجيا (

أي  ودإ�� وج املحكمة تخلص، لم ل فيديو دون موافقة ال�خص املع�ي�� قضية تتعلق ببث جزء من ��جي .138

بل إ�� ، للمد��انتقاد �خ��ي  ��دف إ�� توجيھلم يكن  الن�اع محلأن التقر�ر خاصة و  ،8ان��اك للمادة 

 Haldimann et(هالديمان وآخرون ضد سويسرا ( �� قطاع مع�ن املعمول ��ابعض املمارسات التجار�ة ب التنديد

autres c. Suisse تاجر م "بأنھ د��املالذي وصف  التلفز�و�يأن التقر�ر  قضت املحكمة، و�� املقابل). 52)، الفقرة

ل  أجن�ي
َّ
 ).84و 72، الفقرتان )Bremner c. Turquie(بر�مر ضد تركيا ( 8لمادة اك لان���� الدين" ش�

حدود االنتقاد وكذلك �شه��ية،  اعت��ت�� وقت التصر�حات ال�ي  د��املتأخذ املحكمة �� االعتبار سمعة  .139

التصر�حات موضوع  باإلضافة إ��، ��خص عادي مقارنةل�خصية عامة بالنسبة أوسع ال�ي ت�ون املقبول 

 )).Jishkariani c. Géorgie(جيش�ار�ا�ي ضد جورجيا (

، دون أن هم عالنية بارت�اب أفعال إجراميةا��ام تقبل ال يمكن تفس�� االتفاقية ع�� أ��ا تفرض ع�� األفراد .140

لد��م معلومات  وا أنتوقعأن ييحق لعامة الناس  نيذالدولة ال من قبل أعوان، تدعم هذه التصر�حات بوقائع

إجيل "قضية  و�املثل، ��). 62-59 الفقرات ،)idem(نفس املرجع ( خصوص هذه اال��اماتيمكن التحقق م��ا ب

 تعليق مه�نندا �ان قد �عرض ل�سال معروفة �� آ وهو �خصية ،)Egill Einarsson c. Islande( "رسون ضد آسالنداآينا

 قضتإ�� جانب صورة تمثلھ.  "تصب"مغ �لمة ظهرت ، حيثلتقاسم الصور ع�� اإلن��نتخدمة : إ�ستغرام ع��

ا ل�حياة ا�خاصة ات يمكن أن �تعليقاملحكمة أن هذا النوع من ال
ً
درجة معينة من  عندما يبلغ للمد��ش�ل ان��ا�

ھ ال يجب ع�� ع�� أ��ا �ع�ي أنمن االتفاقية  8 املادةينب�� أن تفسر  ھأكدت أنو . )52ا�خطورة (الفقرة 

 أن يتم ا��امها أن تتقبل، �سبب سلوكها و�عليقا��ا العامة نقاشا حاداأثارت  وإن، ح�ى ال�خصيات العامة

 .)52وأدلة (الفقرة  وقائعتصر�حات بال هذه أعمال إجرامية عنيفة دون أن تدعمبعالنية 

(تام�� ضد اململكة املتحدة  االن��اك خطورة، شددت املحكمة ع�� أهمية معيار درجة فيما يتعلق باإلن��نت .141

)Tamiz c. Royaume-Uni) (يقات �علمن مستخدمي اإلن��نت  الي�نيومًيا املنشر ). ي81-80)، الفقرتان قرار املحكمة

تكت��ي هذه  ،ومع ذلك .ع�� اإلن��نت و�تحدث الكث�� م��م بطر�قة يمكن اعتبارها مسيئة أو ح�ى �شه��ية

ا للغاية بحيث ال يحتمل أن �شرها محدود ي�ون نطاقأو و/تافها للغاية  طا�عا، أغلب األحيان��  التعليقات

 خط�ً�ا �سمعة ت
ً
من أن التعليقات املنشورة ع�� مدونة  د��امل اشت�ى، املذ�ورة القضية��  الغ��.�حق ضررا

تحليل املحاكم الوطنية املحكمة أيدت ، ا�خطورةتقر�ر ما إذا تم بلوغ ا�حد األد�ى من وعند  .أضرت �سمعتھ

فإ��ا  ،ت بال شك مسيئة�ان د��امل �ام� اشت�ى ال�ي التعليقاتع�� الرغم من أن معظم  ھالذي خلص إ�� أن

��  متداولة �اوأ�، طا�ع بذيئ" تم التعب�� عنھ بأسلوب لغوي مألوف شتم ذي" جردم �� معظم ا�حاالت �انت

تبت فيھ، من املحتمل بالنظر إ�� امن ناحية أخرى  اقع ع�� اإلن��نت.العديد من املو 
ُ
ن معظم فإ، لسياق الذي ك
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

قد القراء ي�ون  يمكن أن، مسيئةر�ما و  أك�� دقةادعاءات  حملت وال�ي د��امل اشت�ى م��اال�ي  التعليقات

 .تؤخذ ع�� محمل ا�جدينب�� أن خمينات ال ع�� أ��ا مجرد تفهموها 

 �شأن حكمهااملحكمة  أصدرت، )قرار املحكمة) (Tamiz c. Royaume-Uni( "تام�� ضد اململكة املتحدة"قضية ��  .142

فيما يتعلق بحر�ة التعب�� ال�ي  8ا�خاصة ع�� النحو املنصوص عليھ �� املادة  �حياةنطاق ا�حق �� اح��ام ا

 ت املحكمةاعت�� و ). 84-83الفقرتان ( ملقدمي ا�خدمات �� شركة إعالمية من قبيل شركة غوغل 10تكفلها املادة 

مقدمو  يضطلع بھذي وأكدت ع�� الدور الهام ال ةواسع سلطة تقدير�ةتتمتع ��انت  املد�� عل��اأن الدولة 

جموعة واسعة من إ�� املعلومات والنقاش حول م صول الو �سهيل ع�� شبكة اإلن��نت من أجل ا�خدمات 

ات ال�ي ينشرها طرف ثالث ع�� وفيما يتعلق بالتعليق. )90االجتماعية والثقافية (الفقرة و ، القضايا السياسية

رت املحكمة، مدونة
َّ
 فعلية �حق ضمان حمايةإيجابًيا ع�� الدول األعضاء بًما تفرض ال��ا 8أن املادة ب ذك

وانظر  ؛28)، الفقرة Pihl c. Suède�م (ب��ل ضد السو�د (األ�خاص ا�خاضع�ن لوالي��ا القضائية �� اح��ام سمع�

 Egill) (2جيل آينارسون ضد آسالندا (رقم إ �� قضية ).Høiness c. Norvège( "هوا�س ضد الن�و�ج"قضية  أيضا

Einarsson c. Islande (no 2)( ،الغية و�اطلة ك"�شرت ع�� "فيسبو  �شه��يةتصر�حات بأن املحاكم املحلية  قضت ،

ا. �عو�ضال�ي تكبدها أو منحھ لت�اليف القانونية ل د��امل اس��دادظروف القضية،  رفضت، بالنظر إ�� ولكن

وأشارت املحكمة أن املحاكم . 8ان��اك للمادة ال �ش�ل أي  التعو�ضقرار عدم منح  أناملحكمة  واعت��ت

أخذت ��  سمعتھ، قد �� اح��ام ھحق لمد�� من حيثالواجب توف��ها لتقييم درجة ا�حماية  الوطنية، عند

  محل الن�اعالتصر�حات ، أن االعتبار، من ب�ن أمور أخرى 
ُ
 "فيسبوكات ع�� صفحة ع�� "شرت �� ش�ل �عليق�

ذلك  د��املطلب بمجرد أن  صاحب التعليقات �ح��ا ، وأنخرى األ تعليقات البل آالف من ، من ب�ن مئات

 ).39-38(الفقرتان 

الغرفة [ )Denisov c. Ukraine( "دونيسوف ضد أوكرانيا" ، ذكرت املحكمة �� قضيةاملنازعات املهنية مجال� � .143

ات الفقر "السمعة املهنية واالجتماعية" (بـ ةاملتعلق االج��ادات القضائيةملبادئ التوج��ية املوجودة �� ، ا]الك��ى 

  ة").األ�شطة املهنية أو التجار�" وانظر أعاله 115-117

��  .فعالھأل  ي�ون نتيجة متوقعة قدضرر �حق �سمعتھ للش�وى من  8باملادة  االحتجاجل�خص  ال يمكن .144

أن إدانتھ  د��امل اشت�ى، 68-67، الفقرتان ]الك��ى  الغرفة[ )Gillberg c. Suède( "جيل��غ ضد السو�د" قضية

. ومع ذلك، لم �شو�ھ شرفھ وسمعتھ بحياتھ ا�خاصة" �سبب "ا�جنائية �ان لها �� حد ذا��ا تأث�� ع�� التمتع

 Sidabrasسيدايراس ودز�ياوتاس ضد ليتوانيا ( أخرى، قضايا، من ب�ن أيضا (انظر ��ذا االستنتاج املحكمة �ع��ف 

et Džiautas c. Lituanie(،  49الفقرة) ؛ مي�واليوفا ضد سلوفاكياMikolajová c. Slovaquie مجلس ا�جالية  ؛57)، الفقرة

 )Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovineرسك (ضد البوسنة واله اإلسالمية �� بر�ش�و 

ا ل�حق �� اح��اموال �ش�ل  ).76، الفقرة ]الغرفة الك��ى [
ً
ا�حياة ا�خاصة".  "اإلدانة ا�جنائية �� حد ذا��ا ان��ا�

تنطوي بطر�قة أو بأخرى ع�� املسؤولية القانونية لل�خص  اختالالت من نوع آخرأيًضا ع�� �نطبق هذا املبدأ و 

 ،]الغرفة الك��ى [)Denisov c. Ukraine" (دونيسوف ضد أوكرانيا (ياة ا�خاصة"ا�ح ع�� عواقب سلبية متوقعة ع��و 

اإلشارة ، )Vicent Del Campo c. Espagne( "فيسنت ديل �امبو ضد إسبانيا"قضية ��  تمت، ،�� املقابلو ).98الفقرة 

ا ف�� �� أعقاب دعوى �� حكم صدر  باسمھ د��املإ�� 
ً
ه استدعاؤ  ولم يتم ا�� إشعاره، ولم يتم الم يكن طرف

اعت��ت املحكمة أن الكشف عن  ارتكبھ. د��املُيزعم أن  تحرشا�حكم أيًضا تفاصيل ف��ا. وعرض ذلك للمثول 

 42-39الفقرات ( قاهر سبببأي  ام��رلم يكن وأنھ  ھال يمكن اعتباره نتيجة متوقعة لتصرفات د��املهو�ة 

 ).56-48و

 30/04/2019تحديث بتار�خ  45/162 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-178106
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-172145
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-191740
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-184672
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-184672
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-184672
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-186697
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-110148
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61942
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61942
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61942
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102842
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-175180
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-186697
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187509


 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

وق حقو  8ا�حياة ا�خاصة الذي تضمنھ املادة  ا�حق �� اح��امعند املوازنة ب�ن  اعت��ت املحكمة أن ع�� الدولة، .145

حق ا�املساس بإ�� تؤدي  �نا�حق ينأحد هذ حماية �انت، وإذا �نا�حق أن تضمن كال ، أخرى تحم��ا االتفاقية

املنشود (فرنانديز مارتين�� ضد مع الهدف تناسب ذلك االن��اك ل املالئمةاختيار الوسائل خر، يتع�ن عل��ا اآل 

با�حق �� ا�حياة هذه القضية  ت�علق). و 123 الفقرة ،]الغرفة الك��ى [)Fernández Martínez c. Espagneإسبانيا (

خلصت املحكمة إ�� أن رفض تجديد عقد مدرس و ية. ا�خاصة والعائلية وحق املنظمات الدينية �� االستقالل

 8لم ين��ك املادة  "�اهن م��وجوضعيتھ كـ "واألخالقيات ال�اثوليكية �عد أن كشف علًنا عن  ال�اثولي�ي للدين

نظرا  8وجود ان��اك للمادة  خلصت املحكمة إ��، لطفلمشتبھ بإساءة معاملتھ  والدوفيما يتعلق ب ).89الفقرة (

قھ وح د��املحماية سمعة ب لاإلخالسر�ة أو املرخص بھ عن معلومات �� الكشف غ��  مالئمعدم وجود تحقيق ل

 ).155)، الفقرة Ageyevy c. Russie(أجييفي ضد روسيا () 2، الفقرة 6(املادة  قر�نة ال��اءة�� 

ا�حق �� و ، من جهة 10املكفولة بموجب املادة  حر�ة التعب�� ما تقوم بموازنةعندتطبق املحكمة معاي�� مختلفة  .146

املساهمة �� مناقشة مسائل ذات بما �� ذلك  من جهة أخرى، 8�� املادة  ��ام ا�حياة ا�خاصة املنصوص عليھاح

طر�قة ا�حصول و  والسلوك السابق لل�خص املع�ي، وسمعة ال�خص املع�ي وموضوع التقر�ر، االهتمام العام؛

(أكسيل سبينجر أ. ��.  خطورة العقو�ة املفروضةو  وتداعياتھ،محتوى املنشور وش�لھ ع�� املعلومات و�ح��ا، و 

و�جب نقل هذه املعاي��، ال�ي ليست  ).95-89الفقرات ، ]الغرفة الك��ى [)Axel Springer AG c. Allemagneضد أملانيا (

(أكسيل سبينجر إس. إ. و شركة اإلذاعة والتلفز�ون محدودة املسؤولية  ة، وتكييفها وفًقا لظروف القضيشاملة

 Jishkariani؛ جيش�ار�ا�ي ضد جورجيا (42)، الفقرة Axel Springer SE et RTL Television GmbH c. Allemagneضد أملانيا (

c. Géorgie 46)، الفقرة.(  

، فإن عل��ا وحقوقهم الغ�� علق بحماية سمعة ، ال سيما فيما يتأال تتجاوز حدوًدا معينةال�حافة  �ان ع�� إذا .147

 ،لعامالقضايا ذات االهتمام ا �شأن جميع اأف�ار شيا مع واجبا��ا ومسؤوليا��ا، معلومات و اتنقل، تمأن 

اإلجراءات  حول  ات�عليقتحر�ر تقار�ر و هذه املهمة و�شمل  .املعلومات ال�ي يحق ل�جمهور ا�حصول عل��او 

 وسلطت ).79الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [)Axel Springer AG c. Allemagneالقضائية (أكسيل سبينجر أ. ��. ضد أملانيا (

وإتاح��ا للعموم،  معلوماتاملتمثل �� الكشف عن  أهمية الدور الدينامي�ي لل�حافةالضوء أيًضا ع��  املحكمة

(�وديرك وهاشيت فيليبا���ي شر�اء ضد  داخل املجتمع واملناقشة ال�ي يمكن أن تث�� االهتمام خاصة تلك

 ع�� ، يجب). ومع ذلك114، الفقرة ]الغرفة الك��ى [)Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. Franceفر�سا (

(نفس املرجع �عض األحداث �� ا�حياة ا�خاصة والعائلية  ال�حفي�ن تو�� ا�حذر وا�حيطة عند التعامل مع

 ).140 ، الفقرة)ibidemالسابق (

)، أصدرت املحكمة قرارها �شأن قرار املحكمة) (Tamiz c. Royaume-Uni( "تام�� ضد اململكة املتحدة"�� قضية 

فيما يتعلق بحر�ة التعب�� ال�ي  8املادة  ا�خاصة ع�� النحو املنصوص عليھ �� نطاق ا�حق �� اح��ام ا�حياة

واعت��ت املحكمة ). 84-83الفقرتان ( ملقدمي ا�خدمات �� شركة إعالمية من قبيل شركة غوغل 10تكفلها املادة 

وأكدت الدور الهام الذي يضطلع بھ مقدمو  ةواسع سلطة تقدير�ةأن الدولة املد�� عل��ا �انت تتمتع �

إ�� املعلومات والنقاش حول مجموعة واسعة من  الوصول ت من أجل �سهيل ا�خدمات ع�� شبكة اإلن��ن

). وفيما يتعلق بالتعليقات ال�ي ينشرها طرف ثالث ع�� 90القضايا السياسية، واالجتماعية والثقافية (الفقرة 

رت املحكمة بأن املادة 
َّ
ية �حق تفرض ال��اًما إيجابًيا ع�� الدول األعضاء بضمان حماية فعل 8مدونة، ذك

؛ وانظر 28)، الفقرة Pihl c. Suèdeاأل�خاص ا�خاضع�ن لوالي��ا القضائية �� اح��ام سمع��م (ب��ل ضد السو�د (

 Egill) (2(رقم  "إجيل آينارسون ضد آسالندا" �� قضية ).Høiness c. Norvègeأيضا قضية هوا�س ضد الن�و�ج (
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

Einarsson c. Islande (no 2) تصر�حات �شه��ية �شرت ع�� "فيسبوك" الغية و�اطلة، أن )، اعت��ت املحاكم املحلية

للت�اليف القانونية ال�ي تكبدها أو منحھ �عو�ضا.  د��املروف القضية، اس��داد ولكن رفضت، بالنظر إ�� ظ

. وأشارت املحكمة أن املحاكم 8املحكمة أن قرار عدم منح التعو�ض ال �ش�ل أي ان��اك للمادة  واعت��ت

 أخذت �� سمعتھ الوطنية، عند تقييم درجة ا�حماية الواجب توف��ها للمد�� من حيث حقھ �� اح��ام

شرت �� ش�ل �عليقات ع�� صفحة ع�� "فيسبوك"  محل الن�اعاالعتبار، من ب�ن أمور أخرى، أن التصر�حات 
ُ
�

ذلك  د��املصاحب التعليقات �ح��ا بمجرد أن طلب  خرى، وأناأل تعليقات المن ب�ن مئات، بل آالف من 

 ).39-38(الفقرتان 

الرشيد" قارئ ال" معيار املحكمة إ�� استندت، )Sousa Goucha c. Portugal( "سوزا غوشا ضد ال���غال"قضية ��  .148

ني�وفي�� وفرالغسغروب نيوز محدودة  ، انظر أيًضا50 (الفقرة ساخر القضايا املتعلقة بأش�ال التعب�� ال لتناول 

أيًضا أن  توأقر  ).26-24)، الفقرات Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH c. Autricheاملسؤولية ضد النمسا (

 Sousa�� سياق حر�ة التعب�� (سوزا غوشا ضد ال���غال ( ةواسع جد سلطة تقدير�ة� املحا�اة الساخرة تتمتع

Goucha c. Portugal ،(وهو مذ�ع تلفز�و�ي مشهور مث�� ا�جنس،  ،د��امل�عرض  ،القضية�� هذه و). 50 الفقرة

م �� لم تقدَّ  الن�اع محلاملزحة عت��ت املحكمة أن وا .امرأة� وصفتھ ف�ا�� إ�� مزحةتلفز�و�ي  برنامجخالل 

 Alves da( "ألفيس دا سيلفا ضد ال���غال"قضية  ع�� العكس (انظر، ذات االهتمام العاممسألة  مناقشةسياق 

Silva c. Portugal( و�لش وسيلفا �ا��ا ضد ال���غالو"" )Welsh et Silva Canha c. Portugal ،((،االحتجاج ال يمكن لذلك 

قبولة املاملعنية ا�حدود  التصر�حات تجاوزتإال إذا  د��املبحماية سمعة  8ال��ام الدولة بموجب املادة ب

باستخدام  تعلقو�� قضية � ).51رة )، الفقSousa Goucha c. Portugalسوزا غوشا ضد ال���غال (( 10املادة  بموجب

التجار�ة  طبيعةالاملحكمة أن  قضت، �� حملة إعالنية لل�جائر�خصية مشهورة دون موافق��ا اسم 

 د��املال�ي قدمها  ا�حجج�انوا أقوى من ا�جمهور  تجاه للمد��والسلوك السابق  والف�اهية للدعاية املعنية

أر�ست آوغست فون  انظر أيضا ؛60-58الفقرات  ،)Bohlen c. Allemagne(بوهلن ضد أملانيا ( 8املادة  بموجب

 ).57، الفقرة )Ernst August von Hannover c. Allemagne(هانوفر ضد أملانيا 

 املتعلق �اجان��� إطار  ،8املادة  �خصوص معرفة ما إذا �انتبصر�ح العبارة ، لم تقرر املحكمة نح�ى اآل  .149

( شركة إ.د.ف. لكم، خدمات إ.ف.س. ملعا�جة البيانات اإللك��ونية ضد  شركةسمعة تح�ي  با�حياة ا�خاصة،

لفقرة ا ،)قرار املحكمة() Firma EDV für Sie, EfS Elektronische Datenverarbeitung Dienstleistungs GmbH c. Allemagneأملانيا (

ع�� قدم املساواة مع مؤسسة " كرامة "اعتبارال يمكن  ،10اإلشارة إ�� أنھ بموجب املادة ، تجدر ومع ذلك ).23

طة حماية سل �عد ،املحكمة و�� رأي ).2)، الفقرة Kharlamov c. Russie(خارالموف ضد روسيا ( األفراد كرامة

انظر " (الغ��حماية سمعة أو حقوق  "أهميةبالضرورة نفس  وال تكت��ي، يةاتمص�حة مؤسس مجرد ا�جامعة

ا ب�ن 2، الفقرة )Uj c. Hongrie(يوج ضد هنغار�ا ( أيًضا
ً
 �سمعة املساس، حيث اعت��ت املحكمة أن هناك فرق

 ��ن املساس، و �سفر عن تداعيات ع�� كرامة ذلك ال�خص قد، والذي �خص فيما يتعلق بوضعھ االجتما��

 ).�عد أخال�� الذي ليس لھ ،بالسمعة التجار�ة لشركة

 

 اناتحماية البي . ت

 باملع�ى تدخ عموميةسلطة  من قبلفرد �ش�ل تخز�ن بيانات متعلقة با�حياة ا�خاصة ل .150
ً
، ال 8�� املادة  الواردال

 )Rotaru c. Roumanie(روتارو ضد رومانيا ( �خصق هذه البيانات باملا��ي البعيد لذلك السيما عندما تتعل
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 ضمن بالتا�� تندرج تلك البياناتو  السياسية آرائھ عندما تكشف عن، أو )44-43الفقرتان ] الغرفة الك��ى [

 ،)Catt c. the Royaume-Uniم��ايدة (�ات ضد اململكة املتحدة ( ةحمايتتطلب فئات معينة من البيانات ال�ي 

 Amannأم ال (أمان ضد سويسرا ( الحًقا املعلومات املخزنة ستستخدم تال ��م ما إذا �ان ).123و112  الفقرتان

c. Suisse(] 67-65الفقرات ، ]الغرفة الك��ى) ؛ ليندر ضد السو�دLeander c. Suède ؛ �وب ضد سويسرا 48)، الفقرة

)Kopp c. Suisse( عند تحديد ما إذا �انت املعلومات ال�خصية ال�ي تحتفظ ��ا السلطات تنطوي  .)53، الفقرة

فيھ جمع السياق الذي تم  ،الواجب وع�� النحو  �ع�ن االعتبار خذ املحكمة تأع�� أحد جوانب ا�حياة ا�خاصة، 

طر�قة استخدامها ومعا�ج��ا والنتائج ال�ي يمكن و  املعلومات واالحتفاظ ��ا، وطبيعة البيانات امل�جلة،

 ).67الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [ )S. et Marper c. Royaume-Uni(إس. ومار�ر ضد اململكة املتحدة ( استخالصها م��ا

)، ibid(نفس املرجع ( كمية كب��ة من البيانات ال�خصية الفر�دة �حتوي ملف �عر�ف ا�حمض النووي ع��و 

، سواء �انت بيانات �خصيةصرفية امل الوثائقلومات ال�ي يتم ا�حصول عل��ا من املع ). و�عت��75الفقرة 

)، M.N. et autres c. Saint-Marinبأ�شطة مهنية (م. ن. وآخرون ضد سان مار�نو ( مرتبطة معلومات حساسة أو 

 دولةلل السلطة التقدير�ةطبيعة املعلومات املعنية �� تحديد  ملحكمة �� االعتبار، تأخذ اومع ذلك). 51الفقرة 

 ). 93 ة، الفقر )G.S.B. c. Suisse(��. إس. ب. ضد سويسرا (

ع�� �جالت أو لدولة ل تا�عة أخرى  من أو هيئاتع�� حصول أجهزة األ  8أنھ يجوز تطبيق املادة  أقرت املحكمة .151

ومات املتعلقة بالنشاط السيا��ي ل�خص املعل ،عامة واالحتفاظ ��ا (ع�� سبيل املثالبيانات �خصية أو 

" وآخرون ضد 1989د�سم��  21؛ جمعية "44-43الفقرتان  ،)Rotaru c. Roumanieمع�ن) (روتارو ضد رومانيا (

 Catt c. the(�ات ضد اململكة املتحدة  ؛115)، الفقرة Association “21 décembre 1989” et autres c. Roumanieرومانيا (

Royaume-Uni(،  ائي وط�ي ملرتك�ي ا�جرائم ا�جنسية (غاردل قض �جلإدراج اسم �خص �� وع�� ، )93الفقرة

صمات حذف بو عدم وجود ضمانات �شأن جمع وتخز�ن ) أو ع�� 58)، الفقرة Gardel c. Franceد فر�سا (ض

 ).26 ، الفقرة)M.K. c. Franceضدهم (م. ك. ضد فر�سا ( أح�امر و صددون جرائم � �مارت�ا�باص املشتبھ األ�خ

 �� إطار ، أج����م الدولةر�اضي�ن رفي�� املستوى قضية ��  قابلة للتطبيق 8أن املادة املحكمة أيًضا  وقضت

بالتفصيل بالنسبة للر�ع اليومي  برنامجهم الزم�ي تقديم، ع�� استخدام املنشطات �� مجال الر�اضةحة م�اف

أي �غي��ات �� هذا ا�جدول الزم�ي  اإلبالغ عنع�� ، و بما �� ذلك عطالت ��اية األسبوع ،املوا�� من السنة

 Fédération nationale des associations( وآخرون ضد فر�سا) FNASS(الر�اضي�ن  ونقاباتاالتحاد الوط�ي �جمعيات (

et syndicats de sportifs (FNASS) et autres c. France( 159-155، الفقرات.( 

وة ع�� طبيعة تلك عال ، يتم فيھ جمع املعلومات وتخز���ا تأخذ املحكمة أيًضا �� االعتبار السياق ا�خاص الذي .152

أن الدولة ، عمال إرهابيةأل �ا��م تنطوي ع�� أ�خاص �شتبھ �� ارت قضايا��  ، اعت��ت املحكمةلذلكالبيانات. 

��  انخرطوا �� السابقأ�خاص أوسع، ال سيما فيما يتعلق باالحتفاظ بمعلومات عن  سلطة تقدير�ةتتمتع �

كما  ).88)، الفقرة Segerstedt-Wiberg et autres c. Suèdeد (و���غ وآخرون ضد السو�-أ�شطة إرهابية (سيغرستدت

القضائية  املتا�عةأنھ ال يمكن اعتبار أن السلطات املختصة قد تجاوزت ا�حدود املشروعة إلجراءات  قضت

عن ، أو ح�ى خصية أساسية عن ال�خص املعتقلاإلرهابية من خالل ��جيل وحفظ بيانات � ل�جرائم

 Murray�� ع�ن امل�ان أثناء عملية االعتقال (مورري ضد اململكة املتحدة ( �انوا متواجدينآخر�ن أ�خاص 

c. Royaume-Uni 93)، الفقرة.( 

ضَعف قد 8ا�حماية ال�ي توفرها املادة املحكمة أن  ، اعت��تعالوة ع�� ذلك .153
َ
مح �ش�ل غ�� مقبول إذا ُس  ت

ال�ي  املزايا نائية بأي ثمن ودون موازنة دقيقة ترا��باستخدام التقنيات العلمية ا�حديثة �� نظام العدالة ا�ج
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، اة ا�خاصةجهة، واملصا�ح األساسية املرتبطة بحماية ا�حي، من االستخدام املكثف لهذه التقنيات قد تنجم عن

 ).112 الفقرة ،]الغرفة الك��ى ) [S. et Marper c. Royaume-Uni(ومار�ر ضد اململكة املتحدة . إس( أخرى  جهةمن 

السوابق القضائية (ال�جل ب مرتبطة من غ�� املحتمل أن ي�ون االحتفاظ غ�� املقيد وغ�� املشروط لبيانات .154

الواجب قانونية وا�حة ومفصلة تحدد الضمانات  مقتضيات�� غياب  8متسًقا مع متطلبات املادة  العد��)

، ومدة االحتفاظ ف��ا جمع البيانات يمكن، الظروف ال�ي تطبيقها وتضع القواعد ال�ي تحكم، �� جملة من األمور 

 )،M.M. c. Royaume-Uni(م.م. ضد اململكة املتحدة (تدم��ها  كن ف��ايموالظروف ال�ي  املمكن هااستخدام��ا، و 

 ).199 الفقرة

، من ا�خاليا وتحديد امللفات التعر�فية ل�حمض النووي، وكذلك االحتفاظ ��ذه البياناتعينات �ش�ل أخذ  .155

ا ل�حق �� اح��ام ا
ً
ومار�ر ضد اململكة . (إس من االتفاقية 1، الفقرة 8�� املادة  الوارداصة باملع�ى �حياة ا�خان��ا�

 Van der؛ فان در فلدن ضد هولندا (77-71الفقرات  ،]الغرفة الك��ى [) S. et Marper c. Royaume-Uni)املتحدة (

Velden c. Pays-Bas( )(؛  قرار املحكمةW) ضد هولندا .W. c. Pays-Bas((قرار املحكمة)،( ح�ى وإن لم يكن ذلك ينطبق 

أل�خاص أدينوا بملف �عر�ف ا�حمض النووي فاظ تحض النووي واال بالضرورة ع�� أخذ عينات من ا�حم

والذين من املحتمل أن يتعرضوا مرة أخرى ملتا�عات قضائية (بروزو ومارتن� ضد أملانيا بارت�اب جرائم خط��ة 

)Peruzzo et Martens c. Allemagne () من االتفاقية 8ذا التدخل املادة �تجاهل هو  ).49و 42 الفقرتان ،املحكمة)قرار ،

يس�� و ، "القانون  �� عليھ منصوص" بمع�ى أن ي�ون ، املادة هذهمن  2بموجب الفقرة  هما لم يكن هناك ما ي��ر

" تمع ديمقراطي�� مج اشار إل��ا �� هذا البند و"ضرور�من األهداف املشروعة املواحد أو أك�� تحقيق هدف إ�� 

 ).(قرار املحكمة)) Peruzzo et Martens c. Allemagneالهدف أو األهداف املعنية (بروزو ومارتن� ضد أملانيا (لتحقيق 

تتعلق �انت ، ال�ي )Aycaguer c. France( "أي�اغ�� ضد فر�سا" قضية�� وخلصت املحكمة إ�� وجود ان��اك 

خطورة � وفقا أي فرق �� مدة ا�حفظ مدان�ن دون مض النووي أل�خاص باالحتفاظ بملفات �عر�ف ا�ح

  ).45و 44و 38و 34 الفقرات( ل�حذفإ�� إجراء  الوصول إم�انية ا�جر�مة ودون 

�خص من زوجة  أخذت من الفم �عينة (قرار املحكمة)) Caruana c. Malte( "ضد مالطا �اروانا" ضيةق�علقت  .156

أو  بدنيةإصابة  أيعادة  بسبمن داخل الفم ال � مشتبھ بارت�ابھ �جر�مة قتل. قالت املحكمة أن أخذ عينة

القضية، �ان أخذ العينة �� هذه . أهمية �سيطة األمر �لھ مرتبط بتدخل ذيمعنو�ة. و معاناة جسدية أو 

ا (املرجع نفسھ، متناسب �انالتدب�� هذا أن  إ�� املحكمة وخلصتألغراض التحقيق �� جر�مة قتل  ضرور�ا

ديم عينة إذا �ان االل��ام بتقما  )Mifsud c. Malte( "ميفسود ضد مالطا"�� قضية  حكمةامل ودرست ).41الفقرة 

و�ما أن املحاكم الوطنية قامت، قبل . 8لمادة ل �ش�ل ان��ا�ااألبوة  إطار إجراء لتحديد من املادة الوراثية ��

 إجراءإطار  �� املعنيةللمصا�ح  ةالضرور� باملوازنة، الختبار ا�حمض النوويال�خص املع�ي األمر بإخضاع 

 بمحام د��امل شارك فيھ قضائي
ً
ع�� غرار حقوق الطرف اإلجرائية  ، وحيث تم اح��ام حقوقھمن اختياره، ممثال

 ب�ن املصا�ح  اآلخر، خلصت املحكمة إ�� أن السلطات
ً
 عادال

ً
 ).78-61املعنية (الفقرات حققت توازنا

�حق �� اح��ام ا�حياة ا�خاصة والعائلية املنصوص تلعب حماية البيانات ال�خصية دوًرا أساسًيا �� ممارسة ا .157

 Satakunnan(ساتا�ونان ماركينابور��ي أوي وساتاميديا أوي ضد فنلندا ( من االتفاقية 8عل��ا �� املادة 

Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande(]معلومات ونقل ، فإن استخداملذلك ).133الفقرة   ،]لك��ى الغرفة ا 

 8من املادة  1الفقرة  تطبيق نطاق ضمن، يندرج خزنة �� �جل سري مو ، ألي �خص متعلقة با�حياة ا�خاصة

 ،]الغرفة الك��ى [)Rotaru c. Roumanieو ضد رومانيا (؛ روتار 48)، الفقرة Leander c. Suède(ليندر ضد السو�د (

 ).46الفقرة 
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

ضمانات مناسبة ملنع أي استخدام للبيانات ال�خصية ال يتوافق مع  الوط�ييجب أن يوفر القانون  ،لذلك .158

��  حكمها الصادر وع�� غرار ). 95 الفقرة ،)Z c. Finlandeفنلندا ( . ضدZ( املادة هذهالضمانات املنصوص عل��ا �� 

 ارتأت، 103، الفقرة ]الغرفة الك��ى [)S. et Marper c. Royaume-Uni( "إس. ومار�ر ضد اململكة املتحدة"قضية 

خصية املحكمة أن ا�حاجة إ�� مثل هذه الضمانات تزداد أهمية عندما يتعلق األمر بحماية البيانات ال�

القانون  يضمن �جب أنو  .الشرطة من قبل، خاصة عند استخدام هذه البيانات ا�خاضعة للمعا�جة التلقائية

أ��ا محمية �ش�ل فعال ضد االستخدامات غ�� السليمة لة و ذات ص تم جمعهايأن البيانات ال�ي  الوط�ي

مرتك�ي  إدراج، خلصت املحكمة إ�� أن ومع ذلك). 62)، الفقرة Gardel c. Franceغاردل ضد فر�سا (( والتعسفية

ا للمادة وط�ي قضائي �جلا�جرائم ا�جنسية �� 
ً
؛ 60)، الفقرة B.B. c. France(ب.ب. ضد فر�سا ( 8 ال �ش�ل ان��ا�

 ).62)، الفقرة M.B. c. Franceفر�سا ( ؛ م.ب. ضد71)، الفقرة Gardel c. Franceغاردل ضدفر�سا (

والكشف عنھ باإلضافة إ�� ، محددة لف��ة غ�� بتحذير �� ال�جل العد�� للمد�� أن االحتفاظ  املحكمة قضت .159

ل، د��املفرص عمل  امل��تبة عن ذلك من حيث تقو�ض الهامةلعواقب ا
َّ
(م.م. ضد اململكة  8مادة ا للان��ا� ش�

لف��ة غ�� محددة ببيانات  ن االحتفاظكما أضافت املحكمة أ). 207 الفقرة)، M.M. c. Royaume-Uniاملتحدة (

(�ات ضد اململكة  8للمادة  اان��ا� �عت��يجب أن سنة،  94من العمر  يبلغعنيف متظاهر غ�� متعلقة بأ�شطة 

 ).Catt c. the Royaume-Uniاملتحدة (

�ان قبل ثالثة  د��املنشر معلومات �ش�� إ�� أن ب قضية �علقت��  8للمادة  إ�� ان��اك املحكمة أيًضا لصتخ .160

)، Sõro c. Estonieكسائق (سورو ضد إستونيا ( "ال�ي �� �ي" ث أمن الدولةلدى مباح موظفا سابقا عشر عاًما

مع الشرطة السر�ة  د��املالذي كشف عن �عاون  التطه�� أن إجراء  اعت��ت املحكمة، ). و�املثل64-56الفقرات 

ش�ل  العمومية،الوظيفة الشروط املطلو�ة للعمل ��  أنھ لم �عد �ستو�� وأدى إ�� استنتاجللنظام السابق 

 Ivanovski c. l’ex-Républiqueان��ا�ا لتلك املادة (إفانوفس�ي ضد جمهور�ة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (

yougoslave de Macédoineأنھ ينب�� منح الدول املتعاقدة ال�ي خرجت من أنظمة  املحكمة وأكدت ).176رة )، الفق

�� قضية  وقضت املحكمة. األنظمة تلك املوروث منإدارة  طر�قةحر�ة واسعة �� اختيار  ،غ�� ديمقراطية

�� أ�خاص �شغلون مناصب ن الكشف عن أسماء أ، (قرار املحكمة)) Anchev c. Bulgarie( "أ�شيف ضد بلغار�ا"

لم يتجاوز  ،ع�� �جالت جهاز األمن السابقبناء مع النظام الشيو��  زعم أ��م �عاونوايُ  الوظيفة العمومية

 ).113 ةالفقر و ، 111-103الفقرات ( لتلك الدول  السلطة التقدير�ةحدود 

لضرورة �عف��ا با املعلومات املعنية بالفعل �� املجال العام ال  تواجد، فإن ية�� مجال حماية البيانات ال�خص  .161

 Satakunnan(ساتا�ونان ماركينابور��ي وساتاميديا أوي ضد فنلندا ( 8املادة  ال�ي تنص عل��ا حمايةا�من 

Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande(] املرتبطة عتبارات اال  وتتم مراعاة ).134الفقرة  ،]الغرفة الك��ى

وتمت ف��ا معا�جة أو استخدام ، محددعلومات عن �خص تم ف��ا جمع مال�ي  ا�حاالت��  با�حياة ا�خاصة

 وقعھ األطرافمكن أن تت�ان من املبطر�قة أو إ�� حد يتجاوز ما وإتاح��ا للعموم ذات طا�ع �خ��ي  بيانات

ا ومعا�ج��ا املحكمة أن البيانات ال�ي تم جمعه قضت، �� القضية املذ�ورة .)136�ش�ل معقول (الفقرة  املعنية

والناجمة عن العمل وعن  للضر�بة ةا�خاضع اإليرادات، وال�ي قدمت تفاصيل عن و�شرها من قبل ال�حف

ندرج �ش�ل وا�ح ت ،�� من األ�خاصضر�بة لكثصا�� ال��وة ا�خاضعة للمصادر أخرى للدخل باإلضافة إ�� 

 الفنلنديقانون ال اإلم�انية املتاحة ل�جمهور بموجب، بصرف النظر عن لهؤالء األ�خاصا�حياة ا�خاصة  ضمن

ت �افية ملنع ضمانا الوط�ي التشريع�جب أن يوفر ). و 138وفًقا لقواعد معينة (الفقرة  إ�� هذه البيانات للوصول 

 وأشارت. 8تفق مع الضمانات املنصوص عل��ا �� املادة ال ي نات ذات الطا�ع ال�خ��يأي استخدام للبيا
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

ن أش�ال تقر�ر املص�� املعلوما�ي يرخص ا�حق �� ش�ل م تكرس 8أن املادة إ��  ، ع�� وجھ التحديد،املحكمة

 و�شرهاعا�ج��ا ، وممحايدة وإن �انت، ا�حياة ا�خاصة فيما يتعلق بجمع بياناتحقهم �� ب االحتجاج لأل�خاص

، انظر 137ع�� املحك (الفقرة  8بموجب املادة  املكفولة حقوقهمتجعل  قد �� أش�ال أو طرق ، املح��لمجتمع ل

 ).198أيًضا الفقرة 

ت املحكمة ألول مرة مسألة املحفوظات ولتنا)، M.L. et W.W. c. Allemagne( ". ضد أملانياW.W. وM.L"�� قضية  .162

�ان ��دف إ�� ) ورفض طلب 102و 90منشورة مسبًقا (الفقرتان ل�حفية ع�� اإلن��نت بناًء ع�� معلومات ا

 همجنائية ضدبدعوى  ال�ي تتعلق ع�� اإلن��نتن �� املحفوظات دع�املبإخفاء هو�ة  إلزام هيئات ال�حافة

القضايا ال�ي يمارس ف��ا عن ھ يجب تمي�� هذه ا�حالة اعت��ت املحكمة أنو  .)116دان��م (الفقرة أفضت إ�� إ

ألطراف ثالثة منشورة ع�� اإلن��نت وال�ي يمكن م �� حماية البيانات املتعلقة بمعلومات �خصية أ�خاص حقه

إعداد ملف �عر�في ض اغر أل  هاماستخدا، و )91محر�ات البحث (الفقرة  بواسطة االطالع وا�حصول عل��ا

 ).97(الفقرة 

أن كشف املحكمة قضت  ،)Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan( "خديجة إسماعيلوفا ضد أذر�يجان"قضية ��  .163

�� بيان  للمدعيةتتعلق بالعالقات املالية وال�خصية  ذات طا�ع خصو��يسلطات االدعاء عن معلومات 

). و�� 150-142(الفقرات  8للمادة  ش�ل ان��ا�ا ،جنائيتقدم تحقيق  �حفي يزعم تقديم تقر�ر مرح�� عن

 ، خلصت املحكمة إ�� أن ش�وى قرار املحكمة)() J.S. c. the Royaume-Uni( "ضد اململكة املتحدة. إس. ج"قضية 

النيابة العامة، لم �ستند �ش�ل وا�ح إ�� �� بيان �حفي صادر عن  بناًء ع�� معلومات �خصية وردت ،��دامل

، عمره، د��املاسم عن ع��ا  اإلفصاح، لم تكشف املعلومات ال�ي تم . و�� هذه القضيةأي أساس �حيح

 لوال أي معلومات �خصية أخرى. و مدرستھ 
ً
 ع�� أسئلة لم يتجاوز البيان ما يتم توف��ه عادة

ً
وسائل اإلعالم ردا

 .حول دعوى قضائية
 

 حق الولوج إ�� املعلومات ال�خصية . ث

�حيو�ة، سان واملص�حة اكإ� عن هو�ة ال�خصتحديد تفاصيل �ساهم �� تحقيق الذات واالزدهار ال�خ��ي  .164

ب مهم من جان�شأن الكتشاف ا�حقيقة  ضرور�ةمعلومات �� ا�حصول ع�� واملتمثلة  املحمية بموجب االتفاقية

 سنواتو  �عض ا�جوانب من طفولة ال�خص، أو األصول و  ،، ع�� سبيل املثال هو�ة اآلباءالهو�ة ال�خصية

) Odièvre c. France(؛ أودييفر ضد فر�سا 64و 54)، الفقرتان Mikulić c. Croatieت�و�نھ (ميل�وليتش ضد كرواتيا (

، ثم ضمن ا�حياة ا�خاصة للطفل، اظروفه وخاصة، وتندرج الوالدة ).44و 42،الفقرتان ]الغرفة الك��ى [

 ).29، الفقرة )ibidem(املرجع نفسھ (  من االتفاقية 8، ال�ي تضم��ا املادة �خص البالغلل

� ذلك ، يجب ع�ُمخ��ينقبول شرط لإ�� امللفات  إم�انية الوصول نظام ع أي �عت�� املحكمة أنھ عندما ُيخِض  .165

  ي�ون ، عندما ال النظام
ُ
ي �خص أ أن يح�ي مصا�ح، �ش�ل �عسفي موافقتھتقديم أو يرفض  متاحا خ�� امل

مع مبدأ  نظامالذا ه ال يتوافقو  بحياتھ ا�خاصة والعائلية؛ ذات الصلة دات�س�� إ�� االطالع ع�� مستن

عدم استجابة  إ�� تلك امللفات، �� حال الوصول باتخاذ القرار ال��ائي �شأن هيئة مستقلة  �لفالتناسب إال إذا 

 
ُ
؛ إم. ��. ضد اململكة 49)، الفقرة Gaskin c. Royaume-Uni(غاسك�ن ضد اململكة املتحدة (خ�� أو عدم موافقتھ امل

 ).27)، الفقرة M.G. c. Royaume-Uniاملتحدة (
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 الوصول سألة مل اثلةمم طبيعة ذات ھ البيولوجي�نوالديومعرفة هو�ة  ھإ�� أصول �خص وصول مسألة  ال �عت��  .166

 ع�� األبوة املزعومة أدلةالبحث عن  ملسألةأو  تم التكفل بھ طفل عنإ�� امللف ال�خ��ي الذي تم إ�شاؤه 

 )43، الفقرة ]الغرفة الك��ى ) [Odièvre c. France(أودييفر ضد فر�سا (

ال�ي  ا�حواجز ، اعت��ت املحكمة أن خصية ال�ي تحتفظ ��ا أجهزة األمنإ�� امللفات ال� ل صو بالو فيما يتعلق  .167

، الفقرة )Haralambie c. Roumanie(هاراالم�ي ضد رومانيا ( 8لمادة ا لان��ا� يمكن أن �عت��  الولوج تحول دون ذلك

مرتبطة قضايا املحكمة ��  قضت ،ومع ذلك ).87، الفقرة )Joanna Szulc c. Pologne(زولك ضد بولندا ؛ جوانا س96

مص�حة أن تل��  �اوم�افحة اإلرهاب يمك� الوط�ي، أن مصا�ح األمن يةإرهابمال أع �� ��م مشتبھبأ�خاص 

و���غ وآخرون ضد -ة (سيغرستدت�� ملفات الشرط واملضمنةإ�� املعلومات املتعلقة ��م  لوصول ان �� دع�امل

إطار إجراء ��  خاصة من املمكنأقرت املحكمة أنھ  وإذا). 91)، الفقرة Segerstedt-Wiberg et autres c. Suèdeالسو�د (

إ�� وثائق معينة أو  الوصول لتقييد أن ت�ون هنالك أسباب مشروعة ، مصا�ح أمن الدولةبأ�شطة  قمتعل

لتطه�� (تور�ك ضد اجراء إل  قضية��  لم �عد ساري املفعول هذا االعتبار  أن قضتفإ��ا ، عناصر أخرى 

 ).115)، الفقرة Turek c. Slovaquieسلوفاكيا (

إ�� أي معلومات مهمة تتعلق  ولوجبال نللمدع��سمح  للوصول وقابل جب أن ينص القانون ع�� إجراء فعال ي .168

 ،شرطيا�ان و ، د��املم قدالقضية، � هذه �). 53-49، الفقرات )Yonchev c. Bulgarie(يو�شيف ضد بلغار�ا ( ��م

علن أنھ غ�� ملهمة دولية، لكن �عد إجراء تقييم�ن نفسي�ن طلبا لل���ح
ُ
واد�� أن  .ألداء املهمة املعنية مؤهل، أ

أن  �سبب، نتائج التقييمال سيما ع�� ملفھ ال�خ��ي �� وزارة الداخلية،  باالطالعالسلطات رفضت السماح لھ 

 ة.�عض الوثائق �انت سر�

 

 ص �� ا�حصول ع�� معلومات عن وضعيتھ ال�حيةحق ال�خ . ج

 �� النظام القانو�ي �جميع  الوضعية ال�حية لل�خص مبدألمعلومات عن الطا�ع السري لعد اح��ام �ُ  .169
ً
أساسيا

بل لمر��ى ا�حياة ا�خاصة لحماية  من أجل ليس فقط بالغةأهمية ، و�كت��ي األطراف املتعاقدة �� االتفاقية

ردع ي قدولعل غياب هذه ا�حماية  .وا�خدمات ال�حية �ش�ل عام يالط� الطاقم��  �حفاظ ع�� ثق��مل وكذلك

الالزمة لوصف  وا�خصو��يذات الطا�ع ال�خ��ي  املعلومات تقديم عناملحتاج�ن للرعاية الطبية األ�خاص 

ح�� و�حة املجتمع امل �عرض �ح��م من شأنھ أن، مما طبيبن استشارة الم تمنعهم، بل وقد العالج املناسب

 نقلمناسبة ملنع أي ضمانات  الوط�ي ع�� التشريع ينص لذلك، يجب أن ل�خطر، إذا �علق األمر بأمراض معدية.

 8ضمانات املنصوص عل��ا �� املادة ال تتفق مع ال حةمرتبطة بال�و �خ��ي ذات طا�ع يانات كشف عن أي بأو 

)Z) ضد فنلندا .Z c. Finlande ؛ مو�وتيھ ضد لتوانيا (95)، الفقرةMockutė c. Lituanie 94 -93)، الفقرتان.( 

 من االعتبارات �ش�ل خاص عندما يتعلق األمر بحماية سر�ة املعلومات ا�حياة ا�خاصة وغ��ها�حق ��  ينطبق .170

إلفصاح عن هذه املعلومات ي��تب عن ايمكن أن اإلصابة بف��وس نقص املناعة البشر�ة. و�الفعل، املتعلقة ب

، مما �عرضھ لوصمة ھ االجتما�� وامل�يوضعوع��  لل�خص املع�يعواقب وخيمة ع�� ا�حياة ا�خاصة والعائلية 

. Y؛ 33)، الفقرة C.C. c. Espagne. ضد إسبانيا (C.C؛ 96 )، الفقرةZ c. Finlandeضد فنلندا ( Zاإلقصاء (العار وخطر 

س��جح و�التا�� فإن االهتمام بحماية سر�ة هذه املعلومات  ).68، الفقرة حكمة)(قرار امل) Y c. Turquieضد تركيا (

ال يمكن  خلهذا التد مع الهدف املشروع املنشود، مع العلم أنخل الكفة �ش�ل مهم عند تحديد تناسب التد

 Z( ضد فنلندا Z( ملص�حة العامةمن الدفاع عن جانب بالغ األهمية ��دف إ�� اإذا �ان  إال  8أن يتفق مع املادة 
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c. Finlande(؛ 96 ، الفقرة Yضد تركيا . )Y c. Turquie ((قرار املحكمة)،أو مص�حة  د��املمص�حة  أو ،)78 الفقرة

متعلقة نقل بيانات طبية  فإن، لذلك). 78-77، الفقرتان )ibidem(املرجع نفسھ ( فىسالمة موظفي املستش

ن �� دع�املحق �غ�� متناسب  ان��ا�ااعُت�� ، دمالا�خضوع لعملية نقل  هم�عد رفض لنيابة العامةإ�� ا�شهود ��وه 

)، الفقرة Avilkina et autres c. Russie(أفيلكينا وآخرون ضد روسيا ( 8متعارضا مع املادة و  ةخاصا� اح��ام حيا��م

الوضع الص�� العق�� لطبيبة لألمراض العقلية خب��ة لدى ، اعت��ت املحكمة أن �شر مقال عن و�� املقابل ).54

بفايفر ضد -مناقشة مسألة ذات اهتمام عام (فورست��  هذا املقال�سبب مساهمة  8لم ين��ك املادة  ماملحاك

  ).45)، الفقرة Fürst-Pfeifer c. Autricheالنمسا (

طو�لة وكذلك �شرها  جد ��ة�خص لفجمع وتخز�ن بيانات �خصية متعلقة ب�حة  املحكمة أن قضت .171

ا غ�� متناسب ل�جمعها واستخدامها ألغراض ال عالقة لها باألسباب ال�ي دفعت �� البداية إ�� 
ً
�حق �� ش�ل ان��ا�

فيما يتعلق بالكشف  89و 70رتان )، الفقSurikov c. Ukraine(سور��وف ضد أوكرانيا ( اح��ام ا�حياة ا�خاصة

 ).من ا�خدمة العسكر�ة أحد موظفيھ لعمل عن األسباب الطبية ال�ي أعفتلصاحب ا

إرسال ملفها الط�ي، الذي يتضمن قبل  ةمر�ضل�حصول ع�� موافقة عيادة  اعت��ت املحكمة عدم س�� .172

 ،�ايد من املوظف�ن العمومي�نعدد م�صندوق الضمان االجتما��، و�التا�� إ��  معلومات عن إجهاضها، إ��

)، الفقرة M.S. c. Suède(م. س. ضد السو�د ( �حقها �� اح��ام حيا��ا ا�خاصة ةتدخل �� ممارسة املر�ضبمثابة 

ابة، باإلضافة إ�� جمع بيانات وإ�� الني�حفي�ن عن بيانات طبية إ�� مؤسسات طبية كشف فإن ، و�املثل ).35

 بمثابة ان��اك ل�حق �� اح��اماعُت�� ، ة عن مراقبة جودة الرعاية الطبيةمر�ض من قبل هيئة مسؤولطبية عن 

، خلصت املحكمة أيًضا �� هذه القضية ).95، الفقرة )Mockutė c. Lituanie(مو�وتيھ ضد ليتوانيا ( ا�حياة ا�خاصة

 لوالد��ا معلومات الكشف عن  ، فإنة ووالد��ادعيامللعالقات املتوترة ب�ن بالنظر لإ�� أنھ 
َّ
 باملع�ش�

ً
ى ل تدخال

 ).100(الفقرة  8�� املادة  الوارد

ة ا�خاصة با�حيا ارتبطمال�حة والقدرة ع�� اإلنجاب  حول علومات الفع�� إ�� م الوصول ا�حق �� ُ�عد  .173

 K.H. et(ك. أش. وآخرون ضد سلوفاكيا ( من االتفاقية 8�� املادة  الواردوالعائلية لأل�خاص املعني�ن باملع�ى 

autres c. Slovaquie ل�حياة ا�خاصة  الفع��ة لالح��ام �عض االل��امات اإليجابية املالزم تفرض ). وقد44)، الفقرة

ملتعلقة باملخاطر ال�ي ، باملعلومات األساسية اع�� الدولة تزو�د األ�خاص املعني�ن، �� الوقت املناسبوالعائلية 

، ). وع�� وجھ ا�خصوص60و 58)، الفقرتان Guerra et autres c. Italie��دد �ح��م (غ��را وآخرون ضد إيطاليا (

، فإن اح��ام ة وخفية ع�� �حة املشارك�ن ف��اضار تداعيات عندما تمارس دولة ما أ�شطة خطرة قد ي�ون لها 

هؤالء �سمح ل للوصول وقابل إجراء فعال  وضع �ش��ط 8املادة الذي تضمنھ ا�حياة ا�خاصة والعائلية 

(ماكجين�� وإ�غان ضد اململكة املتحدة  ملعلومات ذات الصلة واملالئمة�خاص بطلب الكشف عن جميع ااأل

)McGinley et Egan c. Royaume-Uni(101و 97 ، الفقرتان) ؛ روش ضد اململكة املتحدةRoche c. Royaume-Uni(] الغرفة

 ). 167 ، الفقرة]الك��ى 
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 11إ�شاء ملفات أو جمع بيانات من قبل أجهزة األمن أو غ��ها من هيئات الدولة . ح

ال  و�التا��، وجودهابلها األ�خاص ا�خاضعون  يجهلأنھ عندما تن��ئ الدولة رقابة سر�ة املحكمة  قضت .174

من حق  ھرمحأو ح�ى ت 8ر�قة تتعارض مع املادة معاملة الفرد بط تتممن املحتمل أن فإنھ ، الطعن ف��ا �ميمك�

دون التمكن من الطعن ع�� املستوى الوط�ي أو أمام  و�التا��، ، دون معرفة ذلكمكفول بموجب هذه املادة

هذا هو ا�حال �ش�ل و ).  36 الفقرة )،Klass et autres c. Allemagneالس وآخرون ضد أملانيا (ك( أجهزة االتفاقية

وسائل التجسس واملراقبة وحيث قد ي�ون للدول مصا�ح مشروعة ل التكنولو�� تطو�ر التقدم خاص �� سياق

�جب استيفاء شروط و  ).48 الفقرة)، ibidemاملرجع نفسھ (( أو أعمال اإلرهاب ا�جرائمأو  االضطرابات،�� منع 

 أو �شريع �سمح بمثل هذه التداب�� أنھ �حية الن��اك ناتج عن وجود تداب�� مراقبة سر�ة مد��معينة ل�ي يد�� 

 �� قضية. )172-171الفقرتان ، ]الغرفة الك��ى ) [Roman Zakharov c. Russie(رومان زاخاروف ضد روسيا (

السهر ع�� أال لضرورة  األك�� مالءمة �انت كينيدياملعتمدة �� قضية  قار�ةاملأن اعت��ت املحكمة  ،"زاخاروف"

 من مراقبةوإ�� إفال��ا  عدم القدرة ع�� الطعن ف��ا �� املمارسة العمليةإ�� السري لتداب�� املراقبة  يؤدي الطا�ع

 ).124، الفقرة )Kennedy c. Royaume-Uni(كنيدي ضد اململكة املتحدة (  السلطات القضائية الوطنية واملحكمة

ذلك القانون السر�ة لالتصاالت يخلق ��ديًدا بمراقبة �ل من يمكن تطبيق  يج�� املراقبة �شريعإن مجرد وجود  .175

السلطات  �انت وإذا). 78 الفقرة، (قرار املحكمة)) Weber et Saravia c. Allemagneعليھ (و�ب�� وسارافيا ضد أملانيا (

راقبة الذي يحتاجون امل�� تحديد نوع نظام  ةمعين سلطة تقدير�ة� يتمتعون  واملشرعون الوطنيون الوطنية 

األ�خاص ا�خاضع�ن  ع�� سلطة تقدير�ة غ�� محدودة إلخضاع تتوفرالدول املتعاقدة  فهذا ال �ع�ي أن، إليھ

وأكدت املحكمة أن الدول ال يمك��ا، باسم م�افحة التجسس  إلجراءات املراقبة السر�ة.لوالي��ا القضائية 

تقتنع يجب أن  ،�ان نظام املراقبة املختار وكيفما هة نظرها.�عت��ه مناسبا من وج تدب�� أي، اتخاذ واإلرهاب

وال ). 106 الفقرة )،ibidem�� استخدامھ (املرجع نفسھ ( التعسف�افية ضد مالئمة و  بوجود ضمانات املحكمة

 إال بال سلطة تقبليمكن 
ً
كالس ( �حماية املؤسسات الديمقراطية الصارمقدر الضروري مراقبة املواطن�ن سرا

)، Szabó et Vissy c. Hongrie)؛ سزابو وفي��ي ضد هنغار�ا (42)، الفقرة Klass et autres c. Allemagneوآخرون ضد أملانيا (

أن يتناسب مع و و�افية  ذات صلةخل إ�� أسباب ذلك، يجب أن �ستند هذا التد باإلضافة إ�� ).73-72الفقرتان 

)، Segerstedt-Wiberg et autres c. Suèdeو���غ وآخرون ضد السو�د (-(سيغرستدت ة املنشودةاألهداف املشروع

 ).88الفقرة 

�� ��جيل محادثة باستخدام جهاز إرسال السل�ي  يتم إحاطة عندما لم 8خلصت املحكمة إ�� ان��اك للمادة  .176

الفقرات ، ]الغرفة الك��ى [) Bykov c. Russie(بي�وف ضد روسيا ( إجرائيةبضمانات  ،شرطةسر�ة للعملية  إطار 

وحفظ  جمعاعت��ت املحكمة أن ، و�املثل). 79-75الفقرات ، )Oleynik c. Russie(؛ أوليينيك ضد روسيا 81-83

 �� أجهزة األمن �شكالن  من قبل ةمن�جيمعلومات عن أفراد معين�ن بطر�قة 
ً
لهؤالء  ا�حياة ا�خاصةتدخال

الفقرة  ،)Peck c. Royaume-Uniتلك البيانات �� م�ان عام (بيك ضد اململكة املتحدة (تم جمع  وإن، ح�ى األفراد

إن �انت تلك البيانات  أو  )59-57الفقرات  ،)P.G. et J.H. c. Royaume-Uni؛ �ي. ��. وج. أش. ضد اململكة املتحدة (59

 ،]��ى الغرفة الك[) Amann c. Suisseلل�خص املع�ي (أمان ضد سويسرا (األ�شطة املهنية أو العامة بفقط  تتعلق

ت كما اعت��  ).44-43الفقرتان  ،]الغرفة الك��ى [)Rotaru c. Roumanie؛ روتارو ضد رومانيا (67-65الفقرات 

 صسيارة �خ داخلثبت امل )GPS(تحديد املواقع ا�جغرافية  جمع املعلومات عن طر�ق جهاز إرسالأن  املحكمة

 انظر أيضا الفصل حول املراسالت (مراقبة االتصاالت �� السياق ا�جنائي واملراقبة السر�ة ا�خاصة باملواطن�ن/املنظمات).  11
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 30/04/2019تحديث بتار�خ  55/162 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان

 �خص املع�يا ل�حياة ا�خاصة لل�اان���ش�ل  ،وحفظ البيانات املتعلقة بموقعھ وتحر�اتھ �� األماكن العامة ما

��ام ا�حياة ا�حق �� احب �عت�� أن ثمة مساس، و�التا��). 53-51)، الفقرات Uzun c. Allemagne(أوزون ضد أملانيا (

 عن اإلشارة الوط�ي التشريعإغفال  بمجرد من االتفاقية، 1، الفقرة 8ملادة ة ع�� النحو الذي تضمنھ اا�خاص

الوطنية �جمع وحفظ معلومات بوضوح �اٍف إ�� نطاق وطر�قة ممارسة السلطة التقدير�ة املمنوحة للسلطات 

ا�حد األد�ى أي إشارة إ�� ذلك القانون ع��  ا ال ينصعندم خاصةعن ا�حياة ا�خاصة لألفراد �� قاعدة بيانات، 

حيث  ،66)، الفقرة Shimovolos c. Russieاملتاحة ل�جمهور (شيموفولوف ضد روسيا ( التعسفضد ضمانات من ال

و�الطائرة  ع�� القطار أسفاره عنمعلومات  ي �جلت ف��اال� "املراقباتاعدة بيانات ق"�� د��املتم ��جيل اسم 

و�املة بما فيھ الكفاية  وفعليةم�حوً�ا بضمانات دقيقة  الوط�ي التشريعيجب أن ي�ون لذلك،  داخل روسيا).

 Szabó et Vissy(سزابو وفي��ي ضد هنغار�ا ( وت�حيحها املحتملفيما يتعلق باتخاذ تداب�� املراقبة وتنفيذها 

c. Hongrieع��" ضرورً�ا �� مجتمع ديمقراطي" شرط أن ي�ون التدخلتفس��  ينب��، �ةاملراقبة السر  ). و�خصوص 

للمحافظة �ش�ل عام من جهة  وذلك ،يتم اتخاذه ملعيار الضرورة الصارمةأي تدب��  أن �ستجيب يقت��يأنھ 

أساسية �� عملية ات الديمقراطية ومن جهة أخرى ل�حصول، ع�� وجھ ا�خصوص، ع�� معلومات � املؤسسع�

 السلطات قبلمن  �عسفبأنھ  ةالضرورة الصارم بمعيار ال يفي  ةسر�المراقبة لل�مكن وصف أي تدب�� و  .معينة

 ).73-72الفقرتان (

ة ين��ك حقها �� حاميال�خ��ي مل البن�يحساب ع�� بيانات ا� االطالعاملحكمة أن  قضتفضال عن ذلك،  .177

 Brito Ferrinhoا�حياة ا�خاصة (بر�تو فر�نيو بكسيغا فيال نوفا ضد ال���غال (مفهوم  �شملھ، الذي السر�ة املهنية

Bexiga Villa-Nova c. Portugal 59)، الفقرة.( 

 

12مراقبة الشرطة . خ
 

، �� أعمال إرهابية بانخراطھ ل�خص مشتبھا�جغرافية  نظام تحديد املواقع املحكمة أن مراقبة تقض .178

أوزون ضد أملانيا (  8لمادة ان��ا�ا ل ون ش�ل�ال  ع�� ذلك النظام معا�جة واستخدام البيانات ال�ي تم جمعهاو 

)Uzun c. Allemagne(81 ، الفقرة.( 

اسم بت�جيل الشرطة  مصا�ح قامت حيث �� قضية لهذه املادةان��اك  وجودإ��  املحكمة ، خلصتومع ذلك .179

للدفاع منظمة  انتمائھ إ��معلومات عن تحر�اتھ �سبب باإلضافة إ��  "لمراقباتلسر�ة قاعدة بيانات " ���خص 

 حيث، تم إ�شاء قاعدة البيانات 66 الفقرة )،Shimovolos c. Russie(شيموفولوش ضد روسيا ( حقوق اإل�سانعن 

 إتاحتھ بطر�قة أخرى للعموم، مما �عذر معھبموجب أمر وزاري لم يتم �شره من قبل أو  د��املاسم  ُ�جل

، االحتفاظ بتلك املعلوماتمدة أو ، ومات ال�ي تتضم��اف��ا، أو نوع املعلمعرفة سبب ��جيل �عض األ�خاص 

 يراق��ا). ، أو منأو طر�قة تخز�ن البيانات واستخدامها

ع�� حد  خاص أو من�ل مهنية من مبا�ي الصادرة االتصاالت واملقابالت الهاتفية ( مراقبةاملحكمة أن  أكدت .180

هالفورد ضد اململكة املتحدة ( 8�� املادة  واردالندرج ضمن مفهوم ا�حياة ا�خاصة واملراسالت باملع�ى سواء) ت

)Halford c. Royaume-Uni( ؛ مالون ضد اململكة املتحدة 44، الفقرة)Malone c. Royaume-Uni( ؛ و�ب�� 64، الفقرة

(مراقبة االتصاالت �� السياق ا�جنائي واملراقبة السر�ة ا�خاصة يجب قراءة هذا الفصل باالق��ان مع الفصل املتعلق باملراسالت   12

 ظمات).باملواطن�ن/املن

                                                           

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-100293
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-105217
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160020
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160020
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160020
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158949
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158949
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158949
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-100293
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-105217
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62600
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62091
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بالضرورة  وال ينطبق ذلك ).79-76، الفقرات (قرار املحكمة) )Weber et Saravia c. Allemagne(وسارافيا ضد أملانيا 

 ).40، الفقرة )Lüdi c. Suisse(لودي ضد سويسرا ( مندس�نعمالء  ع�� ال�جوء إ��

ا خط�ً�ا  املحادثاتوغ��ه من أش�ال اع��اض  اإلنصات�ش�ل  .181
ً
، لذلك .واملراسالت ل�حياة ا�خاصةالهاتفية ان��ا�

�بدو أن وجود قواعد وا�حة ومفصلة حول هذا املوضوع أمر ال �� غاية الدقة. و ستند إ�� قانون يجب أن �

كروسل�ن ضد فر�سا ( تتحسن ما فتئتالتقنية القابلة لالستعمال  الطرق عنھ، خاصة وأن  غناءيمكن االست

)Kruslin c. France( مص�حة الدولة املد�� عل��ا �� حماية  موازنةعند ). وتتمتع السلطات الوطنية، 33، الفقرة

 ح��ام�حقھ �� ا د��امل، وخطورة التدخل �� ممارسة من ناحية من خالل تداب�� املراقبة السر�ة الوط�ياألمن 

تحقيق الهدف املشروع ب الكفيلة وسائلالختيار ال  ةمعين سلطة تقدير�ة� ،من ناحية أخرى  حياتھ ا�خاصة

 �� االستخدام. تعسفالضمانات �افية وفعالة ضد  توف�� ، يجب ومع ذلك .الوط�ياملتمثل �� حماية األمن 

املحتملة ونطاقها ، ع�� سبيل املثال طبيعة التداب�� �ع�ن االعتبار جميع ظروف القضيةتأخذ املحكمة  ،لذلك

 سبل االنتصافنوع ولتنفيذها ومراقب��ا، و  ��ا لسماحاملطلو�ة لألمر ��ا، والسلطات املختصة ل سباباأل ، و ومد��ا

]، الغرفة الك��ى ) [Roman Zakharov c. Russieمان زاخاروف ضد روسيا (الوط�ي (رو املنصوص عليھ �� القانون 

 ).85)، الفقرة İrfan Güzel c. Turquie؛ عرفان غوز�ل ضد تركيا (232الفقرة 

� للمدع�ن �الهاتفية  املحادثاتإ��  اإلنصاتأو  ) comptage( حتساب"اال ع��اض، "تداب�� اال ، فيما يخص لكلذ .182

لم ينص ع�� تلك  القانون  ع�� أساس أن 8لمادة ان��اك لوجود إ�� خلصت املحكمة ، إطار متا�عات جنائية

وال  ).Khan c. Royaume-Uni)؛ خان ضد اململكة املتحدة (Malone c. Royaume-Uniالتداب�� (مالون ضد اململكة املتحدة (

 ،بجودة القانون أيًضا  تتعلق، بل الوط�ي فحسبلقانون االمتثال ل "منصوص عليھ �� القانون عبارة " تفرض

، )Halford c. Royaume-Uni(هالفورد ضد اململكة املتحدة ( سيادة القانون مبدأ الذي يجب أن ي�ون متوافًقا مع 

حماية الوط�ي ، يجب أن يوفر القانون العموميةالسلطات ال�ي تمارسها �� سياق املراقبة السر�ة و ).49الفقرة 

 ،)Khan c. Royaume-Uni(خان ضد اململكة املتحدة (  8بموجب املادة ھ حق� الفرد �عسفي �� ممارسةأي تدخل  من

بما فيھ الكفاية من أجل ، يجب أن �ستخدم القانون مصط�حات وا�حة فضال عن ذلك ).28-26الفقرات 

(املرجع نفسھ  اتخاذ هذه اإلجراءات السر�ةالعمومية لسلطات ل تخول ال�ي  والشروطظروف �ف األفراد بال�عر 

)ibidem.( التوج��ات إذا �انت و  اإلنصات السري نظام قانو�ي يحكم استخدام أجهزة أي عدم وجود  �� حال

 منصوصا عليھ ��" ال يمكن اعتبار التدخلف، وال متاحة �ش�ل مباشر ل�جمهور ا غ�� ملِزمة قانوني�ا املتعلقة �

(املرجع نفسھ  8 هناك ان��اك للمادةي�ون ، و�التا�� من االتفاقية 2الفقرة  8�� املادة  الواردباملع�ى  "القانون 

)ibidem 28-27)، الفقرتان( 

تم إذا  8لمادة ان��ا�ا ل ال �ش�ل خاصھ �� إطار استخدامحاور و ُم ��جيل محادثات هاتفية خاصة من قبل إن  .183

��ن ��جيل املراقبة السر�ة و ومع ذلك، ينب�� التمي�� ب�ن هذه ا�حالة من  .وسائل خاصة لهذا الغرض اماستخد

السلطات العمومية  مع ، بالتواطؤ تحقيق رس�ي، جنائي أو غ�� ذلك ولفائدةسياق اتصاالت من قبل فرد �� 

 كما أن). 49)، الفقرة Van Vondel c. Pays-Basم��ا (فان فوندل ضد هولندا (تقنية امل�لفة بالتحقيق و�مساعدة 

قد ع�� امل�املات الهاتفية، تم ا�حصول عل��ا من خالل التنصت الكشف عن محتوى �عض املحادثات ال�ي ي

ا للمادة وفًقا لظروف القضية�ش�ل، 
ً
 ).62، الفقرة )Drakšas c. Lituanie(دراكساس ضد ليتوانيا (  8، ان��ا�

الع��اض املحادثات  ة�� مركز للشرطة مشا�� ال�ي تجري  انونيةاملحكمة أن مراقبة االستشارات الق �عت��  .184

ال سيما �سبب ية معززة لهذا النوع من العالقات، حما تأم�ن ضرورةمحامي ومو�لھ بالنظر إ�� الهاتفية ب�ن 

 ).131)، الفقرة R.E. c. Royaume-Uniخالل لها (ر. إ. ضد اململكة املتحدة (للمعلومات املتبادلة  ري الس الطا�ع
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 صالحيات الشرطة �� مجال اإليقاف والتفتيش . د

 ل .185
ً

يندرج ضمن نطاق ، أن يمكن، ح�ى �� سياق عام والغ�� لتفاعل ب�ن الفرد رأت املحكمة أن هناك مجاال

�� هذه ). 61 ، الفقرة)Gillan et Quinton c. Royaume-Uni"ا�حياة ا�خاصة" (جيالن و�و�نتون ضد اململكة املتحدة (

��  ة لالشتباهمعقول أسبابدون  صالحيات إيقاف أ�خاص �� م�ان عام وتفتيشهمأن  املحكمة قضتالقضية، 

مؤطرة بما فيھ الكفاية املذ�ورة لم تكن  اتالصالحيمن حيث أن  8ملادة مع ا تعارض�انت ت، خالفةملارت�ا��م 

 انطوت عليھ هذه الصالحيات لمفإن التدخل الذي  ،لذلك .التعسفبضمانات قانونية �افية ضد  ةمحاط وال 

 ).87 الفقرة ،)ibidem(املرجع نفسھ " (منصوًصا عليھ �� القانون  "يكن

 ألعوانكمة �� السلطة املخولة املح بثت، )Beghal c. the Royaume-Uni( "بيغال ضد اململكة املتحدة"ية قض� � .186

 إليقاف، قانون م�افحة اإلرهاب، بموجب ظفي ا�جمارك املعين�ن لهذا الغرضالشرطة وال�جرة ومو مصا�ح 

 لم تكن هنالك حاجة ألي .الدولية القطار املوا�ئ واملطارات ومحطات  �ل �� املسافر�ن تجواب وتفتيشواس

��  باملشاركةاالشتباه  ح�ى �� غياب صالحية اإليقاف واالستجوابممارسة  و�ان من املمكنمسبق  ترخيص

ا ما �ان عند تقييمو . أ�شطة إرهابية
ّ
�غية توف��  محل الن�اعحيات صال لا�ش�ل �اف  يحدد الوط�يالقانون  إ

خذت املحكمة �ع�ن ، أ�� اح��ام ا�حياة ا�خاصة اة حقه�عسفي �� ممارسللمدعية من أي تدخل  مالئمةحماية 

ر إذا قر تال�ي حر�ة التصرف املمنوحة للسلطات  ؛للصالحياتالنطاق ا�جغرا�� والزم�ي االعتبار العناصر التالية: 

إم�انية ا�حصول  الصالحيات؛ تلك عن ممارسة ناجماللتدخل لأي قيود  ؛هذه الصالحيات ممارسة وم�ى يجب

 وإذ أقرت املحكمة .مستقلة ملمارسة الصالحيات مراقبةووجود  ع�� مراجعة قضائية ملمارسة الصالحيات؛

 سلطة تقدير�ةالسلطات الوطنية � واع��فت بتمتعع�� املستوى الدو��  �ناإلرهابي تحر�اتأهمية مراقبة ب

محددة �ش�ل �اٍف وال  كنالن�اع لم ت محل الصالحياتأن  قضت مع ذلك فإ��ا، الوط�ي�� مجال األمن  ةواسع

 .اتالتعسفبضمانات قانونية �افية ضد  محاطة

ن هناك و�ينما �ااعت��ت املحكمة أن دخول ضباط الشرطة إ�� من�ل �خص ما �� غيابھ  فضال عن ذلك، .187

 غ�� متناسب ،جنائية مخالفاتأو  امةاضطرابات ع خطر ضئيل أو معدوم بحدوث
ً
مع الهدف  قد ش�ل تدخال

؛ فونك 58، الفقرة )McLeod c. Royaume-Uni(ماليود ضد اململكة املتحدة ( 8لمادة ل املنشود و�التا�� ش�ل ان��ا�ا

 ).48، الفقرة )Funke c. France(ضد فر�سا 

توازن ب�ن الصلة باإلرهاب، يجب ع�� ا�ح�ومات إقامة جرائم ذات �فيما يتعلق باأل�خاص املشتبھ �� ارت�ا��م  .188

، 2الدولة، �� ضوء الفقرة  ضرورة أن تتخذ��ن ، و 8من املادة  1الفقرة  الذي تضمنھ حق�ممارسة الفرد ل

 .)91-90، الفقرتان )Murray c. Royaume-Uni(مورري ضد اململكة املتحدة (جرائم اإلرهاب تداب�� فعالة ملنع 

 

 العالقة ب�ن املحامي ومو�لھ . ذ

أن االتصاالت ب�ن و�� للمرة األ املحكمة  قضت ،)Altay c. Turquie (n° 2)( )2(رقم  "تركياألطاي ضد "قضية ��  .189

 ��دف إ�� "ا�حياة ا�خاصة" ألن هذه االتصاالت نطاق ضمننية تندرج �خص ومحام �� سياق املساعدة القانو 

يقدم ملحاميھ ، اتخاذ قرارات مستن��ة �شأن حياتھ. واعت��ت أن املو�ل، �� معظم األحيانتمك�ن ال�خص من 

 يامحام �ستش�� �خص . ونتيجة لذلك، يمكن لحساسة�خصية أو بمسائل أو تتعلق بأمور حميمية معلومات 
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املساعدة القانونية  �� إطار ، سواء �انت ع �ش�ل معقول أن ت�ون املحادثات بي��ما خاصة وسر�ةوقأن يت

 ).49الفقرة ( عامةباستشارات قانونية  �علقتأو  ةأو جنائي ةمدني�� قضية املقدمة 

 ذلك �� ظروفب من القيام�خص يرغب �� استشارة محاٍم يتمكن أي املص�حة العامة أن من من الوا�ح أنھ  .190

 Campbellقضية �امبيل ضد اململكة املتحدة ( ال�ي �ش�� إ�� 50�املة وحرة (الفقرة  من أجل محادثة مواتية

c. Royaume-Uni بوضع متم�� ب�ن محام ومو�لھ  والكتابيةالشفو�ة  االتصاالت ). وتتمتع مبدئيا46)، الفقرة

 .)51(الفقرة  8بموجب املادة 

 .ليس مطلًقا ألنھ قد يخضع لقيود ، فإن هذا ا�حقا�حق �� التواصل �سر�ة مع محام ع�� الرغم من أهمية .191

 تقتنع، يجب أن لدرجة تمس بجوهره وتحرمھ من فعاليتھا�حق هذا لضمان أن القيود املطبقة ال تقلل من و 

أو أك�� من األهداف وأ��ا �س�� إ�� تحقيق هدف ، بالنسبة للمتقا��ى لتنبؤأن تلك القيود قابلة لاملحكمة 

أ��ا تتناسب مع  بمع�ى" ور�ة �� مجتمع ديمقراطي"ضر  ، وأ��ا2الفقرة  8�� املادة  الوارداملشروعة باملع�ى 

 األهداف املنشودة.

االستشارات ا للتدخل �� سر�ة املسموح �� ا�حدودتقييم  ضيقة عندللدولة  ةاملتاح السلطة التقدير�ة عت��� .192

، مثل تجنب ارت�اب فقطاستثنائية ظروف بضرورة تقييد هذه ا�حقوق ، حيث يمكن ت��ير واالتصاالت مع محام

 ).52(الفقرة  أمن وسالمة ال�جنخط�� ب مساسو جر�مة خط��ة أ

 

13وال�جن ا�حياة ا�خاصة �� االحتجاز . ر
 

 للمرة األو�� ع�� سر�ة االتصاالت ب�ن محامكدت املحكمة ، أفيما يتعلق باأل�خاص املحروم�ن من ا�حر�ة .193

ما لشفو�ة ل�خص ت اأن االتصاال  وقضت). Altay c. Turquie (n° 2)( )2(رقم  "تركياألطاي ضد " ضيةومو�لھ �� ق

ألن الغرض م��ا هو تمك�ن ال�خص ا�حياة ا�خاصة" " �� سياق املساعدة القانونية تندرج �� نطاق مع محاميھ

الشفو�ة  االتصاالت مبدئيا عتتمتو  .)50-49(الفقرتان  ستن��ة �شأن حياتھ ا�خاصةاملع�ي من اتخاذ قرارات م

 ال�ج�نوالحظت املحكمة أيًضا أن حق  .)51(الفقرة  8ب�ن محام ومو�لھ بوضع متم�� بموجب املادة  والكتابية

، 6أيًضا �� سياق املادة  يةهميكت��ي أن و ل�جامن سلطات  �عيدا عن أي آذان صاغية�� االتصال بمحاميھ 

عن مناقشة  املعتقل�نيث�ي  قدضابط  بحقوق الدفاع. ولعل تواجد فيما يتعلق تفاقيةاالمن  .ج.3الفقرة 

ا من االنتقام بل وأن يمنعهم�م، �مع محامبدعوى سار�ة  مسائل ذات الصلة
ً
سوء  عن، أيًضا من اإلبالغ، خوف

�� الواقع ع ل��اماالو  ،سر�ة العالقة ب�ن املحامي ومو�لھ �عت�� ، ذلك فضال عن .املعاملة ال�ي قد يتعرضون لها

من ب�ن املعاي�� الدولية  واملمثل الذي اختاره، معتقلالسلطات الوطنية بضمان سر�ة االتصاالت ب�ن  عاتق

 .)50املع��ف ��ا (الفقرة 

عت�� ا�حق �� سر�ة �ال  .ومحاميھ معتقلاالستشارات ب�ن ضابط أثناء  حضور بفرض هذه القضية  �علقت .194

 ةضيقللدولة  ةاملتاح السلطة التقدير�ةعت�� �. و د يخضع لقيودمطلًقا وق حقاومحاميھ  معتقلاالتصاالت ب�ن 

ضرورة حيث يمكن ت��ير تقييم ا�حدود املسموح ��ا للتدخل �� سر�ة االستشارات واالتصاالت مع محام،  عند

أمن وسالمة خط�� ب مساس، مثل تجنب ارت�اب جر�مة خط��ة أو فقطاستثنائية ظروف بتقييد هذه ا�حقوق 

 ).52رة (الفق ال�جن

 .476انظر الفقرة  13
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تم ألنھ داخل ال�جن ھ تحاميمل د��املاستشارة أثناء  بتواجد ضابط الوطنيةاملحاكم  أمرت، هذه القضية��  .195

 .ومجالت ال عالقة لها باحتياجات الدفاع كتبا، ا، �� ان��اك لقواعد مهن��أرسلت للمد�� ةف أن األخ�� ااكتش

 محل الن�اع املحكمة أن التدب��  واعت��ت
َّ
 ش�

ً
�حقھ �� اح��ام ا�حياة ا�خاصة ع��  د��امل�� ممارسة ل تدخال

رت .�ان غ�� معقول ع�� اإلطالق �� ظروف القضية الوطنيةأساس أن التدب�� الذي أمرت بھ املحاكم 
َّ
 وذك

تؤثر ع��  يمكن أنأن االتفاقية ال تحظر فرض �عض االل��امات ع�� املحام�ن وال�ي باملحكمة �� هذا السياق 

، مخالفةمعقولة ع�� مشاركة محام �� أدلة  وجود عند معاينة ال سيما، هذا هو ا�حالو  مو�ل��م.عالقا��م مع 

هذه التداب��  تأط�� ، من الضروري �� هذا الصدد مع ذلك .م�افحة �عض املمارسات غ�� القانونية إطار أو �� 

ور الوسيط ب�ن د، بحكم هماعتبار و�مكن  إدارة العدالة�� بدور أسا��ي  يضطلعون ألن املحام�ن  �ش�ل صارم

   .)56لقانون (الفقرة بمثابة أعوان ل، واملحاكم املتقاض�ن

استخدام  إ�� د��امل ررااضطأن املحكمة  اعت��ت، )Szafrański c. Pologne( "سزفرا�س�ي ضد بولندا"ة � قضي� .196

�� حياتھ اليومية وأن السلطات  ا�خصوصيةمن ا�حد األد�ى من  ھقل�ن آخر�ن، حرماملراحيض بحضور معت

 ).41-39(الفقرات  8 �� هذا الصدد، مما ش�ل ان��ا�ا للمادةبال��امها اإليجا�ي أخلت الوطنية 

 الهو�ة واالستقاللية  ث.

  للفرد 8املادة  تضمن .197
ً

ِ  مجاال
ّ
 .A.-M.V(ضد فنلندا . ف. م-.أ( �ةبحر  اوازدهاره �خصيتھ تنمية مواصلة مننھ يمك

c. Finlande(76لفقرة ، ا) ؛ برودجمان وشو��ن ضد أملانياBrüggemann et Scheuten c. Allemagne(قرار ال�جنة؛ ، 

 Fédération nationale des associations( وآخرون ضد فر�سا) FNASS(ات الر�اضي�ن قابتحاد الوط�ي �جمعيات وناال(

et syndicats de sportifs (FNASS) et autres c. France ،( 153الفقرة.( 

 ستقاللية ا�حق �� التنمية ال�خصية واال  . أ

عالقات مع إخوانھ من البشر كذلك حق الفرد �� إقامة وتطو�ر ، و ا�حق �� التنمية ال�خصية 8ملادة تح�ي ا .198

 Pretty(ملتحدة ؛ بر��ي ضد اململكة ا29، الفقرة )Niemietz c. Allemagne(نييميي�� ضد أملانيا ( والعالم ا�خار��

c. Royaume-Uni( ؛67و 61، الفقرتان ) أولكسندر فول�وف ضد أوكرانيا)Oleksandr Volkov c. Ukraine( ، الفقرات

 El Masri c. l’ex-République yougoslave deور�ا مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (املصري ضد جمه ؛165-167

Macédoine(] أي إطار قضائي  وخارج تامة �� سر�ة د��امل ختطاف، �شأن ا)250-248الفقرات  ،]الغرفة الك��ى

 ه).از والطبيعة التعسفية الحتج

حياة "ا� �ش�ل منصف ضمن مفهوم طل��م معا�جةيندرج حق الزوج�ن �� التقدم بطلب للتب�ي وا�حق ��  .199

 قرة، الف)A.H. et autres c. Russie(أ. آش. وآخرون ضد روسيا ( قرار الزوج�ن بأن يصبحا آباء " بالنظر إ��ا�خاصة

 املحكمة درست، ]الغرفة الك��ى [)Paradiso et Campanelli c. Italie( "براديز�و و�امباني�� ضد إيطاليا" �� قضية). 383

ع��  ،بديلةمن أم  ولد �� ا�خارج طفل�ن عن دعياملللقرار الفوري والذي ال رجعة فيھ بتفر�ق  األثر املحتمل

�� ضمان  �ندعياملمص�حة و املص�حة العامة ع�� املحك  ت ب�نزناوو . املعني�ن لل�خص�نا�حياة ا�خاصة 

بفصل الطفل  أن املحاكم اإليطالية، �� قرارها وقضت، بالطفل اعالق��م مواصلةة من خالل ال�خصي اتنمي��م

 ب�ن �ندعياملعن 
ً
 عادال

ً
 "الزور�فا ضد أوكرانيا"قضية ��  ).215 (الفقرة املعروضةاملصا�ح  مختلف حقق توازنا

)Lazoriva c. Ukraine( ،البالغ من العمر  /أخ��اع�� عالق��ا مع ابن أخ��ا �� ا�حفاظ ةدعياملاملحكمة أن رغبة  قضت
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قر إ�� أساس ، و�� رغبة لم تكن تفتأن تصبح الو��ي القانو�ي عليھ تطو�ر هذه العالقة �عد�� و خمس سنوات

القانونية  الروابط قطع ، من خاللو�التا�� ).66الفقرة ا�حياة ا�خاصة (" نطاق ضمن تندرج، وقائ�� أو قانو�ي

 لثةفإن تب�ي الطفل من قبل أطراف ثا ،ل�حصول ع�� حضانتھوإحباط محاول��ا  /أخ��اوابن أخ��ا ةدعياملب�ن 

 
َّ
ا �حق ش�

ً
 ).68(الفقرة  �� اح��ام حيا��ا ا�خاصة ةدعياملل ان��ا�

مزاولتھ مع �� �خص ال يح�ي أي �شاط عام يرغب  واالستقاللية، فإن ا�حق �� التنمية ال�خصية ومع ذلك .200

 Friend et autresمع جماعة، فر�ند وآخرون ضد اململكة املتحدة (صيد ا�حيوانات ال��ية  ع�� سبيل املثال،( الغ��

c. Royaume-Uni( (قرار املحكمة) ضمن نطاق ا�حياة أي نوع من العالقات  ال يندرج ،و�الفعل). 43-40، الفقرات

، )X. c. Islandeآ�سالندا (. ضد X( 8تطبيق املادة  �لب ال يدخل �� نطاق امتالك، فإن ا�حق �� لذلكا�خاصة. 

 نة).قرار ال�ج

 

 �� معرفة أصولھ ال�خصحق  . ب

جزًءا ال يتجزأ  ال�خص �� ا�حصول ع�� معلومات ملعرفة أصولھ وهو�ة والديھ حق، �عد بالنسبة للمحكمة .201

 ،]الغرفة الك��ى [)Odièvre c. Franceوالعائلية (أودييفر ضد فر�سا (اصة من الهو�ة ال�ي يحم��ا ا�حق �� ا�حياة ا�خ

  ).39 ، الفقرة)Gaskin c. Royaume-Uni؛ غاسك�ن ضد اململكة املتحدة (29الفقرة

يجب ع�� فإنھ الختبار ا�حمض النووي،  �ناملزعوماآلباء  ملزمة بإخضاعالدول لم تكن  أنھ إذا املحكمة قضت .202

نوفر وسائل أخرى يأن النظام القانو�ي  ِ
ّ
�� عملية للبحث عن النسب �سرعة  من البتسلطة مستقلة  تمك

ة دعيامل�انت  ،55-52الفقرات  ،)Mikulić c. Croatie( "مي�وليتش ضد كرواتيا" قضية��  لألب. وع�� سبيل املثال،

الفصل �� عملية للبحث أن النظام القضائي الكروا�ي لم يتمكن من  أكدتقد خارج إطار الزواج  طفلة مولودة

أن  هذه القضية� املحكمة � وقضت .�خصيةال ا�و����يق�ن فيما يتعلق العدم من �ا �� حالة �وترك عن األبوة

 أن ، و�التا��هو���ا ال�خصيةحول  ملدة طو�لة الشك�� حالة من  ةدعياملأبقى  الوطنيةاملحاكم  ضعف فعالية

املرجع نفسھ ( لها بموجب االتفاقية املخول  للمدعية ا�خاصة ا�حياة اح��ام" "بضمانأخلت السلطات الكرواتية 

)ibidem( ھ ينب�� أن تتوفر أن املحكمة اعت��ت). فضال عن ذلك، 66، الفقرة ِ
ّ
 املستضعف�نن األطفال إجراءات تمك

 .A.M.M(أ. م. م. ضد رومانيا ( �س��م عن ، من ا�حصول ع�� معلوماتاألطفال ذوي اإلعاقة�، ةخاص بصفة

c. Roumanie ،(65-58 الفقرات.( 

 ا�حصول ، �انت متبناةي ة، ال�دعيامل تطلب ،]الغرفة الك��ى [)Odièvre c. France( "أودييفر ضد فر�سا"قضية ��  .203

قو�ل بالرفض  ا، لكن طل��ا البيولوجيةالبيولوجية وعائل�� اوالد�� رف ع��التعمن  اتمك�� قدلومات إ�� مع

أي  إ�� عدم وجود املحكمة وخلصت سر�ة هو���ن. با�حفاظ ع��لألمهات  �ان �سمحبموجب إجراء خاص 

 ).49-44ة (الفقرات ب�ن املصا�ح املتنافسة املعني عادال  اتوازن ع�� هذا النحو  حققتدولة ال نأل  8ان��اك للمادة 

أن ، لتوازن عادل ب�ن ا�حقوق واملصا�ح املعنيةالقانون الوط�ي  �� حال عدم توف�� املحكمة  قضت، ومع ذلك .204

إ�� معلومات غ��  الوصول  إما طلبأن يتمكن طفل غ�� مع��ف بھ عند الوالدة من ي لم إذا 8ان��اك للمادة هناك 

، )Godelli c. Italie(غود�� ضد إيطا�� ( �ة والدتھهو �شأن السر�ة  ال��اجع عن أو  محددة للهو�ة عن أصولھ،

 ).58-57الفقرتان 
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 املعتقدات الدينية والفلسفية . ت

املحكمة أن  قضت، 9محمية �ش�ل أسا��ي بموجب املادة والدين  والضم�� ع�� الرغم من أن حر�ة الفكر  .205

من  8ندرج ضمن املادة ييمكن أن باملعتقدات الدينية والفلسفية ال�خصية  ذات الصلة ماتمعلو الكشف عن 

فو�ج��و وآخرون ( �حياة ا�خاصة�� ا خصوصيةببعض ا�جوانب األك��  تتعلق االتفاقية، ألن هذه املعتقدات

��و�د باآلباء  إلزامأن  اعت��تحيث ) 98 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [ )Folgerø et autres c. Norvège(ضد الن�و�ج 

 ية.من االتفاق 8لمادة ان��اك ل قد يتسبب ��املدرسة بمعلومات مفصلة حول معتقدا��م الدينية والفلسفية 

 

 لل�خص ا�خيارات املرتبطة باملظهر ا�خار�� . ث

تخذال�ي ن ا�خيارات قالت املحكمة أ .206
ُ
، �� األماكن اعتمادهالذي يرغب املرء ��  باملظهر ا�خار��فيما يتعلق  ت

 تندرح ضمن نطاقفإ��ا تعب�� عن �خصية �ل فرد و�التا�� ال تندرج �� إطار، وا�خاصة ع�� حد سواءالعامة 

قرار () Popa c. Roumanie(بو�ا ضد رومانيا ( تصفيف الشعر طر�قة اختيار  و�نطبق ذلك ع�� .ا�حياة ا�خاصة

(قرار ) Tığ c. Turquieا�جامعة (تيغ ضد تركيا ( دخول  طالب ملتح من ومنع ،))33-32، الفقرتان املحكمة)

 النقابلنساء اللوا�ي يرغ�ن �� ارتداء �دف إخفاء وجھ ااألماكن العامة ���  ا�خمار، حظر ارتداء )املحكمة)

حظر أو  )107-106الفقرتان  ،]الغرفة الك��ى [)S.A.S. c. Franceبمعتقدا��ن (س. أ. س. ضد فر�سا (ألسباب تتعلق 

، ومع ذلك ).184-182)، الفقرات Gough c. Royaume-Uni(غوف ضد اململكة املتحدة ( ة�� األماكن العام العراء

 ا�حق �� اختيار املظهر  املفروض ع�� تقييدال، أن ارة إ�� أن املحكمة اعت��ت �� جميع هذه القضاياتجدر اإلش

 ال�خ��ي �ان  ا�خار��
ً
 م�حي�� ب��بية املعتقل�ن ع��املفروض  ا�حظر املطلقأن  قضت املحكمة إال أن .متناسبا

بضرورة اجتماعية من االتفاقية ع�� أساس أن ا�ح�ومة لم تثبت أن هذا ا�حظر م��ر  8يتعارض مع املادة 

 ).58-57و 54الفقرات ،  Biržietis c. Lituanie(ب��ز�يتيس ضد لتوانيا ( م�حة

 

 ا�حق �� اسم/وثائق الهو�ة . ج

املحكمة أن املسائل املتعلقة بأسماء األ�خاص الطبيعي�ن وألقا��م تندرج �� إطار ا�حق �� اح��ام ا�حياة  أقرت .207

 Henry Kismoun؛ هن�ي كيسمون ضد فر�سا ((قرار املحكمة)) Mentzen c. Lettonieة (من��ن ضد التفيا (ا�خاص

c. France .((حياة با� يتعلق، واالرتباط �عائلةلتحديد الهو�ة ال�خصية  باعتباره وسيلة، أن اسم �خص وقضت

 عدم تمكن زوج من ��جيل اسمھ العائ��إ�� أن  ، خلصت املحكمةو�التا�� لك ال�خص.ا�خاصة والعائلية لذ

 ).24)، الفقرة Burghartz c. Suisse(بورغارتز ضد سويسرا ( 8قبل االسم العائ�� لزوجتھ يتعارض مع املادة 

)، Guillot c. France" (غييوت ضد فر�سا (ا�حياة ا�خاصة "نطاق ضمنتندرج أيًضا  باأللقاأن  ت املحكمةاعت��  .208

 التشريعاتن �عض أقرت بأ مع ذلك،و  ).36قرة ، الف)Garnaga c. Ukraine(؛ غارناغا ضد أوكرانيا  )22-21الفقرتان 

قضية " غييوت ضد  (قارن  �شريعات أخرى ، ع�� عكس عادال اتوازن األلقاب تحقق ت�جيلبالصلة ذات 

إطار ��  اللقبتغي�� ). وفيما يتعلق بJohansson c. Finlande) بقضية "يوها�سون ضد فنلندا (Guillot c. Franceفر�سا" (

 ).(الهو�ة ا�جنسانية أدناه 75-70)، الفقرات S.V. c. Italieانظر س. ف. ضد إيطاليا (ل ا�جن��ي، عملية التحو 

االسم العائ�� ، بحمل باسم وحدة األسرة، ت املحكمة أن االل��ام التقليدي املفروض ع�� املرأة امل��وجةذكر  .209

 وخلصت ).68-67الفقرتان  )Ünal Tekeli c. Turquie(أونال تكي�� ضد تركيا ( زوجها لم �عد متوافًقا مع االتفاقيةل
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

، �سبب املعاملة التمي��ية الناتجة عن رفض 8 باالق��ان باملادة، (حظر التمي��) 14إ�� ان��اك للمادة أيًضا 

باالحتفاظ باالسم العائ�� ل�ل مختلفت�ن الذين يحمالن جنسيت�ن الزوج�ن  واحد منالسلطات السماح ل�ل 

وال يمكن ). 26، الفقرة )Losonci Rose et Rose c. Suisse( لوسو���ي روز وروز ضد سويسرا( �عد الزواج واحد م��ما

ا للمادة  �ش�لداللة سلبية  ذي عائ�� سم�ش�ل تلقائي اعتبار أن رفض �غي�� ا
ً
(ستجرنا ضد فنلندا  8ان��ا�

)Stjerna c. Finlande ؛ سيسكينا وسيكين� ضد التفيا (42)، الفقرةSiskina et Siskins c. Lettonie ((قرار املحكمة) ؛ ما�ال�ن

 ).31، الفقرة (قرار املحكمة)) Macalin Moxamed Sed Dahir c. Suisseمحمد سد ظاهر ضد سويسرا (

ة، عند دعيامل املحكمة أن مصادرة وثائق هو�ة قضت، الهو�ةفيما يتعلق بمصادرة الوثائق الالزمة إلثبات  .210

 اإلفراج ع��ا من ال�جن، 
َّ
ا �حيا��ا ا�خاصة من حيث أن هذهش�

ً
 ت، �� كث�� من األحيان،الوثائق �ان ل ان��ا�

مع ). 97-95)، الفقرات Smirnova c. Russieا (سم��نوفا ضد روسيا (�و���� للتعر�فاليومية  ا�� حيا�� ةضرور�

خارج إذا �ان جديد ملواطن �عيش �� ا��ح�ومة أن ترفض إصدار جواز سفر ا اعت��ت املحكمة أنھ بإم�ان، ذلك

ا�حياة ا�خاصة تأث�� سل�ي ع��  وإن ترتب عن ذلك القرار ، ح�ى هذا القرار م��ًرا بأسباب تتعلق بالسالمة العامة

 ).67ة )، الفقر M. c. Suisseوالعائلية لل�خص املع�ي (م. ضد سويسرا (

 

 الهو�ة ا�جنسانية . ح

لعملية  لأل�خاص املتحول�ن جنسيا الذين خضعواالهو�ة ا�جنسية باالع��اف القانو�ي ع��  8املادة  نطبقت .211

)، وع�� شروط 68الفقرة ]، الغرفة الك��ى ) [Hämäläinen c. Finlande(هاماالين�ن ضد فنلندا ( �غي�� ا�جنس

؛ شلومبف ضد سويسرا 57-56)، الفقرتان L. c. Lituanieإ�� هذا النوع من العمليات (ل. ضد ليتوانيا ( وصولهم

)Schlumpf c. Suisse الفقرة ،(؛ 107Y.Y) ضد تركيا .Y.Y. c. Turquie االع��اف القانو�ي )، وع�� 66-65)، الفقرتان

 الذين لم 
ً
تحو�ل ال�� ا�خضوع لعملية  ون رغبال يأو  يخضعوابالهو�ة ا�جنسية لأل�خاص املتحول�ن جنسيا

 ).96-95)، الفقرتان A.P., Garçon et Nicot c. France، غارسون و ني�وت ضد فر�سا (.A .P( جن��يا�

 �عد عملية ضايا املتعلقة باالع��اف الرس�ي بااملحكمة سلسلة من الق درست .212
ً
 �غي�� أل�خاص املتحول�ن جنسيا

 Cossey)؛ قو��ي ضد اململكة املتحدة ( Rees c. Royaume-Uniحدة (ر��� ضد اململكة املتحدة (املت ا�جنس �� اململكة

c. Royaume-Uni ؛(X .Y .Z) ضد اململكة املتحدة .X, Y et Z c. Royaume-Uni  ؛ شيفيلد وهورشام ضد اململكة املتحدة(

)Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni) ؛ كريست�ن غودو�ن ضد اململكة املتحدة(Christine Goodwin c. Royaume-Uni (

قضية "كرست�ن غودو�ن" ��  .)]الغرفة الك��ى ) [I. c. Royaume-Uni. ضد اململكة املتحدة (I]؛ الغرفة الك��ى [

دو�� نحو الورو�ي و األ  للتوجھنظًرا  8ان��اك للمادة  وجودإ��  املحكمة ، خلصت"كة املتحدة. ضد اململIوقضية "

 الذين 
ً
 أثارتوقد  خضعوا للعملية.االع��اف القانو�ي بالهو�ة ا�جنسية ا�جديدة لأل�خاص املتحول�ن جنسيا

حق ضمان املتمثل ��  ها اإليجا�يال��امب أم ال قد أخلتمسألة ما إذا �انت الدولة املد�� عل��ا "غودو�ن"  قضية

لم  خاصة وأن الدولة، ا�خضوع لعمليةأن�ى �عد  أصبحتجنسًيا  ةمتحولو�� ، �� ا�حياة ا�خاصة ةدعيامل

اح��ام حق بال��امها ب لم تفخلصت املحكمة إ�� أن الدولة و  .القانو�ي ع�� املستوى  لها ا�جن��ي�ع��ف بتحو 

��  ةدعياملمص�حة  يتعارض معمص�حة عامة  مهم ذي عامل أي ككن هناألنھ لم ي�� ا�حياة ا�خاصة  ةدعيامل

 ).93ا�جن��ي (الفقرة  الهالقانو�ي بتحو ع��اف اال ا�حصول ع�� 

ع�� التمتع ال�امل،  ع��املتحول�ن جنسيا  قدرة ال يمكن اعتبار �� القرن ا�حادي والعشر�ن، أقرت املحكمة أنھ .213

مث��ة ل�جدل تحتاج إ��  مسألةة ال�خصية والسالمة ا�جسدية واملعنو�ة �� التنمي همحقب، غرار با�� املواطن�ن
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

  أن ،.  وقالت، باختصاراملطروحة للمشا�لفهم أو�ح من أجل وقت 
ُ
ر��ي لأل�خاص املتحول�ن الوضع غ�� امل

 الذين 
ً
يدوم ال يمكن أن ، أي م��ما�عيشون ب�ن عامل�ن أل��م ال ينتمون حًقا إ�� خضعوا لعملية والذين جنسيا

؛ 90]، الفقرة الغرفة الك��ى ) [Christine Goodwin c. Royaume-Uniأك�� (كريست�ن غودو�ن ضد اململكة املتحدة (

 ).59)، الفقرة L. c. Lituanie؛ ل. ضد ليتوانيا (40)، الفقرة Grant c. Royaume-Uniغرانت ضد اململكة املتحدة (

 ��  سلطة تقدير�ة ع��الدول األعضاء  تتوفر  ومع ذلك، .214
ً
فيما يتعلق بتغي�� هو�ة ال�خص املتحول جنسيا

من  ةدعيامل، اشتكت ]الغرفة الك��ى [)Hämäläinen c. Finlandeين�ن ضد فنلندا ((هاماال  �� قضية .الوثائق الرسمية

م�جلة مع شر�ك  عالقة زواجها إ�� �غي�� عدم قدر��ا ع�� ا�حصول ع�� اع��اف �امل بجنسها ا�جديد دون 

 ا�خاصة أو با�حياة  ا�جانب املرتبط، سواء من حيث تنطبق �� هذه القضية 8 أن املادةالحظت املحكمة حيا��ا. 

 للمدعيةأن رفض الدولة االع��اف ��و�ة األن�ى  وقضت .)61-60 ا�جانب املتعلق با�حياة العائلية (الفقرتان

رت .، لم يكن غ�� متناسبعالقة م�جلة مع شر�ك حيا��ازواجها إ��  �غي��  دون تحولها ا�جن��ي لنتيجة 
ّ
أن  وذك

اب توافق أورو�ي بالتا�� إ�� أنھ �� غي توخلص .زواج املثلي�نب��خيص االتفاقية ال تفرض ع�� الدول ال��اًما عاًما 

سلطة ، يجب منح فنلندا املطروحةواألخالقية ا�حساسة  املعنو�ةالقضايا  مراعاة، ومع حول هذا املوضوع

عن عمليات  بتغي�� ا�جنس الناتجاالع��اف القانو�ي  حول  فيما يتعلق بقرار التشريع سواء واسعة تقدير�ة

(الفقرة  املتنازعةا�ح ا�خاصة لتحقيق التوازن ب�ن املصا�ح العامة واملص القائمةالقواعد ب أوالتحو�ل ا�جن��ي 

67.( 

 االع��اف القانو�ي بالهو�ة ا خصفيما ي .215
ً
 .A" قضية املحكمة �� اعت��ت، �جنسية لأل�خاص املتحول�ن جنسيا

P) "غارسون و ني�وت ضد فر�سا ،.A.P., Garçon et Nicot c. France(خضوع املعنيات  �شرط هذا االع��اف ر�طن ، أ

رسة التخ�� عن املما اش��اط �عت�� بمثابة ضد رغب��ن م")"شرط العق( ي�عقي�لعالج عملية �عقيم أو ل بذلك

بينما ، ال�املة �حقهن �� اح��ام سالم��ن ا�جسدية من أجل املمارسة ال�املة �حقهن �� اح��ام حيا��ن ا�خاصة

، ) 131 (الفقرة أيضا من االتفاقية 3فحسب بل املادة  8ال تضمنھ املادة  أن ا�حق �� اح��ام السالمة ا�جسدية

ا ل�حق �� اح��ام حيا��ن ا�خاصة (اش�� مما
ً
 أن هناك سببان ت املحكمةاعت�� ). و�الفعل، 135لفقرة ل ان��ا�

  :العقم �شرطفيما يتعلق  ةمحدود سلطة تقدير�ةلدولة ليس لد��ا سوى ي��ران أن ا
ً
عدم رجعية  أن، أوال

  وجودهم؛من ، إن لم يكن لأل�خاص ا�خصوصيةالهو�ة  من اأساسي اجانبيمس تحول املظهر 
ً
 توجھر ، ظهَ ثانيا

 سلط��ا ارتأت املحكمة أنھ يجوز للدول، �� إطار، ومع ذلك .العقم شرطالتخ�� عن  يميل إ�� �� أورو�ا مؤخًرا

) 143-139اضطراب الهو�ة ا�جنسانية" (الفقرات ملتالزمة " ت�خيص مسبقب املطالبة ،ةالواسع ةالتقدير�

 ).154-150تحديد نوع ا�جنس (الفقرات إجراء فحص ط�ي يؤكد إعادة �و 

بتغي�� اسمها قبل االن��اء من  للمدعيةرفضت السلطات السماح )، S.V. c. Italie( "د إيطاليا�� قضية "س. ف. ض .216

بحتة ال تأخذ ��  ش�لية م��رات�ان �ستند إ��  ةدعياملطلب  املحكمة أن رفض وقضت .عملية التحو�ل ا�جن��ي

 ا�جسدي وهو���اا�جن��ي ال�ي غ��ت مظهرها  التحول سنوات �� عملية ة انخرطت منذ دعياملأن االعتبار 

لالع��اف بالهو�ة ا�جنسية  املسار القضائي فإن صرامة، بالنسبة للمحكمة ).75-70الفقرات ( االجتماعية

 لأل�خاص ا
ً
 قد –ونصف سنت�ن  –لف��ة غ�� معقولة  مألوفة�� وضعية غ��  ةدعياملجعلت ملتحول�ن جنسيا

 ).72 القلق (الفقرةنة و واإلها، بالضعفتدفعها إ�� الشعور 

، وهو �خص د��امل، خضع )L. c. Lituanieقضية "ل. ضد ليتوانيا (�� ت دراس��ا تم ا�خاصة ال�يحالة ا���  .217

  متحول 
ً
سمح لھ بإجراء عملية �سبب عدم وجود إطار قانو�ي مناسب � جزئيلعملية تحول جن��ي  ،جنسيا

�� شهادة ميالده ا�جديدة  حالتھ املدنية�غي��  �عذر عليھ، طاملا أنھ لم يكمل تحو�لھ ا�جن��يو  .جراحية �املة
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كمة أن ملحا واعت��ت .وجواز سفره وشهادتھ ا�جامعية ألنھ ال يوجد نص ينظم عمليات التحو�ل ا�جن��ي ال�امل

هذه وضعت  و�الفعل، .د��امل�� ضمان توازن عادل ب�ن املص�حة العامة وحقوق أخلت بال��امها املتمثل لة الدو 

، فيما يتعلق �س�� حياتھ ا�خاصةمن عدم اليق�ن  وضعية صعبة االحتمال��  د��املالتشريعية القائمة  الثغرة

أك��  الذي دام تأخ�� ال��ر ومية ال يمكن أن تالعمالقيود املفروضة ع�� امل��انية �� نظام ال�حة عالوة ع�� أن 

 ).59، الفقرة )L. c. Lituanie(ضد ليتوانيا . ل( من أر�ع سنوات

 اشت�ى من عدم وجود إطار تنظي�ي لالع��اف القا مد�� متحول ، �� قضية تتعلق ب�� اآلونة األخ��ة .218
ً
نو�ي جنسيا

ا بإتمام عملية 
ً
 غيابأن املحكمة  قضت، ا�جن��يل التحو ��و�تھ ا�جنسية وزعم أن هذا االع��اف �ان مشروط

 �� شهادات ألبالنسبة لجنس ا�تغي�� " �سمح بومتاحةسريعة وشفافة  "إجراءات
ً
�خاص املتحول�ن جنسيا

لميالدهم  ِ
ّ
 X c. l’ex-République yougoslaveية السابقة (. ضد جمهور�ة مقدونيا اليوغوسالفX( 8لمادة اك لان�� �ش�

de Macédoine وصول وقابل للوضع إجراء فعال بال��امها اإليجا�ي املتمثل �� الدولة  و�التا��، أخلت ).70)، الفقرة 

تعديل بفيما يتعلق بطلبھ �� اح��ام حياتھ ا�خاصة ممارسة حقھ  للمد���شروط محددة بوضوح تضمن  مرفق

 .املدنية ا�حالة�� �جل نوع االجتما�� ال/إ�� ا�جنساإلشارة 

من أش�ال العالج لأل�خاص  اوغ��ه عمليات التحو�ل ا�جن��يإ��  تتعلق بالولوجهناك مسألة مهمة أخرى  .219

 
ً
 .Y.Y. ضد تركيا (Y .Y( هذا العالجع�� عام �� ا�حصول الوصول إ�� االع��اف بحق ون . داملتحول�ن جنسيا

c. Turquie،(  لمادة ا�ا لن��يمكن أن �عت�� ا ��ذا العالج التأم�ن تكفل شركةاملحكمة أن رفض  قضت، )65الفقرة

، )Schlumpf c. Suisse(؛ شلومبف ضد سويسرا 86-82، الفقرات )Van Kuck c. Allemagne(فان �وك ضد أملانيا ( 8

 فيما يتعلق ةضيق سلطة تقدير�ةلدولة أن ل "شلومبف" �� قضيةاملحكمة  واعت��ت). 116-115الفقرتان 

 104الفقرتان ( لفردل ةالهو�ة ا�جنسي صة، أيا�حياة ا�خامن  خصوصيةاألك�� جوانب ا�أحد ة تمس ببمسأل

مطالب��ا  عندعاًما  67ال�ي تجاوزت سن  – لوضعية ا�خاصة للغاية للمدعية، نظًرا ل). و�� هذه القضية115و

ملدة عام�ن  وع لف��ة املراقبةا�خضشرط  آ��أن تطبق �ش�ل  لم يكن ع�� الدولة –ت�اليف العملية التكفل بب

توازن عادل ب�ن مصا�ح شركة تحقيق إ��  الس��خلصت املحكمة إ�� أنھ لم يتم و  .القانون  الذي يقتضيھ

  ).115الفقرة ( أخرى  جهةمن  ةدعياملومصا�ح  جهةالتأم�ن من 

��  يرغب) Y.Y. c. Turquie" (. ضد تركياY .Y �� قضية " د��امل �ان، مسألة عمليات التحو�ل ا�جن��ييخص فيما  .220

رفضت ذلك ع�� أساس أنھ لم �ستوف ، لكن السلطات ال��كية بإجراء هذه العملية ال��خيصا�حصول ع�� 

 �احرما�الدولة ب أنواعت��ت املحكمة  ).44 عدم القدرة الدائمة ع�� اإلنجاب (الفقرةاملتمثل ��  املسبق طالشر 

ص املع�ي �� ، ان��كت حق ال�خية لتغي�� ا�جنسجراحعملية ، من إم�انية إجراء ، لسنوات عديدةد��امل

 ).122-121اح��ام حياتھ ا�خاصة (الفقرتان 

 

 الهو�ة العرقيةا�حق ��  . خ

عيش حياة هو���م و  وطنية �� ا�حفاظ ع��أقلية األعضاء �� ال سيما حق ، اعت��ت املحكمة أن الهو�ة العرقية .221

لية كما ال يتجزأ من ا�حق �� اح��ام ا�حياة ا�خاصة والعائ اجزءً �ش�ل ، وعائلية وفًقا لتقاليدهم ا�خاصة خاصة

، وعدم عرقلة أنماط ا�حياة التقليدية لألقليات�سهيل مسؤولية الدول عاتق ع��  تقع، . لذلك8تكفلھ املادة 

كما  ل�خص اإلث�ي األصلحكمة أيًضا أن رفض السلطات إدراج امل وقضت .هذه ا�حقوق �ش�ل غ�� متناسب

 ضمان االح��ام الفع�� �حياتھ ا�خاصةبال��امها اإليجا�ي املتمثل ��  الدولة من قبل إخالال�ش�ل  صرح بھ
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إجراء تحقيق جاد �� فإن ، باإلضافة إ�� ذلك). 53)، الفقرة Ciubotaru c. Moldova( مولدوفا سيو�وتارو ضد (

� الفع� ال�جر واإلعمالموقف عدائي واسع النطاق تجاه مجتمع  اندرج �� سياقالدوافع التمي��ية �حدث 

اية اح��ام حمم اإليجا�ي الذي يقع ع�� عاتق الدولة واملتمثل �� ال يتجزأ من االل��ا كجزءاعُت��  ،جنائيةلقوان�ن 

  ).91-88 الفقرات )،R.B. c. Hongrieر.ب. ضد هنغار�ا (( الهو�ة العرقية

أعمال ، وال�ي عادة ما ت�ون م�حو�ة بلتظاهرات بدافع العداء تجاه مجموعة عرقيةبا�� السياق ا�خاص  .222

 10متعلقة باملادة �� قضايا  املعتمدةاملبادئ  من ت املحكمةستلهم، االبد�يف العنأك�� من أعمال التخو�ف 

�� سياق سيا��ي أو  قد أد�� ��ا الن�اع محلاملالحظات  ما إذا �انتو�تع�ن �� هذا الباب تحديد  من االتفاقية.

، هية أو التعصبشرة للعنف أو الكرا، وما إذا �ان يمكن اعتبارها دعوة مباشرة أو غ�� مبااجتما�� متوتر

 72، الفقرة )Király et Dömötör c. Hongrie(ك��ا�� ودوموتور ضد هنغار�ا ( ر �حاق الضر إع��  قدر��امدى ومعرفة 

 دات و�وفر حماية فعالة ضلألقلي املعاديةك إطار قانو�ي يجرم املظاهرات لأن ي�ون هنا ينب��، لذلك ).وتال��ا

 اللفظيالتخو�ف  أعمال، وإال فقد ُينظر إ�� السلطات ع�� أ��ا تتسامح مع املضايقات وال��ديدات والشتائم

 ).80ات من هذا القبيل (الفقرة واالضطراب

 8ان��اك للمادة  وجود، خلصت املحكمة إ�� لألح�ام املسبقة عن ال�جر �� البالدالسياق العام مراعاة مع  .223

حماية س�ان قر�ة من ال�جر من عملية تخر�ب عن الشرطة  امتنعت ف��اقضية ��  14 باالق��ان باملادة

(بورليا  وط�ي فع��لم يكن هناك أي تحقيق اس��دفت منازلهم، بل لعبت دورا معينا �� هذا ال�جوم، وحيث 

 ).170-169)، الفقرتان Burlya et autres c. Ukraineوآخرون ضد أوكرانيا (

�ان ع�� الدولة أن وأنھ ، ال يتجزأ من هو�ة امرأة �جر�ة جزء مقطورة سكنيةاملحكمة أن ا�حياة ��  اعت��ت .224

 Chapmanمن إحدى األرا��ي (�شابمان ضد اململكة املتحدة (طرد لاالعتبار عند اعتماد تداب�� ل �ع�ن تأخذه

c. Royaume-Uni(] 73 ، الفقرة]الغرفة الك��ى ) ؛ ماك�ان ضد اململكة املتحدةMcCann c. Royaume-Uni 55)، الفقرة .(

من موقع  فور�ةبإجراءات عائلة  لطردألسباب إجرائية نتيجة  8للمادة  ��اكإ�� وجود انأيًضا  وخلصت

 عاما. أك�� من ثالثة عشر  منذ وعائلتھ د��املتوفره السلطة املحلية والذي �ان �عيش فيھ  ةتنقلللمقطورات امل

 طارئةعامة  مص�حةألسباب ذات  "خل �ان ذا خطورة بحيث ال يمكن ت��يره إالذلك التد أن ت املحكمةواعت�� 

(�ونورز لسلطات الوطنية ي يجب أن �ع��ف بھ ل�ال السلطة التقدير�ةتقليص  و�التا�� يقت��ي "�ش�ل خاص

ية �� الوطن سياساتالأن  املحكمة قضت، مع ذلك). 86 الفقرة)، Connors c. Royaume-Uniضد اململكة املتحدة (

ق توازن ب�ن ا�حقوق الفردية للعائالت يتحقتم إذا  املقطوراتمواقع  ترحيليمكن أن ت��ر  اإلعداد ال��ا�ي مجال

حماية البيئة (ج�ن سميث ضد ، بما �� ذلك حقهم �� املح�� ناك وحقوق با�� أفراد املجتمعال�ي �عيش ه

 Beard(ب��د ضد اململكة املتحدة  ؛120-119الفقرتان  ،]الغرفة الك��ى [)Jane Smith c. Royaume-Uniاململكة املتحدة (

c. Royaume-Uni(] الغرفة الك��ى[، ) وس�� ضد اململكة املتحدة�Coster c. Royaume-Uni] ( الغرفة الك��ى.([ 

ا�حمض  وملفات �عر�ف همخاليا�عينات من و  ندع�املبصمات احتفاظ السلطات بصت املحكمة أن خل .225

  ،ا�جنائية ضدهم واستخدام تلك البيانات الستنتاج أصلهم اإلث�ي املتا�عاتان��اء ا�خاص ��م �عد النووي 
َّ
 لش�

 S. et(إس. مار�ر ضد اململكة املتحدة ( 8املكفول للمدع�ن بموجب املادة الهو�ة العرقية  ل�حق �� اح��ام اا�ان��

Marper c. Royaume-Uni(] 66 ، الفقرة]الغرفة الك��ى.( 

ي صورة نمطية سلبية عن مجموعة يمكن، اعتبارا من مستوى مع�ن باإلضافة إ�� ذلك، اعت��ت املحكمة أن أ  .226

 شاعر اح��ام الذات والثقة بالنفس لدىهو�ة هذه املجموعة وكذلك ع�� ممع�ى تؤثر ع�� أن  من التأصيل،

 Aksu(أكسو ضد تركيا ( ا�حياة ا�خاصة ألعضاء املجموعةب ذلك بمثابة مساس، يمكن اعتبار و�التا�� .أعضا��ا
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c. Turquie] ( خدش  "�جر تركياأن كتاب "، ، من أصل �جري د��املشعر ، حيث 61-58 ، الفقرات]الغرفة الك��ى

 لل�جر معادية، �شأن أحداث 43)، الفقرة Király et Dömötör c. Hongrieمشاعره؛ ك��ا�� ودوموتور ضد هنغار�ا (

 ).العنفاللفظي وال��ديد أك�� من أعمال التخو�ف م�حو�ة بأعمال 

حكمة ع�� ضرورة مراعاة اآلثار ، شددت املخاذ تداب�� لتسهيل لم شمل األسرةبات �� سياق االل��ام اإليجا�ي .227

 إذا �ان هذا البيولوجية والدتھ لطفل عن ائم دعن انفصال  طو�ل ال�ي قد ت��تبع�� املدى ال
ً
 االنفصالخاصة

 ).103ة ، الفقر )Jansen c. Norvège(يا�سن ضد الن�و�ج ( أن يبعد الطفل عن هو�تھ ال�جر�ة من شأنھ

 

 ا�عدام ا�جنسية، ا�جنسية واإلقامة . د

 خاصةا�حياة ا� نطاق يندرج ضمن يجوز أن، بأن ا�حق �� ا�جنسية � ظروف معينة� ،أقرت املحكمة .228

معينة غ�� مضمون �ان ا�حق �� ا�حصول ع�� جنسية  وإنح�ى  ).Genovese c. Malte(جنوفيس ضد مالطا (

، ا�جنسية قد يطرح، �� ظروف معينةبعد أن ا�حرمان التعسفي من فإن املحكمة ال �ست ،بموجب االتفاقية

لل�خص املع�ي (�اراسيف  ا�خاصة ا�حياةمن االتفاقية �سبب تأث�� هذا الرفض ع��  8املادة  بموجبمش�لة 

(قرار ) Slivenko et autres c. Lettonie؛ سليفن�و وآخرون ضد التفيا (قرار املحكمة)() Karassev c. Finlandeضد فنلندا (

قد يؤدي فقدان ا�جنسية املكتسبة إ�� و  ).Genovese c. Malte]؛ جنوفيس ضد مالطا (الغرفة الك��ى [ املحكمة)

(رمضان ضد مالطا  �� اح��ام حياتھ ا�خاصة والعائلية ال�خصان��اك مماثل (أو ح�ى أك�� خطورة) �حق 

)Ramadan c. Malte الفقرة ،(؛ 85K2  ضد اململكة املتحدة)K2 c. Royaume-Uni) (49 ، الفقرة)قرار املحكمة ، ��

 النظر �� مسألت�ن، يجب 8تدخل ين��ك املادة ال ذاهتحديد ما إذا �ان ول). سياق األ�شطة املتعلقة باإلرهاب

معيار (معياًرا أك�� صرامة من  اعتباطيااملع�ي ال�خص  �حب ا�جنسية منما إذا �ان قرار متم��ت�ن: معرفة 

، من ناحية أخرى (رمضان ضد مالطا د��املع�� القرار  ذلك تداعياتتحديد جهة، ومسألة  من ،التناسب)

)Ramadan c. Malte الفقرات ،(؛89-86 K2 ) ضد اململكة املتحدةK2 c. Royaume-Uni ()50)، الفقرة قرار املحكمة.( 

 .، ا�حق �� نوع مع�ن من تصر�ح اإلقامةأ��ا تضمن، ع�� هذا النحو من االتفاقية ع�� 8املادة  تفس�� ال يمكن .229

ية (�افتيلوفا ضد ر السيادي للسلطات الوطنالتقديمن حيث املبدأ ضمن نطاق االختيار �� هذا املجال  و�بقى

، يجب أن �سمح ومع ذلك). 51 الفقرة، ]لغرفة الك��ى [ا )شطب الطلب من ال�جل( )Kaftailova c. Latvia( التفيا

العائلة دون معيقات (ب.أ.��ي. ضد اليونان اة أو ا�حيا�حياة ا�خاصة و/بممارسة حقھ ��  �خصا�حل املق��ح لل

)B.A.C. c. Grèce ،(35 الفقرة) ؛ هو�ي ضد كرواتياHoti c. Croatie عض  من جهة أخرى، يمكن ). 121)، الفقرة� ��

 تداعيات ذلك عنترتب إذا  8لمادة إ�� ان��اك ل اإلقامة �� بلد ما�خص �� تقيد حق تداب�� ا�حاالت، أن تؤدي 

 ).122، الفقرة )Hoti c. Croatie(هو�ي ضد كرواتيا ( أو العائلية لل�خص املع�ياصة و/ع�� ا�حياة ا�خ ةغ�� متناسب

 للمد�� الفع��تمتع الع�� ال��ام إيجا�ي بضمان  �� هذا السياق 8يمكن أن تنطوي املادة  ،فضال عن ذلك .230

). �� القضية 122 )، الفقرةHoti c. Croatie(هو�ي ضد كرواتيا ( أو العائليةبحقھ �� اح��ام حياتھ ا�خاصة و/

 �سو�ةلسنوات  حيث أهملت ا�حياة ا�خاصةالسلطات الوطنية حق مهاجر عديم ا�جنسية ��  ان��كت، نفسها

قابل الدولة بال��امها اإليجا�ي بوضع إجراء فعال  ولم تف .)126(الفقرة  هشة ية�� وضع ھأوضاع إقامتھ وتركت

ِ ي كفيل بأن –أو مجموعة من اإلجراءات  – للوصول 
ّ
من ا�حصول ع�� قرار �شأن إقامتھ ووضعھ ��  د��املن مك

 ).141الفقرة ( 8املادة  بموجبمصا�حھ املرتبطة بحياتھ ا�خاصة كرواتيا مع مراعاة 
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من �جل املقيم�ن حذف" أسما��م " تماعت��ت املحكمة أن عدم تنظيم مسألة إقامة األ�خاص الذين   .231

 Kurić et(�وريش وآخرون ضد سلوفينيا ( 8 لمادةل ا�اان���ل من جديد، شسلوفينيا  استقاللالدائم�ن �عد 

autres c. Slovénie(] 339رة الفق ،]الغرفة الك��ى.( 

��  ھحقأن ترحيل �خص أجن�ي قد ينطوي ع�� خطر ان��اك  امفاده للدفاعة قابل ش�وى �ون هناك عندما ت .232

ل�خص لدولة أن توفر المن االتفاقية  8 باالق��ان باملادة 13املادة  �ش��ط ح��ام حياتھ ا�خاصة والعائلية،ا

بما  ةمعمق دراسة�حصول ع�� ، ولتصر�ح اإلقامةمنحھ رفض  �� أو  ال��حيلللطعن �� قرار  فعليةاملع�ي فرصة 

 ضماناتوطنية مختصة تقدم من قبل هيئة  ،للمسائل ذات الصلة مالئمةضمانات إجرائية وفر تفيھ الكفاية 

]، الفقرة الغرفة الك��ى ) [De Souza Ribeiro c. Franceوحيادها (دو سوزا ر�ب��و ضد فر�سا ( ي��ااستقالل�افية ع�� 

 Al-Nashif( يف ضد بلغار�ا؛ النش132-122)، الفقرات M. et autres c. Bulgarie؛ م. وآخرون ضد بلغار�ا (83

c. Bulgarie 133)، الفقرة.( 

 

 ا�حالة الزوجية والوالدية . ذ

ا�حياة ا�خاصة نطاق  تندرج ضمنلة الزوجية والوالدية لألفراد ملحكمة أن القضايا املتعلقة با�حااعت��ت ا .233

يتعلق ، اف قانو�ي با�حالة املدنية لل�خص�اع��  ،أن ��جيل الزواج، ، ع�� وجھ ا�خصوصوقضت .والعائلية

 8املادة  من 1الفقرة  تطبيقنطاق  ��و�دخل ، اة ا�خاصة والعائلية ع�� حد سواءا�حيبشك بدون أد�ى 

إ�� مرأة محكمة نمساو�ة بإلغاء زواج اصادر عن رار ق أدى). 48)، الفقرة Dadouch c. Malteلطا ((دادوش ضد ما

 ان��اك ، لم يكنذلك الزواج، و�النظر إ�� الطبيعة الوهمية للكن وحيا��ا ا�خاصة.القانو�ي  هاوضعتداعيات ع�� 

 ).، قرار ال�جنة)Benes c. Autriche(بينس ضد النمسا ( غ�� متناسب للمعنية باألمر ا�خاصة  �حياةا

 ،لذا .ا�حياة ا�خاصة والعائليةنطاق  تندرج ضمن اوالدفإن اإلجراءات املتعلقة ��و�ة �خص باعتباره  ،و�املثل .234

راسموسن ضد الدنمارك ( ولده املف��ضو أب النظام القانو�ي للعالقات ب�ن كمة أن تحديد املح اعت��ت

)Rasmussen c. Danemark(،  ضد النمسا  ؛ ييلدير�م33الفقرة)Yildirim c. Autriche ()(؛ كروس�وفيتش قرار املحكمة

؛ �سفيتل�ن 60، الفقرة )Ahrens c. Allemagne(؛ أهر�نس ضد أملانيا 20، الفقرة )Krušković c. Croatie(ضد كرواتيا 

، الفقرة )Marinis c. Grèce(؛ مار�نيس ضد اليونان 59-49، الفقرات )Tsvetelin Petkov c. Bulgarie(بت�وف ضد بلغار�ا 

شوفمان ضد روسيا  ؛ 38 الفقرة، )Danemarkإن�ار األبوة (ر.ل. وآخرون ضد الدنمارك (ء إجرا وكذلك، )58

)Shofman c. Russie فضال عن ذلك .لل�خص املع�ي" ا�حياة ا�خاصة "نطاق ضمن)، يندرجان 32-30)، الفقرات ،

)، A.H. et autres c. Russieضمن نطاق ا�حياة ا�خاصة (أ. أش. وآخرون ضد روسيا (�ي ا�حق �� طلب التب يدخل

  ).383 الفقرة
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III.  ا�حياة العائلية 

 �عر�ف ا�حياة العائلية ومع�ى مفهوم األسرة . أ

� العيش معا بحيث يمكن أن تتطور العالقات األسر�ة �ش�ل ا�حق � العائلية ��امل�ون األسا��ي ل�حياة  يتمثل .235

أولسون ضد ( أسرة أن ي�ونوا معامكن أفراد أن يتو  )31)، الفقرة Marckx c. Belgique(ماركس ضد ب�جي�ا ( طبي��

ماركس ضد ( نطاق مستقل ذا العائليةمفهوم ا�حياة ويعد ). 59 الفقرة، )Olsson c. Suède (no 1)) (1رقم (السو�د 

�� �� املقام " عائليةحياة  "، فإن مسألة وجود أو عدم وجود). و�التا��31، الفقرة )Marckx c. Belgique(ب�جي�ا 

 Paradiso et(براديز�و و�امباني�� ضد إيطاليا ( للعالقات ال�خصية الوثيقة الفع��األول مسألة �عتمد ع�� الواقع 

Campanelli c. Italie(] تنظر املحكمة �� عائلية، حياة قانو�ي بوجود  فاع��ا�� غياب  ).140الفقرة  ،]الغرفة الك��ى

 Johnstonبحكم األمر الواقع، مثل �عا�ش األ�خاص املعني�ن (جو�ستون وآخرون ضد آيرالندا ( الروابط العائلية

et autres c. Irlande(،  العالقة،  مدة طول  ��رى ذات الصلة، ع�� سبيل املثال، العناصر األخوتتمثل  ).56الفقرة

. ضد Z. وX ،.Y( البعض ادليل ع�� ال��امهم تجاه �عضهمك، �ان لد��م أطفال مًعا ما إذافي، األزواج و�خصوص

 Ahrens" (أهر�س ضد أملانيا"و�� ا�حكم الصادر �� قضية  ). 36 رة، الفق)X, Y et Z c. Royaume-Uniاململكة املتحدة (

c. Allemagne( ،)معت��ة أن العالقة ب�ن األم  العائلية بحكم الواقع،حياة ا� غياب إ�� املحكمة خلصت، ) 59 الفقرة

 ويَعد ات طبيعة جنسية بحتة.ذ�انت وأن عالقا��ما الالحقة  حملهار�ًبا من ان��ت قبل عام واحد تق د��املو 

 Paradiso(براديز�و و�امباني�� ضد إيطاليا ( أيضا عنصرا يجب أخذه �ع�ن االعتبار لقانون ل ندع�املسلوك  امتثال

et Campanelli c. Italie] ( 156]، الفقرة الغرفة الك��ى.( 

 والدتھ و�حكم والدتھ �حظةمنذ  األسر�ة"" خليةا�تلقائًيا ��  ةزوجي عالقة �� إطارمولود  أي طفل يدخل .236

والديھ رابط �ش�ل ا�حياة  ��نيوجد بينھ و  ،لذلك). 21)، الفقرة Berrehab c. Pays-Bas(برحاب ضد هولندا (

بالواقع  ترتبط، مسألة 8باملفهوم الوارد �� املادة " حياة عائلية "و�عت�� مسألة وجود أو عدم وجود األسر�ة.

 يظهرهما أب للطفل قبل والدتھ، ع�� سبيل املثال االهتمام والتعلق اللذين ال�خصية الوثيقة لألواصر  الفع��

 ).36، الفقرة )L. c. Pays-Bas(ضد هولندا . ل( و�عدها

، يجب ع�� الدولة أن تتصرف بطر�قة �سمح بتنمية تلك العالقة ت وجود عالقة عائلية مع طفلدما يثبُ عن .237

�عد ذلك رب وقت ممكن الوالدة أو �� أق منذ حماية قانونية تجعل من املمكن إدماج الطفل �� عائلتھ وأن توفر

 ).32ة الفقر  )،Kroon et autres c. Pays-Bas(كرون وآخرون ضد هولندا (

حياة املحكمة أن هناك  اعت��ت، وعالقة عائلية مع��ف ��ا قانوًناع�� الرغم من عدم وجود صالت بيولوجية  .238

�سبب العالقات ال�خصية القو�ة بي��ما،  اء ا�حاضن�ن الذين اعتنوا بطفل �ش�ل مؤقت، وذلكعائلية ب�ن اآلب

(مور��ي بينيدي�ي ضد إيطاليا  معا قضواالطفل، والوقت الذي  اضطلع بھ هؤالء البالغون حيالوالدور الذي 

)Moretti et Benedetti c. Italie(، ؛ �و�ف ولي��دا ضد النمسا 48 الفقرة)Kopf et Liberda c. Autriche( فضال  ).37، الفقرة

�علق األمر حيث  –) Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg�� قضية "وارنر وج. م. ف. ل. ضد لوكسمبورغ (، عن ذلك

ملدعية الثانية اق��ى بتب�ي  ب��و  صادر عن محكمة ��قضائي  ول ع�� اع��اف �� لوكسمبورغ بحكم�حصتعذر اب

 �� تأخذو  .�� غياب االع��اف القانو�ي بالتب�ي حياة عائلية بوجوداع��فت املحكمة  – �األو� ةمدعيللالتام 

ت �ان �األو� ةدعياملوأن  ت�ندعياملألك�� من عشر سنوات ب�ن  بحكم الواقع االعتبار حقيقة وجود روابط أسر�ة

الطفل بقرار إيداع  �انت السلطات إما �ع��ف، القضايا�� هذه  لطفلة القاصرة.تصرف من جميع النوا�� كأم لت

 Paradiso et Campanelli�امباني�� ضد إيطاليا" ("براديز�و و  ، �� قضيةن أو تتقبلھ. و�� املقابلدع�امللدى 
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c. Italie(] واملدة القص��ة بالنية�النظر إ�� عدم وجود أي صلة بيولوجية ب�ن الطفل والوالدين و ، ]الغرفة الك��ى ،

ع�� الرغم من وجود مشروع القانو�ي للروابط بي��م،  الوضعوهشاشة للعالقة مع الطفل (حوا�� ثمانية أشهر) 

 ا�خاصة بوجود حياة أسر�ةشروط ال ھ لم يتم استيفاء، اعت��ت املحكمة أنوجودة العالقات العاطفية عائ��

 ).قرار املحكمة)() D. et autres c. Belgique(وآخرون ضد ب�جي�ا . قضية د قارن مع) (157-156(الفقرتان 

 "العائلية �حياة"ا ا�حق �� اح��ام �� تأسيس أسرة وال ا�حق �� التب�ي. وال يح�يا�حق  8ال تضمن أح�ام املادة  .239

 ، أو ع�� األقل وجود عالقة محتملة يمكن أن ت�ون قديف��ض وجود عائلة �� تأسيس عائلة؛ حيثرغبة ال

عن زواج غ��  �شأتعالقة أو ، الزوجية، ب�ن أب طبي�� وطفل مولود خارج نطاق سبيل املثال�شأت، ع�� 

، أو عن عالقة ب�ن أب وطفلھ الشر��، تر�خت �عُد �ش�ل �امل العائلية قد حياةا� وإن لم تكن، ح�ى وه�ي

 Paradiso etطاليا (بي��ما (براديز�و و�امباني�� ضد إي ح�ى لو ات�ح �عد سنوات عدم وجود عالقة بيولوجية

Campanelli c. Italie( ] لم تكن "، حياة أسر�ة "لتأسيس �� مشروع مدعية، اعتُ لذلك). 141الفقرة ، ]الغرفة الك��ى

  /أخ��ا، مع ابن أخ��ا�� السابقموجودة 
ُ
العائلية" ا�حياة  "ندرج ضمنيال ع�� أنھ  وصية عليھ، صبح�عد أن ت

 ).65، الفقرة )Lazoriva c. Ukraine(الزور�فا ضد أوكرانيا (  8املادة  كما تحم��ا

ضد إيطاليا  ا�حياة ا�خاصة (براديز�و و�امباني�� منظور من  8املادة العائلية، يجوز تطبيق �� غياب ا�حياة ح�ى  .240

)Paradiso et Campanelli c. Italie (] 165الفقرة  ،]الغرفة الك��ى) ؛ الزور�فا ضد أوكرانياLazoriva c. Ukraine(،  الفقرتان

 ).66و 61

 

 االل��ام اإلجرائي . ب

عملية  ت�ون  من الضروري أنفأعاله)،  (كما أش�� إ�� ذلك تتضمن أي شرط إجرائي وا�حال  8املادة �انت إذا  .241

 املصا�ح ال�ي تحم��ا هذه املادة ع�� النحو الواجبتح��م أن التدخل عادلة و  تداب�� إ��  ال�ي تف��يصنع القرار 

. W( أطفالب بالتكفل، ال سيما عندما يتعلق األمر )101)، الفقرة Petrov et X c. Russie. ضد روسيا (X(بي��وف و

 McMichaelململكة املتحدة (؛ ماكمي�ائيل ضد ا64و 62الفقرتان ،)W. c. Royaume-Uniضد اململكة املتحدة (

c. Royaume-Uni(،  92الفقرة) ؛ ت. �ي. وك. م. ضد اململكة املتحدةT.P. et K.M. c. Royaume-Uni( ] الغرفة الك��ى[ ، 

ل�حياة  بالنسبة حاسمةاإلجراءات  مدةون ف��ا القضايا ال�ي ت�املحكمة أيًضا أنھ ��  وقضت). 73-72تان الفقر 

ع�� املستوى  لالنتصافوسيلة  توفرأن  الدولة ، و�جب ع��أك�� صرامة ن�ج، يجب اتباع للمد��األسر�ة 

 Macready c. Républiqueكية ((ماكر�دي ضد ا�جمهور�ة التشيع�� حد سواء ية �عو�ضالوط�ي ت�ون وقائية و 

tchèque(،  48الفقرة) ؛ �و�ينجر ضد أملانياKuppinger c. Allemagne(،  137الفقرة.( 

 

14حياة العائليةفيما يتعلق با� السلطة التقدير�ة . ت
 

، يجب مراعاة عدد من 8�� قضية ذات الصلة باملادة  لدولةل االواجب منحه السلطة التقدير�ة نطاقتحديد ل .242

ضرورة ال سيما عندما يتعلق األمر بتقييم  املحكمة أن السلطات تتمتع بصالحيات واسعة،�ع��ف . العوامل

عتماد )، أو اR.K. et A.K. c. Royaume-Uniملكة املتحدة (مست�جل (ر.ك. وأ.ك. ضد املطفل من خالل إجراء ب التكفل

 .277الفقرة   14
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

؛ 47)، الفقرة Babiarz c. Pologne(بابييارز ضد بولندا ( �عض ا�حاالت املعينة ع��الطالق وتطبيقھ  �� مجال�شريع 

  ).41)، الفقرة Fröhlich c. Allemagneفروهليش ضد أملانيا (ل (لطفأو لتحديد الوضع القانو�ي 

السلطات  تلك ال�ي تفرضها، مثل أك�� صرامة ع�� القيود اإلضافية حاجة إ�� رقابة هنالك، من ناحية أخرى  .243

�حق الوالدين  الفعليةضمان ا�حماية املوجهة إ�� الضمانات القانونية ع�� ، و �� الز�ارة الوالدينع�� حق 

العالقات األسر�ة ب�ن طفل  قطعخطر  ع�� هذه القيود اإلضافية العائلية. وتنطوي واألطفال �� اح��ام حيا��م 

؛ سومرفلد 65 الفقرة ،]الغرفة الك��ى [)Sahin c. Allemagneوأحد الوالدين أو كالهما (شاه�ن ضد أملانيا (صغ�� 

 ).63الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [)Sommerfeld c. Allemagne(ضد أملانيا 

وا�حق �� ا�حصول ع�� معلومات  الز�ارةأك�� فيما يتعلق بحق  ةمحدودة �التقدير  اسلط�� ت�ون ، ومع ذلك .244

مطول ب�ن الوالدين ) وأضيق بكث�� �� حال انفصال Fröhlich c. Allemagneفل (فروهليش ضد أملانيا (تتعلق بالط

ترمي إ�� لم الشمل (إلشول�� ضد  تداب���حاالت، يقع ع�� عاتق الدول ال��ام باتخاذ �� مثل هذه او .واألطفال

 ).K.A. c. Finlande؛ ك. أ. ضد فنلندا (ى]الغرفة الك�� [)Elsholz c. Allemagneأملانيا (

 

 نطاق تطبيق مفهوم ا�حياة العائلية . ث

 األزواج  .1

 الواقعبحكم  املش��كة وا�حياة ،ال تتفق مع القانون العادي ال�ي ز�جاتال . أ

، بل قد ع�� العالقات القائمة ع�� الزواجمن االتفاقية  8�� املادة  الواردباملع�ى  األسرة" "ال يقتصر مفهوم .245

(جو�ستون وآخرون ضد  خارج إطار الزواج طرفان يتعا�ش خرى بحكم الواقع عندما" أعائلية "�شمل روابط

الغرفة [) Van der Heijden c. Pays-Basفان در هايدن ضد هولندا ( ؛56)، الفقرة Johnston et autres c. Irlandeآيرالندا (

رفيقها شهادة ضد اإلدالء �، ع�� إطار إجراء جنائي، �� ةدعياملبمحاولة إجبار  فيما يتعلق، 50 ، الفقرة]الك��ى 

ملعاينة ، قد ت�ون هناك روابط أسر�ة �افية ). ح�ى �� غياب املعاشرةمنذ ف��ة طو�لة الذي �انت �عيش معھ

قارة  عالقةوجود  كما أن)، 30)، الفقرة Kroon et autres c. Pays-Bas(كرون وآخرون ضد هولندا ( أسر�ة حياة وجود

 Vallianatos et autresقد ي�ون مستقال عن املعاشرة (فاليياناتوس وآخرون ضد اليونان ( شر�ك�نب�ن 

c. Grèce(] بحكم  والعالقات تالعائال  يجب منح أنھ ومع ذلك، هذا ال �ع�ي ).73و 49الفقرتان  ،]الغرفة الك��ى

ا قانونًيا  الواقع
ً
االل��امات ال �شمل ، ). و�التا��54الفقرة  ،)Babiarz c. Pologneخاصا (بابيارز ضد بولندا (اع��اف

ھ تيرغب �� الزواج مرة أخرى �عد إنجاب طفل مع شر�ك الذي يقدمھ مد��الطالق  طلباإليجابية للدولة قبول 

ا إلقرار سًم اعتبار املعاشرة معياًرا حااليوم لم يكن باإلم�ان  عالوة ع�� ذلك، إن). 57-56الفقرتان ( ةا�جديد

أخرى تث�� الش�وك حول صدق  إشارات يدحضيمكن أن  ابال شك عنصر  فإ��ا �ش�ل، استقرار عالقة دائمة

 اواجز فيما يخص ، 52، الفقرة  قرار املحكمة)) Concetta Schembri c. Malteالزواج (�و�شيتا شم��ي ضد مالطا (

 .وهميا)�عت�� 

نطاق  ضمن�ش�ل استثنائي  مخطط لها يمكن أن تندرج عائليةحياة ، اعت��ت املحكمة أن عالوة ع�� ذلك .246

 Piniبي�ي وآخرون ضد رومانيا (( د��املعزى إ�� ال � العائليةا�حياة  تأسيس ، خاصة إذا �ان عدم اكتمال8املادة 

et autres c. Roumanie( يجب أن يمتد ذلك عندما تم�� الظروف ،ع�� وجھ ا�خصوص). 146و 143، الفقرتان ،

�� مثل  رج نطاق الزوجية ووالده البيولو��.مولود خاالعائلية إ�� العالقة ال�ي قد تنشأ ب�ن طفل مفهوم ا�حياة 
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

ال�خصية الوثيقة طبيعة العالقة  لألواصر ود الفع�� وامللموس ، �شمل العوامل ال�ي تثبت الوجتهذه ا�حاال 

الوالدة و�عدها لطفل قبل لق اللذين أبداهما األب الطبي�� ، وكذلك االهتمام والتععي�نب�ن الوالدين الطبي

؛ أنايو ضد 36)، الفقرة L. c. Pays-Bas؛ ل. ضد هولندا (ار املحكمة)(قر ) Nylund c. Finlande(نيلوند ضد فنلندا (

 ).57)، الفقرة Anayo c. Allemagneأملانيا (

ا ال يمكن �� �ش�ل عامال ترى املحكمة ومع ذلك،  .247
ً
ب�ن  عائليةحياة �� غيابھ التحدث عن  ا�حياة املش��كة شرط

وليس من الضروري أن ي�ون الزواج ). 21 ، الفقرة)Berrehab c. Pays-Basوالدين وأطفال (برحاب ضد هولندا (

جود حياة عائلية (عبد العز�ز، �اباليس و�ل�اندا�� ضد اململكة املتحدة ت و ي ح�ى يثبمطابقا للقانون الوط�

)Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni عقد القران ب�ن بحت أن يندرج زواج دي�ي  و�جوز ). 63)، الفقرة�

ومع . من االتفاقية 8�� املادة  الواردباملع�ى  العائليةنطاق ا�حياة  ضمن الوط�ينون ال �ع��ف بھ القاو زوج�ن 

�� مجال امل��اث  مثال ، ل��ام باالع��اف بالزواج الدي�يع�� أ��ا تفرض ع�� الدولة اال 8، ال يمكن تفس�� املادة ذلك

، أو )102و 98-97الفقرات  ، [الغرفة الك��ى ])Şerife Yiğit c. Turquieا�خلف (شر�فة ييغيت ضد تركيا (معاشات و 

 ، الفقرة)Z.H. et R.H. c. Suisseسنة (ز.ه. ور.ه. ضد سويسرا ( ةأر�عة عشر  ة عمرهاطفل معالزواج  عقدتم يعندما 

44 .( 

-Wakefield c. Royaumeعائلية (و�كفيلد ضد اململكة املتحدة (�� حد ذا��ا حياة  تن��ئ ا�خطو�ة، ال و�� األخ�� .248

Uni.(قرار ال�جنة ،( 

 األزواج املثليون  . ب

، العائلية، وكذلك ضمن مفهوم ا�حياة ا�خاصةمفهوم ا�حياة  ضمن مثلي�نب�ن زوج�ن العالقة املستقرة  تندرج .249

 Vallianatos et autres(فاليياناتوس وآخرون ضد اليونان ( زوج�ن من جنس�ن مختلف�نل ع�� غرار ا�حياة العائلية

c. Grèce(] ؛ 74-73الفقرتان  ،]الغرفة الك��ىX) وآخرون ضد النمسا .X et autres c. Autriche ] الغرفة الك��ى[، 

 Schalk et(؛ شالك و�و�ف ضد النمسا 30، الفقرة )P.B. et J.S. c. Autriche(ضد النمسا . س. وج. �ي. ؛ ب95الفقرة 

Kopf c. Autriche( شالك و�و�ف ضد "ا�حكم الصادر �� قضية  �� �للمرة األو�هذا املبدأ  ورد). 94-92، الفقرات

، ع�� عكس االزواج من السط�� االستمرار �� اعتبار األزواج املثليي�ناملحكمة أنھ من  اعت��ت، حيث "النمسا

 العالقةفإن . ونتيجة لذلك، 8املادة  باملفهوم الوارد �� عائلية"حياة " غ�� قادر�ن ع�� تأسيسجنس�ن مختلف�ن، 

�حياة ا، تندرج ضمن مفهوم "مستقر ش�لن �امن املثلي�ن �عيش �ن، وهما زوجدعياملب�ن  ال�ي �انت تجمع

 قضتالوضعية. عالوة ع�� ذلك، زوج�ن من جنس�ن مختلف�ن �� نفس العائلية" ع�� منوال العالقة ب�ن 

  أناملحكمة 
ً
هما احد��ن طفل إو  (PACS) ميثاق التضامن املد�ي بموجب نظامالعالقة ب�ن امرأت�ن �عيشان معا

(غاس  8املادة  بموجب "العائليةا�حياة  "منض ، تندرجتر�يتھ و�عمالن معا ع��اإلنجاب بمساعدة طبية  ع��  ُولد

 X et autres. وآخرون ضد النمسا (X]؛ الغرفة الك��ى [ )رار املحكمةق( )Gas et Dubois c. France(ودو�وا ضد فر�سا 

c. Autriche (] 96]، الفقرة الغرفة الك��ى.( 

 سريع، وهو تطور باألزواج املثلي�ناالع��اف القانو�ي  نحو  إجماع أورو�ي �شأةاملحكمة  الحظت، 2010�� عام  .250

انظر أيضا  ؛ 105)، الفقرةSchalk et Kopf c. Autriche(شالك و�و�ف ضد النمسا ( العقد املا��ي طرأ خالل

قضي�ي "شالك و�و�ف ضد �� و ).206-204)، الفقرات Orlandi et autres c. Italie"أورالندي وآخرون ضد إيطاليا (

)، Chapin et Charpentier c. France( "و"شاب�ن وشار�ونتيي ضد فر�سا 108 ، الفقرة)Schalk et Kopf c. Autricheالنمسا" (
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

 إال فتح الزواج  عدم ، ��8 ق��ان باملادةباال 14دة ، بموجب املاأن الدول حرةاملحكمة  اعت��ت ،48الفقرة 

 .لألزواج من جنس�ن مختلف�ن

األطراف �� االتفاقية ال�ي سمحت بأش�ال التسعة عشر أنھ من ب�ن الدول  املحكمة ، �عد أن الحظتومع ذلك .251

ط تحصران الزواج ع�� أ�خاص من فق دولتان هنالك ،الزواج من غ��  ب�ن شر�ك�نامل�جلة  العالقاتمن 

بقانون يحظر ع�� األزواج من  فيما يتعلق 8 باالق��ان باملادة 14للمادة  خلصت إ�� ان��اك، مختلف�ن جنس�ن

 ،]الغرفة الك��ى [)Vallianatos et autres c. Grèce(فاليياناتوس وآخرون ضد اليونان ( مدنية ز�جاتنفس ا�جنس عقد 

و�النظر ع�� املستوى الدو��، نحو االع��اف القانو�ي  التوجھ تأكيد هذاوإذ الحظت املحكمة ). 92-91الفقرتان 

 ھفرضت، اعت��ت املحكمة أن السلطات اإليطالية لم تف باالل��ام اإليجا�ي الذي إيطالياب ا�خاصة إ�� الظروف

 من نفس ا�جنس بالز�جاتيضمن االع��اف  اص للمدع�نخإطار قانو�ي ضرورة السهر ع�� توف�� ب 8عل��ا املادة 

أن  املحكمة والحظت). 185-180و 178)، الفقرات Oliari et autres c. Italieو�حم��ا (أولياري وآخرون ضد إيطاليا (

ألعضاء �� مجلس أورو�ا اعتمدت بالفعل �شريعا �سمح االسبع واألر�ع�ن من الدول دولة أر�عة وعشر�ن 

إ�� وجود  ت املحكمةأشار  من ناحية أخرى، ).178(الفقرة  قانونية�منحهم حماية باالع��اف باألزواج املثلي�ن و 

، واالستحالة القانونية ن علًنا كزوج�نين �انا �عيشاذلال، للمدعي�نالواقع االجتما�� �عارض �� إيطاليا ب�ن 

 بالز�جاتأن ضمان االع��اف  وإذ اعت��ت املحكمةا. ل�حصول ع�� أي اع��اف رس�ي �عالق��م سبة لهمابالن

�ان من ، زواجأنھ �� غياب إم�انية ال فقد ارتأت، عبئا خاصا ع�� الدولة اإليطالية �ش�لاملثلية وحماي��ا لن 

العيش د�ي أو امل القرانأش�ال من  �للعقد ش إم�انية أن ُيمنحوا �ن،دعياملمثل  املثلي�ن،األزواج مص�حة 

�ون أ�سب طر�قة لهم ل�حصول ع�� اع��اف قانو�ي �عالق��م وضمان وال�ي يمكن أن ت، كشر�ك�ن �جلامل

 – منخرط�ن �� عالقة مستقرةبالنسبة لزوج�ن همية األ ذات  ا�حقوق األساسيةش�ل ��  – لهم ا�حماية الالزمة

 ).174-173ن الفقرتا( غ�� ضرور�ة معيقاتدون أي 

قضية "أورالندي وآخرون ضد  املحكمة �� اعت��ت، امل��م �� ا�خارجفيما يتعلق برفض ��جيل زواج املثلي�ن  .252

، ندع�امللز�جات ة أن السلطات الوطنية لم تقدم أي ش�ل من أش�ال ا�حماي )Orlandi et autres c. Italieإيطاليا" (

نوع من نص ع�� أي خاصة وأن ذلك القانون ال ي�سبب الفجوة القانونية املوجودة �� القانون اإليطا�� (

ضمان بال��امها �� الدولة  إخاللإ�� أن  ت املحكمةوخلص. )ندع�املعالقة لحماية ا� كفيل بتوف�� عالقات القران

ل  لز�جاتع��اف وا�حماية يوفر اال  خاصإطار قانو�ي  ن ع��دع�املتوفر 
َّ
(الفقرة  8ا للمادة �اان��املثلي�ن، ش�

201.( 

. أزواج من جنس�ن مختلف�نوضعية  عن ةمختلف �انت مثلي�نأزواج أن وضعية � قضيت�ن املحكمة � اعت��ت .253

إ�� عدم  )Aldeguer Tomás c. Espagne" (ألدغ�� توماس ضد إسبانيا" ا�حكم الصادر �� قضية بالنسبةوخلصت 

 لم يتمكن ،القضية�� هذه  .1ل رقم من ال��وتو�و  1من االتفاقية واملادة  8 باالق��ان باملادة 14ملادة ان��اك ا

�� ا�حصول عب�ن جنس�ن مختلف�ن، من  ، ع�� خالف شر�ك �� عالقةع�� قيد ا�حياة املث�� البا�� الشر�ك

، خلصت املحكمةو  ).90-88الفقرات ( 2005�عد وفاة شر�كھ قبل االع��اف بزواج املثلي�ن �� عام  ا�خلفمعاش 

ان��اك  وجودإ��  ،)Taddeuci et McCall c. Italieبالنسبة للقرار الصادر �� قضية "تادو�ت��ي وماك�ال ضد إيطاليا" (

�شر�ك�ن مثلي�ن ُمنعا من العيش مًعا �� هذه القضية  و�علقت. 8 باالق��ان باملادةمن االتفاقية  14للمادة 

االتحاد  من مواط�يلم يكن إيطاليا، �سبب رفض منح تصر�ح اإلقامة ألسباب عائلية ألحدهما نظرا ألنھ 

 �� االتحاد  امأحدهمثلي�ن لم يكن وج�ن ز  وضع ). واعت��ت املحكمة أن99-98(الفقرتان  األورو�ي
ً
مواطنا
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  ليس غ�� م��وج�ن أحدهمازوج�ن من جنس�ن مختلف�ن وضع  يختلف عناألورو�ي 
ً
وخلصت إ��  أورو�يا.مواطنا

 ).85ة (الفقر  ةمختلف بطر�قةهذا الزوج املث��  ضرورة التعامل مع

أن اعت��ت املحكمة ، ض لم شمل األسرةغرا�� قضية أخرى تتعلق بتنظيم تصار�ح اإلقامة أل  ،ومع ذلك .254

، )Pajić c. Croatie(باجيتش ضد كرواتيا ( ةمماثل �ن مختلف�ن �انتجنسن واألزواج من األزواج املثلي�وضعية 

، من نطاق تطبيقھألزواج املثلي�ن الضم�ي لد ستبعا، من خالل اال أن التشريع الوط�ي املع�ي واعت��ت). 73 الفقرة

، )ibidem(املرجع نفسھ ( من االتفاقية 8املادة  تجاهلا�جن��ي و�التا��  امليول املعاملة ع�� أساس  ا ��اختالف أدرج

 ).84-79الفقرات 

، لعملية التحو�ل ا�جن��ي خضوعها �عد الذ�وري إ�� رقم أنثوي  �عر�فهارقم  �غي��  ةدعياملف��ا  ت�� قضية طلب .255

 م�جلة عالقةإ��  ازواجه �غي�� يتطلب م��ا  للمعنية باألمر  ا�جديد ا�جنسوجدت املحكمة أن االع��اف ال�امل ب

 Hämäläinen(هاماالين�ن ضد فنالندا ( العائلية احيا��مما ينطوي ع�� تداعيات ع��  ب�ن شر�ك�ن

c. Finlande(] عالقةإ��  ةدعياملزواج  �غي�� ، خلصت املحكمة إ�� أن لكومع ذ ).61-60الفقرتان  ،]الغرفة الك��ى 

 ).86)، الفقرة ibidem(املرجع نفسھ ( 8 للمادة اان��ا� ال �ش�ل ب�ن شر�ك�ن م�جلة

 الوالدين/اآلباء  .2

 �نوراثيوالدين  واأن يصبح��  األ�خاصحق اإلنجاب بمساعدة طبية/

العائلية ا�حق �� ا�حياة  مفهوم شملأعاله)، � "ا�حقوق اإلنجابية "(انظر ا�حياة ا�خاصةمفهوم  ع�� غرار  .256

 Dickson(ديكسون ضد اململكة املتحدة ( ى الورا�ي للمصط�حباملع� والدا ال�خصصبح اح��ام قرار أن ي

c. Royaume-Uni(] ضمن  يندرج، فإن حق األزواج �� اإلنجاب بمساعدة طبية و�التا�� )72 ، الفقرة]الغرفة الك��ى

 من أش�ال التعب�� عن ا�حياة ا�خاصة والعائليةهذا ا حيث أن، 8املادة ال�ي توفرها حماية ا�
ً
 الختيار �ش�ل شكال

، ال تضمن أح�ام ). ومع ذلك82]، الفقرة الغرفة الك��ى ) [S.H. et autres c. Autriche(س. أش. وآخرون ضد النمسا (

 ).41 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [)E.B. c. France(إ. ب. ضد فر�سا ( ا�حق �� التب�ي وال ا�حق �� تأسيس أسرة  8املادة 

الهواجس ع�� محمل ا�جد ، يجب أن تؤخذ مجال حساس مثل اإلخصاب االصطنا��املحكمة أنھ ��  �عت��  .257

 S. H. et autres(. أش. وآخرون ضد النمسا (لتقنيات تلك ال املجتمعقبول باملتعلقة باعتبارات أخالقية أو 

c. Autriche (] ا�حظر التام لتلك الهواجس وحدها أن ت��ر  ال يمكن، ومع ذلك). 100 الفقرة ،]الغرفة الك��ى

 السلطة التقدير�ةع�� الرغم من ف ؛ات�ضو الت��ع بالب ة، و�� هذه ا�حالة طبيةلإلنجاب بمساعد لتقنية أو أخرى 

 ، يجب أن ي�ون اإلطار القانو�ي املعمول بھ متسًقا ويسمحبھ الدول األعضاء �� هذا املجال ي تتمتع�ال ةالواسع

 ).ibidem(املرجع نفسھ ( املعنيةملصا�ح املشروعة ختلف امل بإيالء اعتبار �اٍف 

السابق  رفيقلل الوط�يسمح القانون حيث �� قضية  8أي ان��اك للمادة  عدم وجودخلصت املحكمة إ��  .258

من إنجاب طفل  ةدعيامل مما حرم خلقاها مع �عض،بإلغاء موافقتھ ع�� حفظ واستخدام األجنة ال�ي  للمدعية

 ،]الغرفة الك��ى [)Evans c. Royaume-Uni(إفا�س ضد اململكة املتحدة ( صلة وراثيةھ بطها �ر ت�ان من املمكن أن 

 ).82الفقرة 

 دماعن، بديلة (�� إطار تأج�� الرحم) خارج الدولة العضو املعنيةأم أيًضا األطفال املولودين من  8ادة تح�ي امل .259

لنسب �� القانون ��جيل الصلة القانونية ل ،ال يمكن للوالدين الشرعي�ن بموجب قانون الدولة األجنبية

لهذه الدول، قبل إصدار جوز ، يفضال عن ذلك تأج�� األرحام.الدول أن تقنن  مناملحكمة ال �ش��ط  الوط�ي.
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حق الطفل  يقت��ي، ومع ذلك .ن أم بديلةلألطفال املولودين مبالنسبة ، طلب إثبات النسب وثائق هو�ة الطفل

طفل مولود �� ب�ن  النسب عالقةمن املمكن االع��اف � الوط�يالقانون  يجعل�� اح��ام حياتھ ا�خاصة أن 

 Mennesson(مينينسون ضد فر�سا ( األب البيولو��ب بالنية طاملا �علق األمروالد والبديلة ا�خارج من أم 

c. France) ؛ البا��ي ضد فر�سا(Labassee c. France) ؛ د. وآخرون ضد ب�جي�ا(D. et autres c. Belgique فيت )؛ فولون و�و

يولد  ملاأو�حت املحكمة �� أول رأي استشاري لها أنھ  ).58-55)، الفقرات Foulon et Bouvet c. Franceضد فر�سا (

 ��ا من مت��عخاليا تناسلية من  ا�حمل انطالقاتم عندما ي، تأج�� الرحم�� إطار �� ا�خارج طفل من أم بديلة 

، "الشرعيةاألم  "باعتبارهاا �� ا�خارج ينية �� شهادة امليالد املنشأة قانوناألم بال �تم اإلشارة إ��، و طرف ثالث

البنوة ب�ن بصلة  الوط�يإم�انية االع��اف �� القانون توفر ا�حق �� اح��ام ا�حياة ا�خاصة للطفل أيضا  يقت��ي

 السلطة التقدير�ةللسماح ��ذا االع��اف ضمن  إعمالهار الوسائل ال�ي يجب يقع اختيا .النيةواألم بهذا الطفل 

ال�ي ينص عل��ا  الطرق النية، يجب أن تضمن واألم بالصلة ب�ن الطفل "تتحقق"  ، عندما. ومع ذلكلدول ل

�� رأي استشاري �شأن االع��اف "" (افعالية وسرعة تنفيذه" الوط�ي للسماح باالع��اف ��ذه الصلةالقانون 

القانون الوط�ي بالعالقة الشرعية ب�ن الوالدين والطفل �� إطار ترتيبات تأج�� الرحم با�خارج و��ن األم بالنية 

)Advisory opinion concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child relationship between a child born through a 

gestational surrogacy arrangement abroad and the intended mother] ( الغرفة الك��ى.([ 

��حب طفل  ]الغرفة الك��ى [)Paradiso et Campanelli c. Italie"براديز�و و�امباني�� ضد إيطاليا" ( قضية�علقت  .260

إيداعھ �شأن التب�ي، و  اإليطا�� للقانون  �� ان��اك إحضاره إ�� األرا��ي اإليطالية مولود �� ا�خارج من أم بديلة تم

القضية  ودرستحياة عائلية  إ�� عدم وجود�� تلك القضية خلصت املحكمة ). 215 الفقرة( للرعاية�� مؤسسة 

 ".ا�حياة ا�خاصة" ممفهو  من زاو�ة

 

 األطفال  .3

 العيش معا . أ

من  8�� املادة  الواردباملع�ى  العائلية، �عد العيش مًعا جزًءا أساسًيا من ا�حياة حد الوالدين والطفلأل بالنسبة  .261

�� ا�حق  تدخال ذلك  من الوطنية ال�ي تمنعهمالتداب�� �ش�ل العالقة ب�ن الوالدين) و  انقطعتاالتفاقية (ح�ى لو 

؛ 70 الفقرة، )Monory c. Roumanie et Hongrie(مونوري ضد رومانيا وهنغار�ا ( من االتفاقية 8بموجب املادة املح�ي 

؛ )Kutzner c. Allemagne(؛ �وتزنر ضد أملانيا 68، الفقرة )Zorica Jovanović c. Serbie(زور��ا يوفانوفيتش ضد صر�يا 

) K. et T. c. Finlande(ضد فنلندا . وت. ك ؛43، الفقرة ]الغرفة الك��ى ) [Elsholz c. Allemagne(إلشولز ضد أملانيا 

 ).151، الفقرة ]الغرفة الك��ى [

منع أفراد  أدى إ��، ثم احتجازه التعسفي، للمد�� خارج أي إطار قضائياملحكمة أن االختطاف السري  قضت .262

املصري ضد جمهور�ة مقدونيا السوغوسالفية ( 8لمادة ل هناك ان��اك، و�التا�� �ان العيش معھأسرتھ من 

). وخلصت 250-248 ، الفقرات]الغرفة الك��ى ) [El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine(السابقة 

وإ�عاده عن  �� ا�حبس االنفرادي ملدة تز�د عن عام د��املز ااحتجقضية ��  8للمادة  إ�� ان��اكأيًضا  املحكمة

 ).305، الفقرة )Nasr et Ghali c. Italie(نصر وغا�� ضد إيطاليا (ه أي معلومات عن مص��  ايكن لد�� ال�ي لم، أسرتھ
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 �شأن مص��مدعية إ��  ة� تقديم معلومات موثوق� املستمر  الدولة إخاللت املحكمة أن اعت��  عالوة ع�� ذلك، .263

 اب��ا 
َّ
ا مستش�

ً
ة �� اح��ام حيا��ا العائلية (زور��ا دعيامل، وكذلك حق مًرا �حق أفراد األسرة �� التجمعل ان��ا�

 ).75-74)، الفقرتان Zorica Jovanović c. Serbieيوفانوفيتش ضد صر�يا (

 تواصلحيث �انت  موافقة أحد الوالدين، بمرافقة والدتھ إ�� بلد آخر دون لطفل،  �� قضية أخرى لم ُ�سمح .264

، ة الفض�� للطفل�حضوء املص ع��املحكمة أنھ �ان من الضروري دراسة هذا الرفض  شرحت ،عليا�ا الدراسا�

 ).75)، الفقرة Penchevi c. Bulgarieة (بنشفي ضد بلغار�ا (والتلقائي ةالش�لي ار�ةاملقوتجنب 

 

 الروابط ب�ن األم البيولوجية واألطفال  . ب

ھ جل حماية مصا�حأمام املحكمة أيًضا باسم طفلها من أ من رفع دعوى  لتمكي��ااألم البيولوجية تكفي صفة  .265

 ).27)، الفقرة M.D. et autres c. Malte(م.د. وآخرون ضد مالطا (

 العملمن خالل  و�جب ع�� الدولة، �شكالن أسرة ع�� غرار با�� العائالت.ترى املحكمة أن األم العاز�ة وطفلها  .266

 الوالدة أساس ع��قائم تجنب أي تمي�� أن ت، عاز�ة وطفلهاألم العائلية الطبي�� ل�حياة  ر بالتطو بطر�قة �سمح 

الذي وطفلها  عاز�ةألم ا�حياة األسر�ة  رفاه إن ).34و 31، الفقرتان )Marckx c. Belgique(ماركس ضد ب�جي�ا (

حدث آثارا إال تال عالقة النسب وإذا �ان  يدخل الطفل �� أسرة األمإذا لم عيقات يتعرض مل قد اع��فت بھ

 ).72)، الفقرة Kearns c. France؛ ك��نز ضد فر�سا (45)، الفقرة ibidemبي��ما (املرجع نفسھ (

ع�� حق  الحقا من ا�حصول  ،ع�� التب�ي بينة موافقتھطبي�� يمنح عن أن ُيمنع والد بموجب القانون يمكن  .267

القانون عندما ال يح�ي ). I.S. c. Allemagneھ (إي. س. ضد أملانيا (طفل�شأن معلومات  وا�حصول عن الوصول 

 Zhou(زهو ضد إيطاليا ( حق األم �� اح��ام حيا��ا العائليةبقرار التب�ي  ال �ع��ف، حقوق الوالدين �ش�ل �اف

c. Italie(.  السلطة املحلية  وامتنعتالبيولوجية دون م��ر  الد��عن وا اوفصله ةطفلب التكفلتم و�املثل، عندما

 بالتكفل�� عملية صنع القرار املتعلقة  املناسبةمن املشاركة  ةدعياملت رم، ُح عرض املسألة ع�� املحكمةعن 

العائلية (ت. �ي. اح��ام ا�حياة ب إخالل، �ان هناك نتيجة لذلك ا.صا�حهملا�حماية املطلو�ة  من و�التا��، اابن��ب

 ).83 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [)T.P. et K.M. c. Royaume-Uniوك. م. ضد اململكة املتحدة (

 

 الروابط ب�ن األب الطبي�� واألطفال . ت

ر  .268 ِ
ّ
لعالقات القائمة ع�� ال يقتصر ع�� ا 8املادة  املنصوص عليھ �� العائليةاملحكمة أن مفهوم ا�حياة  تذك

 أ�خاص خارج إطار الزواجعندما يتعا�ش  بحكم الواقع خرى أ "عائلية " صالت، وقد �شمل فقطالزواج 

 الفقرة )،Kroon et autres c. Pays-Bas؛ كرون وآخرون ضد هولندا ( 44، الفقرة)Keegan c. Irlande(كيغان ضد آيرلندا (

عالوة ع��  .مولود خارج نطاق الزوجية وأبيھ الطبي��العالقة ب�ن طفل تطبيق هذا املبدأ أيًضا  ويشمل). 30

القائمة بالفعل، ولكن يجب  ةالعائليط ا�حياة ع�� أ��ا تح�ي فق 8املادة ال يمكن تفس��  ھاملحكمة أن �عت�� ، ذلك

إطار خارج  وطفلھ املولود ة ال�ي قد تنشأ ب�ن أب طبي��العالقلتشمل ، ذلك أن تمتد، عندما تم�� الظروف

 )،Shavdarov c. Bulgarieبلغار�ا ( ؛ شافداروف ضد(قرار املحكمة)) Nylund c. Finlandeالزوجية (نايلوند ضد فنلندا (

سمح ية �لم يكن �� وضع د��املاملحكمة أن اف��اض األبوة �ع�ي أن  أقرت، القضية األخ��ةهذه �� ). 40 الفقرة

ر�قة أخرى، أن يثبت وجود صلة أبو�ة بط د��املم�ان ، لك��ا الحظت أنھ �ان بإ�� القانون  النسبھ بإثبات ل

 .8ان��اك للمادة  عدم وجودإ��  تخلص لذلك
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، إطار الزوجية ووالده الطبي���عالقة قد تنشأ ب�ن طفل يولد خارج  عائليةحياة  غيابعندما يتعلق وجود أو  .269

، وكذلك االهتمام والتعلق الذي �نالعالقة ب�ن الوالدين الطبيعي فإن العوامل ال�ي يجب مراعا��ا �شمل طبيعة

إن . قرار املحكمة)( )Nylund c. Finlande(نايلوند ضد فنلندا ( لطفل قبل الوالدة و�عدهايبديھ األب الطبي�� تجاه ا

 ع�� وجود عالقة �خصية وثيقة  القرابة البيولوجية ال�ي تفتقر إ�� أي دليل قانو�ي أو وقائ��
ُ
 غ�� �افيةد عَ �

االستبعاد  ). إال أن40-37)، الفقرات L. c. Pays-Bas(ل. ضد هولندا ( 8 املادة ال�ي توفرها حمايةا� ل�حصول ع��

 مراعاة مص�حة، دون تجاهھلألب  ةالقانوني لصفةامن حياة طفلھ �عد أن فقد  للمد��ال�امل والتلقائي 

، )Nazarenko c. Russieللمد�� (نازار�ن�و ضد روسيا (اح��ام ا�حياة العائلية ب إخالال، �ش�ل الطفل الفض��

إ�� املحكمة أيًضا  ). وخلصت58الفقرة  ،)Mandet c. France(قضية مانديت ضد فر�سا  قارن مع ؛66-65الفقرتان 

�ال�ن ( صارمةالتقادم الإثبات األبوة �سبب ف��ة  املدعون لم �ستطع  حيث �� قضية 8للمادة  وجود ان��اك

 ).99-96، الفقرات )Călin et autres c. Roumanie(وآخرون ضد رومانيا 

إلن�ار األبوة �عد  رفع دعوى اتخذه أب بقرار ب ال�ي �علقت، )Shofman c. Russieة "شوفمان ضد روسيا" (�� قضي .270

لرفع  أجلاملحكمة أن تحديد  اعت��ت، من ذلك قبل عام�ن لبيولو�� لطفل ولدأن اكتشف أنھ لم يكن األب ا

وحماية مصا�ح الطفل (الفقرة  العائليةضمان األمن القانو�ي للعالقات ��اجس  يمكن ت��يره ألبوةا إلن�اردعوى 

م تكن بالضرورة والدة الطفل ل تار�خ سنة واحدة من التقادم املحددة �� أن ف��ة املحكمة قضت، ومع ذلك .)39

(الفقرة  ملع�ي غ�� مدرك للواقع البيولو��، ال سيما عندما ي�ون ال�خص ااستثناء ممكنمتناسبة �� غياب أي 

 ).47-45)، الفقرات Paulík c. Slovaquieا باوليك ضد سلوفاكيا () (انظر أيضً 43

رفع دعوى لالع��اف باألبوة أمام املحاكم  والذين يرغبون �� يةجفال املولودين خارج إطار الزو ألطا بخصوص .271

 Phinikaridou(فيني�ار�دو ضد ق��ص ( متعارضا �� حد ذاتھ مع االتفاقيةتحديد ف��ة التقادم  ال �عت�� ، الوطنية

c. Chypre( يجب ع�� الدول تحقيق توازن عادل ب�ن ا�حقوق واملصا�ح املتنافسة ومع ذلك). 52-51، الفقرتان ،

ظر عن الظروف ، �غض النتقادم صارمة ع�� دعوى �س�� إ�� تأكيد األبوةإن تطبيق ف��ة  .)54-53(املواد 

ا�حق �� اح��ام ا�حياة  �ك جوهرين�، فة الوقائع املتعلقة بالنسب إ�� األبال سيما معر ا�خاصة بقضيةمعينة، 

 ).65(الفقرة  8املادة  ا�خاصة الذي تكفلھ

 �� الواقع البيولو�� واالجتما�� مماقانو�ي عأن ��يمن ف��ا اف��اض ال�ي يمكن  ال يمكن اعتبار الوضعية .272

 �اأ�ع��  ،فعليادون أن �ستفيد م��ا أي �خص  لثابتة ورغبات األ�خاص املعني�نا�حقائق امع  يتعارض

ي �ال السلطة التقدير�ة، ح�ى فيما يتعلق ب� ل�حياة ا�خاصة والعائلية�االح��ام" الفع" تتوافق مع االل��ام بضمان

  ).40)، الفقرة Kroon et autres c. Pays-Bas(كرون وآخرون ضد هولندا ( الدول  اتتمتع ��

والدتھ أو  �عيشان مًعا عند ح�ى وإن لم يكن الوالدان، عائليةالحياة ا� يؤسس رابطن الطفل ووالديھ �ب يوجد .273

 ). بما أن21، الفقرة )Berrehab c. Pays-Bas(برحاب ضد هولندا (قبل ذلك ان��ت قد  بي��ماالعالقة إذا �انت 

، وأن ملدة سنة حيث خططا للزواج ف��ة التعا�ش، بما �� ذلك ة استمرت ملدة عام�نطفلالقة ب�ن أب وأم لالع

ب�ن قد �شأ نتيجة لذلك �ش�ل عالقة عائلية �عت�� أن رابطا ، قرار متعمد ة �شأت خالل تلك الف��ة عنطفلال

). 45-42غان ضد أيرلندا ()، الفقرات (كي ماألب باأل  �غض النظر عن عالقة ،منذ �حظة والد��ا األب وابنتھ

ألغراض التب�ي، �عد الوالدة بوقت قص��  �� مؤسسة لطفلبإيداع ا ال��خيصخلصت املحكمة إ�� أن ، لذلك

 دون علم وموافقة والده، 
َّ
ا للمادة ش�

ً
 ).55الفقرة )، ibidem(املرجع نفسھ ( 8ل ان��ا�

 إلعالنھ ��ا �خضوع ل�خ��ة الوراثية ال�ي أمر ا د��املمراعاة رفض  عند، املحاكم الوطنية املحكمة أن قضت .274

السلطة ، لم تتجاوز ع�� حق األب�� اح��ام حياتھ ا�خاصة  حق الطفل� إعطاء األولو�ة و�التا�� والد طفل
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 30والفقرة  34، الفقرة قرار املحكمة))) Canonne c. France(�انون ضد فر�سا ( اي تتمتع ���ال ةالواسع التقدير�ة

رفض  قضية��  8ي ان��اك للمادة أوخلصت املحكمة إ�� عدم وجود ). بالنسبة الختبارات ا�حمض النووي

 R.L. et autresفض�� (ر. ل. وآخرون ضد الدنمارك (االع��اف بأبوة األب البيولو��، باسم مص�حة الطفل ال

c. Danemark .( ��ة ملا أن املحاكم الوطنية قد أخذت �� االعتبار مختلف املصا�ح ع�� املحك وأعطت األولو� تواعت

و��  ).48-47م �� ا�حفاظ ع�� وحدة األسرة (الفقرتان مص�ح��ال سيما ، لألطفال املص�حة الفض��ھ تعت�� ا

ال�ي يمكن أن تكتس��ا �� املستقبل همية األ أقرت املحكمة ب)، Fröhlich c. Allemagneقضية "فروهليش ضد أملانيا" (

، �� الوقت ست سنواتة ذات الطفل أنھ من مص�حة هذه اعت��ت ، لك��اةاملعني ة�� نظر الطفلمسألة األبوة 

أمر الوالدين الشرعي�ن الز�ارة و حق  د��املوخلصت إ�� أن رفض املحاكم منح  أال تواجھ هذه املسألة. الراهن،

 ).64-62(الفقرات  8ال �ش�ل ان��ا�ا للمادة  عن الطفلةمعلومات ب��و�ده ب ةللطفل

 

 الز�ارةوحقوق ، والسلطة األبو�ة/ا�حضانة اإلجازة الوالدية إعانات . ث

 إعانةال تتضمن حق اإلجازة الوالدية وال تفرض أي ال��ام إيجا�ي ع�� الدول لتوف��  8اعت��ت املحكمة أن املادة  .275

، فإن اإلجازة البقاء �� املن�ل لرعاية األطفال، من خالل السماح ألحد الوالدين بلكومع ذ .والديةالجازة لإل 

، فإن اإلجازة و�التا�� ها.بالضرورة ع�� تنظيم انوتؤثر  العائليةا�حياة  �عززانذات الصلة  واإلعاناتالوالدية 

 Konstantin(�و�ستانت�ن مارك�ن ضد روسيا ( 8املادة  تطبيق نطاق ضمندرجان تن واإلعانات ذات الصلةالوالدية 

Markin c. Russie] ( 130 ، الفقرة]الغرفة الك��ى) ؛ بي��وفيتش ضد النمساPetrovic c. Autriche(؛ 29-26 ، الفقرات

  ).62-60الفقرات  ،)Di Trizio c. Suisse(دي تر�ز�و ضد النمسا 

جميع  حول ضرورة سمو املص�حة الفض�� لألطفال �� –القانون الدو��  �� بما �� ذلك –هناك إجماع واسع  .276

؛ 135الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [)Neulinger et Shuruk c. Suisseالقرارات املتعلقة ��م (نو�لينغر وشروق ضد سويسرا (

X) ضد التفيا .X c. Lettonie(] وقد �غلب مص�حة الطفل الفض��، وفًقا لطبيع��ا ). 96 ، الفقرة]الغرفة الك��ى

). وتبقى 66، الفقرة ]الغرفة الك��ى [)Sahin c. Allemagne(شاه�ن ضد أملانيا ( ، ع�� مص�حة الوالدينوخطور��ا

 ادة من اتصال منتظم مع الطفلال سيما االستفمص�حة الوالدين، 
ً
املصا�ح  موازنة مختلف�� هاما ، عامال

من مص�حة الطفل ). ويعد 134الفقرة  ،)Neulinger et Shuruk c. Suisseاملعروضة (نو�لينغر وشروق ضد سويسرا (

 عنو���تب  ت�ون ف��ا العائلة غ�� جديرة بذلك.، إال �� ا�حاالت ال�ي فاظ ع�� الروابط ال�ي تجمعھ �عائلتھا�ح

يجب بذل �ل أنھ ، و كسر الروابط العائلية ل�ي يمكن أن تؤدي إ��ذلك أن الظروف االستثنائية للغاية فقط �� ا

" إعادة ت�و�نلـ"وعند االقتضاء، الس�� عندما يح�ن الوقت  ،ة ل�حفاظ ع�� العالقات ال�خصيةمكناملد و جها�

، انظر ةالقضائي ج��اداتلال  طالع ع�� تحليللال و  ،59، الفقرة )Gnahoré c. France(غناهوري ضد فر�سا (العائلة 

 ).93-88، الفقرات )Jansen c. Norvège" (يا�سن ضد الن�و�ج"قضية 

ة ، فيجب أن ت�ون عملية صنع القرار عادلتتضمن أي شرط إجرائي صر�ح ال االتفاقيةمن  8املادة  �انتإذا  .277

�ش�ل �اٍف �� عملية  اآلباء�جب أن �شارك و  ع�� النحو الواجب. هذه املادةحم��ا تاح��ام املصا�ح ال�ي ب وكفيلة

 وقدر��م التامةملصا�حهم  املطلو�ةا�حماية ب مدى تمتيعهم��  ح�ى ي�ون من املمكن النظر ، برم��ا صنع القرار

�املة من  وملجموعةللوضع العائ�� بأكملھ  ةشامل اسةدر �جب ع�� املحاكم الوطنية إجراء . و ع�� عرض قضي��م

متوازن ومعقول  ، وإجراء تقييمواملادية والطبية ع�� وجھ ا�خصوصالعوامل الواقعية والعاطفية والنفسية 

حيث يكت��ي هذا ، لطفللصا�ح ا تحديد أفضل حل، مع االهتمام املستمر بةع�� حد عضو ف��ا صا�ح �لمل

 بحسبللسلطات الوطنية املختصة  ةامل��وك السلطة التقدير�ةختلف تقضية. و �� أي أهمية حاسمة  االعتبار 
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الفقرات  ،).Russie Petrov et X c(ضد روسيا  .Xو ب��وف( ع�� املحكطبيعة القضايا محل الن�اع وأهمية املصا�ح 

98-102(15. 

تنظيم أطلق��ا السلطات �غية إجراءات إطار والدان ع�� املستندات ذات الصلة ��  ف��ا يحصل لمقضية � � .278

املحكمة أن عملية صنع القرار ال�ي من خاللها تم  قضت، وإبقائھ ف��ا للرعايةإيداع طفلهم �� مؤسسة عملية 

(ت. �ي. وك. م. ضد  8املادة ها لهما ا�حماية ال�ي تكفللم توفر ملصا�ح الوالدين والز�ارة ترتيبات ا�حضانة  تحديد

 ةنفسي خ��ةرفض طلب إجراء  إن). 73 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [)T.P. et K.M. c. Royaume-Uniاململكة املتحدة (

 االضطالعمن  د��املحال دون تمك�ن  قد، عدم إجراء جلسة استماع أمام محكمة إقليمية، إ�� جانب ةمستقل

(إلشول�� ضد  8ان��اك للمادة  ذلك ��و، املرتبط بحقھ �� ز�ارة طفلھ�� عملية صنع القرار  يكفيدور مهم بما ب

" ضد روسيا  .Xب��وف و" قضية�� ت��ت املحكمة ). واع53، الفقرة ]الغرفة الك��ى [).Allemagne Elsholz cأملانيا (

)Petrov et X c. Russie(اف وأن  �ش�ل دراستھتم تحضانة طفلھ لم �حصول ع�� األب ل الذي قدمھ طلبال ، أن�

ل، وال �افيةذات صلة ن لم تكوالدة الطفل لحضانة ا� منحقرار األسباب املقدمة لدعم 
َّ
 8لمادة ا لان��ا� مما ش�

 ).ف��االوارد  االج��ادات القضائيةوتحليل  114-105 الفقرات(

صأن  8ال يمكن للمادة  .279 ِ
ّ
(إلشول�� ضد أملانيا  الطفللوالدين باتخاذ تداب�� ضارة ب�حة وتنمية ألحد ا ترخ

)Elsholz c. Allemagne ([ الغرفة الك��ى] ؛ ت. �ي. وك. م. ضد اململكة املتحدة 50، الفقرة)T.P. et K.M. c. Royaume-

Uni(] زنيد ضد رومانيا -؛ إينيا�ولو71الفقرة ، ]الغرفة الك��ى)Ignaccolo-Zenide c. Roumanie(،  ؛ نيوتينن 94الفقرة

ولعدة ، ت بوضوحعاًما أعر� 13 ة ذاتطفل قضية��  وهكذا،). 128 ، الفقرة)Nuutinen c. Finlandeضد فنلندا (

العاطفي  تواز��ايزعزع أن إجبارها ع�� رؤ�تھ من شأنھ أن بحيث  –�� عدم مقابلة والدها  ا، عن رغب��سنوات

خذت  حق الز�ارة األب منحرفض ال�ي بموج��ا تم القرارات يمكن اعتبار أن  –والنف��ي  ة �� مص�حة الطفلاتُّ

 Buscemi؛ بوشي�ي ضد إيطاليا (65-64الفقرتان  ،]الغرفة الك��ى [)Sommerfeld c. Allemagne(سومرفلد ضد أملانيا (

c. Italie أ��ا ابنتھ �ان يد�� ةطفل�شأن معلومات  ا�حصول ع��ف��ض طلب قضية أب م�� و). 55)، الفقرة ،

، أقرت املحكمة أن الز�ارة، �� ا�حصول ع�� حق ة� الرغم من رفض الوالدين الشرعي�ن للطفل، ع�و�ان يرغب

 يةرفاه يقوض قد مماخطر االنفصال ��ان من شأنھ أن �عرض زواج الوالدين الشرعي�ن  د��املطلبات  قبول 

 ،)Fröhlich c. Allemagneا معها (فروهليش ضد أملانيا (وعالق�� افقدان وحدة أسر�� ويعرضها �خطر ، ةالطفل

مطلق�ن �� اح��ام حيا��ا واعت��ت املحكمة، من ناحية أخرى، أن حق ابنة زوج�ن  ).63-62و 42الفقرات 

وأنھ ع�� الرغم  للغاية لف��ة طو�لة الذي دامإجراء منح ا�حضانة  �سبب طول مدةا�خاصة والعائلية قد ان��ك 

أن  أي من الوالدين يجببالتعب�� عن رأ��ا �شأن  الوطنية، لم �سمح لها املحاكم ومستوى ن�ج الطفلةسن من 

 ).172-171)، الفقرتان M. et M. c. Croatie(م. وم. ضد كرواتيا ( يرعاها

، حيث أن مرور إثبات العمل �سرعة استثنائية، يجب تتعلق بالعالقة ب�ن أحد الوالدين وطفلھال�ي  القضايا��  .280

 املطروحة الوقت قد يحل املش�لة 
ً
أهمية حاسمة �� تحديد ما إذا  يكت��ي، الذي االست�جال�عد واجب  .عمليا

، جزًءا من من االتفاقية 1قرة ، الف6املنصوص عل��ا �� املادة  األجل املعقول �ان قد تم النظر �� القضية خالل 

تحديد ول ).92)، الفقرة Ribić c. Croatie(ر�بيتش ضد كرواتيا ( 8املتطلبات اإلجرائية الواردة ضمنًيا �� املادة 

ال�ي قد  ع�� املدى الطو�للسلبية ا التبعات الس�� إ�� ضمان التوازن ب�ن، يجب الفض�� للطفل املص�حة

تداب�� املتمثل �� اتخاذ االل��ام اإليجا�ي  و��ن من جهة، االتصال بوالديھ �سبب انقطاع لطفليتعرض لها ا

   العائلية"فيما يتعلق با�حياة السلطة التقدير�ة  " راجع الفصل 15
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ع�� املدى اآلثار  لذلك، من الضروري مراعاة .أخرى  جهة، من فور ما �ان ذلك ممكنالتسهيل لم شمل األسرة 

)، Jansen c. Norvègeنفصال دائم ب�ن طفل وأمھ البيولوجية (يا�سن ضد الن�و�ج (أن يحد��ا اال�ي يمكن  الطو�ل

 ةدعيامل، فإن خطر اختطاف الطفل من قبل والد القضية األخ��ةهذه أشارت املحكمة �� كما و  ).104الفقرة 

طرح  و�التا��،(
ُ
طفلها بالبقاء ع�� اتصال  ��حق األم �سمو ع�� مسألة ة الطفل) ال ينب�� أن مش�لة حمايت

 ).103(الفقرة 

وحقوق  ا�حضانة �� مجال ح�اماأل  تنفيذضمان ، يجب ع�� الدول اعتماد تداب�� ترمي إ�� باإلضافة إ�� ذلك .281

؛ 97)، الفقرة Vorozhba c. Russie)؛ فوروزهبا ضد روسيا (Raw et autres c. France(راو وآخرون ضد فر�سا ( الوالدين

إجراء تحقيقات التداب��  �شمل تلك يمكن أن، وإذا لزم األمر .)78)، الفقرة Malec c. Pologneمالك ضد بولندا (

 Hromadka et Hromadkovaأحد الوالدين (هروماد�ا وهروماد�وفا ضد روسيا (طفل من ِقبل ملعرفة م�ان إخفاء 

c. Russie من خالل االعتماد ع�� سلسلة من التداب�� املحاكم الوطنية،  ا أن). ووجدت املحكمة أيضً 168)، الفقرة

 الضرور�ةإ�شاء الشروط املالئمة من أجل ، لم تتخذ التداب�� طية لضمان حق األب �� ز�ارة طفلھالنمو التلقائية 

، )Giorgioni c. Italie(جيورجيو�ي ضد إيطاليا ( لإلعمال ال�امل لهذا ا�حق وإقامة عالقة حقيقية ب�ن األب وطفلھ

؛ بودافا�� ضد 66، الفقرة )Macready c. République tchèque(؛ ماكر�دي ضد ا�جمهور�ة التشيكية 77-75الفقرات 

ن للمحكمة وجود). 84-81، الفقرات )Bondavalli c. Italie(إيطاليا  إجراء خ��ة  �شأن عدمقضية ان��اك ��  كما تب�َّ

)، Cincimino c. Italie(سينسيمينو ضد إيطاليا (تقر�با  عشر سنوات طيلةة دعياملنفسية مستقلة جديدة ع�� 

 ملدة سبع سنوات د��املان��اك �� قضية لم يتمكن ف��ا  وجود، خلصت املحكمة إ�� ). و�املثل75-73الفقرات 

التداب��  وغياب، �سبب معارضة والدة الطفل شروط ال�ي حدد��ا املحاكموفًقا لل الز�ارةمن ممارسة حقھ �� 

و�تمثل دور ). 125-122الفقرات  ،)Strumia c. Italie(س��وميا ضد إيطاليا ( مر ��ا املحاكم الوطنيةاملناسبة ال�ي تأ

ال�ي يمكن اتخاذها للتغلب ع�� ا�حواجز القائمة وتيس�� االتصال ب�ن  املحاكم الوطنية �� البحث عن التداب�� 

خلصت املحكمة إ�� وجود ان��اك �سبب عدم ، ع�� سبيل املثال الذي لم يحصل ع�� ا�حضانة.فل والوالد الط

وهو �خص ( الناشئة عن إعاقتھ ا�حواجز التغلب ع��  مدعيا ���ساعد  قداملحاكم الوطنية �� أي وسيلة  تفك�� 

(�اك�� نوفا�وفس�ي ضد  واصل شفهًياالت بإم�انھ، بينما �ان ابنھ أصم أيًضا ولكن تواصل بلغة اإلشارةيم صأ

 ).95)، الفقرة Kacper Nowakowski c. Pologneبولندا (

 شديدة العزلةمن مغادرة مناطق  ندع�املتداب�� منعت فيما يتعلق ب 8للمادة  إ�� ان��اكاملحكمة أيًضا  خلصت .282

ا�جيوب املعنية (ندى ن خارج لهم يقيمو  أقاربالبقاء ع�� اتصال بب عل��م ممارسة حقهم �� وجعلت من الصع

، الفقرة )Agraw c. Suisse(؛ أغراو ضد سويسرا 198و 165، الفقرتان ]الغرفة الك��ى [)Nada c. Suisseضد سويسرا (

 ).72-69)، الفقرات Mengesha Kimfe c. Suisse( ؛ منغشا كيمف ضد سويسرا51

 

   االختطاف الدو�� لألطفال . ج

��  ،ع�� الدول املتعاقدة 8ها املادة �امات ال�ي تفرض، يجب تفس�� االل�الدو�� لألطفال ختطافاال فيما يتعلق ب .283

 �شأن ا�جوانب املدنية لالختطاف الدو�� األطفال 1980 /�شر�ن األول أكتو�ر 25 �� ضوء اتفاقية الهاي املؤرخة

زنيد ضد رومانيا -؛ إينيا�ولو51الفقرة  ،)Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne(إغليسياس جيل وأ.ي.إ. ضد إسبانيا (

)Ignaccolo-Zenide c. Roumanie(،  1989 /�شر�ن الثا�ينوفم�� 20 �� واتفاقية حقوق الطفل املؤرخة )95الفقرة 

 ).72)، الفقرة Maire c. Portugal(م�� ضد ال���غال (
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 ع�� املحكب�ن املصا�ح املتنافسة  عادلتوازن  معرفة مدى تحقيق� �النقطة ا�حاسمة تتمثل ، �� هذا املجال .284

 اتمتع ��ي ت�ال السلطة التقدير�ةحدود ضمن  –الوالدين ومصا�ح النظام العام  مصا�ح الطفل، ومصا�ح –

؛ رو�لر 62فقرة ، ال)Maumousseau et Washington c. Franceالشأن (موموسو وواشنطن ضد فر�سا (الدول �� هذا 

�ش�ل االعتبار الرئي��ي الطفل الفض�� يجب أن  مص�حة، مع مراعاة أن ))Rouiller c. Suisseضد سويسرا (

). 95الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [)X c. Lettonie. ضد التفيا (X؛ 59الفقرة ،)Gnahoré c. France(غناهور�ھ ضد فر�سا (

بما �� ذلك �� القانون  –أن هناك إجماًعا واسًعا  )X c. Lettonie. ضد التفيا" (X " والحظت املحكمة �� قضية

). ومع ذلك، 96 (الفقرةاملتعلقة ��م حول ضرورة سمو املص�حة الفض�� لألطفال �� جميع القرارات  –الدو�� 

 باتصال منتظم بالطفل التمتع ، ال سيما ��تظل مص�حة الوالدين
ً
املصا�ح ع��  موازنة مختلف�� مهما ، عامال

و�جب، ع�� ). 58 ، الفقرة)Kutzner c. Allemagne؛ �وتزنر ضد أملانيا (95الفقرة  ،)ibidemاملرجع نفسھ (( املحك

 López Guió(لو��� جييو ضد سلوفاكيا ( ، أن تتاح لآلباء فرصة �افية للمشاركة �� عملية صنع القرارسبيل املثال

c. Slovaquie.(( 

، فإن العناصر ال�ي يمكن أن �ش�ل تفاقية األورو�ية واتفاقية الهايمن أجل التوصل إ�� تفس�� متناغم لال .285

 باملواد لاستثناًء 
ً
 أن تؤخذ �� االعتبار من من اتفاقية الهاي 20و 13و 12إلعادة الفور�ة للطفل عمال

ً
، يجب أوال

، و�جب تقييم بما فيھ الكفاية �شأن هذه النقطةا أن يتخذ قراًرا منطقًيا ، الذي يجب عليھ أيضً ِقبل القا��ي

الوطنية ذلك أن هذه املادة تفرض ع�� السلطات  عنو���تب  .من االتفاقية 8هذه العناصر �� ضوء املادة 

 "للدفاع حول النظر �� االدعاءات القابلة بالقضاة  ُيلزم، طلب إعادة الطفل �� إطار دراسةال��اًما إجرائًيا، 

 أما بخصوص و�إصدار قرار م��ر �ش�ل خاص �� هذا املوضوع.العودة  �� حال الطفل ع��ا�جسيم" خطر ا�

(ب) من اتفاقية الهاي فقط  13، ينطبق االستثناء املنصوص عليھ �� املادة ا�جسيم"�خطر ل "الدقيقة طبيعةال

، ]الغرفة الك��ى ) [X c. Lettonie( . ضد التفياX( ع�� ا�حاالت ال�ي تتجاوز ما يمكن للطفل تحملھ �ش�ل معقول 

 ).107-106الفقرتان 

وإن �ان غ��  من اتفاقية الهاي 11ھ �� املادة املنصوص علي ستة أسابيع جلمفرطا أل  اتجاوز املحكمة أن  �عت��  .286

تعارض لهذا األجل، ي من واج��ا املتمثل �� االمتثال الصارم الوطنيةاء املحاكم إعفب كفيلة�� ظل ظروف إلزامي، 

الفقرة  ،)G.S. c. Géorgie(��. س. ضد جورجيا ( من أجل عودة الطفل "�ش�ل عاجل" بالعمل اإليجا�ي مع االل��ام

؛ �ارلسون 72، الفقرة )K.J. c. Pologne(ضد بولندا . ج. ؛ �ي68، الفقرة )G.N. c. Pologne( ضد بولندا. ن. ؛ ��63

ضد بولندا . س.ر ؛54، الفقرة )Karrer c. Roumanie(؛ �ار�ر ضد رومانيا 76، الفقرة )Carlson c. Suisse(ضد سويسرا 

)R.S. c. Pologne(؛ بالغا ضد رومانيا 70 ، الفقرة)Blaga c. Roumanie( ؛ مونوري ضد رومانيا وهنغار�ا 83، الفقرة

)Monory c. Roumanie et Hongrie( 82، الفقرة.( 

، نظرا لطا�عها ةوفعال ةناسبطر�قة ماختطاف األطفال باملتعلقة بيذ قرارات املحكمة يجب أيًضا تنف .287

 ).154)، الفقرة V.P. c. Russieاالست�جا�� (��. �ي. ضد روسيا (

 

   التب�ي . ح

، حد ا�حقوق ال�ي تضم��ا االتفاقيةيمثل �� حد ذاتھ أ املحكمة أنھ ع�� الرغم من أن ا�حق �� التب�ي ال  قضت .288

ال�ي تحم��ا املادة  العائليةفإن العالقات ب�ن املتب�ي وال�خص املتب�ى �� من حيث املبدأ نفس طبيعة العالقات 

التب�ي  يندرجأن  و�جوز ). Ageyevy c. Russie(؛ أجييفي ضد روسيا ) Kurochkin c. Ukraine(�وروشك�ن ضد أوكرانيا ( 8

، ح�ى �� غياب املعاشرة أو الروابط ا�حقيقية ب�ن الطفل ا�حياة العائلية قالوه�ي ضمن نطاالقانو�ي وغ�� 
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روزن��غ ضد -؛ تو�شيك48-143)، الفقرات Pini et autres c. Roumanieمانيا ((بي�ي وآخرون ضد رو  ووالديھ بالتب�ي

 .)38)، الفقرة Topčić-Rosenberg c. Croatieكرواتيا (

(براديز�و و�امباني�� ضد  ا�حق �� التب�ي وال ا�حق �� تأسيس أسرة  لوحدها 8ح�ام املادة ، ال تضمن أومع ذلك .289

الغرفة [ ،)E.B. c. France؛ إ. ب. ضد فر�سا (141الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [)Paradiso et Campanelli c. Italieإيطاليا (

، ع�� ة ع�� أ��ا تب�يالدولة العضو ملزمة باالع��اف بجميع أش�ال الوصاي ليست، فضال عن ذلك). ]الك��ى 

؛ شبي�ي لودودي وآخرون ضد ب�جي�ا 51 ، الفقرة)Harroudj c. Franceهرودج ضد فر�سا (الكفالة" ( "سبيل املثال

)Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique .(مجال التب�يسلطة تقدير�ة واسعة �� �السلطات  وتتمع )ل.ف.م.واغن� وج .

  ).128 الفقرة، )Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg(ضد لوكسومبورغ 

�ن يالتب�ي وآثار التب�ي ع�� العالقة ب�ن املتبن �� مجال 8املادة  ال�ي تفرضهااملحكمة أن االل��امات  أو�حت .290

�شأن حماية األطفال  1993أيار مايو/ 29 املؤرخة ��املتبن�ن يجب تفس��ها �� ضوء اتفاقية الهاي األطفال و 

�شر�ن الثا�ي نوفم��/ 20 �� ، واتفاقية األمم املتحدة �حقوق الطفل املؤرخةالدو��التب�ي  مجال والتعاون ��

، الفقرتان )Pini et autres c. Roumanie(بي�ي وآخرون ضد رومانيا ( واالتفاقية األورو�ية �شأن تب�ي األطفال 1989

139-140.( 

غ�� امل��وج�ن  األزواج ليشملب�ن الزوج�ن  ا�حق �� التب�ي توسيع نطاقع�� الدول األعضاء  8املادة ال تفرض  .291

)X) وآخرون ضد النمسا .X et autres c. Autriche(] 136 ، الفقرة]الغرفة الك��ى ) ؛ غاس ودو�وا ضد فر�ساGas et 

Dubois c. France( ، ؛ إمونيت وآخرون ضد سويسرا 69-66الفقرات)Emonet et autres c. Suisse( وال ). 88-79، الفقرات

��وج�ن ع�� قدم املثلي�ن غ�� املزواج األ األزواج من جنس�ن مختلف�ن و  بمعاملة إل��امالدول يقع ع�� عاتق 

). ومع 68الفقرة  ،)Gas et Dubois c. France(غاس ودو�وا ضد فر�سا ( �� التب�يإ الوصول شروط املساواة من حيث 

من األزواج  هذه اإلم�انية متاحة أيضا ل�ل �ون زواج غ�� امل��وج�ن، يجب أن تالتب�ي لأل  فمجرد فتح باب، ذلك

الغرفة ) [X et autres c. Autriche. وآخرون ضد النمسا (Xة (تشا��م ألن وضعي��م، نظًرا ومختلفي ا�جنساملثلي�ن 

 ).130و 112ن ، الفقرتا]الك��ى 

اختالفات �� الرأي ع��  2002املحكمة �� عام  الحظت، غ�� م��وجتب�ي طفل من قبل رجل مث��  يخصفيما  .292

إ��  املحكمة ، خلصت)Fretté c. Franceقضية "فر�تيھ ضد فر�سا" ( ��و .من بلد إ�� آخركذلك املستوى الوط�ي و 

مص�حة األطفال ب مقيدا�� التب�ي �ان  د��املالسلطات الوطنية أن حق  ھ �ان من املشروع واملعقول أن �عت�� أن

 . )42تبن��م (الفقرة  املحتمل

يصدر مكن أن ما �ان من املجن�ي بالتب�ي حكم أ تنفيذتنطبق مبادئ التب�ي ح�ى عندما ترغب األطراف ��  .293

 Negrepontis-Giannisisجيانيسيس ضد اليونان (-�ش�ل �حيح �� البلد الذي تنت�ي إليھ تلك األطراف (�غر�بونتيس

c. Grèce.( 

ا للمادة  ش�لت واحدوالد ي �� مجال التب�ي من طرف ون املد�ي ال����� القان ثغراتالرأت املحكمة أن  .294
ً
. 8ان��ا�

الوالد العازب لوالد الطبي�� باسم لقب ا، لم يكن هناك إطار تنظي�ي الستبدال ة طل��ادعياملقدمت  عندما

 ).53، الفقرة )Gözüm c. Turquie(غوزوم ضد تركيا ( يبالتب�

األطفال الذين  هؤالء مع عائليةإ�� حرما��م تماًما من حياة  ندع�املأطفال من قبل �� حال أدى إلغاء تب�ي  .295

فال ، الوالدين باألطفال املتبن�ن شمل هدف لّمِ اإللغاء ال رجعة فيھ وال يتناسب مع  و�ان�ع��مون تبن��م �انوا 

شرط األسا��ي الإذا �ان قائما ع��  م��رايمكن أن ي�ون ال ثنائية و إال �� ظروف است التدب�� تطبيق هذا يجب 

؛ يوها�سن ضد الن�و�ج 144)، الفقرة Ageyevy c. Russieالفض�� للطفل (أجييفي ضد روسيا ( ص�حةباملاملتعلق 
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)Johansen c. Norvège) ؛ س�وزاري وجيونتا ضد إيطاليا(Scozzari et Giunta c. Italie] ( ؛ 148]، الفقرة الغرفة الك��ى

 ).50)، الفقرة Zaieţ c. Roumanieزايد ضد رومانيا (

��حب طفل  ى]الغرفة الك�� [ )Paradiso et Campanelli c. Italie�علقت قضية "براديز�و و�امباني�� ضد إيطاليا" ( .296

�� ان��اك للقانون اإليطا�� �شأن التب�ي،  إليطاليةإحضاره إ�� األرا��ي ا مولود �� ا�خارج من أم بديلة تم

 –و�علقت وقائع القضية بمواضيع حساسة من الناحية األخالقية ). 215 (الفقرة للرعايةو�إيداعھ �� مؤسسة 

سلطة تتمتع �شأ��ا الدول األعضاء � –التب�ي، تكفل الدولة بالطفل، اإلنجاب بمساعدة طبية، تأج�� الرحم 

القضية  ودرستخلصت املحكمة �� هذه القضية إ�� عدم وجود حياة عائلية  ).194(الفقرة  ةواسع تقدير�ة

 ".ا�حياة ا�خاصة" من زاو�ة مفهوم

 

  األسر ا�حاضنة . خ

بالنظر إ�� ، الد��ممودع بحكم الواقع ب�ن والدين حاضن�ن وطفل  عائلية�ع��ف املحكمة بوجود حياة  يمكن أن .297

"مور��ي  والدور الذي يضطلع بھ ال�خص البالغ تجاه الطفل (انظر  لعالقاتوجودة امًعا  الوقت الذي يقضون 

الل��ام ل إ�� ان��اك املحكمة خلصتحيث )، 52-48)، الفقرات Moretti et Benedetti c. Italieو�ينيدي�ي ضد إيطاليا" (

خاص تب�ي ا�ال الدولة ع�� أساس أن الدعوى ال�ي رفعها املدعون، الذين التمسوا ف��ا تقالواقع ع�� عا اإليجا�ي

 يتم فحصها، لم ملدة خمسة أشهر وظل �� كنف أسر��م تحت كفال��م للطفل الذي ُوضع فوًرا �عد والدتھ

 Jolie et autres( "جو�� وآخرون ضد ب�جي�ا" انظر أيًضا ؛اختيار زوج�ن آخر�نو �عناية قبل إعالن تب�ي الطفل 

c. Belgique( ؛ و"ف.د. وآخرون رعاي��مب وا�لفأطفال حاضن�ن و  والدينالعالقة ب�ن  دراسة، قرار ال�جنة، �شأن

بإعادة طفل السلطات الوطنية  من قرار حاضنة، حيث اشتكت عائلة )V.D. and Others c. Russie( ضد روسيا"*

 الز�ارة). اية املو�لة إل��ا ورفض منحها حقو�إ��اء الوص، �لفت برعايتھ إ�� والديھ البيولوجي�ن

بطرق  ةوثائق ذات الصل�� االطالع عتقر�ر ما إذا �ان هناك حق �� طلب م��ا املحكمة أيًضا (عندما  قضت .298

(والذين تم وضعهم، عندما �انوا  د��املن �انوا �� وضعية ) أن األ�خاص الذي�� مؤسسة للرعاية طفلإيداع 

، �� تلقي املعلومات ال�ي لدى أسرة حاضنة) لد��م مص�حة أساسية، محمية بموجب االتفاقية، أطفاال

، )Gaskin c. Royaume-Uni(ملكة املتحدة غاسك�ن ضد امل(ت�و���م  يحتاجون إل��ا ملعرفة وفهم طفول��م وسنوات

 ).49الفقرة 

 

 وتكفل الدولة الوالديةالسلطة  . د

، )Johansen c. Norvège(يوها�سن ضد الن�و�ج ( طفلب العموميةالسلطات  تتكفلعندما  العائليةال تنت�ي ا�حياة  .299

مصطفي وأرماغان ضد ( والديھ �عد طالقأو  )58 الفقرة ،)Eriksson c. Suède(؛ إر�كسون ضد السو�د  52الفقرة

ض اغر أل  �حب طفل من حضانة والديھ،أن  وقد ثبت ).19الفقرة  ،)Mustafa et Armağan Akın c. Turquie(تركيا 

 2الفقرة  بموجبيجب ت��يره ، العائلية�� ممارسة ا�حق �� اح��ام ا�حياة  تدخال  ، �ش�لالدولة تكفل من قبلال

 ).60-58، الفقرات )Kutzner c. Allemagne(�وتزنر ضد أملانيا ( 8من املادة 

(ب.ب. وف.ب. ضد  طفلب التكفلتقييم ا�حاجة إ�� لواسعة  بصالحياتاملحكمة أن السلطات تتمتع  أقرت .300

؛ فوندرليش 64)، الفقرة Johansen c. Norvège؛ يوها�سن ضد الن�و�ج ( 47 ، الفقرة)B.B. et F.B. c. Allemagneأملانيا (

 ك، تجدر اإلشارة إ�� أن السلطات الوطنيةذل فضال عن ).47الفقرة  ،)Wunderlich c. Allemagneضد أملانيا (

)، Olsson c. Suède (no 2)) (2األ�خاص املعني�ن (أولسون ضد السو�د (رقم جميع �ستفيد من عالقات مباشرة مع 
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، من . و�� املقابلأو مباشرة �عد تنفيذها التكفلتداب��  �� الوقت الذي يتم فيھ التفك����  غالبا، )90 فقرةال

 الوالدين حقالضروري ممارسة رقابة أك�� صرامة ع�� القيود اإلضافية، مثل تلك ال�ي تفرضها السلطات ع�� 

ضد اململكة املتحدة . د. وأو. د. ؛ أ64 ، الفقرة]لغرفة الك��ى ا[ )Elsholz c. Allemagne�� الز�ارة (إلشولز ضد أملانيا (

)A.D. et O.D. c. Royaume-Uni(83 ، الفقرة.( 

 ع�� سهرت املحكمة �ش�ل رئي��ي، �� تر�ية األطفال البد�يللعقاب ت�ن تتعلقان باالستخدام امل���� �� قضي .301

صا�حهم وما إذا �انت ملاملطلو�ة حماية ا�لوالدين ضمنت ل، قد برم��ا، اتخاذ القرار تحديد ما إذا �انت عملية

تالباك وآخرون  ؛79، الفقرة )Wetjen et autres c. Allemagne(و�تجن وآخرون ضد أملانيا ( التداب�� املعتمدة متناسبة

 .53، الفقرة )Wunderlich c. Allemagne(؛ فوندرليش ضد أملانيا 92، الفقرة )Tlapak et autres c. Allemagne(ضد أملانيا 

ع�� ا�جوانب يجب أن يقتصر ، فقطأخ��  التفك�� فيھ كمالذالذي يجب الوالدية، �حب السلطة فإن ، لذلك

 هذا ا�خطرل املعرض�نوع�� األطفال  ،لمعاملة املهينةلالضرور�ة �ش�ل صارم ملنع أي خطر حقيقي وشيك 

 Tlapak et autres( ؛ تالباك وآخرون ضد أملانيا 84 ، الفقرة)Wetjen et autres c. Allemagne(و�تجن وآخرون ضد أملانيا (

c. Allemagne( األسباب ال�ي لم �سمح املحاكم الوطنية بالتفصيل �عرض ذلك، يجب أن  فضال عن). 97، الفقرة

آخر ينطوي ع�� أقل قدر من االن��اك �حقوق األسرة، من أجل حماية األطفال (و�تجن وآخرون ضد بأي حل 

، الفقرة )Tlapak et autres c. Allemagne(  ؛ تالباك وآخرون ضد أملانيا85الفقرة  )Wetjen et autres c. Allemagne(أملانيا 

 الوالدين قدرةالتأكد من  8�� املادة ضمنيا االل��امات اإلجرائية املنصوص عل��ا  عالوة ع�� ذلك، تفرض). 98

؛ تالباك وآخرون 80الفقرة  ،)Wetjen et autres c. Allemagne((و�تجن وآخرون ضد أملانيا  حججهم�ل  تقديمع�� 

ال�ي  االستنتاجاتهذه االل��امات أيًضا أن �ستند  وتقت��ي ).93 الفقرة، )Tlapak et autres c. Allemagne( ضد أملانيا

(و�تجن وآخرون ضد  ال ت�ون �عسفية أو غ�� معقولةأإ�� أساس وقائ�� �اٍف و  الوطنيةحاكم إل��ا امل تتوصل

" �� قضية "و�تجن وآخرون ضد أملانياالحظت املحكمة ، لذلك). 81الفقرة  ،)Wetjen et autres c. Allemagne(أملانيا 

)Wetjen et autres c. Allemagne ( ��أن  لتخلص إ��الوالدين واألطفال  تصر�حاتأن السلطات الوطنية اعتمدت ع

  .من املحتمل أن يتعرضوا لھ�ان وا للضرب أو �عرض األطفال

 التكفل إ�� عدم توافق�� حد ذا��ا  تقديرا��متقييما��م أو  يرتك��ا املهنيون ��ال�ي يحتمل أن خطاء ال تؤدي األ  .302

�قع ع�� عاتق و ). 48 ، الفقرة)B.B. et F.B. c. Allemagne(ب.ب. وف.ب. ضد أملانيا ( 8األطفال مع متطلبات املادة ب

 تب�ن أن�لما  تحميلها املسؤوليةبحماية األطفال وال يمكن  إل��ام، يةالسلطات، سواء �انت طبية أو اجتماع

باس��جاع خاطئة �انت  ،املهددة من قبل أفراد عائل��م ،طفالمخاوف حقيقية ومعقولة �شأن سالمة األ 

؛ أ.د. وأو.د. ضد اململكة 36)، الفقرة R.K. et A.K. c. Royaume-Uniاألحداث (ر.ك. وأ.ك. ضد اململكة املتحدة (

ذلك أنھ ال يمكن النظر �� القرارات املتخذة ع��  عنو���تب ). 84)، الفقرة A.D. et O.D. c. Royaume-Uniاملتحدة (

�� السلطات ع الوضعوحسب طر�قة عرض ذلك وضع السائد �� وقت اعتمادها لاملستوى الوط�ي إال �� ضوء ا

 ).48)، الفقرة B.B. et F.B. c. Allemagne(ب.ب. وف.ب. ضد أملانيا ( الوطنية آنذاك

خط��ة، وال�ي  بدنيةث إساءة بحدو  ءاتإدعا الوطنية، خلصت املحكمة أنھ عندما واجهت السلطات لذلك .303

(ب.ب.  بما فيھ الكفاية �ان م��را الوالديةاملؤقت للسلطة  ال�حب، فإن للوهلة األو�� ع�� األقل بدت موثوقة

قرار �� اإلجراءات الأن  اعت��ت املحكمة، ذلك ومع ).49)، الفقرة B.B. et F.B. c. Allemagne( وف.ب. ضد أملانيا

و�التا�� �عد بمثابة امل��رة سباب األ  ما يكفي من يتضمن مالدائم لتلك السلطة ل بال�حبأمر الذي الرئيسية 

 Wetjen et( "). و�� قضية "و�تجن وآخرون ضد أملانيا52-51، الفقرتان )ibidem( املرجع نفسھ( 8ان��اك للمادة 

autres c. Allemagne( ،األطفال  الذي واجهھواملنتظم  امل���� املحكمة أن خطر العقاب البد�ي اعت��ت 
َّ
ذا  ل سبباش�
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 ) (انظر أيًضا،78(الفقرة  الوالديةا�جزئي للسلطة  وال�حب إيداعهم �� مؤسسة للرعايةالتخاذ قرار  صلة

إذا �انت املحاكم  ونظرت املحكمة فيما ).91 ، الفقرة)Tlapak et autres c. Allemagne(  تالباك وآخرون ضد أملانيا

  أقامت الوطنية قد
ً
 عادال

ً
و�تجن وآخرون ضد أملانيا ( الفض�� ب�ن مصا�ح الوالدين ومصا�ح األطفال توازنا

)Wetjen et autres c. Allemagne( 85-79، الفقرات.( 

، خلصت املحكمة إ�� � نا��ئ أساًسا عن اعتبارات دينيةإ�� تمي�الوالدية �ستند �حب السلطة  �انعندما  .304

 فيما يتعلق، 36 الفقرة، )Hoffmann c. Autriche(هوفمان ضد النمسا ( 14 باالق��ان باملادة 8وجود ان��اك للمادة 

مر، ةدعياملمن ��حب حقوق الوالدين 
ُ
 طفل��ا).والد  طالقها من، �عد ��وه من شهود أل��ا �انتبھ  والذي أ

أن األم �سبب  ب�حة جيدة حديث الوالدة يتمتع رضيعالتكفل بأن قرار  املحكمة قضتعالوة ع�� ذلك، 

(هانزل�و�� ضد  غ�� متناسب اقرار ، �عت�� قبل املوعد الذي أو��ى بھ األطباء اختارت مغادرة املستشفى

أن ا�حرمان  اعت��ت املحكمة، ). و�� املقابل79الفقرة  ،)Hanzelkovi c. République tchèqueا�جمهور�ة التشيكية (

القسري لألطفال من والد��م ملدة ثالثة أسابيع �عد أن رفض  وال�حب الوالديةمن �عض جوانب السلطة 

دون  ندع�املب�ن مصا�ح األطفال الفض�� ومصا�ح  ناسًباتوازًنا مت حقق" ،آباؤهم �عناد إرسالهم إ�� املدرسة

 )، الفقرةWunderlich c. Allemagne" (فوندرليش ضد أملانيا (للسلطات الوطنية ةحاملمنو  السلطة التقدير�ةتجاوز 

57.( 

رعاية والديھ  عن ه قسرا، إ�عادل��بيتھ، �� حد ذاتھ� مالءمة بيئة أك� ال يمكن أن ي��ر إيواء طفل �� .305

تدخل �� حق الوالدين �� التمتع الذا هأن ي�ون من االتفاقية،  8بموجب املادة  ،يجبحيث  البيولوجي�ن؛

، ]الغرفة الك��ى [ )K. et T. c. Finlande" �سبب ظروف أخرى (ك. ت. ضد فنلندا (ضرورً�ا " مع طفلهما عائليةبحياة 

بتدب��  اإليداع �� دور اإليواءاالستعاضة عن تدب��  السلطات ف��ا قررت �عض القضايا ال�ي�� ). 173 الفقرة

اده الذي مف بدأامل، أخذت املحكمة �� االعتبار الوالدية وترخيص التب�يا�حرمان من السلطة  أي، صرامةأشد 

ت��يرها إال إذا �انت �ستند إ�� شرط إال �� ظروف استثنائية وال يمكن  التداب��مثل هذه ال يجب تطبيق  "أنھ

؛ 103و 96، و87-85الفقرات ،)S.S. c. Slovénie(ضد سلوفينيا . س.س( الفض�� للطفل" ص�حةبامل مرتبطأسا��ي 

أي �غي�� ��  ، �غض النظر عنيمكن أن ي��ر الوضع املا�� لألم ال و  ).66)، الفقرة Aune c. Norvègeأون ضد الن�و�ج (

، خلصت و�املثل ).92)، الفقرة R.M.S. c. Espagneم��ا (ر.م.س. ضد إسبانيا ( حضانة طفلها �حب، الظروف

قرارها فقط ع�� الصعو�ات املالية التخاذ ف��ا السلطات الوطنية  ارتكزتان��اك �� قضية  وجوداملحكمة إ�� 

، )Akinnibosun c. Italieاملساعدة االجتماعية ال�افية (أكينبوسوم ضد إيطاليا ( منحھ، دون للمد��واالجتماعية 

ا للمادة و�جلت املحكمة). 84-83الفقرتان 
ً
 Soares De Melo" (سواريس دو ميلو ضد ال���غال" �� قضية 8 ان��ا�

c. Portugal(مما �متبن� هشة، بمؤسسة للرعاية �� انتظار�عيش �� ظروف  �انتمرأة اأطفال  إيداع ، حيث تم ،

أي ان��اك  عدم وجودإ��  املحكمة ، خلصت). و�� املقابل123-118العائلية (الفقرات العالقات  انقطاعأدى إ�� 

ا ي تم تبن����ا (ال�طفلع��  الوالديةحقوق ا�من  ةعقلي ات�عا�ي من اضطراب �انتأم  انحرم�علقت بقضية �� 

الرغم من التداب�� ابن��ا ع�� رعاية  لقدر��ا ع��احتمال واق��  هنالك أي لم يكنالحًقا) ع�� أساس أنھ 

 ).104-103و 97فقرات )، الS.S. c. Slovénieيجابية ال�ي تم اعتمادها ملساعد��ا (س.س. ضد سلوفينيا (اإل 

 يجب اعتبار قرار  .306
ً
 مؤقتا

ً
و�جب أن ي�ون  بذلك،يجب �عليقھ حاملا �سمح الظروف التكفل من حيث املبدأ تدب��ا

الطفل (انظر، ع�� وجھ بالبيولوجي�ن من جديد  الوالدين : لم شملتنفيذ متسًقا مع الهدف ال��ائيللأي إجراء 

فرض االل��ام اإليجا�ي باتخاذ و�ُ  ).81الفقرة  ،)Olsson c. Suède (no 1)( )1أولسون ضد السو�د (رقم  ا�خصوص،

 و�قوة التكفلبداية ف��ة  ذ�سهيل لم شمل األسرة حاملا ي�ون ذلك ممكًنا ع�� السلطات املختصة من تداب�� �غية
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 .K. et Tة الفض�� للطفل (ك. وت. ضد فنلندا (�حاملص مراعاةًما مع واجب موازنتھ دائ، ولكن يجب م��ايدة

c. Finlande(] نعال بإ �علقت �� قضية 8للمادة  إ�� ان��اك املحكمة وخلصت). 178 ، الفقرة]الغرفة الك��ى 

قة ب�ن دون بذل �ل ا�جهود الالزمة ل�حفاظ ع�� العال ،لتب�يقابلون لة دعياملأن أطفال  الوطنيةالسلطات 

الز�ارة إ�� والدة أن رفض منح حق  واعت��ت ).58الفقرة  ،)S.H. c. Italieالوالدين والطفل (س. ه. ضد إيطاليا (

ل دعياملمن قبل والد  هااختطاف �سبب خطر ةتم إيداعها لدى أسرة حاضن ةطفل
َّ
لهذه املادة. وكما  ا�اان��ة، ش�

طرح( ةدعيامل، فإن خطر اختطاف الطفل من قبل والد أشارت املحكمة
ُ
مش�لة حماية الطفل) ال  و�التا��، ت

، )Jansen c. Norvège(يا�سن ضد الن�و�ج ( ا��طفلبع�� مسألة حق األم �� البقاء ع�� اتصال  �سمو ينب�� أن 

 ).104-103الفقرتان 

الوالدين والطفل  �عز�ز اللقاءات ب�نتنفيذ قرارات املحاكم ال�ي تميل من حيث املبدأ إ��  8�ش��ط املادة  .307

من غ�� املنطقي إتاحة إم�انية  لھولع .بطر�قة فعالة ومتسقة لم شملهم املحتملعالقا��م ��دف إعادة  لتجديد

والديھ  عن��ائي للطفل إ�� إ�عاد  بحكم الواقع إذا �انت النتيجة املعطاة لهذا القرار م��جمة لقاءات تنظيم أي

 ب�ن مصا�ح أن السلطات لم تق 8 املادة بموجباعت��ت املحكمة ، لذلك .البيولو��
ً
 عادال

ً
ة دعياملم توازنا

موقف وسلوك املوظف�ن �سبب ، وكذلك لإليداع �� مؤسسة للرعاية يد أجل أق��ىتحد، �سبب عدم وأطفالها

(س�وزاري وجيونتا ضد إيطاليا  والد��مو طفال إ�� انفصال ال رجعة فيھ ب�ن األ �ل ذلك أدى ، و اإليواء�� مركز 

)Scozzari et Giunta c. Italie(] 215و 181الفقرتان ، ]الغرفة الك��ى.( 

عقد  وجود تدب�� �اٍف اتخذتھ السلطات ��دفوعدم  ةدعياملطفل ب التكفل العاجلقررت املحكمة أن قرار  .308

 �ل ذلك ، ملحتملة �� وضعية األ�خاص املعني�نعالمات التحسن ا مراعاة دون ، ندع�املاجتماع لعائلة 
َّ
ل ش�

ا ل�حق �� اح��ام ا�ح
ً
وتقييد  للتكفل العاديأن القرارات الالحقة  اعت��ت املحكمة، ومع ذلك العائلية.ياة ان��ا�

، 174، 170، الفقرات ]الغرفة الك��ى [ )K. et T. c. Finlande(ك. ت. ضد فنلندا ( ان��اك تنطو ع�� أيالز�ارات لم 

 ).194و 179

   أخرى قات عائلية عال  .4

 اإلخوة واألخوات واألجداد . أ

؛ مصطفى 36الفقرة  ،)Moustaquim c. Belgique(مستقيم ضد ب�جي�ا ( خوةاإل  معأيًضا  العائليةا�حياة ت�ون  .309

 األعماموا�خاالت/ وكذلك ب�ن العمات )،19)، الفقرة Mustafa et Armağan Akın c. Turquieوأرمغان أك�ن ضد تركيا (

، ومع ذلك). 47-41الفقرات  ،)Boyle c. Royaume-Uni/األخت (بو�ل ضد اململكة املتحدة (خاأل  و�نات أبناءواألخوال و 

 ما تندرج العالقات الوثيقة ال�ي ال �ش�ل حياة 
ً
(زنامنس�ايا  ا�حياة ا�خاصة ضمن نطاق�ش�ل عام  عائليةعادة

 ف��ا). ةذ�ور امل االج��ادات القضائيةو  27الفقرة  ،)Znamenskaya c. Russieضد روسيا (

 جزء، جهة أخرى وأخوا��م، من  وإخوا��م وآبا��م،، جهةبالغ�ن، من أقرت املحكمة أن العالقة ب�ن أ�خاص  .310

مع والديھ أو إخوانھ أو �عيش  املع�ي البالغ ال�خصيكن لم  وإن، ح�ى 8العائلية ال�ي تحم��ا املادة من ا�حياة 

  وإنوح�ى  ،35الفقرة  ،)Boughanemi c. France(بوغان�ي ضد فر�سا ( أخواتھ
ً
 منفصال

ً
وعائلتھ �ان قد أسس من�ال

 Elد فر�سا (؛ البوجعيدي ض46-45و 35)، الفقرات Moustaquim c. Belgiqueا�خاصة (مستقيم ضد ب�جي�ا (

Boujaïdi c. France 33)، الفقرة.( 
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أن  �م، الذين يمك�ل العالقات ب�ن األقارب املقر��نع�� األق �شمل العائلةأن ا�حياة  ت املحكمةاعت��  .311

؛ 45)، الفقرة Marckx c. Belgiqueركس ضد ب�جي�ا (سبيل املثال ب�ن األجداد واألحفاد (ما، ع�� هام بدور  يضطلعوا

 ،قرار املحكمة)) )T.S. et J.J. c. Norvège؛ ت.س. وج.ج. ضد الن�و�ج (51)، الفقرة Bronda c. Italieبروندا ضد إيطاليا (

، �ع�ي قبل تر�طهم بأحفادهم ، أي اح��ام العالقة ال�يالعائلية لألجدادإن ا�حق �� اح��ام ا�حياة  ).23الفقرة 

) Kruškić c. Croatieع�� االتصال فيما بي��م (كروسكيش ضد كرواتيا (�ل ��يء ا�حق �� ا�حفاظ ع�� هذه العالقة 

 Mitovi c. “L’ex-République"جمهور�ة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة" ( ؛ ميتو�� ضد 111 الفقرة، (قرار املحكمة)

yougoslave de Macédonie”،( املحكمة أن االتصال ب�ن األجداد واألحفاد ي�ون عادة  �عت�� ، ومع ذلك). 58 الفقرة

لتقدير والدي  والدية، مما �ع�ي أنھ عادة ما يتم ترك ذلك االتصال�سلطة بموافقة ال�خص الذي يتمتع 

 ).112)، الفقرة Kruškić c. Croatie(كروسكيش ضد كرواتيا ( الطفل

القضايا املتعلقة بالعالقة  ع�� أيضا معا ھطفلو أحد الوالدين  أن �عيشالذي يؤكد ع�� أهمية بدأ ينطبق امل .312

 Manuello et Nevi؛ مانو�لو ونيفي ضد إيطاليا (101الفقرة  ،)L. c. Finlandeوأجداده (ل. ضد فنلندا (ب�ن طفل 

c. Italie غياب الوالدين الطبيع�نو). حفيد��م �� ز�ارةاألجداد  حق�شأن �عليق ، 59-58و 54)، الفقرات �� 

 ، من جهة، وأبناء و�نات/ا�خاالتوالعمات /األخوالب�ن األعمام ت�ون قائمةالروابط العائلية أن اعُت�� ، اتحديد

؛ جوسيوس وجوسيوفي�ي ضد 76و 4، الفقرتان )Butt c. Norvège(بوت ضد الن�و�ج ( من جهة أخرى ، األخ/األخت

 ما ت�ون العالقة ب�ن األجداد و ومع ذلك ).27، الفقرة )Jucius et Juciuvienė c. Lituanie(ليتوانيا 
ً
األحفاد ، عادة

العالقة ب�ن األجداد مبدئيا �ستد�� ، لذلك ودرجة مختلفت�ن.والعالقة ب�ن الوالدين واألطفال ذات طبيعة 

، ملحكمة)(قرار ا) Kruškić c. Croatie(كروسكيش ضد كرواتيا ( مستوى أد�ى من ا�حماية بحكم طبيع��ا واألحفاد

 Mitovi c. “L’ex-République yougoslave de؛ ميتو�� ضد "جمهور�ة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة" (110 الفقرة

Macédonie” 58)، الفقرة.( 

ا البالغون مع آبا��م أو ال�ي يحافظ عل�� ليةالعائأن العالقات  ة�ا القضائيأحدث اج��ادا� ��اعت��ت املحكمة  .313

ة بخالف الروابط ، إال إذا ثبت وجود عناصر إضافية من التبعيأقل من ا�حمايةتتمتع بقدر  أشقا��م وأخوا��م

 ،)Mokrani c. France؛ مقرا�ي ضد فر�سا (36لفقرة ا ،)Benhebba c. Franceالعاطفية العادية (بنحبة ضد فر�سا (

) Slivenko c. Lettonie؛ سليفن�و ضد التفيا (45الفقرة  ،)Onur c. Royaume-Uni؛ أنور ضد اململكة املتحدة (33الفقرة 

 ).32 ، الفقرة)A.H. Khan c. Royaume-Uni؛ أ. ه. خان ضد اململكة املتحدة (97الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [

 

 بذو�ھ تصال�ج�ن �� ا�حفاظ ع�� االحق  . ب

البقاء ع�� اتصال  �� ال�خص املعتقلإدارة ال�جن  �ساعد أن العائليةاح��ام ا�حياة من أجل من الضروري  .314

ضد بولندا ؛ �ور�وفس�ي 61)، الفقرة Messina c. Italie (no 2)) (2املقر�ة (مسينا ضد إيطاليا (رقم أسرتھ ب

)Kurkowski c. Pologne ؛ فينتمان ضد أوكرانيا (95)، الفقرةVintman c. Ukraine املحكمة أهمية  وتو�� ).78)، الفقرة

ال�ي �ش�� إ�� ،  (CPT)و العقو�ة الالإ�سانية أو املهينةة األورو�ية ملنع التعذيب واملعاملة أتوصيات ال�جنلكب��ة 

العزلة  آثارتعو�ض ب كفيلة ت�ون املدة "ينب�� أن  املق��حة لل�جناء الذين يقضون عقو�ات طو�لة األنظمةأن 

) Khoroshenko c. Russieروسيا ( " (خوروشن�و ضدبطر�قة إيجابية واستباقية عن املجتمع امل��تبة عن ا�حبس

 ).144، الفقرة ]الغرفة الك��ى [
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

لنظام �جن  املعتقل، ومراقبة هذه الز�ارات وإخضاع ل ا�حد من عدد الز�ارات العائليةن قبيالقيود م �عت��  .315

 8�حقوق املكفولة بموجب املادة �� ممارسة ال�خص املع�ي ل "تدخلبمثابة "ز�ارة خاصة لل مع�ن أو ل��تيبات

-193الفقرات  ،]الغرفة الك��ى [ )Mozer c. République de Moldova et Russieوروسيا ( مولدوفا (موز�ر ضد جمهور�ة 

اقية �سبب من االتف 34�� املادة  الواردباملع�ى �حية"  "أنھ ح�ى يد��، د��امل). ومع ذلك، يجب ع�� 195

يرغب  آباء أو أقاربأن لديھ  أن يثبت، ح لھ بتلق��االقيود القانونية املفروضة ع�� عدد الز�ارات العائلية املسمو 

(قرار ) Chernenko and Others c. Russieف��ة حبسھ (شرنن�و وآخرون ضد روسيا ( أثناء��م تصال االالبقاء ع��  ��

، (انظر، ع�� سبيل املثال 8من املادة  2الفقرة  بموجب" التدخل�جب ت��ير "و  .)47-46، الفقرتان املحكمة)

 Khoroshenkoضد روسيا" ( القرار الصادر �� قضية "خوروشن�و  �� الز�ارةبحقوق  ةاملتعلق االج��ادات القضائية

c. Russie( ] مدى ا�حياة من تلقي  ال�جناء املفروض ع��، حيث ُوصف ا�حظر 126-12الفقرات   ،]الغرفة الك��ى

 Mozer c. Républiqueوروسيا (  مولدوفاوموز�ر ضد جمهور�ة   ،148رات عائلية طو�لة ع�� أنھ ان��اك، الفقرة ز�ا

de Moldova et Russie( ] ال�جن ز�ارات تلقي��  معتقلع�� حق املفروضة قيود ال اعُت��ت، حيث ]الغرفة الك��ى �� 

"أو�االن ضد تركيا  قضيةو�علقت  ).196-193الفقرات ، 8 املادة من 2الفقرة  أ��ا تتعارض معع��  ھمن أقار�

املحكمة أن  واعت��ت .ل�جناء ا�خطر�ناملطبقة ع�� ااألنظمة األمنية املعززة ب )Öcalan c. Turquie (n° 2))" (2(رقم 

من  2لم تتجاوز ما هو، وفقا للمع�ى الوارد �� الفقرة  يةالعائل �� اح��ام حياتھ د��املالقيود املفروضة ع�� حق 

 الفقراتا�جنائية ( منع ا�جرائمو حماية النظام العام و  ة العامة،لسالمضروري �� مجتمع ديمقراطي ول، 8املادة 

 اضرور��ان  �ج�نلالز�ارة حقوق  أن القرار الذي يقيد ت املحكمةاعت��  باإلضافة إ�� ذلك، .)161-164

 Eneaآنذاك (إنيا ضد إيطاليا (نظام االحتجاز ا�خاص الذي �ان ساري املفعول  ضرورة بالنظر إ��، اناسبتوم

c. Italie] ( 135-131]، الفقرات الغرفة الك��ى.( 

  أقرب�جن  إ�� د��املاملحكمة أن رفض نقل  عالوة ع�� ذلك، اعت��ت .316
َّ
 8 ل ان��ا�ا للمادةمن من�ل والديھ ش�

؛ خودور�وفسكيي وليبيديف ضد روسيا 87-85)، الفقرات Rodzevillo c. Ukraine(رودز�فيلو ضد أوكرانيا (

)Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie قضية "بوليا�وفا وآخرون ضد روسيا" (�� ). 851-831)، الفقراتPolyakova et 

autres c. Russie( ،ضد الوط�ي، �� القانون �سبب عدم وجود ضمانات �افية 8دة للما خلصت املحكمة إ�� ان��اك ،

 ).116(الفقرة  للمعتقل�ناالن��ا�ات املحتملة �� التوزيع ا�جغرا�� 

واسعة �� املسائل املتعلقة ات تتمتع بصالحيالسلطات الوطنية  �انت إذا، ب�ن الدول  املعتقل�ن� سياق نقل � .317

ودزفيلو (ر  ، خاصة فيما يتعلق بتوزيع نزالء ال�جون فإن سلط��ا التقدير�ة ليست مطلقة، العقو�ات بتنفيذ

��  الدول.ب�ن  املعتقل�ن�� مسألة نقل املحكمة أيضا  وقضت ).83، الفقرة )Rodzevillo c. Ukraineضد أوكرانيا (

وهو مواطن تر�ي يق��ي عقو�ة  ،د��املاشت�ى  )،56 الفقرة)، Serce c. Roumanieقضية "س��ص ضد رومانيا" (

، من رفض سلطات ذلك البلد نقلھ إ�� دولة أخرى عضو �� مجلس ملدة ثمانية عشر عاًما �� رومانيا بال�جن

أن املحكمة  وع�� الرغم من .بالقرب من زوجتھ وأوالده أي تركيا، ح�ى يق��ي املدة املتبقية من العقو�ة، �اأورو 

�� اكتظاظ ال�جون باإلضافة إ��  العمل �شطة أو األ وا�عدام ال�حية املتدنية النظافة شروطخلصت إ�� أن 

 رومانيا، �ل ذلك 
ً
من االتفاقية ال  8أن املادة  اعت��ت �ا، فإ�3ا ل�حقوق املحمية بموجب املادة �ش�ل ان��ا�

 Palfreeman"بالفر�مان ضد بلغار�ا" ( �� قضية. املد�� ھب�ن الدول الذي قدم املعتقل�نتنطبق ع�� طلب نقل 

c. Bulgarie ((قرار املحكمة) ،� إ�� دولة غ�� عضو �� مجلس أورو�ا معتقلبرفض السلطات نقل  تعلقال�ي ،

ونظرت �� ) 36الفقرة ( ا�حق �� اختيار م�ان احتجازهم املعتقل�نال تمنح  �� أن االتفاقيةأشارت املحكمة إ
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

 املدان�نذات الصلة بنقل ال�جناء  األطراف ثنائية�� ضوء أح�ام املعاهدة  8ملادة تطبيق ا قابليةمسألة 

 ).36-33الفقرات (

 بحضور مراسيم دفن والديھ  ل�ج�ناملحكمة أن رفض السماح  قضت .318
َّ
 �� ممارسة ش�

ً
�� �حقھ  د��املل تدخال

��  خلصت ). و�� املقابل،39الفقرة  ،)Płoski c. Pologneاح��ام حياتھ ا�خاصة والعائلية (بلوس�ي ضد بولندا (

قامت السلطات القضائية  نأل  8أي ان��اك للمادة  عدم وجودإ��  )،Guimon c. Franceقضية "غيمون ضد فر�سا" (

جهة أخرى، السالمة ومن  ة �� اح��ام حيا��ا العائلية،دعياملحق  جهة، أي من بموازنة املصا�ح ع�� املحك

لطة السواعت��ت أن الدولة املد�� عل��ا لم تتجاوز  .ا�جنائية منع ا�جرائمو الدفاع عن النظام و ، العامة

 ).50 الفقرة�� هذا املجال ( اي تتمتع ���ال التقدير�ة

 

 ال�جرة والطرد  .5

ملساس بال��اما��ا بموجب ، بموجب مبدأ را�خ من مبادئ القانون الدو�� ودون اأكدت املحكمة أن الدولة .319

اليس و�لكندا�� (عبد العز�ز، �ابف��ا قامة اإلو �� أراض��ا إغ�� املواطن�ن �� مراقبة دخول لها ا�حق ، املعاهدات

 Boujlifa؛ بوجليفة ضد فر�سا (67الفقرة  ،)Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uniضد اململكة املتحدة (

c. France أو اإلقامة بلد مع�ن دخول أجن�ي �� �خص ا�حق ل، ال تضمن االتفاقية ). فضال عن ذلك42ة )، الفقر

أجن�ي باالستقرار �� بلدها (جونيس ضد �خص ملزمة بالسماح لالسلطات الوطنية  ھ. و�التا��، ليستفي

حق الدول  النتيجة الطبيعية امل��تبة ع��تت�خص و ). 103 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [ )Jeunesse c. Pays-Basهولندا (

وإجراءات  لعمليات املراقبةبا�خضوع  – القضية�� هذه  ةدعياملمثل  –األجانب  يل��م � أنال�جرة � مراقبة�� 

�� تلك  هم أو إقام��مدخولرفض  يؤمرون بذلك أو �� حال عندما أرا��ي الدولة املتعاقدة املعنية ال�جرة ومغادرة

��  8لمادة ، خلصت املحكمة إ�� ان��اك لومع ذلك). 100 ، الفقرة)ibidemاملرجع نفسھ ((�ش�ل �حيح  األرا��ي

 و  ،ا�خاصة �� اح��ام حياتھ د��املحق ا�حماية �السلطات  ف��ا توفر لم  قضية
ً
قابال أل��ا لم تضع إجراًء فعاال

، من أجل ملع�ي �� آجال معقولةطلب ال�جوء لل�خص ا دراسةجعل من املمكن يأن  �ان من شأنھ للوصول 

 ).46 ، الفقرة)B.A.C. c. Grèce(ب. أ. ��ي. ضد اليونان ( قدر اإلم�ان وضعية الهشةال تقليص مدة

 

 أطفال �� مراكز االحتجاز . أ

العائلية (ألسون ضد لضمان فعالية ا�حياة  اأساسي عنصرا�ش�ل واألطفال معا  تواجد الوالدين �ان إذا .320

 ا�حفاظ ع�� ا�خلية األسر�ةكن استنتاج أن ، فإنھ ال يم)59الفقرة  ،)Olsson c. Suède (no 1)) (1السو�د (رقم 

 Popov(بو�وف ضد فر�سا ( األسرة �� حال احتجاز ، ال سيما العائليةيضمن بالضرورة اح��ام ا�حق �� ا�حياة 

c. France(،  134الفقرة) ؛ بيستييفا وآخرون ضد بولنداBistieva et autres c. Pologne( يجب أن ي�ون  ).73، الفقرة

 مع الهدف الذي  االحتجاز تدب�� 
ً
، عندما يتعلق األمر �عائالت، يجب ع�� السلطات ؛السلطات تتوخاهمتناسبا

 ). واعت��ت140 ، الفقرة)ibidem(املرجع نفسھ ( للطفلالفض��  املص�حة �را�أن تلتناسب، بدأ اتقييمها مل عند

عناصر تبعث  ، �� غياب أيقاصر�ن مهاجر�ن مرافق�ناحتجاز إ�� دولة �ش�ل م���� أنھ عندما �جأت املحكمة 

�ان غ�� �� مركز مغلق خمسة عشر يوًما  ز الذي داماحتجإن اال ، فس��رب من السلطاتشك �� أن األسرة ال ع��

 وخلصت املحكمة ).148-147، الفقرتان )ibidem(املرجع نفسھ ( 8 املادةوتجاهل متناسب مع الهدف املنشود 
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

ملدة ثمانية عشر يوًما ��  هن االحتجاز اإلداري عائالت ر  قضيت�ن حيث ُوضعت��  8للمادة إ�� ان��اك أيًضا 

 الضرور�ة التداب�� املست�جلة �افةالسلطات  بينما لم تنفذ، القضية الثانية��  أيام األو�� و�سعة القضية

)، الفقرتان A.B. et autres c. France(أ.ب. وآخرون ضد فر�سا ( لفرار لخطر  لم يكن هنالك أيالطرد و بمر لتنفيذ األ 

 لم �عت�� املحكمة ،). و�� املقابل117-114)، الفقرات R.K. et autres c. France؛ ر.ك. وآخرون ضد فر�سا (155-156

 �نغ�� متناسب ،ثانيةقضية ��  أيام عشرةأسرة أخرى ملدة احتجاز و  قضيةملدة ثمانية أيام �� احتجاز عائلة 

 .R.C. et V.C(ضد فر�سا . ��ي. وف. ��ي.؛ ر97، الفقرة )A.M. et autres c. France(وآخرون ضد فر�سا . م.أ (انظر

c. France( 83، الفقرة.( 

 ُوضعت، تم تقديم الطلب من قبل عائلة )Bistieva et autres c. Pologneن ضد بولندا" (�قضية "بيستييفا وآخر ��  .321

�عد أن رفضت السلطات  د طردها من أملانيا حيث فرتخمسة أشهر وعشر�ن يوًما �ع�� مركز مغلق ملدة 

وإن �ان هنالك خطر أن تفلت تلك العائلة املحكمة أنھ ح�ى  قضت .)79ل�جوء (الفقرة لها ل طلب ل البولندية أو 

احتجاز األ�خاص املعني�ن يم أسباب �افية لت��ير تقد هذه األخ��ة أخلت بال��امها املتمثل ��، فإ��ا من السلطات

قبل السلطات من  واالست�جالمز�ًدا من السرعة  �نصر ااحتجاز الق و�قت��ي .)88طو�لة (الفقرة الف��ة ال هذهل

 ).87(الفقرة 

 األجن�يال�خص ، ال�جرة املفروضة ع�� قيودالإحباط محاوالت التحايل ع�� هاجس الدول بيجب أال يحرم  .322

و�يالنز�ال مايي�ا و�اني�ي ميتو�غا ضد ب�جي�ا م(بوضعھ  ، من ا�حماية املرتبطةامل�حوب بذو�ھ، غ�� القاصر

)Mubilanzila maieka et Kaniki Mitunga c. Belgique(، لالحتمال املحكمة �� هذه القضية أنھ نظًرا  واعت��ت ).81 الفقرة

، فإن احتجازها �� مركز مغلق للبالغ�ن لم السلطات الب�جيكية مراقبةة الثانية من دعيامل�رب الضعيف أن �

 ).83 الفقرة)، ibidem(املرجع نفسھ (  ضرورً�ا يكن

 

 لم شمل األسرة . ب

لدولة باح��ام عام بالنسبة ل ع�� أ��ا تنطوي ع�� ال��ام ،بمفردها 8، ال يمكن تفس�� املادة �� مجال ال�جرة .323

(جونيس ضد  تلك الدولة ع�� أرا��يشمل األسرة  بلملهم لبلد إقام��م والسماح  امل��وج�ن اختيار األزواج

 ،]الغرفة الك��ى [ )Biao c. Danemark(بياو ضد الدنمارك  ، 107الفقرة ،]الغرفة الك��ى [)Jeunesse c. Pays-Basهولندا (

ال��ام الدولة  نطاق، فإن ع�� حد سواءال�جرة العائلية و  با�حياةضية تتعلق ق عندما، ). ومع ذلك117الفقرة 

لأل�خاص املعني�ن واملص�حة ا�خاصة  بحسب الوضعيةيختلف  ع�� أراض��ابقبول أقارب األ�خاص املقيم�ن 

)، Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uniالعامة (عبد العز�ز، �اباليس و�لكندا�� ضد اململكة املتحدة (

)، الفقرة Ahmut c. Pays-Bas؛ أحمد ضد هولندا (38)، الفقرة Gül c. Suisse؛ غول ضد سويسرا (68-67الفقرتان 

؛ بريشا ضد 54)، الفقرة Osman c. Danemarkضد الدنمارك ( عثمان)؛ Sen c. Pays-Bas؛ سن ضد هولندا (63

 ).60)، الفقرة Berisha c. Suisseسويسرا (

�حياة ل ةفعلي إعاقة: التدب�� الذي ينطوي ع�� �ل�ي يجب مراعا��ا �� هذا السياق �� ما ي�عوامل اتت�خص ال .324

 تما إذا �ان ومعرفة، املعنية �� الدولة العضو ن األ�خاص املعنيو  ونطاق الروابط ال�ي يتوفر عل��ا، العائلية

األ�خاص املعني�ن  أحد�� بلد منشأ  من العيشاألسرة  تحول دون تمك�ن عل��ا هناك عقبات ال يمكن التغلب

ن��ا�ات قوان�ن ال ، سوابق بمراقبة ال�جرة (ع�� سبيل املثال، وما إذا �انت هناك أي عناصر تتعلق أو أك��

أرا��ي الدولة املعنية (رودريغ�� دا سيلفا االستبعاد من  ترجح كفةم العام النظاب مرتبطة ال�جرة) أو اعتبارات
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

؛ أجايي وآخرون ضد اململكة 39)، الفقرة Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Basوهوغكرامر ضد هولندا (

(قرار ) Solomon c. Pays-Bas؛ سولومون ضد هولندا ((قرار املحكمة)) Ajayi et autres c. Royaume-Uniاملتحدة (

 ).املحكمة)

األفراد املعنيون �علمون أن فيھ أت �� وقت �ان قد بد العائليةمعرفة ما إذا �انت ا�حياة  أيضا من ا�جدير  .325

االستقبال دولة العائلية �� استمرار هذه ا�حياة  طا�عا هشا ع�� تجاه قوان�ن ال�جرة ستضفي وضعية أحدهم

 Shebashov؛ شيباشوف ضد التفيا (املحكمة)(قرار ) Sarumi c. Royaume-Uni(سارومي ضد اململكة املتحدة (

c. Lettonie ((قرار املحكمة) إ�عاد أحد أفراد األسرة الذي ال يحمل تعارض يالوضع كذلك، ال عندما ي�ون ). و

(عبد العز�ز، �اباليس و�لكندا�� ضد  خاص إال �� ظروف استثنائية �ش�ل 8مع املادة  جنسية الدولة املضيفة

 Mitchell؛ ميتشل ضد اململكة املتحدة (68)، الفقرة Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uniاململكة املتحدة (

c. Royaume-Uni ((قرار املحكمة)أجايي وآخرون ضد اململكة املتحدة ؛ )Ajayi et autres c. Royaume-Uni ( قرار)

]؛ الغرفة الك��ى ) [Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas؛ رودريغ�� دا سيلفا وهوغكرامر ضد هولندا (املحكمة)

قضية "جونيس ضد  ، ��املثالع�� سبيل ). 138]، الفقرة الغرفة الك��ى ) [Biao c. Danemarkبياو ضد الدنمارك (

، أن ة لعوامل مختلفةتراكميبناء ع�� مقار�ة ، املحكمة قضت]، الغرفة الك��ى ) [Jeunesse c. Pays-Basهولندا" (

 شفافةت�ون يجب أن ن عملية لّم شمل األسرة ، وأيجب أن �عت�� استثنائية د��املالظروف املحيطة بقضية 

)، الفقرة Tanda-Muzinga c. Franceموز�نغا ضد فر�سا (-(تاندا تأخ�� ال م��ر لھ أي دون  تجري فاية وأن بما فيھ الك

82.( 

 

 والطردقرارات ال��حيل  . ت

النظر عما إذا �ان �خص  ا �غضأراض��ا موجود �� غ�� املواطن�ن وإقام��مدخول  مراقبةحق الدول �� ي�ون  .326

-Üner c. Paysجد مبكرة، أو ُولد هناك (أنور ضد هولندا (دخل البلد املضيف ك�خص بالغ أو �� سن قد أجن�ي 

Bas( ] قوان�ن أو لوائح تنص ع�� قد اعتمد اقدة عدد من الدول املتع وإذا �ان). 60-54الفقرات  ،]الغرفة الك��ى

سن أراض��ا أو الذين وصلوا إ�� أراض��ا �� باملولودين  وأ مدة طو�لةاملتواجدين ع�� أراض��ا منذ املهاجر�ن  أن

املطلق �� عدم الطرد ال  ، فإن هذا ا�حقة (ال�جل العد��)ا�جنائي سوابقهمع�� أساس  همطردال يمكن مبكرة 

مدة منذ مهاجر ب عندما يتعلق األمر، ). ومع ذلك55)، الفقرة ibidem(املرجع نفسھ ( 8من املادة يمكن أن ُ�ستمد 

أسباب قو�ة للغاية لت��ير  تقديم، من الضروري طفولتھ وشبابھ �� البلد املضيفأو �ل م معظ طو�لة ق��ى

ا�حياة العائلية  و�النظر إ��). 75، الفقرة ]الغرفة الك��ى ) [Maslov c. Autriche(د النمسا ماسلوف ض( الطرد

إ��  ال�خص املع�ي، اعت��ت املحكمة أن طرد 1999�� عام  واحدة تكب سوى جر�مة خط��ةأنھ لم ير و  للمد��

 منعھ طيلة حياتھ من العودة إ�� اليونان يا و ألبان
َّ
ا للمادة ش�

ً
)، Kolonja c. Grèce(�ولونجا ضد اليونان ( 8ل ان��ا�

)، Levakovic c. Danemark"لوفا�وفيتش ضد الدنمارك" ( �� قضيةخلصت املحكمة ، ). و�� املقابل58-57الفقرتان 

 عند بلوغھ سن الرشد ب��مة أدين�� قضية مهاجر ل�حياة ا�خاصة"  "عدم وجود أي ان��اك، إ�� 45-42الفقرات 

، والذي تھال أي عناصر تثبت تبعية تجاه والديھ أو إخوتھ وأخواو لديھ أطفال  ، ولم يكنارت�اب جرائم خط��ة

 قضية ما حدث �� ، ع�� عكسأنھ املحكمة وشددت .المتثال للقانون رغبة �� ا أي أن ليست لديھأظهر باستمرار 

(انظر  �جرائم ال�ي ارتك��ا عندما �ان مراهقاا ��إ د��املقرارها بطرد  عند اتخاذ السلطات �ستند، لم "ماسلوف"

 ).45-44الفقرت�ن  صع�� وجھ ا�خصو 
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

 الوطنيةاملحاكم  أن بماع�ي أنھ � السلطة التقدير�ة، أن ة عامة �� تحليلها لقضايا من هذا القبيلاملحكم ترا�� .327

املعمول ��ا عاي�� ، املة�ا القضائيالج��ادا�وأ��ا طبقت، وفًقا لالتفاقية و ، وحياد�عناية واستقاللية  الوقائعدرست 

 ب�ن امل ،حقوق اإل�سان�� مجال 
ً
 عادال

ً
فإنھ ال ، واملص�حة العامة للمد��صية صا�ح ال�خوأ��ا حققت توازنا

(خاصة  القضية ملوضوعتقييمها ا�خاص تقييم السلطات الوطنية املختصة باستبدال  يتع�ن ع�� املحكمة

 "ف��ا أن ُيثبتوحيدة لهذه القاعدة ا�حاالت ال�ي و�عت�� �استثناءات  .تقييمها للوقائع املتعلقة بمسألة التناسب)

ل ع�� سبي ).76)، الفقرة Ndidi c. Royaume-Uni(نديدي ضد اململكة املتحدة ( ��ا ت��ر عدم التقيد "جديةا أسباب

، االستعاضة عن نتائجها بنتائج املحاكم �شأن طرد مهاجر�ن مقيم�ن�� قضيت�ن رفضت املحكمة ، املثال

وأخذت  �عناية املصا�ح املتنافسةموازنة ب وقامت، للمدع�نأجرت دراسة شاملة للوضع ال�خ��ي ال�ي  ةالوطني

" معقولة �ش�ل وا�حو �عسفية  غ��  "استنتاجات ، وتوصلت إ��اي�� املحددة �� قانو��ا القضائي�ع�ن االعتبار املع

 Alam؛ عالم ضد الدنمارك (43، الفقرة (قرار املحكمة)) Hamesevic c. Danemark(هاموز�فيتش ضد الدنمارك (

c. Danemark ((قرار املحكمة) انظر، ع�� سبيل املقارنة ؛35، الفقرة، ) قضية "إي. م. ضد سويسراI.M. c. Suisse ،(

  تدب�� اإلعادة إال �ش�ل سط��). تناسب حيث لم تتم دراسة

، ال سيما خطورة الصعو�ات ال�ي من املحتمل أن يواجهها �مي�ًضا مص�حة األطفال ورفاهمة أياملحك ترا�� .328

البلد بالثقافية والعائلية و  اعيةقوة الروابط االجتم باإلضافة إ��، إليھ �� البلد الذي سيتم طرده د��املأطفال 

 Udeh؛ عدي ضد سويسرا (58الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [ )Üner c. Pays-Basالوجهة (أنور ضد هولندا (املضيف و�لد 

c. Suisse،(  52الفقرة .( 
َّ
األطفال الفض��  مص�حة، ينب�� مراعاة أنھ �� حال طرد أحد الوالديناملحكمة  رتوذك

 بلد املنشأ بة الناجمة عن عودة هذا الوالد إ��الصع الوضعية، ال سيما ح املعنيةاملصا� مختلف وازنةعند م

 ).118-117]، الفقرتان الغرفة الك��ى ) [Jeunesse c. Pays-Bas(جونيس ضد هولندا (

، للتبعيةوجود عناصر إضافية  ُيثبتبالغ�ن ما لم والدين وأطفال ب�ن  عائلية"اة "حي ، ال توجدال�جرة� مجال � .329

(قرار ) Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Basن�ي ودوفيي ضد هولندا (-العادية (�واكييالعاطفية  الروابطبخالف 

 .A.S(ضد سويسرا . س.؛ أ97الفقرة ،]الغرفة الك��ى [) Slivenko c. Lettonieتفيا (؛ (سليفن�و ضد الاملحكمة)

c. Suisse( ؛ لوفا�وفيتش ضد الدنمارك 49، الفقرة)Levakovic c. Danemark( يمكن ومع ذلك ).44و 35، الفقرتان ،

]). �ى الغرفة الك�) [Slivenko c. Lettonieمن منظور "ا�حياة ا�خاصة" (سليفن�و ضد التفيا (هذه الروابط  مراعاة

الروابط ال�ي أن ، �عد أسرهميؤسسوا لم بالغ�ن �علقت بأ�خاص أقرت املحكمة �� عدد من القضايا و 

 Maslovبمثابة حياة عائلية (ماسلوف ضد النمسا ( �عت�� أيضا املقر�ة�م �وغ��هم من أفراد أسر  بآبا��م تجمعهم

c. Autriche] ( 62]، الفقرة الغرفة الك��ى.( 

، فإن ك مزعوم ل�حياة ا�خاصة والعائليةع�� أساس ان��ا املع��ض عل��ااألجانب  �عمليات إ�عادفيما يتعلق  .330

ق اإلجراء سبل انتصافالفعالية ال تتطلب أن ي�ون لأل�خاص املعني�ن ا�حق ��  ِ
ّ
عل

ُ
بقوة القانون (دو سوزا  �

، عندما ت�ون هناك �� مجال ). ومع ذلك83، الفقرة ]الغرفة الك��ى [)De Souza Ribeiro c. Franceضد فر�سا ( ر�ب��و

ش�وى قابلة للدفاع مفادها أن عملية طرد �خص أجن�ي قد تنطوي ع�� خطر ان��اك حقھ �� اح��ام  ال�جرة

من االتفاقية أن توفر الدولة لل�خص املع�ي  8 باالق��ان باملادة 13ھ ا�خاصة والعائلية، �ش��ط املادة حيات

بما فيھ  ةمعمق دراسةقرار الطرد أو رفض منحھ تصر�ح اإلقامة، ول�حصول ع��  الستئناففرصة فعلية 

ية مختصة تقدم ضمانات �افية وفر ضمانات إجرائية مالئمة للمسائل ذات الصلة، من قبل هيئة وطنتالكفاية 

؛ النشيف ضد 132-122)، الفقرات M. et autres c. Bulgarieع�� استقاللي��ا وحيادها (م. وآخرون ضد بلغار�ا (

 ).133)، الفقرة Al-Nashif c. Bulgarieبلغار�ا (
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

زام املفروض ع�� اإلل�حق �� اح��ام ا�حياة ا�خاصة والعائلية �� قضية ان��اك ل وجود خلصت املحكمة إ�� .331

، حيث عاش لعدة إ�� أملانيا السفر ھ من منعمما �عدم ال��رب من العدالة ومصادرة جوازات سفره  د��امل

 ).76رة ، الفق)Kotiy c. Ukraineتيي ضد أوكرانيا (�انت تقيم عائلتھ (�و سنوات وحيث 

عالج الط�ي ش�وك �شأن توفر ال توجد، بينما مصاب بمرض خط�� إ�� بلده األص�� املق��حة ل�خص اإلعادةإن  .332

ا للماداملناسب �� ذلك البلد، من شأ��ا أن 
ً
 )Paposhvili c. Belgique(بابوشفي�� ضد ب�جي�ا ( 8ة �ش�ل ان��ا�

 ).226-221، الفقرات ]الغرفة الك��ى [

 

 اإلقامة تصار�ح . ث

��  ا�حق أ��ا تضمن ع�� هذا النحو  من االتفاقية، وال أي حكم آخر من أح�امها، ع�� 8املادة  تفس�� ال يمكن .333

 ،املع�ي �خصح ا�حل الذي تق��حھ السلطات للومع ذلك، يجب أن �سم .نوع مع�ن من تصر�ح اإلقامة

). ع�� 35 )، الفقرةB.A.C. c. Grèceة دون معيقات (ب.أ.��ي. ضد اليونان (يبممارسة حقھ �� ا�حياة ا�خاصة والعائل

أن يقيم �� أرا��ي الدولة املضيفة وأن بلل�خص الذي �ستفيد منھ  تصر�ح اإلقامة جھ ا�خصوص، إذا سمحو 

الستيفاء تدب��ا �افيا �ش�ل من حيث املبدأ  ھ، فإناح��ام ا�حياة ا�خاصة والعائلية يمارس بحر�ة حقھ ��

مدى  إلصدار حكم حول لقضائي ال تتمتع املحكمة باالختصاص ا ،القضاياو�� مثل هذه  .8متطلبات املادة 

 من 
ً
االختيار �� هذا املجال ضمن  ، حيث يقعآخرمالءمة منح ال�خص األجن�ي املع�ي وضًعا قانونًيا معيًنا بدال

 ).121)، الفقرة Hoti c. Croatieكرواتيا (ضد  هو�ينطاق التقدير السيادي للسلطات الوطنية (

 

  املصا�ح املادية  .6

، مصا�ح ماديةكذلك بل و  ؛ذات طا�ع اجتما�� أو أخال�� أو ثقا�� فحسبعالقات العائلية" ا�حياة " �شملال  .334

ألغلبية  الوط�يالنظام القانو�ي ��  للم��اث ةاملخصص ةالنفقة وامل�ان واجباتكما يت�ح �ش�ل خاص من 

، وكذلك ب�ن األحفاد واألجداد ،قوق امل��اث ب�ن األطفال واآلباءملحكمة أن حا أقرت لذلك، .الدول األعضاء

ا وثيًقا با�حياة 
ً
 Marckx(ماركس ضد ب�جي�ا ( 8املادة  ضمن نطاقتندرج  تجعلهالدرجة  العائليةترتبط ارتباط

c. Belgique(،  بال و�و�س��نو ضد آندورا؛ 52الفقرة )Pla et Puncernau c. Andorre( أن ، ال يمكن ومع ذلك). 26، الفقرة

هاس ضد ( متو���ور�ث ل�خص  ،بامل��اث ، ألغراض مرتبطةأن �ع��ف بھطفل �� حق  8من املادة  �ستخلص

 ).43 ، الفقرة)Haas c. Pays-Bas(هولندا 

�� املادة  الواردباملع�ى العائلية"  ل�حياة هااح��ام"بإظهار  سمح للدولة� ةعائلي إعانةرأت املحكمة أن تخصيص  .335

 ).28)، الفقرة Fawsie c. Grèceوزي ضد اليونان (هذه املادة (فتطبيق يندرج ضمن نطاق  ، فإنھو�التا�� 8

تعو�ض عن األضرار ال�ي �حقت املطالبة بال ينطبق ع��  العائليةأن مفهوم ا�حياة  ت املحكمة، اعت�� ومع ذلك .336

 ).قرار املحكمة)() Hofmann c. Allemagneضد أملانيا ((هوفمان  د��امل ةبطرف ثالث �عد وفاة خطيب

عندما يتعلق األمر، ع�� " ا�حياة ا�خاصة" أو" حرمة املن�ل " �ش�ل وثيق بحمايةأيضا  ترتبط "ا�حياة العائلية"و 

 )).Burlya et autres c. Ukraineخر�ب املمتل�ات (بورليا وآخرون ضد أوكرانيا (بتدم�� املنازل أو تسبيل املثال، 
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 ا�حق �� رفض اإلدالء �شهادة  .7

، إجبار �خص ع�� اإلدالء �شهادتھ ضد �خص آخر تر�طھ بھ دعوى جنائية، �� سياق محاولة السلطات .337

 �� ممارسة �ش�ل  العائلية،ا�حياة  أن تندرج ضمنكن عالقة يم
ً
تھ "حيا حقھ �� اح��امال�خص املع�ي �تدخال

كر�زفيشيوس ضد  ؛52 الفقرة ،]الغرفة الك��ى [)Van der Heijden c. Pays-Basالعائلية" (فان در هايدن ضد هولندا (

ن  الشهادةا�حق �� رفض اإلدالء بإن  ).51)، الفقرة Kryževičius c. Lituanieتوانيا (لي ِ
ّ
من  أل�خاص املعني�نايمك

��ا �عر�ض إذا �ان عل��م االختيار ب�ن اإلدالء �شهادة صادقة من شأ عضلة األخالقية ال�ي قد يواجهون امل تجنب

ا�حفاظ ع�� من أجل  شهادة زور تقديم شهادة مش�وك ف��ا أو ح�ى��ن ، و بھ ل�خطراملشتبھ ال�خص بعالق��م 

). لهذا السبب، 65]، الفقرة الغرفة الك��ى ) [Van der Heijden c. Pays-Bas(فان در هايدن ضد هولندا ( هذه العالقة

، ولكن ال يمكن تطبيقھ ع�� األدلة املادية يما يتعلق باألدلة الشفو�ة (الشهادة)إال ف ال يمكن ت��ير هذا اإللزام

 ).35 ، الفقرةرار املحكمة)ق( )Caruana c. Malte(�اروانا ضد مالطا ( ال�خصاملوجودة �ش�ل مستقل عن إرادة 

يمكن  ،و�التا�� .مد�ي عادي ذي مص�حة عامة أداء واجبإعفاء من  بمثابةالشهادة اإلدالء با�حق �� عدم ُ�َعد  .338

الذين فئات األ�خاص  تحديد ، وال يوجد ما يمنعش�ليةلشروط ومتطلبات  عند االع��اف ��ذا ا�حق، إخضاعھ

، جهةمن فست�ن، وهما حق ع�� مص�حت�ن عامت�ن متناا�ذا �نطوي هيمك��م االستفادة من هذا اإلعفاء. و 

الدولة (فان در من تدخل  العائلية، حماية ا�حياة جهة أخرى ، ومن رتك�ي ا�جرائم ا�خط��ةمل ةقضائيال تا�عةامل

 ).67و 62]، الفقرتان الغرفة الك��ى ) [Van der Heijden c. Pays-Basهايدن ضد هولندا (

 يمكن االستفادة من اإلعفاء ع�� األ�خاص الذين حصراملحكمة أنھ من املقبول  أقرت، ع�� سبيل املثال .339

(دون  امل�جلة ب�ن �خص�ن والعالقة�� الزواج وتقييدها �ش�ل موضو��  بھصال��م مع املشتبھ  التحقق من

الفقرتان  ،]الغرفة الك��ى [) Van der Heijden c. Pays-Basئمة (فان در هايدن ضد هولندا (تمتد إ�� العالقات الداأن 

دعوى شهادة �� دالء �زوج باإل لزام ) بإKryževičius c. Lituanie" (كر�زفيشيوس ضد ليتوانياو�علقت قضية " ).67-68

 الوط�يعليھ �� القانون  االشهادة منصوص". و�ان اإلعفاء من تقديم شاهًدا خاًصا "�انت زوجتھحيث جنائية 

، اعت��ت املحكمة أن ومع ذلك". الشاهد ا�خاص "دليس ألفراو ، "م��م" أو "مشتبھ بھ"�خص  فقط ألفراد أسرة

 ضد موجهةوكأ��ا ا�جنائية  الدعوى  عت��تل بھفيھ الكفاية من وضع املشتبھ  ر�ب بما" قهد ا�خاصلشاا"وضع 

ال�ي ا�جنائية  الدعوى لرفضھ اإلدالء �شهادتھ ��  د��امل، فإن فرض عقو�ة ع�� ونتيجة لذلك .د��املزوجة 

 طرفا ف��ا كمشتبھ بھ  زوجتھ �انت
َّ
ا �حق ش�

ً
 لذلك،). 51العائلية" (الفقرة تھ حيا "�� اح��ام د��املل ان��ا�

 ).69و 65(الفقرتان  القضية�� هذه  8�� رفض اإلدالء �شهادتھ مخالًفا للمادة  د��امل حقاالع��اف بعدم  �� اعتُ 
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IV.   16املن�ل 

 عموميات . أ

 املن�ل"" نطاق مفهوم  .1

رمينيا الوط�ي (ش��اغوف وآخرون ضد أالقانون بتوصيفات  غ�� ره�ن مستقال امفهوم املن�ل مفهوم �عد  .340

)Chiragov et autres c. Arménie( ] ��السؤال حول ما إذا �ان  ع�� جابةاإل ، فإن و�التا��). 206الفقرة ، ى]الغرفة الك

ال سيما ف الواقعية، ، �عتمد ع�� الظرو 8من املادة  1 باملع�ى املشمول بحماية الفقرة، "من�ال"املسكن �ش�ل

 ، الفقرة)Winterstein et autres c. France(و�ن��شتاين وآخرون ضد فر�سا ( م�ان مع�نبوجود روابط �افية ومستمرة 

�و�ي�ا ضد -؛ ماك�اي 36 ، الفقرة)Prokopovitch c. Russie؛ برو�و�وفيتش ضد روسيا (واملراجع املذ�ورة ؛141

"ش��اغوف وآخرون ضد أرمينيا"  ، انظر ترحيل قسري  �� حال )؛(قرار املحكمة)) McKay-Kopecka c. Pologneبولندا (

)Chiragov et autres c. Arménie( ] 207-206الفقرتان  ،]الغرفة الك��ى ) وسارغسيان ضد أذر�يجانSargsyan 

c. Azerbaïdjan] ( لمةعت�� �، إلضافة إ�� ذلكبا ).260]، الفقرة الغرفة الك��ى� "home"  الن�خة اإلنجل��ية من ��

لھ " domicile" ةالفر�سي�� اللغة  املصط�ح املطابق صارم ألندقيق و  تفس��ه �ش�ل يمكنال  امصط�ح 8املادة 

 (ناهيك عن املقابالت املصط�حية لهذه ال�لمة �� اللغة العر�ية وال�ي �شمل "البيت"، "املن�ل"، أوسع داللة

 ).30)، الفقرة Niemietz c. Allemagne(نييمي�� ضد أملانيا ( "املسكن"، "الدار"...)

 �� ملكيةمن�ل  اإلقامة �� ه. و�مكن أن �شملستأجر أو ��خص يملكھ الع�� العقار الذي املن�ل"  "ال يقتصر .341

 Menteş et autres(منتيس وآخرون ضد تركيا ( �ل عام منلف��ات طو�لة  اإلقامة متدو أحد األقارب عندما 

c. Turquie بوك�� ضد ( �ش�ل قانو�ي ي�ون ف��ا االستقرار ع�� املساكن ال�ي " املن�ل ). وال يقتصر "73)، الفقرة

ال �خص �عيش �� شقة  أي أن يحتج بھيمكن حيث ، )54، الفقرة )Buckley c. Royaume-Uni(اململكة املتحدة 

ع��  أيضاينطبق  وقد). 36الفقرة ،)Prokopovitch c. Russie(برو�و�وفيتش ضد روسيا ( باسمھ هاإيجار ي�ون عقد 

حق الشاغل بموجب القانون  ةان��ت صالحي إذا، ح�ى بصفتھ مستأجرا د��املاالجتما�� الذي �شغلھ  السكن

عدة امل�ان منذ  يحتلإذا �ان )، أو 46)، الفقرة McCann c. Royaume-Uniالوط�ي (ماك�ان ضد اململكة املتحدة (

 ).36، الفقرة )Brežec c. Croatie(بر�ز�ك ضد كرواتيا ( سنوات

وغ��ها من املساكن  املقطورات، ويشمل، من ب�ن أمور أخرى  ع�� املساكن التقليدية" املن�ل "ال يقتصر  .342

ويشمل ). 74-71، الفقرات ]الغرفة الك��ى ) [Chapman c. Royaume-Uni(ابمان ضد اململكة املتحدة �ش( املتحركة

 هذا االحتالل بموجب القانون الوط�ي قانونية�غض النظر عن  أرا��ياأل�واخ أو البنغالت املقامة ع�� 

؛ يوردانوفا وآخرون ضد بلغار�ا  141 ، الفقرة)Winterstein et autres c. France(ون ضد فر�سا و�ن��شتاين وآخر (

)Yordanova et autres c. Bulgarie(ال�خص بامل�ان الذي �شغلھ �ش�ل عالقة ع�� الرغم من أن ). 103 قرة، الف

 املساكنأيًضا ع��  8 املادة يمكن أن تنطبق، بمسكنھ الرئي��ي مقارنة �عالقتھفقط قد ت�ون أضعف ظر�� 

؛ 34-32، الفقرات )Demades c. Turquie(ديماد�س ضد تركيا املخصصة لقضاء اإلجازات (بيوت الأو  الثانو�ة

، الفقرات )Sagan c. Ukraine( ؛ ساغان ضد أوكرانياقرار املحكمة)() Fägerskiöld c. Suède(فاغرسكيولد ضد السو�د 

51-54.( 

 انظر أيضا الفصل حول املسائل البيئية. 16
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حرة مهنة  ل�خص يمارسأو مكتب  �� شركة مكتب، مثل �خص طبي��عمل  م�انفهوم ليشمل يمتد هذا امل .343

 أو )،31-29)، الفقرات Niemietz c. Allemagne؛ نييميي�� ضد أملانيا (31الفقرة  ،)Buck c. Allemagne(بوك ضد أملانيا (

 .Saint-Paul Luxembourg S.Aبول لوكسمبورغ شركة مجهولة االسم ضد لوكسومبورغ (-جر�دة (سانت مقر 

c. Luxembourg(،  37الفقرة) أو مكتب التوثيق (بو�و�� ضد بلغار�ا ،(Popovi c. Bulgarie أو مكتب ) 103)، الفقرة

أو  مقر شركةأيًضا ع��  املفهوم �نطبقو  ).(قرار املحكمة)) Steeg c. Allemagne(ستيغ ضد أملانيا ( ��أستاذ جام

 Société Colas Est et autres(شركة �والس إست وآخرون ضد فر�سا ( التا�عة لهاأو املبا�ي التجار�ة األخرى  فروعها

c. France( دودة لألدو�ة وآخرون ضد اململكة املتحدة نت املحشركة ِك  ؛41، الفقرة)Kent Pharmaceuticals Limited et 

autres c. Royaume-Uni ()(قرار املحكمة.( 

عت�� أماكن التدر�ب ، ال �ستبعد املحكمة أنعالوة ع�� ذلك .344
ُ
مسابقات،  ر�اضية أو وال�ي تحتضن فعاليات  �

باملع�ى من�ل"  "بمثابة، ملمارسة هذه األ�شطة نتقال إ�� أماكن أخرى اال  �� فندق �� حال ، مثل غرفة�اا�حقوم�

) وآخرون ضد فر�سا FNASS(االتحاد الوط�ي �جمعيات ونقابات الر�اضي�ن ( من االتفاقية 8�� املادة  الوارد

)Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) et autres c. France 158)، الفقرة.( 

" (جمعية من�ل  "أقرت أن مقر جمعية اشتكت من تداب�� املراقبة �عت�� بمثابة ع�� الرغم من أن املحكمة .345

 Association pour l’intégration européenne et les droits deد بلغار�ا (الت�امل األورو�ي وحقوق اإل�سان وإكيمدييف ض

l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie( ،هامن�لحرمة �� اح��ام  ها�حقأ��ا �حية ان��اك  أن تد�� �ايمك�جمعية ال ا� فإن 

 )).Asselbourg et autres c. Luxembourgث (أسلبورغ وآخرون ضد لوكسمبورغ (تلو �سبب ال

 هذه املادة ، ال تنطبق. و�الفعل8ال�ي توفرها املادة  حمايةا� توسيع نطاقوضعت املحكمة �عض القيود ع��  .346

لواز�دو ضد تركيا ( املع�ي ينحدر م��ا ال�خصال�ي عينة املنطقة امل ��وال  ما أرضع��  ع�� نية بناء من�ل 

)Loizidou c. Turquie(،  عدة لالستخدام داخل بناية ممش��كة غرفة الغسيل، و�� ملكية  ع��وال  ؛)66الفقرة

 Hartung(هارتو�غ ضد فر�سا ( غرفة اس��احة فنان ؛45 الفقرة، )Chelu c. Roumanie(ومانيا الظر�� (شيلو ضد ر 

c. France ()(سمح بممارس��ا (ع�� سبيل املثالر�اضة أو  املالك داخلهايمارس  ال�ي األرا��ي أو ؛)قرار املحكمة� ،

 ؛45، الفقرة قرار املحكمة)( )Friend et autres c. Royaume-Uni"فر�ند وآخرون ضد املم�لة املتحدة" ( ،ال��ي  الصيد

مهنية ملطاحن أو املخابز أو املستودعات املستخدمة حصرً�ا ألغراض ، مثل اواملعدات الصناعيةاملبا�ي ال ع�� و 

لوفوو وفييون ضد فر�سا ( تأوي املاشيةأو املبا�ي ال�ي ) 131، الفقرة )Khamidov c. Russie((خاميدوف ضد روسيا 

)Leveau et Fillon c. France ()(قرار املحكمة.( 

بًدا أو بال�اد أو لم أ من�لھ" بينما أنھ لم �شغل ذلك امل�ان "بم�ان باعتباره يحتج مد��، عندما فضال عن ذلك .347

املادة  بموجبأي �ساؤل  ال تث��ة لدرج اضعيفقد ي�ون امل�ان  ما ير�طھ بذلك، فإن �عد �شغلھ منذ ف��ة طو�لة

ا ملموًسا  ملك مع�نال �ش�ل إم�انية وراثة ). و 54)، الفقرة Andreou Papi c. Turquie(أندر�و با�ي ضد تركيا ( 8
ً
رابط

ل "من�ال" ھ�افًيا الستنتاج أن ِ
ّ
، (قرار املحكمة)) Demopoulos et autres c. Turquieركيا ((دمو�ولوس وآخرون ضد ت �ش�

مسكن (س��ونجاك ا�حق �� شراء  8املادة  التضمن، عالوة ع�� ذلك ).137- 136 انت]، الفقر الغرفة الك��ى [

لسلطات ال��اًما عاًما باح��ام تفرض ع�� ا ) وال (قرار املحكمة)) Strunjak et autres c. Croatieوآخرون ضد كرواتيا (

ال ). و 61الفقرة  ،)Mengesha Kimfe c. Suisseملن�لهم املش��ك (منغشا كيمف ضد سويسرا (ن األزواج امل��وج�اختيار 

(قرار ) Ward c. Royaume-Uni(وارد ضد اململكة املتحدة ( �حق �� ا�حصول ع�� سكنأيًضا ا 8تضمن املادة 

مرتبطة  دراسة قضيةو�حوز ). (قرار املحكمة)) Codona c. Royaume-Uni؛ �ودونا ضد اململكة املتحدة (حكمة)امل
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ا�حياة ا�خاصة" (خديجة إسماعيلوفا ضد " بحماية املرتبطةاملتطلبات  زاو�ة�خص من تسلل إ�� من�ل ب

 ).107)، الفقرة Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjanأذر�يجان (

 التدخل"" أمثلة ع�� أش�ال  .2

 حرمة املن�ل، نذكر ما ي��:�� ممارسة ا�حق �� اح��ام  املمكنة أش�ال "التدخل" من ب�ن .348

 س�جوك وأسكر ضد تركيا ( التدم�� املتعمد للمن�ل من قبل السلطات)Selçuk et Asker c. Turquie( الفقرة ،

؛ منتس وآخرون 88، الفقرة ]الغرفة الك��ى ) [Akdivar et autres c. Turquie(؛ أكديفار وآخرون ضد تركيا 86

) Aboufadda c. France(أبوفضة ضد فر�سا (أو مصادرتھ ) 73، الفقرة )Menteş et autres c. Turquie(ضد تركيا 

 ؛)قرار املحكمة)(

  من�لهم (ق��ص ضد تركيا (إ��  نازح�نأ�خاص السماح �عودة رفضChypre c. Turquie] ( الغرفة الك��ى ،[

 ؛8 مادة" لل��ا�ا متواصالان" ش�لوالذي يمكن أن �، )174الفقرة 

 نواك وآخرون ضد أملانيا ( نقل س�ان قر�ة بقرار من السلطات)Noack et autres c. Allemagne () قرار

  ؛)املحكمة)

  غولسانو�� ضد بلغار�ا (( دخول الشرطة إ�� املن�لGutsanovi c. Bulgarie وتفتيشھ (مورري  )217)، الفقرة

 ؛86الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [ )Murray c. Royaume-Uniضد اململكة املتحدة (

  شابل ضد اململكة املتحدة ( وا�حجز التفتيشعمليات�)Chappell c. Royaume-Uni( ؛ فونك 51-50، الفقرتان

بول لوكسمبورغ -سانت( مع الشرطة د��املعاون ح�ى عندما يت) 48، الفقرة )Funke c. France(سا ضد فر�

عندما  أو )38)، الفقرة Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Luxembourg( شركة مجهولة االسم ضد لوكسومبورغ

 ؛)Buck c. Allemagne(بوك ضد أملانيا ( طرف ثالث ارتكبت من قبل ة ال�ي أدت إ�� التفتيشم�ا�جر  ت�ون 

 خاميدوف ضد روسيا ( االحتالل أو ا�حرمان)Khamidov c. Russie(أورليك ( أو الطرد من املن�ل ) 138 ، الفقرة

، بما �� ذلك أمر الطرد الذي لم يتم تنفيذه �� واملراجع املذ�ورة) 56 الفقرة، )Orlić c. Croatie(ضد كرواتيا 

 ).Ćosić c. Croatieوسيك ضد كرواتيا (؛ �91)، الفقرة Gladysheva c. Russieة (غالد�شفا ضد روسيا (املمارس

     :هنالكل" أيضا، ومن ب�ن أش�ال "التدخ .349

 كرال وآخرون ضد سلوفينيا -برغر( تعديالت ع�� شروط عقد اإليجارال)Berger-Krall et autres c. Slovénie( ،

 ؛)264الفقرة 

  سليفن�و ضد التفيا( ن�لھ �سبب تدب�� الطرد من اإلقليممل ال�خصفقدان )Slivenko c. Lettonie(] الغرفة

   ؛)96 ، الفقرة]الك��ى 

  واحد (هود وعبدي ضد  تحت سقف حياة عائلية مًعاعيش منع زوج�ن، �سبب قوان�ن ال�جرة، من

   ؛)43الفقرة  ،)Hode et Abdi c. Royaume-Uniاململكة املتحدة (

  شأن ال��يئة العقار�ة (بوك�� ضد اململكة املتحدة (قرارات�Buckley c. Royaume-Uni ؛)60)، الفقرة   

  نزع امللكية (هوارد ضد اململكة املتحدة (أوامرHoward c. Royaume-Uni ،( املوجھ إ�� قرار ال�جنة) واألمر

الرسن  ھخوادمها (ب��ن مخزنة ع��لن�خ بيانات  مرافقهاإ��  بالولوجشر�ات بالسماح ملفت��ي الضرائب 

 ؛)106 الفقرة )،Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvègeالقابضة وآخرون ضد الن�و�ج (
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  و�ن��شتاين ( بنغالت �ش�ل غ�� قانو�ي منذ سنواتأو أ�واخ أو  استقرت ف��ا مقطوراتأرض أمر إخالء

أو مساكن مؤقتة بدون ترخيص ) 143 الفقرة، )Winterstein et autres c. France(وآخرون ضد فر�سا 

 ).104الفقرة  ،)Yordanova et autres c. Bulgarie(يوردانوفا وآخرون ضد بلغار�ا (

  ر (بورليا وآخرون ضد أوكرانيا (معادية لل�ج�سبب �جوم تحركھ مشاعر  املن�ل �غي�� ضرورةBurlya et 

autres c. Ukraine ؛)166)، الفقرة   

 بابيلونوفا ضد سلوفاكيا ( الدائمةاملنازل  ذف اسمھ من �جلعدم قدرة �خص ع�� ح)Babylonová 

c. Slovaquie( ؛)52، الفقرة   

 مقابل شغل غ�� مصرح بھ ع�� �خص غرامة فرض و  ترخيص للسكن �� املن�ل ا�حصول ع��  ضرورة

 ).47)، الفقرة Gillow c. Royaume-Uniململكة املتحدة (لعقار يملكھ (جيلو ضد ا

 منازلهم نزاع إ�� �� سياق نازح�ن  �عذر عودةاملحكمة أن  عالوة ع�� ذلك، اعت��ت
َّ
 ل "ش�

ً
�� ممارسة " تدخال

 ،]الغرفة الك��ى [ )Chiragov et autres c. Arménie(يا ش��اغوف وآخرون ضد أرمين( 8حقوقهم بموجب املادة 

 .)260الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [) Sargsyan c. Azerbaïdjan(سرغسيان ضد أذر�يجان  ؛ 207الفقرة

غ��  حتمل أنھيُ �ش�ل  ةدعياملجار  قام ��ا بناءبناء أو إعادة  عملية ال يمكن اعتبار، وع�� العكس من ذلك .350

وح�ى يتس�ى تطبيق هذه . 8ادة ة �حقوقها بموجب املدعياملإلثبات وجود تدخل �� ممارسة  �اف كأساسقانو�ي 

للتأث��، إ��  كب��اا�جار �ان  الذي قام بھ بناءلااإلزعاج الناجم عن  ، يجب أن ت�ون املحكمة مقتنعة بأناملادة

) Cherkun c. Ukraine(شر�ون ضد أوكرانيا ( حيا��ا ا�خاصة والعائلية وجودةن�لها ى بمدعيامل، ع�� تمتع حد �اف

 ).80-77، الفقرات قرار املحكمة)(

 

 �ةالسلطة التقدير   .3

خيارات وم��تبة عن  العديد من العوامل املحليةت�ون رهينة ببما أن القضايا املطروحة �� هذا املجال قد  .351

 سلطة تقدير�ة�، تتمتع، من حيث املبدأ، فإن الدول املتعاقدة الر�فيةالقرو�ة/ومخططات التنمية ا�حضر�ة و 

 ملحكمةومع ذلك، تبقى ا). قرار املحكمة)() Noack et autres c. Allemagne(نواك وآخرون ضد أملانيا ( ةموسع

-Chapman c. Royaume�� تقديرها (�شابمان ضد اململكة املتحدة ( ترتك��ا الدول  ال�ي خطاءاأل ج استنتال  مختصة

Uni( ] دون إثارة مش�لة أن ين��ك حرمة املن�ل  تنفيذ هذه ا�خياراتل و�مكن). 92 ، الفقرة]الغرفة الك��ى ،

 Noack et(شروط معينة واتخاذ تداب�� مصاحبة (نواك وآخرون ضد أملانيا  ، شر�طة استيفاءاالتفاقية بموجب

autres c. Allemagne ()(ال�ي �شملها ، ا�حميمية، فإن أهمية ا�حقوق األساسية، وح�ى ومع ذلك). قرار املحكمة

للسلطات الوطنية (�ونورز ضد اململكة  ةامل��وك السلطة التقدير�ة�سبًيا  ، تقلص8ا�حماية بموجب املادة 

 ).82 ، الفقرة)Connors c. Royaume-Uniاملتحدة (

 

 كناسامل . ب

-Chapman c. Royaumeا �� السكن (�شابمان ضد اململكة املتحدة (منح حقع�� أ��ا ت 8 املادةال يمكن تفس��  .352

Uni( ] غر�ب ضد هولندا ( العيش �� م�ان مع�ن ا ��حق أ��ا تكرس أو) 99 الفقرة ،]الغرفة الك��ى)Garib c. Pays-
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Bas] ( فضاء مادين�ل ع�� أنھ مجرد حق �� حرمة املاح��ام  ُينظر إ�� ا�حق �� وال ). 141، الفقرة ]الغرفة الك��ى ،

يتع�ن ع�� السلطات تداب�� ينطوي ذلك ع��  وقد .وسكينة بل أيًضا كحق �� التمتع بذلك الفضاء ب�ل هدوء

)، الفقرات Cvijetić c. Croatie(سفييتيش ضد كرواتيا ( القرارات القضائية�� مجال تنفيذ ، بما �� ذلك اتخاذها

(ق��ص ضد  دخول �خص دون إذن من قبيل أش�اال ذات طا�ع مادي،التدخل  ). و�مكن أن يكت��ي51-53

 مادي، مثل الضوضاء واالنبعاثات والروائح، إ�خأو غ��  )294الفقرة ، ]ى الغرفة الك�� [ )Chypre c. Turquieتركيا (

 ).53 ، الفقرة)Moreno Gómez c. Espagne(مور�نو غوم�� ضد إسبانيا (

ع�� اعتماد الدولة لتداب�� �غية ا أيضً  تنطوي ، فإ��ا العموميةاألفراد من تدخل السلطات  8املادة  وإذ تح�ي .353

 ح�ى، )68 الفقرة)، Novosseletski c. Ukraine(نوفوسيلتس�ي ضد أوكرانيا ( ضمان ا�حق �� اح��ام "حرمة املن�ل"

املحكمة أن الدولة  والحظت ).59الفقرة  ،)Surugiu c. Roumanie(سوروجيو ضد رومانيا (العالقات ب�ن األفراد  ��

عن دخول  يبلغ ف��ا قدمها مد��ش�اوى متكررة  عقبلم تمتثل الل��اما��ا اإليجابية �سبب تقاعس السلطات 

-67 )، الفقرتانibidemنوافذه (املرجع نفسھ (من روث البقار أمام بابھ و إللقاء عر�ات  أ�خاص إ�� فناء من�لھ

 Osmanضد اململكة املتحدة" ( عثمان" ، انظران��اك الل��ام إيجا�ي يقع ع�� الدولةعدم وجود �، فيما يتعلق 68

c. Royaume-Uni( ] ��تنفيذ أمر بإخالء شقة بالسلطات الوطنية  إخالليعت�� و  ).130-129الفقرتان  ،ى]الغرفة الك

بي��نيك ضد كرواتيا ( 8لدولة بموجب املادة اإليجابية ال�ي تقع ع�� عاتق االل��امات لبمثابة خرق  مالكهالصا�ح 

)Pibernik c. Croatie(إ�� صاح��ا �� وقت متأخر لشقةالسلطات العامة إعادة أن  وقضت املحكمة). 70 ، الفقرة 

 Novosseletski(نوفوسلتس�ي ضد أوكرانيا ( ن�ل املتعارض مع ا�حق �� اح��ام ت غ�� صا�حة للسكن وضعية�� و

c. Ukraine 88-84)، الفقرات.( 

هاتون وآخرون ضد اململكة املتحدة ( تأمر املحكمة الدول األعضاء بموازنة املصا�ح املتنافسة ع�� املحك .354

)Hatton et autres c. Royaume-Uni( ] ��القضية من زاو�ة التدخل من تناول تم سواء ، )98 ، الفقرةى]الغرفة الك

االل��امات اإليجابية  منظور ، أو من 8من املادة  2م��را بموجب الفقرة أن ي�ون  عمومية الذي يجب قبل سلطة

 من نفس املادة. 1ة ن�ل بموجب الفقر حرمة املالدولة اعتماد إطار قانو�ي يح�ي ا�حق �� اح��ام  تفرض ع��ال�ي 

، يجب إيالء أهمية خاصة ملدى التدخل �� للدول �� هذا املجال امل��وك السلطة التقدير�ةبنطاق  فيما يتعلق .355

؛ 82)، الفقرة Connors c. Royaume-Uniلل�خص املع�ي (�ونورز ضد اململكة املتحدة ( ال�خ��ي الفضاء

�النظر إ�� األهمية ا�حاسمة ل�حقوق املكفولة و  ).96-91)، الفقرات Gladysheva c. Russieغالد�شيفا ضد روسيا (

قضايا ��  السلطة التقدير�ة، فإن واملعنو�ة ةا�جسدي لهو�ة ال�خص وتقر�ر مص��ه وسالمتھ 8بموجب املادة 

  اإلس�ان
ُ
 1رقم من ال��وتو�ول  األو��ا�حقوق ال�ي تحم��ا املادة  أك�� من يخص هذه ا�حقوق فيما  ةد ضيقعَ �

  ).93رة الفق )،ibidem(املرجع نفسھ (

 �ةالتقدير  سلط��اخاص بالضمانات اإلجرائية لتحديد ما إذا �انت الدولة قد تجاوزت ��تم املحكمة �ش�ل  .356

 ).92، الفقرة )Connors c. Royaume-Uni(�ونورز ضد اململكة املتحدة ( واجب التطبيقعند تحديد اإلطار القانو�ي 

 حرمة اح��ام ن��اك ل�حق ��أش�ال اال  أخطر  �ش�لسكن ، أن فقدان املاملحكمة، ع�� وجھ ا�خصوص وقضت

عرض قادًرا ع�� أن ي�ون ، ألي �خص معرض �خطر الوقوع �حية لھ، من حيث املبدأ ينب�� . و�التا��،ن�ل امل

من  8نبثقة عن املادة �� ضوء املبادئ ذات الصلة امل ھمدى تناسب لدراسة هذا التدب�� ع�� محكمة مستقلة

الوط�ي (مك�ان ضد اململكة لقانون طبقا ل شغل تلك األماكن وإن ان��ت مدة صالحية حقھ �� ح�ى، االتفاقية

للدولة أو  ةاململوك املساكنذكر هذا املبدأ �� سياق  وورد ).50الفقرة )، McCann c. Royaume-Uniاملتحدة (

 30/04/2019تحديث بتار�خ  98/162 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-177406
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-177406
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61647
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-64012
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-67477
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68372
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66272
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66272
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62809
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62809
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62809
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61653
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68372
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68372
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68372
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65744
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66353
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66353
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-107713
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-107715
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66353
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66353
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-86271


 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

املشار إل��ا �� ، واملراجع 37)، الفقرة F.J.M. c. Royaume-Uniاملساكن االجتماعية (ف.ج.م. ضد اململكة املتحدة (

املبدأ تلقائًيا  هذا ، بحيث ال يتم تطبيقوا�خواص� ب�ن املالك�ن العام�ن م التمي�، تومع ذلك هذه القضية).

يمكن ، و�� مثل هذه الظروف .)41خاص أو مؤسسة (الفقرة  من قبل �خصطلب ا�حيازة قدم عندما ي

من وعندئذ، ال ي�ون ، الوط�يبموجب القانون  ب�ن املصا�ح املتنافسة لألطراف التوازن الواجب تحقيق

 ).45ة الفقر �حيازة (باطلب  دراسةعند  بموازن��ا املحكمة مرة أخرى  تقوملضروري أن ا

 

 املالكون  .1

مل�ا حصل عليھ املالك السابق عن طر�ق لدولة مع مالك اش��ى بحسن نية تا�عة ل عندما تتعامل سلطة .357

دى تناسب هذا مل أعمق دراسةأن �عكف ع�� ، ال يمكن للمحاكم الوطنية أن تأمر بطرده تلقائًيا دون االحتيال

لھ مصا�ح مرتبطة أي طرف خاص املسكن من قبل الدولة وليس  اس��داد كما أن .خصوصية الوضع�أو  التدب�� 

 ، بالشقة ع�� املحك
ً
-90الفقرات (، )Gladysheva c. Russie(غالد�شفا ضد روسيا ( أهمية خاصةيكت��ي أيضا

97(. 

ومع  .ضمان دفع الضرائب املستحقةلبيٍت �غية تنص ع�� إم�انية البيع القسري  يجوز للدول األعضاء أن .358

تتعلق �� قضية  . وخلصت املحكمة،ن�ل امل حرمة ، يجب التوفيق ب�ن تنفيذ هذا التدب�� وا�حق �� اح��امذلك

ألن مصا�ح املالك لم تكن محمية �ش�ل  � وجود ان��اكإ�، داد دين ضر��يس�شروط البيع القسري لبيت �غية 

فيما يتعلق �ش�ل أعم بالتوفيق ب�ن ا�حق �� ). 142-137، الفقرات )Rousk c. Suède(روسك ضد السو�د ( �اٍف 

، )Vrzić c. Croatie"فرز�تش ضد كرواتيا" ( ، انظر يون لبيت لغرض دفع الدن�ل والبيع القسري امل حرمة اح��ام

 ).13ة الفقر 

، للعيش �� من�ل يملكھ �� جز�رة، من أجل تجنب االكتظاظع�� تصر�ح �خص حصول ية امال �عت�� إلز  .359

�ش�ل السلطات الوطنية  ترا��التناسب عندما ال  تيفاء مبدأال يتم اس . ولكن8مع املادة  ا�� حد ذا�� ةتعارضم

)، الفقرة Gillow c. Royaume-Uni(جيلوو ضد اململكة املتحدة ( ع�� وجھ ا�خصوصالوضع ا�خاص للمالك�ن �اٍف 

56-58.( 

عمدا �� ان��اك  بناءه تم أن ع�� أساسهدم بالقرار  �� أعقابن�ل مل الوشيك الفقداننظرت املحكمة �� مسألة  .360

). Ivanova et Cherkezov c. Bulgarieالعمرا�ي (إيفانوفا وشركزوف ضد بلغار�ا (�شأن التخطيط  املطبقة للوائح

، ". و�� هذا الصددضرورً�ا �� مجتمع ديمقراطي "ألة ما إذا �ان الهدمع�� مس �ش�ل أسا��ي ركزت املحكمةو 

 من�ل يجب أن تح��ممن طرد الف��ا أن إجراءات  اعت��تسابقة �ا �� قضايا �ع�� األح�ام ال�ي أصدر  تاعتمد

  املسكنفقدان  حيث �ش�ل ،8املصا�ح املحمية بموجب املادة 
ً
من التدخل �� ممارسة ا�حق ��  خط��اشكال

وجود  الستنتاجواستندت املحكمة  .أم ال فئة هشة، سواء �ان ال�خص املع�ي ينت�ي إ�� حرمة املن�ل اح��ام 

فقط ��  تصدر حكماال�ي مفادها أن املحاكم الوطنية �ان عل��ا أن  املعاينة إ��، �� هذه القضية 8ان��اك للمادة 

دون دراسة التأث�� غ�� املتناسب املحتمل لتنفيذ أمر  ،املسألةهذه  ع�� اقتصرتوأ��ا  قانونية البناءمسألة عدم 

 ).62-49)، الفقرات ibidemللمدع�ن (املرجع نفسھ (ال�خصية  الوضعيةع��  ،الهدم
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

خص بتقاسم من�لھ مع زم ال�، ذكرت املحكمة أنھ عندما �عتمد الدولة إطاًرا قانونًيا يلباإلضافة إ�� ذلك .361

جميع حقوق تأم�ن حماية الالزمة ل الضمانات اإلجرائيةذات الصلة و  الئحةوضع  ا، يجب عل��أ�خاص أجانب

 ).94)، الفقرة Irina Smirnova c. Ukraineة (إير�نا سم��نوفا ضد أوكرانيا (تفاقياالبموجب  األطراف املعنية

 

 املستأجرون. 2

� القرار بإخالء املستأجر�ن (انظر املراجع املذ�ورة � ذات الصلةمنازعات  أح�اما �شـأن املحكمة أصدرت .362

يجب أن ). 52 ، الفقرة)Ivanova et Cherkezov c. Bulgarieالصادر �� قضية "إيفانوفا وشركزوف ضد بلغار�ا" (

 �� إطار لضمانات اإلجرائية �ستجيب لاملسكن ضرورً�ا و�جب أن  بمغادرةي�ون األمر الصادر عن السلطات 

 Connors(�ونورز ضد اململكة املتحدة ( 8متطلبات املادة ترا�� أمام محكمة مستقلة  لصنع القرار عملية عادلة 

c. Royaume-Uni( ؛ بيدوف ضد كرواتيا 84-81، الفقرات)Bjedov c. Croatie( وال تكفي اإلشارة  ).71-70، الفقرتان

ن مراعاة الظروف الفردية املعنية (�وز�ك ضد كرواتيا دو  �� منصوص عليھ �� القانون الوط�يأن التدب إ��

)Ćosić c. Croatie وأن ي�ون ت��ير فقدان هدف مشروع  إ�� تحقيق هذا التدب��  �س��أن  )، بل يجب21)، الفقرة

 مع األهداف املشروعة املنشودة  اتناسبسكن مامل
ً
. لذلك، من الضروري مراعاة 8ملادة من ا 2لفقرة ل طبقا

 Orlićمصا�حھ املشروعة (أورليك ضد كرواتيا ( تجب حمايةعية املتعلقة بالشاغل الذي ائقالظروف الو 

c. Croatie ؛ غالد�شفا ضد روسيا (64)، الفقرةGladysheva c. Russie ؛ كر�فيتس�ا وكر�فيتسكيي 95-94)، الفقرتان

 Andrey Medvedev؛ أندري مدفديف ضد روسيا (50)، الفقرة Kryvitska et Kryvitskyy c. Ukraineضد أوكرانيا (

c. Russie 55)، الفقرة.( 

 قدضمانات إجرائية �افية  الذي ال يوفر و إلخالء املستأجر الطرد املست�جل  قررت املحكمة أن إجراء، لذلك .363

�ان من املمكن أن ��دف اإلجراء بصورة مشروعة إ�� ضمان التطبيق  وإن، ح�ى ��اك لالتفاقيةيؤدي إ�� ان

 ).55، الفقرة )McCann c. Royaume-Uni(مك�ان ضد اململكة املتحدة ( سليم للنظام القانو�ي املتعلق بـالسكنال

يتعارض مع  ،تدب�� اإلخالءة قيام قاض مستقل بمراجعة تناسب أن إ��اء عقد اإليجار دون إم�اني ُت�� و�التا��، اع

-Kay et autres c. Royaume(كيي وآخرون ضد اململكة املتحدة ( ي�ون املالك هيئة عامة حيث القضايا��  8املادة 

Uni( ال�ي ي�ون ف��ا املالك املبدأ ال ينطبق تلقائًيا ع�� القضايا أن قضت املحكمةاملقابل،  ��). و74، الفقرة 

 .F.J.Mدة (؛ ف.ج.م. ضد اململكة املتح67)، الفقرة Vrzić c. Croatieفرًدا أو كياًنا خاًصا (فرز�ك ضد كرواتيا (

c. Royaume-Uni ((قرار املحكمة) 41، الفقرة.( 

واجب  بالطرد�� خرق ألمر  �خصستمرار �� احتالل ممتل�ات اال  8ُ�عت�� ان��ا�ا للمادة ، باإلضافة إ�� ذلك

صت لتنفيذ صادر عن محكمة ا
ُ
 Khamidov( خامينوف ضد روسيا( املذ�ور االحتالل إ�� عدم قانونية خل

c. Russie( 145، الفقرة.( 

، أن ]الغرفة الك��ى [ )Larkos c. Chypreقرارها الصادر �� قضية "الر�وس ضد ق��ص" ( ��املحكمة،  قضت .364

أو  تا�عة للدولةما إذا �انوا �شغلون مساكن بحسب  – اإلخالء ضدللمستأجر�ن املتاحة ا�حماية �� ختالف اال 

تمك�ن  فإن، و�� املقابل ).32-31الفقرتان ( 8 باالق��ان باملادة 14لمادة ا ل�ان��ا �ش�ل– رافق خاصةم

ملستأجري  هذه اإلم�انية توف�� وعدم  ن شراء الشقة ال�ي �شغلون م فقط عامةاملستأجر�ن من مال�ي عقارات 

(قرار ) Strunjak et autres c. Croatie(س��ونجاك وآخرون ضد كرواتيا ( ال �َعد تمي��ا ل�خواصالشقق اململوكة 
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

املوارد غ�� �افية لتلبية  اجتما�� عندما ت�ون  ملنح سكنوضع معاي��  ، من املشروععالوة ع�� ذلك ).املحكمة)

)، Bah c. Royaume-Uniوال تمي��ية (باه ضد اململكة املتحدة ( اعتباطيةهذه املعاي��  ، شر�طة أال ت�ون الطلب

 Paulićاملساكن االجتماعية قضية "بوليك ضد كرواتيا" (مستأجري يتعلق ب فيما ، �ش�ل أعمأنظر ؛49الفقرة 

c. Croatie) ؛ وقضية "كيي وآخرون ضد اململكة املتحدة(Kay et autres c. Royaume-Uni.(  

ن االنتقال م �� أعقابفيما يتعلق بإصالح قطاع اإلس�ان  8للمادة  ان��اكإ�� وجود أي املحكمة  تخلصم ل .365

عقود اإليجار  "�� مستوى ا�حماية املمنوحة �حام��، مما أدى إ�� انخفاض عام تصاد السوق نظام اش��ا�ي إ�� اق

، ظل هؤالء �� املسكن البقاء ضمان وتراجع ارتفاع �لفة اإليجارع�� الرغم من  و�الفعل، ".املحمية �ش�ل خاص

كرال وآخرون ضد -برغر( ن يتمتعون بحماية خاصة أع�� من تلك املمنوحة عادة للمستأجر�نو املستأجر 

 مع ير�� املقارنة ومع ذلك، واملراجع الواردة ف��ا؛ 273ة ، الفقر )Berger-Krall et autres c. Slovénie(سلوفينيا 

 ).65، الفقرة (قرار املحكمة)) Galović c. Croatieقضية "غالوفيتش ضد كرواتيا" (

 

 سندرفاق املستأجر�ن/ شغل م�ان دون  .3

لقانون ل طبقا ملب�ى سندع�� احتالل قانو�ي/بموجب من االتفاقية  8ادة ا�حماية ال�ي توفرها املال تقتصر  .366

 Bjedov(؛ بيدوف ضد كرواتيا 46)، الفقرة McCann c. Royaume-Uni(مك�ان ضد اململكة املتحدة ( الوط�ي

c. Croatie( ؛ إفانوفا وشركزوف ضد بلغار�ا 58، الفقرة)Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie( و�الفعل49، الفقرة .( ،

اإليجار (برو�و�وفيتش ضد حق  صاحب وحدهشقة �ان رفيقها مرأة �شغل ال  8 اع��فت املحكمة بحماية املادة

أو ) 82الفقرة  ،)Korelc c. Slovénie(�ورلك ضد سلوفينيا  انظر أيًضا ؛37)، الفقرة Prokopovitch c. Russieروسيا (

). 36الفقرة  ،)Brežec c. Croatie(برز�ك ضد كرواتيا ( تقر�ًبا عاًما 40بدون سند قانو�ي ملدة  أة شغلت م�انامر ال 

ي�ون ، يتناسب مع الهدف املشروع املنشود�خص بمغادرة من�لھ ، من أجل تحديد ما إذا �ان إلزام و�� املقابل

 Chapman(�شابمان ضد اململكة املتحدة ( غ�� مشروعة املن�ل هذا  ت اإلقامة ���انإن معرفة  من املجدي تماما

c. Royaume-Uni (] 102، الفقرة ]الغرفة الك��ى.( 

�حق �� نقل عقد رفض االع��اف باب فيما يتعلقق��ان باال 14و 8لمادت�ن ان��اك لوجود خلصت املحكمة إ��  .367

؛ �وزاك ضد 43-41، الفقرتان )Karner c. Autriche(�ارنر ضد النمسا ( شر�ك من نفس ا�جنسإيجار �عد وفاة 

 ).99، الفقرة )Kozak c. Pologne(بولندا 

 

 األقليات واأل�خاص ذوو الهشاشة .4

أسلوب ح�ي تي �ال االج��ادات القضائيةامل�ان، و  وضعية الهشاشة لشاغلتأخذ املحكمة أيًضا �� االعتبار  .368

ام خاص إيالء اهتم وضرورة ال�جر والرحل هشاشةع��  الضوء، �ش�ل خاص، سلطت املحكمةو  .األقلية عيش

)، مما 84)، الفقرة Connors c. Royaume-Uni(�ونورز ضد اململكة املتحدة ( وأسلوب عيشهم ا�خاصالحتياجا��م 

 Chapman(�شابمان ضد اململكة املتحدة ( ع�� السلطات الوطنية ال��امات إيجابيةفرض  ينطوي ع��قد 

c. Royaume-Uni( ] ؛ يوردانوفا وآخرون ضد بلغار�ا 96 ، الفقرة]الغرفة الك��ى) Yordanova et autres c. Bulgarie( ،

قرار ( )Codona c. Royaume-Uni(�ودونا ضد اململكة املتحدة ( ضمن حدود معينة) و 133و 130-129الفقرات 
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ل�خطر من�لهم"  "حرمة حقهم �� اح��ام�عّرِض  مقطورات ال�جر بأماكن ركنالتداب�� املتعلقة  كما أن ).املحكمة)

املحكمة �ع�ن وتأخذ  ).73 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [ )Chapman c. Royaume-Uni(�شابمان ضد اململكة املتحدة (

 Stenergy et(ستن���� وآدم ضد فر�سا ( حدوث مش�لة �عبئة السلطات الوطنية إليجاد حل �� حال االعتبار

Adam c. France ((قرار املحكمة).( 

رت، �� هذا الصدد .369
َّ
�� قرارها الصادر �� قضية  8ت املادة حص االمتثال ملتطلبامعاي�� فباملحكمة  ذك

وخلصت ف��ا).  واملراجع املذ�ورة 148 الفقرة)، (Winterstein et autres c. Franceن ضد فر�سا" (�"و�ن��شتاين وآخر 

�ن �� االعتبار ع�� النحو لأل�خاص املعني ةبالصع يةالوضع تأخذ عندمااملحكمة إ�� عدم وجود أي ان��اك 

لم تكن ، و ذات صلة و�افية التنمية العقار�ةإل��ا السلطات املسؤولة عن  تستندالواجب، و�انت األسباب ال�ي ا

؛ �شابمان 84الفقرة  ،)Buckley c. Royaume-Uni(بوك�� ضد اململكة املتحدة ( الوسائل املستخدمة غ�� متناسبة

فيما يتعلق بتداب�� اإلخالء من و ). 114الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [ )Chapman c. Royaume-Uniضد اململكة املتحدة (

 Connorsضايا التالية "�ونورز ضد اململكة املتحدة" (الق ان��اك �� إ�� وجوداملحكمة  م�ان عيشهم، خلصت

c. Royaume-Uniيوردانوفا وآخرون ضد بلغار�ا" ( ؛ 95)، الفقرة"Yordanova et autres c. Bulgarie( ،؛ 144الفقرة 

ملكة بوكالند ضد امل" ؛167و 156 ، الفقرتان)Winterstein et autres c. France"و�ن��شتاين وآخرون ضد فر�سا" (

 Bagdonavicius et autres"باغدونافيشيوس وآخرون ضد روسيا" ( ؛ 70الفقرة، )Buckland c. Royaume-Uni(املتحدة 

c. Russie(107 ، الفقرة )اإلس�ان).عادة إل  أي مشروعدون  بيوتمليات اإلخالء القسري وتدم�� �شأن ع 

 أن املوقف العام للسلطات املتمثل ��  قضت .370
ً
الذين  ال�جر أفرادلدى  عدم األمانشعور  تأجيجاملحكمة أيضا

 هم ع�� وجھ ا�خصوصمن�لبواج��ا �� وقف ال�جمات ع��  السلطات وإخالل بيو��م وممتل�ا��م،دمرت 
َّ
ل ، ش�

 للمادة �خطن��ا�ا ا
ً
، الفقرتان )Moldovan et autres c. Roumanie (no 2)) (2رقم (ملدوفان وآخرون ضد رومانيا ( 8�ا

 ).170-169، الفقرتان )Burlya et autres c. Ukraine(؛ بورليا وآخرون ضد أوكرانيا 108-109

ا للمادةحد ذاتھ�� ل تدب�� يؤثر ع�� أقلية ال �ش� .371
ً
 Noack et autres(نواك وآخرون ضد أملانيا ( 8 ، ان��ا�

c. Allemagne ()(سباب املقدمة لنقل س�ان إذا �انت األ  ع�� دراسة ما املحكمة عكفت، و�الفعل). قرار املحكمة

ا مع الهدف تناسبومية، إ�� بلدية أخرى، ذات صلة وما إذا �ان التدخل م، ال�ي ينت�ي �عضها إ�� أقلية قالبلدية

 ة.ع�� أقلي�� أث�ان لھ تأن هذا التدخل مراعاة ، مع املنشود

 ع�� 8املادة  ، تفرضلذلك .�ش�ل خاص ضعيفاألهلية القانونية اب ال يتمتع�خص  باإلضافة إ�� ذلك، �عت�� .372

طرد ب متبوعالشقة البيع القضائي  8ا للمادة ان��ا� وهكذا، �عت��  .حماية خاصة الدولة ال��اًما إيجابًيا بمنحھ

فحص  ا�حصول ع��من و  الفعلية �� اإلجراءاملشاركة  من دون تمكينھ، من األهلية القانونية ، املحرومهاشاغل

). 65و 63)، الفقرتان Zehentner c. Autricheم (زهنتن� ضد النمسا (املحاك قبلدى تناسب هذا اإلجراء من مل

-82، الفقرات )A.-M.V. c. Finlande( م.ف. ضد فنلندا-الوط�ي (أ.�� القانون  القائمةإ�� الضمانات الرجوع  و�جدر

فيما  ذه�يأن رفض االمتثال لرغبات �خص �عا�ي من قصور  ، قضت املحكمة�� القضية املذ�ورة). 90و 84

 .8ة لمادل �ش�ل ان��ا�اوم�ان إقامتھ لم  بت�و�نھيتعلق 

373.  
ّ
  "�� املن�ل  والد��ن عنفهن �اأب شاهدنالنف��ي لفتيات تأثر ال لش�

ً
�� اح��ام  �حقهن �� ممارس��ن "تدخال

وخلصت املحكمة ). 74 الفقرة، )Eremia c. République de Moldova( مولدوفا إر�ميا ضد جمهور�ة ( ن�ل حرمة امل

�سبب فشل النظام القضائي �� االستجابة �ش�ل مناسب للعنف  8ة للماد إ�� وجود ان��اك�� القضية املذ�ورة 

 ).79-78فقرتان املن��� ا�خط�� (ال
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

ا�ي من مشا�ل �ان �ع �خص إ�� ل�حصول ع�� مسكن تقديم املساعدةرفض السلطات االجتماعية إن  .374

�� ا�حياة �سبب تأث�� هذا الرفض ع 8املادة  بموجب، مش�لة ، �� ظل ظروف معينةقد يث���حية خط��ة 

 ).(قرار املحكمة)) O’Rourke c. Royaume-Uniللمد�� (أورورك ضد اململكة املتحدة (ا�خاصة 

 السلطة التقدير�ةنطاق حدد ذات الصلة وت عناصر القانون الدو�� ة�ا القضائياج��ادا�ترا�� املحكمة ��  .375

 ).90و 74-73، الفقرات )A.-M.V. c. Finlande(ضد فنلندا . ف.م-.أ( عضاءلدول األ ل

 

 وعمليات التفتيش واملضبوطات دخول املنازل، .5

روري نية أنھ من الضالسلطات الوط �عت�� ، قد جرائم�عض ا�ارت�اب أدلة مادية ع��  ا�حصول ع��من أجل  .376

عد منتداب�� ال�جوء إ�� 
ُ
أن ت�ون الوسائل املستخدمة عند دخول  لذلك، يجب .املن�ل  اقتحام� التدخل أش�ال �

الفقرة  ،)McLeod c. Royaume-Uni(م�ليود ضد اململكة املتحدة ( الشرطة إ�� املن�ل متناسبة مع الهدف املنشود

، فيما 83 ، الفقرة)Vasylchuk c. Ukraineل (فاسيلشوك ضد أوكرانيا (املن�  داخل، وكذلك التداب�� املتخذة )53-57

 بتخر�ب األماكن).يتعلق 

ن ضد فر�سا" �) وآخر FNASSر�اضي�ن ("االتحاد الوط�ي �جمعيات ونقابات ال �� قضية الصادر  ا�حكم�علق  .377

)Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) et autres c. Franceالر�اضي�ن رفي��  ) بإلزام

بحيث يمكن إجراء  تحر�ا��م مسبقة عن علوماتم بتقديم" جموعة مس��دفةم "املستوى الذين ينتمون إ��

سياق مختلف  تندرج �� إطار  املراقبةوأو�حت املحكمة أن هذه  سابق إشعار.املنشطات دون  �عاطياختبارات 

حجز  من املحتمل أن تؤدي إ��ال�ي �دف البحث عن جرائم أو �السلطة القضائية  ال�ي تقوم ��اتماًما عن تلك 

 إ�� منازل  مقارن��ا بالدخول ي ال يمكن وال�ن�ل امل حرمة ا�حق �� اح��ام م �عر�فها،مضبوطات تن��ك، بحك

 �ان من املمكن د��املأو إزالة االل��امات ال�ي اشت�ى م��ا  حصر أن واعت��ت املحكمة  ).186 الر�اضي�ن (الفقرة

املجتمع الر�ا��ي ع�� �ن و ملعنيلر�اضي�ن اع�� ا �عاطي املنشطات عنز�د من املخاطر ال�حية امل��تبة يأن 

(الفقرة  مفاجئة إجراء فحوصات ضرورة�شأن  الراهنمخالًفا لإلجماع األورو�ي والدو�� بأكملھ، وأن ي�ون 

190.( 

 8ان��اك للمادة  وجودلصت املحكمة إ�� وخ .لشرطة �� من�لھل التدخل التعسفيحماية املواطن من خطر  ينب�� .378

قرار توجيھ ة لتقديم إخطار برشاشخاصة ترتدي أقنعة وتحمل أس�حة  اقتحام قوات مس�حة�علقت ب قضية�� 

املحكمة أنھ يجب وضع ضمانات مناسبة ملنع إساءة استخدام  أشارت .إ�� مركز الشرطة ال��مة ونقل امل��م

 ؛122و 119الفقرتان، )Kučera c. Slovaquie(�و�ش��ا ضد سلوفاكيا ( السلطة واالعتداءات ع�� الكرامة اإل�سانية

يصل ذلك إ�� حد  ). وقد73)، الفقرة Rachwalski et Ferenc c. Pologneا راشفالس�ي وفر�نك ضد بولندا (انظر أيضً 

إللقاء الضوء ع�� الطر�قة القانونية الوحيدة  ذلك التحقيق هو  �ون دما ي� عن�إجراء تحقيق فعالدولة ب إلزام

من  8ان��اك للمادة : 29و 27-26)، الفقرات H.M. c. Turquie(ه.م. ضد تركيا ( قانونيةمزاعم عمليات تفتيش غ�� 

ر ، انظهذه ا�حماية اإلجرائية أهمية؛ وفيما يتعلق بالتحقيق كفاية عدم�سبب  حيث ا�جانب اإلجرائي

 ).84 ، الفقرة)Vasylchuk c. Ukraine"فاسيلشوك ضد أوكرانيا (

 اإلجراءات القانونية �امذلك اح� شملوي، "القانون  وصا عل��ا ��نصم "ت�ون تداب�� التدخل �� املن�ل  جب أني .379

 Panteleyenkoالقائمة (بانتليين�و ضد أوكرانيا (الضمانات و ) 31و 29 الفقرتان )L.M. c. Italie( ،ضد إيطاليا. م.ل(
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c. Ukraine ؛ كيلي�ن ضد رومانيا (51-50)، الفقرتانKilyen c. Roumanie� أحد  س�� تلك التداب�� إ�� تحقيق)، وأن

الفقرة ، )Smirnov c. Russie(سم��نوف ضد روسيا ( 8من املادة  2صوص عل��ا �� الفقرة األهداف املشروعة املن

 Camenzindف (�امن�يند (الهد ذلكالس�� لتحقيق  عند "ضرور�ة �� مجتمع ديمقراطي" ت�ون أن و ، )40

c. Suisse 47)، الفقرة.( 

حماية غراض أل  التداب�� املتخذة، تجدر اإلشارة إ�� هدف مشروعسعيا لتحقيق ومن ب�ن األمثلة ع�� ما �عت��  .380

(دلتا ب�ار�س أ.س. ضد ا�جمهور�ة التشيكية  املنافسة املختصة �� مجالاملنافسة االقتصادية من قبل السلطة 

)DELTA PEKÁRNY a.s. c. République tchèque سال��ي ضد فر�سا ك( ع االحتيال الضر��يمن��دف )؛ 81)، الفقرة

)Keslassy c. France ()(ضد أملانيا . س.وم. س.؛ كقرار املحكمة)K.S. et M.S. c. Allemagne( لبحث لأو  ؛)48، الفقرة

بدون الثقة وإصدار شي�ات  وخيانة، وثائق مز�فةاستخدام و ال��و�ر  مثال ، املادة ا�جنائية�� وأدلة  قرائنعن 

إزلداك ضد تركيا ( املخدرات�� االتجار  وأ )،40الفقرة  ،)Van Rossem c. Belgiqueرصيد (فان روسم ضد ب�جي�ا (

)Işıldak c. Turquie( و االتجار غ�� املشروع �� األدو�ة (فايزر و�ي�وس بتاليغو�غن محدودة املسؤولية أ) 50، الفقرة

حقوق وحر�ات "حماية ال�حة وو� )؛55)، الفقرة Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autricheضد النمسا (

) وآخرون FNASS(االتحاد الوط�ي �جمعيات ونقابات الر�اضي�ن ( املنشطات استخدام م�افحة إطار ��  "الغ��

)، الفقرتان Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) et autres c. Franceضد فر�سا (

165-166.(  

اح��ام مبدأ مدى ، و املقدمة لت��ير هذه التداب�� ذات صلة و�افيةاألسباب إن �انت  �عد ذلك املحكمة وتراقب .381

وما إذا �انت التشريعات  )،45)، الفقرة Buck c. Allemagneباك ضد أملانيا (التناسب �� ظروف القضية (

غو�سانو�� ( ةع السلطات من اتخاذ تداب�� �عسفيو�افية ملن مالئمةواملمارسات ذات الصلة تنص ع�� ضمانات 

ر قضية "إليا ستيفانوف ، انظالطالع ع�� املعاي�� املعمول ��ال ؛220الفقرة  ،)Gutsanovi c. Bulgarie(ضد بلغار�ا 

)، الفقرة Smirnov c. Russie)؛ سم��نوف ضد روسيا (39-38الفقرتان  ،)Iliya Stefanov c. Bulgarieضد بلغار�ا" (

وأن القرار  صدور  تار�خ ووقتو ، ملحكمةختم اووضع ، ال يمكن للقا��ي ببساطة توقيع ). ع�� سبيل املثال44

املصادقة (غو�سانو�� ضد أسباب هذه  �عرضدون إصدار أمر  ع�� محضر  مصادق عليھ"" �عبارة ع ذلكتبِ يُ 

بموجب أمر صادر ع�� أساس  ندع�املوفيما يتعلق بتفتيش من�ل  ).223، الفقرة )Gutsanovi c. Bulgarie(بلغار�ا 

 .K.Sانظر "ك.س. وم.س. ضد أملانيا (، � ان��اك للقانون الوط�ي والدو��تم ا�حصول عل��ا � من املحتمل أنھأدلة 

et M.S. c. Allemagne 53-49)، الفقرات. 

التفتيش �� غياب أمر صادر عن �ش�ل خاص عندما �سمح القانون املح�� �عمليات  ا�حذر املحكمة  تتو�� .382

 لشرعية لة الحقةمراجعة قضائية فعابعندما يتم �عو�ض عدم وجود أمر قضائي  ��ذا التفتيشسمح قاض. و�

 Gutsanovi؛ غو�سانو�� ضد بلغار�ا (51، الفقرة )Işıldak c. Turquieء (إسيلداك ضد تركيا (اإلجراوضرورة 

c. Bulgarie ة، يلاملع�ي من ا�حصول ع�� مراجعة قضائية فعال�خص ). و�نطوي ذلك ع�� تمك�ن 222)، الفقرة

(دلتا ب�ار�س أ.س.  ل وجود اختالالت�� حا للضرر  لشرعية هذا االجراء وع�� ج�� مالئم�� الواقع و�� القانون، 

يأمر بھ  تفتيش ). وال �عت��87)، الفقرة DELTA PEKÁRNY a.s. c. République tchèqueضد ا�جمهور�ة التشيكية (

، )Varga c. Roumanie(فارغا ضد رومانيا ( 8ع املادة ممتفقا سلطة قضائية  قبلمن  مراقبةعام �� غياب مدع 

 ).74-70 الفقرات
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 ج��ه ��يال ُيحتمل أن ي�ون التدخل الذي  مر التفتيش قيوًدا معينة بحيثتضمن أي، يجب أن وفًقا للمحكمة .383

 .غ�� متناسب و�التا�� محدود ، غ��حرمة املن�ل سيما ا�حق �� اح��ام ال ، 8ا�حقوق املكفولة بموجب املادة 

 ال�ي تتم�� البحث عن ا�جرائم حصر التفتيش ع(لضمان  تطبيقھ نطاق األمر ، يجب أن تحدد صياغة لذلك

 �ش�لاألمر  صياغةوال تحقق  .)برم��ا ع�� العمليات متا�ع��ا)، وشروط تنفيذه (للسماح بإجراء عملية املراقبة

ب�ن حقوق  عادال  ، توازناضبطهايجب  األشياء ال�ياملع�ي أو  التحقيق عنمعلومات أي  دون تضم�ن فضفاض

)، Van Rossem c. Belgiqueللمحقق�ن (فان روسم ضد ب�جي�ا (منحها اف �سبب الصالحيات الواسعة ال�ي ياألطر 

 ).52)، الفقرة Bagiyeva c. Ukraineواملراجع املذ�ورة �� هذه القضية؛ باجييفا ضد أوكرانيا ( 50-44الفقرات 

 قابلةاحتياطات معقولة  اتخاذ هاإذا لم �سبق ةمن قبل الشرطة غ�� متناسب تفتيشة عمليعت�� يمكن أن � .384

التحقق  مسبقا ، حيث لم يتم36-33 ، الفقرات)Keegan c. Royaume-Uni(كيغان ضد اململكة املتحدة (تنفيذ لل

(فاسيلشوك  مبالغ ف��االتداب�� املستخدمة  إذا �انت) أو امل�ان الذي تم تفتيشھمن هو�ة شاغ�� �ش�ل �اٍف 

دون  صباًحا 6 الساعة ع��الشرطة  دخول فإن ، لذلك ).84و 80)، الفقرتان Vasylchuk c. Ukraineضد أوكرانيا (

لم ُ�عت�� ، هو املتا�ع �� القضية بل ال�حيةال�خص ذلك لم يكن حيث ، غائب سبب �اٍف، إ�� من�ل �خص

 أشارت، حيث 45-41، الفقرات )Zubaľ c. Slovaquie(زو�ال ضد سلوفاكيا ( "ضرورً�ا �� مجتمع ديمقراطي"

فيما  8للمادة  ان��اك وجود إ��املحكمة أيًضا ال�خص املع�ي). وخلصت معة ع�� سذلك تأث�� إ�� املحكمة أيًضا 

 Buck(باك ضد أملانيا ( طرف ثالث ضدموجهة �سيطة  مخالفة�سبب  �� من�ل خاصيتعلق �عمليات تفتيش 

c. Allemagne 52)، الفقرة.( 

أثناء عملية التفتيش (باجييفا ضد أوكرانيا آخر�ن وشهود  د��امل تواجداالعتبار  ��تأخذ  أن محكمةلل يجوز  .385

)Bagiyeva c. Ukraine تنفيذ لنطاق فعلية مراقبةممارسة من أجل  إم�انية د��املكعنصر يمنح  )53)، الفقرة 

)، Maslák et Michálková c. République tchèqueمسالك وميشال�وفا ضد ا�جمهور�ة التشيكية (تيش (التفعمليات 

، ولكن �� ين آخر�ن وخب��داهشو بحضور ال�خص املع�ي ومحاميھ  تفتيشإجراء  فإن، و�� املقابل). 79الفقرة 

سلطات  السلطة من قبل منع خطر إساءة استخدامومراقبة فعلية الحقة، ال ي سبق من قاٍض إذن م غياب

 ).225)، الفقرة Gutsanovi c. Bulgarie(غستانو�� ضد بلغار�ا ( التحقيق ا�جنائي

الذي  البحث األو��، مثل من اإلجراء ا�جنائي�ش�ل خاص  الذي يتم �� مرحلة مبكرة التفتيشيجب أن ي�ون  .386

 الفقرة )،Modestou c. Grèceمالئمة و�افية (مودستو ضد اليونان (بضمانات  م�حوً�ا التحقيق األو�� ،�سبق 

األمر  عدم دقة �ان غ�� متناسب �� هذه املرحلة �سبب التفتيشأن  القضية�� هذه املحكمة  وقضت). 44

 د��املدم تواجد ع �سبب وكذلك، وغياب املراقبة القضائية الفور�ة السابقة والالحقة للوقائع، بالتفتيش

 ).54-52عملية التفتيش (الفقرات أثناء  �خصيا

 إ�� التفتيشالضمانات ال�ي يضعها القانون الوط�ي والظروف العملية إلجراء  تؤدي قد، وع�� العكس من ذلك .387

باوليك "؛ وقضية 46، الفقرة )Camenzind c. Suisse(�امن�يند ضد سويسرا ( 8عدم وجود ان��اك للمادة  معاينة

؛ هاتف غ�� مصرح بھ مصادرةمن أجل ع�� نطاق صغ�� ال�ي �علقت بتفتيش  )Paulić c. Croatie" (ضد كرواتيا

و"راتوشنا ضد أوكرانيا"  (قرار املحكمة)) Cronin c. Royaume-Uniوقضية "كرون�ن ضد اململكة املتحدة" (

)Ratushna c. Ukraine ،(مالئمةوجود ضمانات فيما يتعلق ب 82 الفقرة.( 
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دارة ا�جمارك إ�� جانب إل صالحيات واسعة  منح أنحكمة امل قضتملضبوطات، املنازل وا دخول  بخصوص .388

؛ فونك )Miailhe c. France (no 1)) (1رقم (ميال�ي ضد فر�سا ( غ�� متناسب اإجراء�ش�ل ، قضائي أمر عدم وجود 

 )).Crémieux c. France(؛ كر�ميو ضد فر�سا )Funke c. France(ضد فر�سا 

، واملشا�ل ن ال��ديدات ال�ي �ش�لها اإلرهابحماية املواطن�ن واملؤسسات م تأخذ املحكمة �ع�ن االعتبار  .389

عند النظر �� ، الصلة باإلرهابجرائم ذات �مشتبھ �� ارت�ا��م املرتبطة باعتقال واحتجاز أ�خاص ا�خاصة 

 Murray(مورري ضد اململكة املتحدة ( من االتفاقية 8من املادة  2ألح�ام الفقرة خل امتثال تدب�� التد

c. Royaume-Uni( ] 91 الفقرة ،]الغرفة الك��ى ) ؛ ه.إ. ضد تركياH.E. c. Turquie(،  يجب أن  و).49-48الفقرتان

ت (خاميدوف ضد السلطا تمتثل لهاوأن  التعسفاتضد  مالئمةم�افحة اإلرهاب حماية ب املتعلق تشريعالوفر ي

ا قضية "منتيس ، انظر أيضً فيما يتعلق �عملية مل�افحة اإلرهاب ).143)، الفقرة Khamidov c. Russieروسيا (

 .73 )، الفقرةMenteş et autres c. Turquieوآخرون ضد تركيا" (

وجود  اشت��ت السلطات ��)، Sher et autres c. Royaume-Uniن ضد اململكة املتحدة" (�� قضية "ش�� وآخر � .390

 األمرأقرت املحكمة بأن  .�دف إحباطھ�و�دأت تحقيقات معقدة للغاية شيك �جوم إرها�ي و شن ل مخطط

يمكن أن  والطا�ع املست�جل للوضعم�افحة اإلرهاب  اعت��ت أن، ومع ذلك .واسع �سبًيا �ش�ل ش صيغبالتفتي

و�� مثل هذه  .أوسع مما هو مسموح بھ �� حاالت أخرى  �عبارات أمر صيغناء ع�� تفتيش بعملية ي��را إجراء 

العناصر ال�ي  عملية التفتيش، أثناء بناء ع�� ما تكتشفھ منح السلطات �عض املرونة لتقييم،، ينب�� القضية

 ).176-174املز�د من التحقيقات (الفقرات �غرض إجراء  ومصادر��ايمكن ر�طها باأل�شطة اإلرهابية 

 

 مر افق الشر�ات التجار�ة . ت

، ا�حق �� اح��ام مقرها ةمن االتفاقية، بالنسبة لشرك 8ملادة ولة بموجب ا�شمل ا�حقوق املكف يمكن أن .391

 Société Colas Est et autresة (شركة �والس إ�ست وآخرون ضد فر�سا (التجار� مرافقهاا أو أو و�ال��الرئي��ي، 

c. France اتب الرئي��ي مل املقر �ون �� نفس الوقت بمرافق �خص طبي�� ت ). انظر فيما يتعلق41)، الفقرة�

 .63)، الفقرة Chappell c. Royaume-Uni"�شابل ضد اململكة املتحدة" (قضية  ،يديرهاشركة 

التدب��  �س��دف تدخل أوسع عندماال ضرورةتقييم  من أجلدولة لل ةامل��وك �ةالتقدير  سلطة�ون الت .392

 .DELTA PEKÁRNY a.s�س أ.س. ضد ا�جمهور�ة التشيكية ((دلتا ب�ار  وليس األفراد ال�خصيات االعتبار�ة

c. République tchèque ؛ ب��نھ الرسن القابضة وآخرون ضد الن�و�ج (82)، الفقرةBernh Larsen Holding AS et 

autres c. Norvège 159)، الفقرة.( 

 8ملتطلبات املادة  دخول مرافق مهنية وإجراء مصادرات ف��ا مطابقةأو  التفتيشعمليات  يمكن أن ت�ون  .393

 Société Canal(؛ شركة �انال بالس وآخرون ضد فر�سا كمة)قرار املح() Keslassy c. France(كسال��ي ضد فر�سا (

Plus et autres c. France( عت�� ). 57-55، الفقرات
ُ
 ةتعارضمو�التا��  املتوخاةغ�� متناسبة مع األهداف املشروعة  و�

و�افية ضد  مالئمةضمانات غياب لت��يرها و  "�افية"ذات صلة و  أسباب ياب�� غ 8مع ا�حقوق ال�ي تحم��ا املادة 

 ).49-48)، الفقرتان Société Colas Est et autres c. Franceشركة �والس إ�ست وآخرون ضد فر�سا (( التعسفات
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املحكمة  أكدت، خوادم الكمبيوتر ع�� سبيل املثال�ات الضر�بية لسلطتفتيش اصالحيات نطاق فيما يتعلق ب .394

، وأهمية وجود احتساب الضرائب من قبل داف�� الضرائبع�� املص�حة العامة �� الرقابة الفعالة ع�� 

ب��نھ الرسن القابضة وآخرون ضد ( الضرائب إدارة ترتك��اقد ال�ي  التعسفات ضد ومالئمة فعليةضمانات 

 ، عدم وجود أي ان��اك).174-172)، الفقرات Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège(الن�و�ج 

��  8ان��اك للمادة  وجود، خلصت املحكمة إ�� منافية للمنافسةياق ممارسات �� س َمرافقفيما يتعلق بتفتيش  .395

ضرورة التدخل، وعدم وجود الحقة فعلية ل مراقبةعدم إنجاز و  قاٍض  عن صادرلتفتيش باإذن مسبق  يابغ

ش (دلتا ب�ار�س أ.س. ضد ا�جمهور�ة التفتيعملية خالل  للن�خ املصادرة املحتملتدم�� ال قانون �شأن

 ).92)، الفقرة DELTA PEKÁRNY a.s. c. République tchèqueالتشيكية (

 

 املحاماةم�اتب  . ث

وكذلك ، بل م�ان اإلقامة فحسبال �شمل  من االتفاقية 8من املادة  1فقرة الاملشار إليھ �� " املن�ل  " مفهوم .396

 Niemietz(؛ نييميي�� ضد أملانيا 32-31، الفقرتان )Buck c. Allemagne(بوك ضد أملانيا ( املحاماة شركة مكتب أو

c. Allemagne( السر�ة املهنية ال�يمحام  مكتب �� والضبط. و�مكن أن تن��ك علميات التفتيش )33-30، الفقرات 

). 41 ، الفقرة)André et autre c. France(أندر�ھ وآخر ضد فر�سا ( �ن املحامي ومو�لھأساس عالقة الثقة ب�ش�ل 

ع�� إم�انية املحامي  أن يتوفر  و�جب" بضمانات إجرائية خاصة "، يجب أن ت�ون هذه التداب�� م�حو�ةلذلك

�سمح فعاال إن لم  الطعن وال ي�ون  للطعن ف��ا �سمح بإجراء "مراقبة فعالة". وسيلة انتصاف إ�� الوصول 

 ).48و 42، 37، الفقرات )Xavier Da Silveira c. France(كزافيي دا سيلف��ا ضد فر�سا ( محل الن�اع التفتيشبإلغاء 

قواعد يمكن التنبؤ ��ا ت�ون وا�حة ودقيقة �ش�ل خاص فيما يتعلق ب تأط��ها، يجب تداب��نظًرا لتأث�� هذه ال .397

؛ ووالند 90، الفقرة )Petri Sallinen et autres c. Finlande(بي��ي سالين�ن وآخرون ضد فنلندا ( وتطبيقها باعتمادها

ضرورة يو�ح دور املحامي �� الدفاع عن ا�حقوق األساسية كما ). 62، الفقرة )Wolland c. Norvège(�ج ضد الن�و

؛ 43، الفقرة )Heino c. Finlande(هينو ضد فنلندا ( �ش�ل خاص ةصارم ملراقبةهذه التداب��  إخضاع

 ).31، الفقرة )Kolesnichenko c. Russie(�وليسنيشين�و ضد روسيا 

ف��ا  سعت ياقضاهناك ف .قد تتعلق التداب�� بجرائم جنائية موجهة مباشرة إ�� املحامي أو ال عالقة لها باملحامي .398

(آندر�ھ وآخر ضد  لتحايل ع�� الصعو�ات ال�ي واجه��ا السلطات �� جمع األدلة ضدها عمليات التفتيش إ��

 Smirnovروسيا (للسر�ة املهنية للمحامي (سم��نوف ضد � ان��اك )، �47)، الفقرة André et autre c. Franceفر�سا (

c. Russie 6باملادة  عالق��المحامي فيما ل السر�ة املهنيةتم التأكيد دائًما ع�� أهمية  إال أنھ ).49-46)، الفقرتان 

) (الفقرة Niemietz c. Allemagneقضية "نييمي�� ضد أملانيا" (ا�حكم الصادر ��  من االتفاقية (حق الدفاع) منذ

 Buckبوك ضد أملانيا ( ؛ 37 ، الفقرة)ibidemي (املرجع نفسھ (�ش�� املحكمة أيًضا إ�� حماية سمعة املحام). و 37

c. Allemagne ،(45 الفقرة.( 

وهذا هو ا�حال،  .العالقات مع مو�ل��مقد تخص  تحظر االتفاقية فرض عدد من االل��امات ع�� املحام�ن ال  .399

سياق م�افحة  ، أو ��معقولة ع�� مشاركة محام �� جر�مة قرائنوجود  عند الوقوف ع��ع�� وجھ ا�خصوص، 

أندر�ھ وآخر ضد (لتأط�� صارم هذه التداب��  ع�� ضرورة إخضاعأكدت املحكمة و  .�عض املمارسات غ�� القانونية

محاٍم وفًقا لشروط  مكتب �� عن عملية تفتيشع�� مثال  ). لالطالع42، الفقرة )André et autre c. France(فر�سا 
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 Wollandو"ووالند ضد الن�و�ج" ( (قرار املحكمة)) Jacquier c. Franceر "جاكيي ضد فر�سا" (، انظاالتفاقية

c. Norvège.( 

"ضمانا إجرائيا خاصا" (رومن وشميت ضد لوكسمبورغ نقيب املحام�ن  ل مكتب محام �� حضور دخو  �ش�ل .400

)Roemen et Schmit c. Luxembourg ؛ أندر�ھ وآخر ضد فر�سا (69)، الفقرةAndré et autre c. France 42)، الفقرتان-

إ�� املحكمة فقد خلصت  ).46-44الفقرات  ،)ibidem(املرجع نفسھ ( ال يكفي النقيب، ولكن مجرد وجود )43

 )،Heino c. Finlandeة (هاينو ضد فنلندا (الحق أمر قضائي ومراجعة قضائية فعالة غياب�سبب  وجود ان��اك

 .)45 الفقرة

ضماًنا ضد ال �عد ، �افيةع�� أساس أسباب ذات صلة و  ،إصدار إنابة قضائيةقضائي ي��ر  وجود أمر إن  .401

طاق ، أدانت املحكمة النوعليھ .للمفتش�ن املع��ف ��اوالصالحيات  ھنطاققياس  يجب ، إذالتعسفمخاطر 

غياب ل�خص املع�ي و املحامي ل صفةوعدم مراعاة  صالحيات مفرطة للمحقق�ن، الواسع للغاية ألمر قضائي منَح 

)، Kolesnichenko c. Russie(�ولنسنيشن�و ضد روسيا ( السر�ة املهنية �ش�ل ملموس ع���حفاظ وسائل ل

؛ سم��نوف ضد روسيا 44-39)، الفقرات Iliya Stefanov c. Bulgarie؛ إليا ستيفانوف ضد بلغار�ا (35-32الفقرات 

)Smirnov c. Russie ؛ ألكسانيان ضد روسيا (48)، الفقرةAlexanian c. Russie 216)، الفقرة.( 

خاصة، غ�� وإن �انت م�حو�ة بضمانات إجرائية ، اعُت��تتفتيش مضبوطات وعلميات  حكمةأدانت املكما  .402

)، Roemen et Schmit c. Luxembourgنشود (روومن وشميت ضد لوكسومبورغ (ملشروع املمتناسبة مع الهدف ا

أخذت ، "رورً�ا �� مجتمع ديمقراطيض" التدخل متناسًبا و�التا�� نطاقتقييم ما إذا �ان ول ).72-69الفقرات 

مدى و  فحصها، والوقت الذي استغرقتھ تلك العمليةالسلطات  ل�ي �ان ع��� االعتبار عدد الوثائق ا�املحكمة 

 ).80)، الفقرة Wolland c. Norvège(ووالند ضد الن�و�ج ( د��املإزعاج 

 "و" املن�ل " حرمة من اح��ام ل�ب، 8املادة  بموجبتعلق، ييمكن أن  دخول املنازل تجدر اإلشارة إ�� أن  .403

؛ ووالند ضد الن�و�ج 51، الفقرة )Golovan c. Ukraine(غولوفان ضد أوكرانيا ( "ا�حياة ا�خاصة"و" املراسالت

)Wolland c. Norvège( 52، الفقرة.( 

 

 ال�حفي�نمن�ل  . ج

من مش�لة قد تث�� �حصول ع�� معلومات حول مصادر ال�حفي�ن �غية ا جر�دة مقر��  عملية تفتيشإن  .404

 مكتب��  تفتيش أن ��دف علملية�مكن و  .من االتفاقية) 10املادة  دراسة بموجبع��  تقتصر  (وال 8زاو�ة املادة 

)، Roemen et Schmit c. Luxembourg(روومن وشميت ضد لوكسومبورغ ( يكشف عن مصدر �حفإ�� المحام 

 ).72-64الفقرات 

أجر�ت  عمليات تفتيشأن املحكمة  )، اعت��تErnst et autres c. Belgiqueن ضد ب�جي�ا" (ر�قضية "إر�ست وآخ �� .405

ضمانات أ��ا �انت م�حو�ة ب، ع�� الرغم من اع��افها بغ�� متناسبة �انت ل�حفي�ناملرافق املهنية وا�خاصة �� 

معلومات  أي تتضمنالتفتيش �عبارات عامة ال  وصيغت أوامر ، يتم ا��ام ال�حفي�ن بأي جر�مة لم .إجرائية

صالحيات  منحت هذه األوامر، نتيجة لذلك. أماكن الز�ارة واألشياء ال�ي يتع�ن ضبطهاال و  املع�ي، حول التحقيق
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ال�حفي�ن  إخبار ، لم يتم عالوة ع�� ذلك ومصادر��ا.ن�خ الكث�� من البيانات مفرطة للمحقق�ن، اللذين قاموا ب

 ).116-115الفقرتان ( التفتيشعمليات ال�ي دفعت إ�� إنجاز سباب باأل 

صدرتفتيش أجر�ت �� مقر شركة كمة �� عملية نظرت املح .406
ُ
شر  محرر ، من أجل تأكيد هو�ة �حيفة ت

ُ
مقال �

 الطبيعة يمنعال  مع الشرطة الشركة واملوظف�ن لدىأن �عاون ال�حفي�ن  ت املحكمةعت�� وا .�� ال�حافة

، مع مراعاة �ش�ل معقول يجب ع�� السلطات املختصة أن �ستخدم هذا التدب��  للتفتيش. لذلك، املتطفلة

 Saint-Paul( بول لوكسمبورغ شركة مجهولة االسم ضد لوكسومبورغ-سانت( للقضية امللموسةاالحتياجات 

Luxembourg S.A. c. Luxembourg( 44و 38، الفقرتان.( 

 

 بيئة املن�ل  . ح

 املقار�ة العامة   .1

 ،)Kyrtatos c. Grèce(ك��تاتوس ضد اليونان ( با�حق �� بيئة �حية وهادئة بصر�ح العبارة �ع��ف االتفاقية ال  .407

ولكن عندما يتأثر �خص �ش�ل مباشر وخط�� بالضوضاء أو االنبعاثات أو غ��ها من أش�ال  ،)52 الفقرة

 Hatton et autres(هاتون وآخرون ضد اململكة املتحدة ( 8 املادة من زاو�ة السؤال يمكن أن يطرح التلوث،

c. Royaume-Uni] ( 96]، الفقرة الغرفة الك��ى) ؛ مور�نو غوم�� ضد إسبانياMoreno Gómez c. Espagne الفقرة ،(

مسؤولة عن  هذه األخ��ةمباشرة عن الدولة أو أن  ، سواء �ان اإلزعاج ناجما8ق املادة يطبت و�جوز ). 53

 ب.اإلخفاق �� تنظيم �شاط القطاع ا�خاص املع�ي �ش�ل مناس

 ةوفور� ةمباشر  تداعياتن للتأث�� ع�� البيئة ، يجب أن ي�و 8املادة  بموجبمسألة ومع ذلك ، من أجل إثارة  .408

الغرفة ) [Hatton et autres c. Royaume-Uni(هاتون وآخرون ضد اململكة املتحدة (ن�ل حرمة املع�� ا�حق �� اح��ام 

صنا�� بمخاطر التلوث املرتبطة بنشاط  سبيل املثال، ، ع��حتجاجاال ال يكفي ، ). وهكذا96]، الفقرة الك��ى 

 Asselbourg et autres(أسلبورغ وآخرون ضد لوكسمبورغ ( ال�حية صفة�� حد ذاتھ ل�حصول ع��  �مستقب�

c. Luxembourg ()(قرار املحكمة.( 

 االن��اكش�ل الضروري أن � من، دون أن ي�ون ي إ�� حد أد�ى من ا�خطورةلبيئيجب أن تصل عواقب التلوث ا .409

يعتمد و ). 51)، الفقرة López Ostra c. Espagneي (لو��� أوس��ا ضد إسبانيا (ع�� �حة ال�خص املع� خطرا كب��ا

(يودوفيديتش ضد كرواتيا  ، وكذلك ع�� شدة ومدة اإلزعاجظروف القضيةهذا ا�حد األد�ى ع�� تقييم 

)Udovičić c. Croatie (فادييفا ضد روسيا ( ا�جسدية أو العقلية )، وكذلك آثاره139)، الفقرةFadeïeva c. Russie( ،

 ).69الفقرة 

 Martínez Martínez et(مارتين�� مارتين�� و�ينو مانزانو ضد إسبانيا ( "التدهور البيئي العام" 8لذلك، ال �غطي املادة  .410

Pino Manzano c. Espagne(خاطر البيئية املرتبطة با�حياة باملمقارنة  حاالت االن��اك البسيط، وال )42رة ، الفق ��

 ).188)، الفقرة Hardy et maile c. Royaume-Uniة (هاردي وماي�� ضد اململكة املتحدة (املدن ا�حديث

الطاقة الر�حية (فاغرسكيولد ضد تور�ينات  طن�ن مستوى  ي�ون ملطلو�ة عندما عتبة ا�خطورة ا بلوغال يتم  .411

غالف وآخرون ضد ( طب األسنان عيادةمن املنبعثة ضوضاء أو ال) (قرار املحكمة)) Fägerskiöld c. Suèdeالسو�د (

 30/04/2019تحديث بتار�خ  109/162 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-118604
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-118604
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-118604
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65657
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65744
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65744
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65744
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-67477
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65744
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-30472
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-30472
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-30472
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62468
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-142825
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69316
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-111833
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-111833
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-111833
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109072
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-126431


 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

أن بالس�ان و  اجسيم اق ضرر ا لدرجة ال يمك��ا أن ت�حضعيف قرار املحكمة)() Galev et autres c. Bulgarie(بلغار�ا 

 فيما يتعلق (قرار املحكمة)) Koceniak c. Pologne"�وسنياك ضد بولندا" ( انظر أيًضا( هم بمن�لهمتمتع�عيق 

 مسكن �� منطقة مستوى صوت األلعاب النار�ة بجوار، قد يصل ). و�� املقابلمصنع لتجه�� ال�حومب

 ).38)، الفقرة Zammit Maempel c. Malte(زاميت معومبل ضد مالطا (املطلوب  ا�خطورة مستوى � إ� قرو�ةر�فية/

يجب ع��  ، حيث8تطبيق املادة ل �� حد ذاتھ لإلزعاج املزعوم غ�� قانو�ي املسببالنشاط  أن ي�ون  ال يكفي .412

 Furlepa(فورلبا ضد بولندا ( املطلو�ة ا�خطورةا�حد األد�ى من  بلغد ما إذا �ان اإلزعاج قد أن تحداملحكمة 

c. Pologne ()(قرار املحكمة.( 

 املياهلنظام ال��و�د بو  د��امل ملن�ل  مجاورةمق��ة ) بDzemyuk c. Ukraineة "دز�ميوك ضد أوكرانيا" (قضي�علقت  .413

للقوان�ن الوطنية ، إ�� جانب االن��اك الصارخ د��املب�� ارتفاع معدل البكت��يا املوجودة �� مياه ف ا�خاص بھ.

الذي بلغ درجة  وجود مخاطر بيئية، بما �� ذلك تلوث املياه ا�خط�� أكد ، ذات الصلة بال�حة والسالمة البيئية

، واع��فت املحاكم الوطنية �� قرارا��ا �عدم قانونية موقع املق��ة. 8�افية لتنفيذ تطبيق املادة ا�خطورة  من

وخلصت املحكمة إ��  .بإغالق املق��ة الذي أمر  ��ائيالحكمة امل لقرارلكن السلطات املحلية املختصة لم تمتثل 

صوًصا عليھ �� "من ھ ا�خاصة والعائلية لم يكن�حقھ �� اح��ام من�لھ وحيات د��املأن التدخل �� ممارسة 

 ).92-87و 84-77الفقرات " (القانون 

ل (فادييفا ضد روسيا ن� حرمة امل ع�� ا�حق �� اح��ام �عض املرونة �� إثبات اآلثار الضارة للتلوثاملحكمة  تج��  .414

)Fadeïeva c. Russie تثبت  الوطنيةلسلطات من امن تقديم وثيقة رسمية  د��امللم يتمكن  ). وإن79)، الفقرة

)، Tătar c. Roumanie(تاتار ضد رومانيا ( حتما ش�واه مآلها الفشل أن رةبالضرو  �ع�ي ، فإن هذا الا�خطر وجود

 ).96لفقرة ا

، ت :ع�� مرحلت�ن �� االدعاء املحكمة تنظر ، املن�ل" "بيئي يؤثر ع�� التمتع بـإزعاج بأمام ادعاء  .415
ً
فحص محتوى أوال

هاتون وآخرون ضد اململكة املتحدة ( عملية صنع القرارنية، ثم �ستعرض �� مرحلة ثانية السلطات الوط أح�ام

)Hatton et autres c. Royaume-Uni] ( قبلتدخل �عسفي من  ��االن��اك  وقد يتمثل ).99، الفقرة ]الغرفة الك��ى 

ر  .ال��اما��ا اإليجابيةب إخالل �� أو  العموميةالسلطات  ِ
ّ
يجب إقامة توازن أنھ  املحكمة �� �لتا ا�حالت�ن وتذك

، )Moreno Gómez c. Espagne(مور�نو غوم�� ضد إسبانيا ( برمتھلمجتمع رد وللفب�ن املصا�ح املتنافسة ل عادل

 ).55الفقرة 

 واملناسبةالدولة أن تتخذ جميع التداب�� املعقولة  ع��ن�ل امل حرمة التمتع الفع�� با�حق �� اح��ام يفرض .416

 و�قت��ي). 88، الفقرة )Tătar c. Roumanie(تاتار ضد رومانيا ( لببيئ��م ةا�جسيم االن��ا�اتة األفراد من �حماي

�� هذا  ةواسع سلطة تقدير�ةتتمتع الدولة �كفيل بالوقاية من هذه األضرار. و إطار �شري�� وإداري  وضع ذلك

 Hatton et autres(هاتون وآخرون ضد اململكة املتحدة ( �حقوق البيئيةل وضًعا خاًصا ، ألن املحكمة ال تمنحملجالا

c. Royaume-Uni( ] 122و 100نا، الفقرت]الغرفة الك��ى.(   

 ب�ن املصا�ح املتنافسةتقيم  يجب ع�� الدولة أن .417
ً
 عادال

ً
، )Fadeïeva c. Russie(فادييفا ضد روسيا ( املعنية توازنا

فيما يتعلق و  ).218، الفقرة )Hardy et maile c. Royaume-Uni(هاردي وماي�� ضد اململكة املتحدة  ؛93الفقرة 

ل مطارات غي�ش املتحققة بفضلاملص�حة االقتصادية  امل��ر املستمد مناملحكمة  قبلت، التلوث الضوضائيب

، )42، الفقرة )Powell et Rayner c. Royaume-Uni(باول ور�ين� ضد اململكة املتحدة ( منازل دولية كب��ة بالقرب من 
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، ]الغرفة الك��ى [ )Hatton et autres c. Royaume-Uni(هاتون وآخرون ضد اململكة املتحدة ( الليل خاللبما �� ذلك 

 س�ان من منطقةإل�عاد  ��فع حل غيابتوازن �� للاختالل ، خلصت املحكمة إ�� ومع ذلك). 126 الفقرة

 إ��اعية االنبعاثات الصن تداب�� كفيلة بخفض حجم عتمادوال ، كب�� للصلب مصنعا�خطر حول ب محفوفة

 ).133، الفقرة )Fadeïeva c. Russie(فادييفا ضد روسيا ( مستوى مقبول 

 ل�حق �� اح��ام ان��اكوجود خلصت إ�� و . السلطات الوطنية تضعهاتأخذ املحكمة �� االعتبار التداب�� ال�ي  .418

، عندما عرقلت 58-56)، الفقرت López Ostra c. Espagneة "لو��� أوس��ا ضد إسبانيا" (� قضين�ل �امل حرمة

مواجهة  عنالسلطات املحلية وأدى تقاعس  مضرة بال�حة. عا�جة مياه الصرفملالسلطات إغالق محطة 

معاينة ، إ�� اوز مستو�ات الضوضاء املسموح ��اتجلناجم عن مل�ى لي�� والذي املستمر ا التلوث الضوضائي

�جز السلطات  كما أن. 61)، الفقرة Moreno Gómez c. Espagneقضية "مور�نو غوم�� ضد إسبانيا" ( ان��اك ��

�حق ان��اك ل أدى إ�� م��ا والتخلص النفايات ومعا�ج��ا و�لة عن ضمان حسن س�� خدمة جمعاإليطالية لف��ة ط

 .112)، الفقرة Di Sarno et autres c. Italieقضية "دي سارنو وآخرون ضد إيطاليا" ( ن�ل ��امل حرمة �� اح��ام

تقييم ومنع اآلثار البيئية الضارة مالئمة �سمح بدراسات إنجاز مسوحات و عملية صنع القرار  جب أن تتضمني .419

 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [)Hatton et autres c. Royaume-Uni(هاتون وآخرون ضد اململكة املتحدة ( لأل�شطة املعنية

السلطات الوطنية ليس  قبلأن اتخاذ القرارات من أو�حت املحكمة �� القضية نفسها  ،مع ذلكو ). 128

ا با�حصول ع�� بيانات شاملة 
ً
 يجب. ف��ا الفصللتحقق �شأن جميع جوانب املسألة ال�ي يتع�ن وقابلة لمشروط

 ).ibidemھ (املعنية (املرجع نفسأن �سمح التحقيق بإقامة توازن عادل ب�ن املصا�ح املتنافسة 

إ�� املعلومات  وكذلك، واملسوحات املنجزةالدراسات  خالصاتا�جمهور إ��  وصول أكدت املحكمة ع�� أهمية  .420

). ومن 83)، الفقرة Giacomelli c. Italieھ (جيا�وميل�� ضد إيطاليا (تعرض لن من تقييم ا�خطر الذي يال�ي تمك

�ستخدم سيانيد ستخراج لال س�ان املقيم�ن بالقرب من مصنع ال تمك�ن، أدانت املحكمة عدم هذا املنطلق

قضية "هاتون ع�� عكس ). فTătar c. Roumanieمن املشاركة �� عملية صنع القرار (تاتار ضد رومانيا ( ،الصوديوم

 يحصل، لم 120 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [ )Hatton et autres c. Royaume-Uniوآخرون ضد اململكة املتحدة" (

م ، ولال��خيص بتشغيل املصنعملنح  د إل��ااستنتم اال الدراسة ال�ي  تخالصاإ��  الوصول  ع�� إم�انيةالس�ان 

لم يتم اح��ام األح�ام الوطنية املتعلقة  �� هذا املوضوع، و�التا��،معلومات رسمية أخرى  أي م لهمتقدَّ 

، الحظت و�� قضية أخرى . )124-115)، الفقرات Tătar c. Roumanie(تاتار ضد رومانيا ( باملناقشات العامة

إ�� املعلومات األساسية لتحديد وتقييم املخاطر املرتبطة بتشغيل  الوصول تمكن من املحكمة أن ا�جمهور 

، )Hardy et maile c. Royaume-Uni(ل (هاردي وماي�� ضد اململكة املتحدة موقع�ن ملعا�جة الغاز الطبي�� املسا

 ).250-247الفقرات 

أن مصا�حھ لم تؤخذ �� االعتبار  اعت�� محكمة إذا أمام  طعنأن ي�ون �ل فرد قادًرا ع�� تقديم أيًضا يجب  .421

 قيام ). و�نطوي ذلك ع��88)، الفقرة Tătar c. Roumanie(تاتار ضد رومانيا ( �ش�ل �اٍف �� عملية صنع القرار 

 حكمالسلطات املحلية � عدم تنفيذ 8لمادة . ويعد ان��ا�ا لال��ائية الوطنية األح�امذ يتنفبالسلطات املعنية 

 الستخدام املن���للمياه املعدة ل �� تلوث بك��يولو�� د��املقضائي ��ائي يأمر بإغالق مق��ة �سبب قر��ا من من�ل 

 ).92، الفقرة )Dzemyuk c. Ukraine(دز�ميوك ضد أوكرانيا (

، وال�ي ليست للدول  السلطة التقدير�ةضمن نطاق القضايا البيئية يندرج اختيار الوسائل الكفيلة بتسو�ة  .422

 حماية �ح��م من انبعاثات ا�جسيماتاملطالبة ب، تدب�� محدد يطلبھ أفراد (ع�� سبيل املثالي اتخاذ أب ملزمة
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وال ). قرار املحكمة)() Greenpeace e.V. et autres c. Allemagne(منظمة غر�ن بيس وآخرون ضد أملانيا : املركباتمن 

�ستو�� معاي�� بيئية  مسكنا�ل فرد ل أن تؤمنمن السلطات الوطنية  �� هذا املجال املعقد 8ط املادة �ش�� 

 ).65)، الفقرة Grimkovskaya c. Ukraineة (غر�م�وفس�ايا ضد أوكرانيا (محدد

 

 الصو�ي اإلزعاجأخرى من  وإزعاج ا�ج��ان، وأش�ال، االصطخاب .2

أباناسيو�تش ضد بولندا ( املن�ل حق ال�خص �� سكينة ع��  الصو�ي اإلزعاج اهذ ؤثريمكن أن ي .423

)Apanasewicz c. Pologne( اإلزعاج نا�عا �ان ذلكالعادية، سواء مضايقات ا�جوار  مستوى  إذا تجاوز  )98، الفقرة 

، )Martínez Martínez c. Espagne(مارتين�� مارتين�� ضد إسبانيا ( أ�شطة تجار�ة أو كيانات عامة من أو  من أ�خاص

�ذه وطنية، �عد إخبارها �السلطات ال فإن، و�� حال بلوغ ا�حد األد�ى املطلوب من ا�خطورة). 51و 42الفقرتان 

 ��دوءإلنفاذ ا�حق �� التمتع  عاجلةباتخاذ تداب��  ت�ون ملزمة، وإحال��ا عل��ا ع�� النحو الواجباملضايقات 

منع ب إخالل السلطات �سبب ، ان��اك97الفقرة  ،)Mileva et autres c. Bulgarie(ميلفا وآخرون ضد بلغار�ا ( املن�ل 

 ان��اكوجود إ�� املحكمة أيًضا  بناية). وخلصتمصدر إزعاج �� غيل غ�� املشروع لنادي معلوما�ي �ش�ل التش

)، Martínez Martínez c. Espagne(مارتين�� مارتين�� ضد إسبانيا ( اإلزعاج اللي�� الناجم عن مرقص �سبب 8للمادة 

أو ) 159 ، الفقرة)Udovičić c. Croatieوعن حانة (يودوفيسيك ضد كرواتيا (، واملراجع املذ�ورة) 54-47 الفقرات

ال�� (سوروجيو ضد رومانيا ��  إزعاج خط�� ومتكرر  عناوى ش�ل الفعلية ستجابةاال  عن تقاعس السلطات عن

)Surugiu c. Roumanie تخذ��ا الدولة لتقليل الضوضاء مالءمة التداب�� ال�ي تعدم ). و�عت�� 69-67)، الفقرات

-21الفقرات  ،)Deés c. Hongrie�اك أيضا (دييس ضد هنغار�ا (سبب حركة الس�� بمثابة ان�املفرطة �� املن�ل �

لية �� الوقت لم يتم تنفيذ هذه اآل غ�� �اٍف إنلضوضاء حاجز ل تثبيتتلزم ب للعقابآلية  ). ويعد اعتماد24

 ).27)، الفقرة Bor c. Hongrieهنغار�ا (ية (بور ضد لاملناسب و�طر�قة فع

 Zammitبرم��ا (زاميت معومبل ضد مالطا ( يةلوضعاملزعوم ول لإلزعاج املحكمة النتائج امللموسة تدرس .424

Maempel c. Malte اإلغفال تم  إن 8زاو�ة املادة  منأي مش�لة  تالحظ، ال لذلك ، عدم وجود ان��اك).73)، الفقرة

 األطراف ، أو إذا لم تثبت)51)، الفقرة Oluić c. Croatieاملالئمة (أليوك ضد كرواتيا (القياسات التقنية إجراء  عن

 )،Borysiewicz c. Pologne(بوريسييفيتش ضد بولندا ( محل الن�اعاإلزعاج  الناجم عنخاص ا�ضرر الاملعنية 

، (قرار املحكمة)) Frankowski et autres c. Pologneوآخرون ضد بولندا (؛ فران�وفس�ي ل�خياطة ورشة بخصوص

اط حانة). عالوة ع�� ) بخصوص �شChiş c. Roumanie؛ شيس ضد رومانيا (حركة املرور ع�� الطرق بخصوص 

 مناسبةعملية صنع القرار  وت�ون ، ال يوجد أي ان��اك عندما تتخذ السلطات تداب�� تقييدية لتأث�� اإلزعاج ذلك

؛ انظر أيضا التذك�� 160-141، الفقرات )Flamenbaum et autres c. France(فالمنباوم وآخرون ضد فر�سا (

 ).138-133الفقرات  طبق ع��املبادئ العامة ال�ي تب

 

 محتملة ا�خطورةاأل�شطة امللوثة و    .3

وأن ن�ل حرمة املتأث�� مباشر ع�� ا�حق �� اح��ام  الناجمة عن هذه األ�شطةيجب أن ي�ون للمخاطر البيئية  .425

(دو�يتس�ا وآخرون ضد  للمياه بتلوث خط�� ، ثال، ع�� سبيل امليتعلق األمر قد .أد�ى من ا�خطورةا حدتبلغ 
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بأدلة  ال تكفي املخاوف أو الش�اوى غ�� املدعومةو  ).113و 110الفقرتان ،)Dubetska et autres c. Ukraineأوكرانيا (

 Furlepa؛ انظر أيضا "فورلبا ضد بولندا" (78)، الفقرة Ivan Atanasov c. Bulgarie(إيفان أتاناسوف ضد بلغار�ا (

c. Pologne ((قرار املحكمة)  ؛ "وا�وس�ا ضد بولندا �شغيل ورشة مي�انيكية ومرآببخصوص)Walkuska 

c. Pologne ((قرار املحكمة) ألطراف املعنيةا تتحمل، قد فضال عن ذلك ).ا�خناز�ر ل��بية مزرعةب فيما يتعلق 

 Martínez Martínez et Pino(مارتين�� مارتين�� و�ينو مانزانو ضد إسبانيا ( محل الن�اعالوضع �عض املسؤولية �� 

Manzano c. Espagne عدم وجود أي ان��اك).50-48)، الفقرات ، 

 مرتبطة �سبب أوجھ القصور ال�ي �عزى إ�� السلطات �� حاالت 8لمادة ان��اك لوجود خلصت املحكمة إ��  .426

فادييفا ضد روسيا ( سامة) و�انبعاثات Tătar c. Roumanieة (تاتار ضد رومانيا (خطر ناعية باستخدام عمليات ص

)Fadeïeva c. Russie( إهمال السلطات �سببلمياه خزان ل مصبنازل �� املبخصوص فيضان طال �عض ، أو 

 Giacomelliة "جيا�ومي�� ضد إيطاليا (�� قضي ).Kolyadenko et autres c. Russie(�وليادن�و وآخرون ضد روسيا (

c. Italie( ،عليق �شاط مصنع عدم دراسة بيئية مسبقة و  إجراء�سبب عدم  إ�� وجود ان��اك املحكمة خلصت�

وفت أي ان��اك عندما  عدم وجودإ��  املحكمة ، خلصتو�� املقابل .مساكنيولد انبعاثات سامة بالقرب من 

(هاردي وماي�� ضد اململكة  حماية الس�ان وإبالغهمة بطبال سيما تلك املرتالسلطات املختصة بال��اما��ا 

، ح�ى �� ا�حاالت ومناسبةقد تضطر السلطات إ�� اتخاذ تداب�� معقولة ). Hardy et maile c. Royaume-Uniاملتحدة (

، لذلك .، إذا �ان ذلك ضرورً�ا �حماية حقوق األفرادمصنعلوث ال�ي ال ت�ون ف��ا مسؤولة �ش�ل مباشر عن ت

ب�ن مص�حة الرفاه االقتصادي للبلدية ��  عادلتوازن ، تحقيق 8يجب ع�� السلطات الوطنية، بموجب املادة 

ل ا�حفاظ ع�� �شاط ا ِ
ّ
مص�حة الس�ان �� و  –خطرة كيميائية مواد يطرح �� الهواء مصنع  –الرئي��ي ملشغ

 .، ان��اك)72-66الفقرات ، )Băcilă c. Roumanie(باسيال ضد رومانيا ( لهمحماية مناز 
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V. املراسالت 

 عموميات . أ

 نطاق مفهوم "املراسالت" .1

 

التصاالت �� �ع السري لالطاإ�� حماية  8املادة من  1الفقرة  �� الواردباملع�ى " املراسالت "��دف ا�حق �� اح��ام .427

 Niemietzوم بالطبع ال��يد ا�خاص أو امل�ي (نيميي�� ضد أملانيا (غطي هذا املفهوي .املختلفة األوضاعالعديد من 

c. Allemagne( ، سيلفر وآخرون ضد اململكة ( يًنا، ح�ى عندما ي�ون املرسل أو املرسل إليھ �ج)32 الفقرةآخر

 Mehmet Nuri Özen؛ محمد نوري أوزن وآخرون ضد تركيا (84الفقرة  ،)Silver et autres c. Royaume-Uni(املتحدة 

et autres c. Turquie(، ( ضباط ا�جمارك يحجز عل��االطرود ال�ي  كذلكو ، )41 الفقرةX) ضد اململكة املتحدة .X 

c. Royaume-Uni ،(لهاتفية ب�ن أفراد من نفس العائلة هذا املفهوم أيًضا املحادثات ا ). ويشملقرار ال�جنة

 أو مع أطراف ثالثة )72)، الفقرة Margareta et Roger Andersson c. Suèdeارغار�تا وروجر أندرسون ضد السو�د ((م

)، Klass et autres c. Allemagne؛ كالس وآخرون ضد أملانيا (39-38قرتان الف ،)Lüdi c. Suisse( لودي ضد سويسرا(

�� األماكن  ال�ي تتم، )64ة ، الفقر )Malone c. Royaume-Uni(؛ مالون ضد اململكة املتحدة 41و 21الفقرتان 

؛ هالفورد ضد اململكة 44الفقرة ، ]الغرفة الك��ى [) Amann c. Suisseاملهنية (أمان ضد سويسرا (ا�خاصة أو 

)، Copland c. Royaume-Uni؛ �و�الند ضد اململكة املتحدة (46-44الفقرات  ،)Halford c. Royaume-Uni(املتحدة 

 �جنمن الواردة  امل�املات الهاتفيةوكذلك  )،50)، الفقرة Kopp c. Suisse؛ �وب ضد سويسرا (41الفقرة 

، " عناصر متعلقة ��ذه املحادثات (التار�خ، املدةاع��اضو" )51 ، الفقرة)Petrov c. Bulgarie(ب��وف ضد بلغار�ا (

 
َّ
 ).42، الفقرة )P.G. et J.H. c. Royaume-Uni(حدة (�ي. ��. وج. ه. ضد اململكة املتبة)األرقام املرك

، بما �� ذلك الرسائل االلك��ونية (ال��يد 8املادة  تطبيق أيضا ضمن نطاق التكنولوجياتندرج  .428

؛ بار�ولس�و ضد رومانيا 41الفقرة  ،)Copland c. Royaume Uni(�و�الند ضد اململكة املتحدة ( )/اإلميلااللك��و�ي

)Bărbulescu c. Roumanie] ( واستخدام اإلن��نت (�و�الند ضد اململكة املتحدة  )،72الفقرة  ]،الغرفة الك��ى

)Copland c. Royaume Uni( (فا�سر و�ي�وس بتابليغونن محدودة  ، و�يانات خوادم الكمبيوتر )42-41، الفقرتان

واألقراص الصلبة (ب��ي ، )45)، الفقرة Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autricheاملسؤولية ضد النمسا (

ا�حاسو�ية (إيليا قراص األو  ،71)، الفقرة Petri Sallinen et autres c. Finlandeينن وآخرون ضد فنلندا (سال

 ).42رة ، الفق)Iliya Stefanov c. Bulgarieستيفانون ضد بلغار�ا (

التلكس (كريس�ي ضد اململكة املتحدة  لمعنية أيضا من قبياألش�ال القديمة لالتصاالت اإللك��ونية  �عت��  .429

)Christie c. Royaume-Uni((بيجر" النداء أجهزة رسائل، و ، قرار ال�جنة" )ضد اململكة املتحدة  سابوري-تييلر

)Taylor-Sabori c. Royaume-Uni(إذاعة خاصة برامج ، وكذلك )X .وY) ضد ب�جي�ا .X et Y c. Belgique( قرار ،

 .B.Cت�ون متاحة للغ�� (ب. ��ي. ضد سويسرا (ع�� تردد عام و�التا��  ��امج ال�ي تبثال، باستثناء ال�جنة)

c. Suisse.(قرار ال�جنة ،( 
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 "التدخل أش�ال"أمثلة ع�� 

 

)، A. c. Franceأ. ضد فر�سا ((ع�� مسألة التدخل من األش�ال ش�ل أي بمحتوى املراسالت وش�لها ال يؤثر  .430

جب اعتبار فتح وقراءة ، يع�� سبيل املثال ).54)، الفقرة Frérot c. France( ؛ فر�رو ضد فر�سا37-35الفقرات 

 Laurent" (لورانت ضد فر�سا (تدخل" بمثابة سالة قبل �سليمها إ�� مو�ليھر  ، كتب ف��ا محامورقة مطو�ة

c. France ،(يكفي، بالفعلح�ى ي�ون هناك تدخل: ا�حد األد�ى  مبدأ يوجد وال ). 36 الفقرة  
ُ
ة واحد رسالةفتح أن ت

) Idalov c. Russie؛ إيدالوف ضد روسيا (32، الفقرة ]الغرفة الك��ى [) Narinen c. Finlandeضد فنلندا ( (نار�ن�ن

 ).197]، الفقرة الغرفة الك��ى [

. 8املعيقات ضمن نطاق املادة وغ��ها من  واملصادرة، واملراقبة، من أش�ال الرقابة، واالع��اض يندرج أي ش�ل .431

" ا�حق �� اح��ام املراسالت" �� ممارسةصرامة التدخل"  "أك�� أش�ال املراسلة �� حد ذاتھإم�انية ويش�ل منع 

 .43 ، الفقرة)Golder c. Royaume-Uni(غولدر ضد اململكة املتحدة (

، الفئات التالية �� ا�حق �� اح��ام املراسالت، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر�شمل التدخالت املحتملة األخرى  .432

 :من األفعال املنسو�ة إ�� السلطات العامة

 امبل ضد اململكة املتحدة ( املراسالت مراقبة�)Campbell c. Royaume-Uni( م��ا  أو أخذ ��خة ،33، الفقرة

فر م��ا (بفاي أو حذف مقاطع معينة )30)، الفقرة Foxley c. Royaume-Uni(فوكس�� ضد اململكة املتحدة (

 )؛43)، الفقرة Pfeifer et Plankl c. Autricheو�الن�ل ضد النمسا (

 و��جيلها (أمان ضد سويسرا ( لمحادثات ال�خصية أو املهنيةاالع��اض بأش�ال مختلفة لAmann c. Suisse( 

(مالون ضد اململكة املتحدة  ل التنصت ع�� امل�املات الهاتفية) من قبي45الفقرة  ،ى]الغرفة الك�� [

)Malone c. Royaume-Uni ا انظر أيضً ؛ 84-83بيانات االحتساب الفقرتان  ، و�خصوص64)، انظر الفقرة

 ح�ى وإن تمت عمليات التنصت )،42الفقرة  ،)P.G. et J.H. c. Royaume-Uni�ي.��. وج.ه. ضد اململكة املتحدة (

 )؛21)، الفقرة Lambert c. France(الم��ت ضد فر�سا ( طرف ثالثل هاتف تا�ع ع�� خط الن�اع محل

 و�الند ضد ( ز�ن البيانات ال�ي تم اع��اضها فيما يتعلق باستخدام الهاتف وال��يد اإللك��و�ي واإلن��نتتخ�

منع مجرد إم�انية ا�حصول ع�� ت). ومع ذلك، ال 44، الفقرة )Copland c. Royaume-Uni(اململكة املتحدة 

ح�ى وإن  تدخل"؛ "بيانات بطر�قة مشروعة �� ش�ل فوات�� الهاتف، ع�� سبيل املثال، من استنتاج وجود

أو لم يتم الكشف عن تلك املعلومات ألطراف ثالثة أو استخدامها ضد ال�خص املع�ي �� إجراء تأدي�ي 

 ).43 الفقرة، )ibidemغ�� ذلك (املرجع نفسھ (

 بما ي��: أيًضايتعلق األمر �مكن أن و 

 لو�ردو ضد إيطاليا ( إعادة توجيھ ال��يد إ�� طرف ثالث)Luordo c. Italie( فيما يتعلق75و 72، الفقرتان ، 

بخصوص ، 88-87)، الفقرتان Herczegfalvy c. Autriche؛ هرسزغفالفي ضد النمسا (اإلفالسم ع�� بالقيِّ 

      ؛الو��ي ع�� �خص نز�ل بمستشفى األمراض العقلية

 ب��نھ الرسن القابضة وآخرون ضد ( ، بما �� ذلك تلك ا�خاصة بالشر�اتأخذ ��خ من ملفات الكمبيوتر

   ؛)106، الفقرة )Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvègeالن�و�ج (
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  وآخرون ضد سان مار�نو . ن.م( واالحتفاظ ��ا من قبل السلطات البنكيةوثائق املعلومات من ��خ أخد

)M.N. et autres c. Saint-Marin( ؛)52، الفقرة 

 ) كنيدي ضد اململكة املتحدة (تداب�� املراقبة السر�ةKennedy c. Royaume-Uni( ، ؛ رومان 124-122الفقرات

 الواردة �� هذه القضية). واملراجع ]لغرفة الك��ى ا[ )Roman Zakharov c. Russieزاخاروف ضد روسيا (

 من �ش�ل من ا�خواصبھ �خص  يقوممن قبل السلطات �� الت�جيل الذي " حاسمةمساهمة "إن  .433
ً
 تدخال

-Van Vondel c. Pays؛ فان فونديل ضد هولندا (36)، الفقرة A. c. Franceعمومية" (أ. ضد فر�سا (سلطة قبل "

Bas ؛ م.م. ضد هولندا (49)، الفقرةM.M. c. Pays-Bas بإذن  قام بھ �خص��جيل بخصوص  39)، الفقرة

   العام). د��املمسبق من 

 االل��امات اإليجابية. 2

�� اح��ام الدولة بموجب ا�حق  عاتق ع�� الواقعة امات اإليجابيةمن االل��  اعدد�جلت املحكمة ، ح�ى اآلن .434

 :ثالمل، ع�� سبيل ااملراسالت

 مل (بار�ولس�و ضد رومانيا االل��ام اإليجا�ي للدولة فيما يتعلق باالتصاالت غ�� املهنية �� م�ان الع

)Bărbulescu c. Roumanie] ( ؛)120-115و 113، الفقرات ]الغرفة الك��ى   

 2(كراك��ي ضد إيطاليا (رقم  خاصةمحادثات  عنمنع الكشف �� املجال العام االل��ام ب) (Craxi c. Italie (no 

 )؛76-68)، الفقرات (2

  وتليط ضد رومانيا ( محكمة س��اسبورغل ما يلزمھ ملراسلة ب� معتقلاالل��ام ب��و�د�)Cotleţ c. Roumanie( ،

 ؛)92-91الفقرتان  ،)Gagiu c. Roumanie(؛ غاجيو ضد رومانيا 65-60الفقرات 

 املحكمة الدستور�ة يأمر بتدم�� ال�اسيتات الصوتية ال�ي �جلت عل��ا  صادر عن االل��ام بتنفيذ حكم

 Chadimová c. République(شيداموفا ضد ا�جمهور�ة التشيكية ( محادثات هاتفية ب�ن محام ومو�لھ

tchèque و ؛)146)، الفقرة   

 بنديكتسدوت�� ضد ( ب�ن ا�حق �� اح��ام املراسالت وا�حق �� حر�ة التعب�� عادلتوازن تحقيق  ضرورة

 ).قرار املحكمة)() Benediktsdóttir c. Islande(آسالندا 

 ةاملقار�ة العام .3

 مجاالت وأاح��ام املراسالت سواء من زاو�ة  8من املادة  1الفقرة  �� نطاق املنتقدة الوضعيةندرج يمكن أن ت .435

حرمة املن�ل، وا�حياة ا�خاصة والعائلية) (شاديموفا ضد ا�جمهور�ة  ا�حق �� اح��ام( 8من املادة  أخرى 

 .)ف��ا واملراجع املذ�ورة 143 الفقرة)، Chadimová c. République tchèqueالتشيكية (

وح�ى يتفادى التدخل  ،و�التا�� .8دة خل إال إذا تم استيفاء شروط الفقرة الثانية من املاال يمكن ت��ير التد .436

األهداف املشروعة" أو  "تحقيق أحد � إ���س�وأن  ،ي�ون "منصوصا عليھ �� القانون" ، يجب أن8ان��اك املادة 

 الهدف أو تلك األهداف. ذلكلتحقيق  "�� مجتمع ديمقراطي ضرور�ا"أن ي�ون ، و العديد م��ا

البلدان ال�ي تطبق نظام القانون �ع�ن االعتبار  8 املادةمن  2الفقرة  �� الواردباملع�ى " قانون ال" مفهوميأخذ  .437

املحكمة أن  وعندما �عت�� ). 29، الفقرة )Kruslin c. France(�ن ضد فر�سا كروسل( ة"القار�البلدان "و  العام
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متطلبات لتحقق من االمتثال لتمتنع، بصفة عامة، عن ال ا، فإ��"القانون  وص عليھ ��صمن" غ��التدخل 

؛ إنيا ضد إيطاليا 83، الفقرة )Messina c. Italie (no 2)) (2رقم (ضد إيطاليا ميسينا (  8من املادة  2خرى للفقرة األ 

)Enea c. Italie( ] ��؛ ميمانيس ضد التفيا 144الفقرة  ،ى]الغرفة الك)Meimanis c. Lettonie( 66، الفقرة.( 

 ههذ، لكن املجالعندما تنظم هذا  8بموجب املادة  سلطة تقدير�ةتتمتع � الدول املتعاقدة�ع��ف املحكمة بأن  .438

"سزولوك  (ع�� سبيل املثال التفاقيةلالمتثال لس��اسبورغ محكمة  مراقبةإطار  ندرج ��ت السلطة التقدير�ة

  واملراجع املذ�ورة ف��ا). 45، الفقرة )Szuluk c. Royaume-Uniضد اململكة املتحدة (

 ون األورو�ية، بما �� ذلك قواعد ال�جأهمية النصوص الدولية ذات الصلة كدت املحكمة �� هذا الصدد ع��أ .439

 ).55و 28-26، الفقرات )Nusret Kaya et autres c. Turquie(نصرة �ايا وآخرون ضد تركيا (

 

17املعتقل�نمراسالت  . ب
 

 املبادئ العامة .1

، مع مراعاة املتطلبات مع االتفاقية تتعارض �� حد ذا��امقبولة وال  املعتقل�نراسالت ت�ون مراقبة معينة مل .440

؛ 98)، الفقرة Silver et autres c. Royaume-Uniلالعتقال (سيلفر وآخرون ضد اململكة املتحدة (العادية واملعقولة 

 ه املراقبةتجاوز هذال ت، يجب أ). ومع ذلك45)، الفقرة Golder c. Royaume-Uniغولدر ضد اململكة املتحدة (

بأنھ قد  ومع االع��اف .من االتفاقية 8ملادة من ا 2لفقرة بالهدف املشروع املنشود وفًقا ل املرتبطةاملتطلبات 

القواعد  فإن، ، بما �� ذلك االتصاالت الهاتفيةبالعالم ا�خار�� معتقلي�ون من الضروري مراقبة اتصاالت 

دورغا ضد ( السلطات الوطنية قبل�عسفي من يجب أن توفر حماية �افية ضد أي تدخل  املعتقلاملطبقة ع�� 

   ).53، الفقرة )Doerga c. Pays-Bas(هولندا 

راقب��ا وم ،26 ، الفقرة)Demirtepe c. Franceمع املحكمة (دم��تب ضد فر�سا ( ملعتقلفتح مراسلة إن  .441

 Birznieks) ومصادر��ا (ب��زنييكس ضد التفيا (158)، الفقرة Kornakovs c. Lettonie(�ونا�وفس ضد التفيا (

c. Lettonie عتقل من ملفضال عن ذلك، فإن رفض توف�� املواد الالزمة . 8املادة  ضمن نطاقيندرج  )124)، الفقرة

 ).65)، الفقرة Cotleţ c. Roumanie(�وتليط ضد رومانيا ( 8 املادةمراسلة املحكمة قد يقع تحت طائلة أجل 

، بالنسبة إم�انية كتابة واستالم الرسائل قد ت�ون  مراعاة أنيجب  راقبات،املستوى املقبول لهذه امللقياس  .442

)، الفقرة Campbell c. Royaume-Uni(�امبيل ضد اململكة املتحدة (الرابط الوحيد مع العالم ا�خار��  ،للمعتقل

ت��يرها من قبل ، دون تنظيم تنفيذها أو املعتقل�ناقبة العامة واملنتظمة ملراسالت جميع املر  ). ولعل45

 ).44)، الفقرة Petrov c. Bulgarie(ب��وف ضد بلغار�ا ( التفاقيةمع ا من شأ��ا أن تتعارض، السلطات

 :8من املادة  1�� الفقرة  الوارداملع�ى تدخال" ب" �عت�� ما ي�� .443

  قبل سلطات ال�جن (ماك�الوم ضد اململكة املتحدة (اع��اض رسالة منMcCallum c. Royaume-Uni ،(

 William Faulknerلكة املتحدة ((و�ليام فولكن� ضد املم توفر إم�انية اإلرسال ع�� ال��يدو عدم أ) 3الفقرة 

 (الطلبات الفردية). 34انظر أيضا الفصل املتعلق باملادة  17
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c. Royaume-Uni؛ محمد نوري أوزن وآخرون ضد تركيا (11)، الفقرةMehmet Nuri Özen et autres c. Turquie ،(

 ؛)42الفقرة 

  امبيل وفل ضد اململكة املتحدةاملراسالت �� عدد محدود ( حصر� )Campbell et Fell c. Royaume-Uni الفقرة ،(

بخصوص  54و 52)، الفقرتان Fazıl Ahmet Tamer c. Turquieا (فاضل أحمد تامر ضد تركيا (أو تدم��ه )110

 )؛استبعاد ال��يدنظام 

  نار�ن�ن ضد فنلندا ( رسالةفتح)Narinen c. Finlande( خدمة  عطالت األ �� ذلك �� حاال  بما –) 32، الفقرة ��

 دون تأخ�� �سليممع  هاأو فتح) 26)، الفقرة Demirtepe c. France(دم��تب ضد فر�سا (ال�جن ال��يد داخل 

 ؛)حكمة)قرار امل() Faulkner c. Royaume-Uni(فولكن� ضد اململكة املتحدة (

 وتليط ضد رومانيا ( تأخ�� مع�ن �� �سليم ال��يد�)Cotleţ c. Roumanie أو رفض إعادة توجيھ  )34)، الفقرة

ضد  (هالندر  بال�جن ا�خاص عنوان ال��يد اإللك��و�ي ة املوجهة إ�� معتقل ع�� اإللك��وني الرسائلرسائل 

 ).48 الفقرة (قرار املحكمة)) Helander c. Finlandeفنلندا (

 Pfeifer et Plankl(بفايفر و�الن�ل ضد النمسا ( يتم أخذ التبادالت ب�ن �جين�ن �� االعتبار عالوة ع�� ذلك،

c. Autriche( أوسبينا فارغاس ضد إيطاليا ( ل�خص معتقل، وكذلك رفض �سليم كتاب )43، الفقرة)Ospina 

Vargas c. Italie 44)، الفقرة.( 

 أيضا �سبب تدخل" "هناكي�ون  .444

 مد تامر ضد تركيافاضل أح( حذف مقاطع معينة )Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie بفايفر ؛ 53و 10)، الفقرتان

 ؛47)، الفقرة Pfeifer et Plankl c. Autricheضد النمسا (

  عليف ضد أوكرانيا ( باستالمها للمعتقلد ال�ي ُ�سمح عدد الطرو  حصر)Aliev c. Ukraine( ؛)180، الفقرة   

 �واالحتفاظ ��ا (دورغا ضد هولندا ( ملعتقلهاتفية محادثات ل ي�جDoerga c. Pays-Bas أو 50)، الفقرة (

 .)29، الفقرة )Wisse c. France(فيسو ضد فر�سا ( وأقار�ھ معتقلال�جن ب�ن بمحادثات �� غرفة الز�ارات 

 يوًما 28املطلق عن إرسال أو استقبال ال��يد ملدة  �شمل ا�حظرفرض عقو�ة تأديبية ع�� األمر نفسھ �نطبق و 

 معتقل�نوفرض قيود ع�� استخدام ) 31 ، الفقرة)McCallum c. Royaume-Uni(ماك�الوم ضد اململكة املتحدة (

 ).36 ، الفقرة)Nusret Kaya et autres c. Turquie(د تركيا نصرة �ايا وآخرون ض( غ��م األم �� املحادثات الهاتفيةلل

جب أن �ستخدم القانون و� .8املادة  من 2الفقرة  الشرعية املنصوص عل��ا �� شروطالتدخل �يجب أن يفي  .445

مخولة  العموميةالسلطة  ف��ا ت�ون  وط ال�يوالشر ظروف ال ح�ى يتس�ى ل�جميع فهمصط�حات وا�حة م

�ح�ومة املد�� �تع�ن ع�� او ). 135)، الفقرة Lavents c. Lettonieلتنفيذ مثل هذه التداب�� (الفتتس ضد التفيا (

 إلخضاع مراسالت �ج�نالسلطات الوطنية  ال��استندت إي ون ال�القانأح�ام أمام املحكمة  أن تو�ح عل��ا

 ).25)، الفقرة Di Giovine c. Italieللمراقبة (دي جيوفي�ي ضد إيطاليا (

جودة ع�� أيًضا  يحيلفحسب، بل  الوط�يوجود أساس قانو�ي �� القانون ع�� شرط الشرعية  ينطوي ال  .446

، الذي يجب أن والولوج بالنسبة لل�خص املع�يللتنبؤ  يجب أن ي�ون القانون وا�ًحا وقابال . و�الفعل، القانون 

)، Silver et autres c. Royaume-Uni(سيلفر وآخرون ضد اململكة املتحدة ( عنھ النتائج امل��تبة توقعي�ون قادًرا ع�� 

 .)88الفقرة 
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 يمكن أن راسالت وال األسباب ال�يامل مراقبةالتشريع الذي ال ينظم مدة تداب�� ويعت�� غ�� متفقا مع االتفاقية  .447

املختصة �� هذا املجال، للسلطات  التقدير�ةسلطة الوطر�قة ممارسة  نطاقال �ش�� بوضوح �اٍف إ�� و ، ت��رها

؛ 184-180و 176الفقرة ، [الغرفة الك��ى ]) Labita c. Italie(البيتا ضد إيطاليا ( ةطمفر  ةتقدير� سلطةها ل ��كيأو 

)، الفقرة Lavents c. Lettonieنتس ضد التفيا (؛ الف82-81)، الفقرتان Niedbała c. Pologneنييدباتا ضد بولندا (

136.( 

 :ع�� وجھ ا�خصوص "القانون  �� اغ��"منصوص عل�� العمليات التاليةعت�� � .448

 بصر�ح العبارة (إيدالوف ضد روسياألح�ام ال�ي تحظرها اك لن��تَمارس �� ا الرقابة ال�ي )Idalov c. Russie( 

، الفقرة )Demirtepe c. France(دم��تب ضد فر�سا ( أح�ام تج��ها غيابأو �� ) 201 ]، الفقرةالغرفة الك��ى [

 Labitaاملعمول بھ (البيتا ضد إيطاليا (�� القانون  الواردتجاوزت اختصاصها باملع�ى سلطة  أو من قبل) 27

c. Italie( ] ؛)182 ، الفقرة]الغرفة الك��ى       

  ولتورا�س�ي ضد أوكرانيا ب( إليھ الوصول الرقابة املمارسة ع�� أساس نص غ�� منشور ال يمكن ل�جمهور

)Poltoratski c. Ukraine( ؛)160-158، الفقرات  

  القواعد املرتبطة بمراقبة امل�املات الهاتفية لل�جناء وال�ي ليست وا�حة ودقيقة بما يكفي لتوف�� حماية

 ).53)، الفقرة Doerga c. Pays-Bas�افية للمد�� (دورغا ضد هولندا (

ع�� ، إ�� آخر معتقلبرفض إرسال خطاب من فيما يتعلق  8للمادة  ان��اكوجود إ�� املحكمة أيًضا  خلصت .449

 ).59)، الفقرة Frérot c. Franceبالنسبة ملوظفي ال�جن (فر�رو ضد فر�سا (غ�� إلزامية  إدار�ة�عليمات  أساس

 السلطة من قبل استخدام إساءةمنع كفيلة ب ، يجب أن يتضمن ضماناتتدخال الوط�يالقانون  يج�� عندما  .450

 مراسال��م قد ت�ون  نالقانون الذي يقتصر ع�� تحديد فئة األ�خاص الذي غ�� �اٍف  وُيعت�� .ن و ال�ج السلطات

وال األسباب ال�ي قد ت��ره (�الوج��و ديانا  التدب��مدة ب دون االهتمام، واملحكمة املختصة "للمراقبةضعة خا"

 ).33-32)، الفقرتان Calogero Diana c. Italieضد إيطاليا (

 املعتقل�ناملتعلقة بمراقبة مراسالت  الوطنية املقتضياتان��اك عندما ت��ك  ودوجاملحكمة إ��  تخلص .451

غ�� مناسبة إلعادة  "أي مراسالتن سلطة االحتفاظ بو ال�ج مدراءمنح تللسلطات الوطنية و صالحيات مفرطة 

لطة ومستقلة عن أي قرار صادر عن س تلقائيةمراقبة املراسالت تبدو  "أن ، بحيث"تأهيل ال�خص املدان

ع��  ، إذا �ان مع ذلك). 37 الفقرة)، Petra c. Roumanie" (ب��ا ضد رومانيا (النتصافسبل اقضائية وال تخضع ل

، الفقرة )Domenichini c. Italie(دومنيتشي�ي ضد إيطاليا ( االقانون الذي يمنح السلطة التقدير�ة أن يحدد نطاقه

�الوج��و ديانا ضد ( ذلك القانون مطلق �� صياغة بأنھ من املستحيل التوصل إ�� يق�ن  تقر، فإن املحكمة )32

 ).32، الفقرة )Calogero Diana c. Italie(إيطاليا 

ن التعديالت  .452
ّ
مِك

ُ
ح�� االتفاقية  امل�جلة قبل دخول  ن��ا�اتاال من ت�حيح  املنتقدع�� القانون  املدخلةال ت

، )Argenti c. Italie(د إيطاليا ؛ أرجن�ي ض147الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [)Enea c. Italie(إنيا ضد إيطاليا ( التنفيذ

 ).38الفقرة 

يفيمن�و ( "ضرورً�ا �� مجتمع ديمقراطي "�� اح��ام مراسالتھ معتقليجب أن ي�ون التدخل �� ممارسة حق  .453

العادية طلبات االعتقال وفًقا ملتالضرورة"  " �تم تقييمو ). 142، الفقرة )Yefimenko c. Russie(ضد روسيا 
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، )Kwiek c. Pologne( " (�و�يك ضد بولنداا�جنائية منع ا�جرائم"و" النظامالدفاع عن ر "واملعقولة. و�مكن أن ي��

 عتقلمل لدىأوسع تدخل عمليات  ،)21، الفقرة )Jankauskas c. Lituanie(؛ يان�اوس�اس ضد ليتوانيا 47الفقرة 

هذا التدب��  و�� ،5�� املادة  الواردمن ا�حر�ة، باملع�ى  املنتظم�حرمان ي�ون ل، و�التا�� حر طليق.�خص مقارنة �

 Golder(غولدر ضد اململكة املتحدة ( ا�حر�ةأل�خاص املحروم�ن من بالنسبة ل 8ع�� تطبيق املادة تأث��  فقط،

c. Royaume-Uni( ،باملع�ى وع�� أي حال، يجب). 45 الفقرة 
ً
ن م 2الفقرة ��  الوارد أن ي�ون التدب�� املع�ي متناسبا

�سونيو �سونف ضد ( أساسيانمعياران  التعسفضد  املالئمةالضمانات و  . ويش�ل نطاق املراقبة8املادة 

 ).42، الفقرة )Tsonyo Tsonev c. Bulgarie(بلغار�ا 

تلك املوجهة ، خاصة منح �عض املراسالتجب ي .ا�خاضعة للمراقبةأيًضا مراعاة طبيعة املراسالت  يجوز  .454

  ،ًدا من السر�ة، مز�للمحامي
ً
يفيمن�و ضد روسيا (ش�وى ضد سلطات ال�جن  تتضمنعندما  خاصة

)Yefimenko c. Russie( معتقلمراسالت  مراقبةؤدي التدخل، تومن حيث نطاق وطبيعة  ).144، الفقرة  ��

املعنية (ب��وف ضد بلغار�ا  التوازن ب�ن املصا�ح اختالل، إ�� مراسليھفئات مختلف ، دون التمي�� ب�ن مجملها

)Petrov c. Bulgarie ال يمكنھ ع�� الشهود هتأث�� من أو  من العدالة ال�ج�ن إفالتمن  لتخوفإن ا). 44)، الفقرة ،

 Jankauskas(يان�اوس�اس ضد ليتوانيا ( جميع مراسالتھباملراقبة التلقائية � ال��خيص العام، أن ي��ر �� حد ذاتھ

c. Lituanie( 22، الفقرة.( 

�انت �ستخدم  أو  "السلطات تجاه زدراءاال ثارة "إ إ�� ��دف�انت ا�خاصة أل��ا  ئلالرساعت�� اع��اض �ُ  لم .455

"سيلفر  قضية��  "ضرورً�ا �� مجتمع ديمقراطي"أمرا  "ن و سلطات ال�جمصط�حات مسيئة عن قصد ضد "

 ).99و 91، 64) (الفقرات Silver et autres c. Royaume-Uniن ضد اململكة املتحدة" (�وآخر 

�ا�� ل�حراسة و  ةا�خاضع ال��بيةنظام تحت  املودع�نالتمي�� ب�ن األحداث  األهمية بم�ان، من باإلضافة إ�� ذلك .456

ي �ال السلطة التقدير�ة�ون ت، حيث فيما يتعلق بتطبيق القيود ع�� املراسالت واالتصاالت الهاتفية املعتقل�ن

 ).109-104، الفقرة )D.L. c. Bulgarie(ضد بلغار�ا . ل.د( �� ا�حالة األو�� أضيقبھ السلطات  تتمتع

 

 ةكون ضرور�تي قد �ال املعتقل�نالتدخل �� مراسالت عمليات  .2

 )،Silver et autres c. Royaume-Uniململكة املتحدة" (ن ضد ا�منذ قضية "سيلفر وآخر  االج��ادات القضائيةع��ف � .457

املحكمة  وأشارت .ال يتعارض �� حد ذاتھ مع االتفاقيةأن ذلك و  املعتقل�نراسالت مل بمراقبة معينة أنھ يو��ى

  أن: ع�� وجھ ا�خصوص إ��

  داخلمشروعة �� ظروف معينة تتعلق با�حفاظ ع�� النظام  قد ت�ون  ناملعتقل�مراقبة مراسالت 

؛ سيلفر وآخرون ضد اململكة املتحدة 31، الفقرة )Kepeneklioğlu c. Turquie(كبن�ليوغلو ضد تركيا ( ال�جون 

)Silver et autres c. Royaume-Uni( ؛)101، الفقرة    

  ا�جنائية أو  منع ا�جرائم�دف � –املعمم التدخل التلقائي و  عن هاتمي�� مع  – املراقبةمن أش�ال  شكال

 مسائلب ذات صلةخطر�ن أو مثال بالنسبة للمراسالت مع أ�خاص ، م��را قد ي�ون ، الدفاع عن النظام

؛ فولكن� ضد اململكة 22-21 )، الفقرتانJankauskas c. Lituanie(يان�اوس�اس ضد ليتوانيا ( قانونيةغ�� 

 )؛(قرار املحكمة)) Faulkner c. Royaume-Uniاملتحدة (
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  ادية واملعقولة ل�حياة لشروط العبالنظر ل لوج،، قد يخضع هذا الو مرخصاإ�� الهاتف عندما ي�ون الولوج

ذات واملتطلبات  املعتقل�ن�حاجة إ�� مشاركة استخدامھ مع با�� مراعاة ا، مع �� ال�جن، لقيود مشروعة

؛ 93)، الفقرة A.B. c. Pays-Basة (أ.ب. ضد هولندا (ا�جنائي منع ا�جرائمو بحماية النظام العام  الصلة

 )؛30، الفقرة (قرار املحكمة)) Coşcodar c. Roumanie�وش�ودار ضد رومانيا (

 أن ي�ون  شر�طة، أي مش�لةال يطرح  حظر إرسال رسالة أل��ا ال تتوافق مع النموذج الرس�ي املطلوب

  ؛)قرار املحكمة)() Faulkner c. Royaume-Uni(فولكن� ضد اململكة املتحدة ( النموذج متاًحا

  مش�لة أي ال يطرح  سلطات ال�جنال �عرفها أجن�ي من التواصل مع أقار�ھ �� ا�خارج بلغة  معتقلمنع

السماح لھ �ش�ل قد رفض دون سبب مقنع عرض ال��جمة دون أي ت�لفة وتم  د��املعندما ي�ون 

 ؛)قرار املحكمة)() Chisti c. Portugal(شيس�ي ضد ال���غال ( ال رسالت�نإرساستثنائي ب

 املرتبطةداخل ال�جن وتجنب الصعو�ات  السالمةمن أجل حماية  م��راقد ي�ون  ا�حد من عدد الطرود 

، )Aliev c. Ukraine(املعنية (عليف ضد أوكرانيا  صا�حا�حفاظ ع�� توازن امل طاملا يتم، باللوجستيك

 ؛)182-181الفقرتان 

 خرق  ت عليھ �سببفرضوال�ي ، االحتفاظ بطرد موجھ ل�ج�ن املتمثلة �� طفيفةالتأديبية ال عقو�ةال

عت��  ،نإدارة ال�ج ع�� توجيھ مراسالتھ  إللزامية
ُ
 Puzinas) (2ة (بوز�ناس ضد ليتوانيا (رقم غ�� متناسبلم �

c. Lituanie (no 2) قضية بوغلوف ضد أوكرانيا ( قارنة معامل )؛ ومع ذلك ير��34)، الفقرةBuglov c. Ukraine ،(

 )؛137الفقرة 

 املسؤول �عليمات من بضرورة ا�حصول ع��  ��روامل ةغ�� عاجل رسالةة أسابيع �� �سليم التأخ�� ملدة ثالث

ا تراتبيا
ً
 ).104، الفقرة )Silver et autres c. Royaume-Uni(سيلفر وآخرون ضد اململكة املتحدة ( ال �ش�ل ان��ا�

 

 املراسالت الكتابية .3

 النظامي باستخدام الورق املعتقل�ن إلزامال �ش�ل و  .لكتابةاملواد الالزمة لاختيار  للمعتقل�ن 8ال تضمن املادة  .458

 �� ا�حق �� اح��ام املراسالتلل�جن ملراسال��م تدخ
ً
(�وتليط ضد  ر ع�� الفو  ، �شرط أن ي�ون الورق متاحاال

  ).61)، الفقرة Cotleţ c. Roumanieرومانيا (

بو�ل ورا�س ضد اململكة املتحدة ( املعتقل�نع�� الدول تحمل ت�اليف ال��يد �جميع مراسالت  8املادة  تفرضال  .459

)Boyle et Rice c. Royaume-Uni( قد  حيثمناسًبا ة ذلك، ي�ون تقييم �ل حالة ع�� حدومع ). 58-56، الفقرات

، لذلك .قد أعيقت �ش�ل خط�� �سبب نقص املوارد املالية بمعتقلمش�لة إذا �انت املراسالت ا�خاصة تنشأ 

 ن:املحكمة أ قضت

  ملد�� ال يتوفر ع�� إم�انيات مالية �افية  لكتابةبر�دية وورق ل طوا�عرفض إدارة ال�جن تقديم أظرفة و

الدولة  قبلمن  ان��ا�ا ر�ة ملراسالتھ مع محكمة س��اسبورغ، �ش�لضرو  ل�حصول عل��ا خاصة وأ��ا

�وتليط ضد ( �� اح��ام مراسالتھ ال�خص حقإليجا�ي بضمان االح��ام الفع�� �ا ال��امهالاملد�� عل��ا 

 ؛)65و 59، الفقرتان )Cotleţ c. Roumanie(رومانيا 
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 ش�ل تام ع�� سلطات ال�جن دويعتم ال تتوفر لديھ اإلم�انيات وال الدعم معتقلب عندما يتعلق األمر� ،

 غراسالتھ مع محكمة س��اسبور مل، ما يلزمھ، خاصة الطوا�ع ال��يدية ينب�� لهذه السلطات أن توفر لھ

 .)92-91، الفقرتان )Gagiu c. Roumanie(غاجيو ضد رومانيا (

ويعقبھ ، نالذي يتب�ن الحقا أنھ خطأ عر��ي �عزى إ�� خلل �� إدارة ال�ج�حق �� املراسالت إن ان��اك ا .460

تجنب تكرار �سمح بلتداب�� ال�جن  اعتماد إدارةمن خالل ، للضرر (ع�� سبيل املثال اع��اف صر�ح وج�� �اٍف 

قرار () Armstrong c. Royaume-Uni(أرمس��و�غ ضد اململكة املتحدة ( مش�لة بموجب االتفاقية ال يطرحا�خطأ) 

 ).29، الفقرة )Tsonyo Tsonev c. Bulgarie(يف ضد بلغار�ا ؛ �سونيو �سوناملحكمة)

 ال�ج�ن ع�� عاتق الدولة: �� حال خالف أمام املحكمةمن قبل  إلرسالتقع مسؤولية إثبات االستالم الفع��  .461

 تقديم قتصر ع��أن تاألخ��ة  يمكن لهذه ، الالفع�� لرسالةالتسليم  وا�ح�ومة املد�� عل��ا �شأن د��املب�ن 

إ��  سلمتقد  ةاملعني الرسائل، دون إثبات أن وال�ي وصلت إ�� ال�جن املعتقلبيان بالرسائل املرسلة إ�� 

 ).31ة ، الفقر )Messina c. Italie(مسينا ضد إيطاليا ( املرسل إليھ املع�ي

غريس ضد ( بأي خلل �� خدمة ال��يد املعتقل�نالسلطات املسؤولة عن إرسال واستالم ال��يد إبالغ  ع�� يتع�ن .462

 ).97، تقر�ر ال�جنة، الفقرة )Grace c. Royaume-Uni(اململكة املتحدة 

 ت الهاتفيةاملحادثاا .4

 عندما ت�ون التسهيالت ا�حق �� إجراء م�املات هاتفية للمعتقل�نمن االتفاقية  8ال تمنح املادة  .463
ً
، خاصة

؛ سيسزوس�ي 92)، الفقرة A.B. c. Pays-Basاصل عن طر�ق ال��يد متوفرة و�افية (أ.ب. ضد هولندا (املقدمة للتو 

بإم�انية إجراء  للمعتقل�ن، إذا سمح القانون الوط�ي ومع ذلك). (قرار املحكمة)) Ciszewski c. Pologneضد بولندا (

�ل التقييد ، فقد �شملراقبة ال�جن، من هواتف خاضعة محادثات هاتفية، ع�� سبيل املثال مع أقار��م

 " املفروض ع�� امل�املات الهاتفية
ً

 من 1الفقرة  �� الوارد�� ممارسة ا�حق �� اح��ام مراسال��م باملع�ى  "تدخال

�� املمارسة  ).36 ، الفقرة)Nusret Kaya et autres c. Turquie(نصرة �ايا وآخرون ضد تركيا ( من االتفاقية 8 املادة

ع�� السلطات من الهواتف و  امحدود اعدد يتشار�وا أنال�جناء ع�� ، يجب أن يؤخذ �� االعتبار أن العملية

انظر أيًضا  ؛(قرار املحكمة)) Daniliuc c. Roumanie(دانيليوك ضد رومانيا ( منع ا�جرائم وا�حفاظ ع�� النظام

، فيما يتعلق �سعر امل�املات الهاتفية (قرار املحكمة)) Davison c. Royaume-Uni(دافيسون ضد اململكة املتحدة (

 .)جنال� داخل من

تقر�با، أر�ع سنوات  منذھ ت، رفيقلالتصال بأم طفلھ�� هاتف ال�جن إ من الولوج لف��ة معينة �ج�نحظر إن  .464

 Petrov(ب��وف ضد بلغار�ا ( مجتمعت�ن 14و 8أنھ يتعارض مع املادت�ن  ع��اعُت�� ، ع�� أساس أ��ما غ�� م��وجان

c. Bulgarie( 54ة ، الفقر.( 

بلغ بھ  – ااالتصال �� املعتقلي أراد ��جيل األرقام ال��� ، اعتُ شددذي نظام أم�ي م�� �جن  .465
ُ
ضرورً�ا  –والذي أ

ل ال��يد بأقار�ھ، من قبياتصال للبقاء ع�� أخرى  وسائل معتقلللارت�اب جرائم أخرى (�ان  وملنعسباب أمنية أل 

 ).30، الفقرة قرار املحكمة)() Coşcodar c. Roumanie(�وش�ودار ضد رومانيا ( والز�ارات)
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 18ومحاميھ ال�ج�ناملراسالت ب�ن  .5

(شنونين��غر ودورماز ضد  مع محام محتملو املراسالت مع محام بت�ليف من مو�لھ ب دون تمي�� 8املادة  تتعلق .466

 ).29)، الفقرة Schönenberger et Durmaz c. Suisseسويسرا (

�امبل ضد اململكة املتحدة ( "من االتفاقية 8بوضع متم�� بموجب املادة  "محام��ممع  املعتقل�نتتمتع مراسالت  .467

)Campbell c. Royaume-Uni( ،48 لفقرةا) ؛ بيشوفيتش ضد بولنداPiechowicz c. Pologne(حيث 239 ، الفقرة ،(

إكين��ي وأ�ال�ن ضد ( أثناء االحتجاز تمعامال لإلبالغ عن ملمارسة حق الطعن، مثال  يمكن أن ت�ون شرطا مسبقا

سة تأث�� ع�� ممار بمع�ى أن ي�ون لها ، وأن تؤثر ع�� إعداد الدفاع، )47، الفقرة )Ekinci et Akalın c. Turquie(تركيا 

-Golder c. Royaume(غولدر ضد اململكة املتحدة ( 6ادة �� امل نصوص عليھمو ، حق آخر مكفول بموجب االتفاقية

Uni ،(45الفقرة  ��اية) ؛ س. ضد سويسراS. c. Suisse ؛ بوز ضد ب�جي�ا (48)، الفقرةBeuze c. Belgique] (الغرفة 

 ).193]، الفقرة الك��ى 

 Helander(هالندر ضد فنلندا ( أساسياأمًرا  ومو�لھاملحامي  ب�ن سر�ةال، �عد اح��ام مبدأ بالنسبة للمحكمة .468

c. Finlande( ب��وف ضد ( من املراسالت مع هذا املبدأ لهذا النوع ةاملنتظم املراقبةتطابق ). وال ت53، الفقرة

 ).43، املادة )Petrov c. Bulgarie(بلغار�ا 

إذا �انت لد��ا  معتقلمن محام إ�� موجهة رسالة ن فتح و سلطات ال�جل ھ يجوز املحكمة أن تقر ، ومع ذلك .469

ومع ذلك،  .لكشفبالطرق العادية ل عنھ كشف�ا تحتوي ع�� عنصر غ�� قانو�ي لم يُ أسباب معقولة لالعتقاد بأ�

؛ 48الفقرة  ،)Campbell c. Royaume-Uni��ا (�امبل ضد اململكة املتحدة (يجب عل��ا فتح الرسالة فقط دون قراء

الدول  ع��مع محاميھ  املعتقلحماية مراسالت  وتفرض ).61)، الفقرة Erdem c. Allemagneانيا (إردم ضد أمل

(�امبل  معتقلفتح املظروف بحضور  من خالل ، ع�� سبيل املثالقراء��ا األعضاء توف�� ضمانات مناسبة ملنع

 ).48)، الفقرة Campbell c. Royaume-Uniتحدة (ضد اململكة امل

�عتقد  عندما إال �� حاالت استثنائية من قبلھ أوإ�� محاٍم  مرَسل ملعتقلب السماح بقراءة بر�د ال يج .470

أو يكت��ي  الغ�� أو  املؤسسةمحتوى الرسالة سالمة  دد��، حيث �� استخدام االمتياز" �عسف "وجود السلطات

وقائع أو معلومات من  وجود لك��ا تف��ضبرم��ا،  الظروفب رهينةاألسباب " معقوليةتبقى "و طا�عا إجراميا. 

�امبل ضد اململكة املتحدة ( للتواصل م��ةبإساءة استخدام هذه الطر�قة املمراقب موضو��  إقناعشأ��ا 

)Campbell c. Royaume-Uni( ؛ ب��وف ضد بلغار�ا 48، الفقرة)Petrov c. Bulgarie( ون ). و�جب أن ت43، الفقرة� 

 Erdem(إردم ضد أملانيا ( التعسفو�افية ضد  مالئمةبضمانات  لهذا االمتياز م�حو�ة االستثناءات

c. Allemagne 65)، الفقرة.( 

 "األمن القومي "اإلرهاب حالة استثنائية �س�� إ�� تحقيق األهداف املشروعة املتمثلة �� حماية �ش�ل م�افحة .471

��  ).69-66و 60)، الفقرات Erdem c. Allemagne" (إردم ضد أملانيا (ا�جنائية نع ا�جرائمم"والدفاع عن النظام" "و

 اتوال��ديد ا�جار�ة،سياق املحاكمة ��  8عدم وجود ان��اك للمادة خلصت املحكمة إ�� ، القضيةهذه 

 للتواصل ب�ن امل��م ومحاميھ. منية والضمانات اإلجرائية املعمول ��ا ووجود قناة أخرى واملتطلبات األ  ة،اإلرهابي

 انظر الفقرة "ا�حياة ا�خاصة �� االعتقال وال�جن"  18
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من  2للفقرة  مطابقان و سلطات ال�ج تصرفاتو�عض  االعتقال�ستنكر ظروف  رسائلاع��اض  ُ�عت�� لم  .472

 ).47)، الفقرة Ekinci et Akalın c. Turquie(إكين��ي وأ�ال�ن ضد تركيا ( 8ملادة ا

 ،بحقوقھ ا تم اعتقالھ�خصيخ�� من خاللھ  محاممن  لظرفالعام  د��امل �سليمعدم  قضت املحكمة أن .473

)، Schönenberger et Durmaz c. Suisse(شونن��غر ودورماز ضد سويسرا ( 8املادة  من 2الفقرة  تعارض معم

 ).29-28الفقرتان 

، فيما يتعلق ومحام معتقلتقييد املراسالت ب�ن  �� حالانظر أدناه) ( من االتفاقية 34املادة  مراعاةأيًضا  يجوز  .474

شتو�اتوروف ضد روسيا ( أمامها الدعوى املرفوعة��اسبورغ واملشاركة �� �� محكمة سعباإلحالة 

)Chtoukatourov c. Russie( ،جب و ). فرض حظر ع�� امل�املات الهاتفية واملراسالت بخصوص، 140 الفقرة�

وضع متم�� بأن �ستفيد  أمامها، وممثلھ محتمال أم حقيقيا�ان مدع أمام املحكمة، سواء لمراسالت ب�ن ل

 ).112و 43ان ، الفقرت)Boris Popov c. Russie((بوريس بو�وف ضد روسيا 

املراسالت ال�ي يجب أن  طرق �� تحديد  ةمعين سلطة تقدير�ةاملحكمة أن الدولة تحتفظ � أو�حت، ومع ذلك .475

 وجهها محاميعادة إرسال املراسالت ال�ي إل ال�جن ر رفض إدارة ي�� تم تيوع�� هذا األساس،  .املعتقلون ي�جأ إل��ا 

فعالة ، عندما ت�ون هناك وسائل أخرى � عنوان ال��يد اإللك��و�ي لل�جنع�� ال��يد اإللك��و�ي إ� معتقلإ�� 

حيث ينص ، 54 الفقرة، (قرار املحكمة)) Helander c. Finlande(هالندر ضد فنلندا ( املراسالت لتوصيل و�افية

 ).عن طر�ق ال��يد أو الهاتف أو الز�ارات إما ومحام��م املعتقل�نع�� أن ت�ون االتصاالت ب�ن  الوط�يالقانون 

، ف�ي تتعلق أيا �ان الغرض م��ا .رجال القانون سبب للتمي�� ب�ن مختلف فئات املراسالت مع  أي ال يوجد .476

)" 2للمرة األو�� �� قضية "ألطاي ضد تركيا (رقم املحكمة  قضت، لذلك .ت طبيعة سر�ة وخاصةبمسائل ذا

)Altay c. Turquie (n° 2) ( �� ا�حياة نطاق " ضمنإطار املساعدة القانونية تدخل أن االتصاالت الشفو�ة مع محام

 .19)51و 49الفقرتان " (ا�خاصة

 املراسالت مع محكمة س��اسبورغ .6

 إ�� وجود تدخلاملحكمة  وقد خلصت. 8املادة  تطبيق مع مؤسسات االتفاقية �� نطاق معتقلتدخل مراسالت  .477

(بي��س ضد اليونان  معتقل�نإ�� من أجهزة االتفاقية  رسائل موجهة�� ا�حق �� اح��ام املراسالت عند فتح 

)Peers c. Grèce ؛ فاالسيناس ضد ليتوانيا (81)، الفقرةValašinas c. Lituanie ؛ إيدالوف ضد 129-128)، الفقرتان

، �ش�ل هذا التدخل ). وع�� غرار ا�حاالت األخرى 201-197، الفقرات ]الغرفة الك��ى [)Idalov c. Russieروسيا (

ا للمادة 
ً
، ويس�� إ�� تحقيق أحد األهداف املشروعة املنصوص �� القانون" عليھ اصمنصو  "يكن ما لم 8ان��ا�

ب��ا ضد رومانيا ( الهدف املشروع ذلكلتحقيق " يمقراطي�� مجتمع د اضرور�"و 8من املادة  2عل��ا �� الفقرة 

)Petra c. Roumanie( 36، الفقرة.( 

، د��املتم نقل حيث  �جن��  عديدةمن رسائل فتح رسالة خطأ" عن " ال�ي تم ف��ا املحددة القضية��  .478

مع  د��املمراسالت  بحرمة للمساستعمدة من جانب السلطات املنية ال ع��وجد دليل املحكمة أنھ ال ي اعت��ت

 الفقرة "ا�حياة ا�خاصة �� االعتقال وال�جن"انظر  19
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املادة  من 1الفقرة  �� الواردباملع�ى  اسالتر املتدخل �� ا�حق �� اح��ام  أجهزة االتفاقية، يمكن تحليلھ ع�� أنھ

 ).(قرار املحكمة)) Sayoud c. France؛ سايود ضد فر�سا ((قرار املحكمة)) Touroude c. France(تورود ضد فر�سا ( 8

تلقائية وغ�� مشروطة ومستقلة عن أي قرار صادر عن سلطة ال�ي ت�ون مراقبة املراسالت فإن ، و�� املقابل .479

، )Petra c. Roumanie(ب��ا ضد رومانيا ( القانون �� عل��ا منصوص  ليس لسبل االنتصاف،ال تخضع  ال�يقضائية و 

 ).159، الفقرة )Kornakovs c. Lettonie(؛ �ورنا�وفس ضد التفيا 37الفقرة 

من االتفاقية ��  34ادة امل من زاو�ةومحكمة س��اسبورغ مش�لة  معتقلمراسالت ب�ن منازعات �شأن ث�� قد ت .480

 53)، الفقرة Shekhov c. Russieالطعن الفردي (ش�وف ضد روسيا (�حق  "الفعالةاملمارسة  "�التدخل � حال

  ).164)، الفقرة Yefimenko c. Russieيفيمن�و ضد روسيا ( ؛هذه القضية واملراجع املشار إل��ا ��

 أمامالطعن املمارسة الفعالة �حق  عرقلةة بضمان امتناع سلطا��ا عن �عهدت الدول املتعاقدة �� االتفاقي .481

، أو املحتمل�ن الفعلي�ن، للمدع�ن، من األهمية بم�ان أن ي�ون لذلك ."من خالل أي تدب�� " محكمة س��اسبورغ

االتفاقية أو  املفتوح ع��  النفاذطهم عن استخدام أو تثب أن تردعهم السلطات دون  حر�ة التواصل مع املحكمة

وروسيا  مولدوفا م (إالس�و وآخرون ضد ش�واهل�حب أو �عديل  أن تضغط عل��م بأي ش�ل من األش�ال

)Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie( ] ��؛ �وتليط ضد رومانيا 480الفقرة  ،ى]الغرفة الك)Cotleţ c. Roumanie(، 

الستة  ألجلمتثال اال تحديد مدى ال�ي �ساعد من حيث املبدأ �� ، د��امل�عد رفض إرسال مراسالت  ).69الفقرة 

 نموذجًيا من االتفاقية 35املادة  من 1الفقرة  �� الواردأشهر باملع�ى 
ً

�� إعاقة املمارسة الفعالة ل�حق  ع��، مثاال

 34املادة  و�ندرج ضمن). 166، الفقرة )Kornakovs c. Lettonie(�ورنا�وفس ضد التفيا ( املحكمةمن  االلتماس

    ما ي��: من االتفاقية

  ال�جن (ماكسيم ضد بولندا (إل��ا من قبل سلطات  املوجھ املحكمة أو  ال��يد الوارد مناع��اضMaksym 

c. Pologne(باالستالمقرار لإلمجرد رسائل ب وإن �علق األمر، ح�ى ف��ا) واملراجع املذ�ورة 33-31 ، الفقرات  

 ؛)163، الفقرة )Yefimenko c. Russie(يفيمن�و ضد روسيا (

  ��ورنا�وف ضد التفيا ( عقب إرسال خطاب إ�� املحكمة معتقلفرض عقو�ة ع�)Kornakovs c. Lettonie( ،

   ؛)169-168الفقرتان 

 وروسيا  مولدوفا إالس�و وآخرون ضد ( أعمال الضغط أو التخو�ف)Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie( 

   ؛)481 ، الفقرة]لغرفة الك��ى ا[

 إغورس دمي��ييفس ضد غ�� امل��ر ( التأخ��أو  ،الطلبها إ�� توف�� ��خ لضمون رفض سلطات ال�ج

)، الفقرتان Gagiu c. Roumanie؛ غاجيو ضد رومانيا (100و 91)، الفقرتان Igors Dmitrijevs c. Lettonieالتفيا (

         ؛)184)، الفقرة Moisejevs c. Lettonie؛ مواسييفس ضد التفيا (95-96

 إفاشن�و ضد فاسي�( إ�� املحكمة ملتمسإ�� الوثائق الالزمة لتقديم  ولوج فع��، عدم وجود �ش�ل عام �

 ).125و 123، الفقرتان )Vasiliy Ivashchenko c. Ukraine(أوكرانيا 

العالم مع مع أسرتھ أو  قليلة ت، ولديھ اتصاال املحبوس �� م�ان مغلق – املعتقلينب�� أن يؤخذ �� االعتبار أن  .482

والتبعية (�وتليط ضد  الضعفمؤكد من  مستوى  لديھي�ون  –لسلطة إدارة ال�جن مرار ا�خار�� و�خضع باست

، لذلك ).164)، الفقرة Kornakovs c. Lettonie؛ �ورنا�وف ضد التفيا (71)، الفقرة Cotleţ c. Roumanieرومانيا (

 30/04/2019تحديث بتار�خ  125/162 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان
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 �� ظروف معينةاالل��ام يجب عل��ا ، الطعنرقلة ممارسة حق باالمتناع عن ع إلزام السلطات إ�� باإلضافة

ة ال�جن (نايديون ضد إدار وحالة تبعية تجاه  ةخاص ضعف�� وضعية  ملعتقلبتوف�� التسهيالت الالزمة 

طل��ا ع�� الوثائق ال�ي ت من تلقاء نفسھ والذي ال �ستطيع ا�حصول ) 64 ، الفقرة)Naydyon c. Ukraineأوكرانيا (

 Vasiliy(فاسي�� إفاشن�و ضد أوكرانيا ( ال�حيحبالش�ل  طلبھ لتقديم بمحكمة س��اسبورغ كتابة الضبط

Ivashchenko c. Ukraine( 107-103، الفقرات.( 

يجب أن ي�ون نموذج الطلب م�حوً�ا  )،règlement de la Cour"الئحة املحكمة" ( من 47وفًقا للمادة و�الفعل،  .483

أن ب ملزمة السلطات �عت�� ، و�� الظروف املذ�ورة أعاله .ثائق ذات الصلة لتمك�ن املحكمة من إصدار حكمبالو 

  الوصول إم�انية  د��املتوفر بناًء ع�� طلب 
ً
دراسة طلبھ  ح�ى يتس�ى للمحكمةإ�� الوثائق ال�ي يحتاجها فعال

واملراجع املذ�ورة ف��ا). و�ؤدي  63)، الفقرة Naydyon c. Ukraineوفع�� (نايديون ضد أوكرانيا ( �ش�ل مناسب

المتثال إخالل الدولة باإ��  الالزمة للمد�� لعرض طلبھ ع�� املحكمة �� األجل املحدد تقديم هذه الوثائقعدم 

 ع��و  ؛ 216 الفقرة ،)Iambor c. Roumanie (no 1)) (1رقم (المبور ضد رومانيا ( من االتفاقية 34ألح�ام املادة 

 ن:أ حالتوضي يجبومع ذلك،  ).99)، الفقرة Ustyantsev c. Ukraine، أوستيانتسف ضد أوكرانيا (ذلك خالف

  سلطات ال�جنقبل ، ال يوجد حق تلقائي �� تلقي ��خ من أي وثيقة من أكدت املحكمةكما 

 ؛)97-94، الفقرات )Chaykovskiy c. Ukraine(�شا�وفس�ي ضد أوكرانيا (

  يفيمن�و ضد روسيا (أيام 5إ��  4(ملدة  ءةإساتأخ�� �� �سليم رسالة إ�� املحكمة ال يتع�� �ل :Yefimenko 

c. Russie (شيبيتوف ضد روسيا : أيام 6ملدة  ؛159و 131)، الفقرتانShchebetov c. Russie(ال ) 84فقرة ، ال

شيئا ما: إ�� املحكمة (لف��ة أطول  من تقديم ش�واه د��اململنع سيما عندما ال ت�ون هنالك نية مقصودة 

دون  مبضمان التسلي، لكن السلطات ملزمة )134 ، الفقرة)Valašinas c. Lituanieفاالسيناس ضد ليتوانيا (

 ؛)86، الفقرة )Sevastyanov c. Russie(سفاستيانوف ضد روسيا (م��ر  غ�� تأخ�� 

  مراسالتھ مع املحكمة مدعومة بما فيھ الكفايةة �عرقلة املتعلق د��امليجب أن ت�ون ادعاءات 

 Michael؛ مي�ائيل إدوارد �وك ضد النمسا (136،الفقرة )Valašinas c. Lituanieفاالسيناس ضد ليتوانيا ((

Edward Cooke c. Autriche و بأ��ا أفعال أ ا�خطورة ح�ى توصفأد�ى من ا حدتبلغ وأن  )48)، الفقرة

؛ 173، الفقرة )Kornakovs c. Lettonie(�ورنا�وفس ضد التفيا ( من االتفاقية 34فة للمادة مخالِ تقاعسات 

 ؛)186، الفقرة )Moisejevs c. Lettonie(مو�ي�جفس ضد التفيا 

  يجب ع�� ا�ح�ومة املد�� عل��ا تقديم تفس��ات معقولة للمحكمة عندما تواجھ ادعاءات موثوقة

 ؛)121-120 ، الفقرتان)Klyakhin c. Russie(�لياخ�ن ضد روسيا (بإعاقة ا�حق �� تقديم ملتمسات ومتسقة 

 ضعيفا لدرجة، خطًرا إ�� ال�جنحظورة أظرفة املحكمة، من أجل إدخال مواد متقليد  �ش�ل إم�انية 

 ).84)، الفقرة Peers c. Grèceتدعو إ�� استبعاده (بي��س ضد اليونان (

 ملراسالت مع ال�حفي�نا .7

، ، من حيث املبدأملعتقلو�جوز  .ا�حق �� حر�ة التعب�� فيما يتعلق باملراسالت من االتفاقية 8 ةتح�ي املاد .484

؛ 99)، الفقرة Silver et autres c. Royaume-Uni(سيلفر وآخرون ضد اململكة املتحدة ( للنشر موجهة إرسال كتابات 
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محتوى  يجب أخذ، �� املمارسة العملية. )53، الفقرة )Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie(أحمد تامر ضد تركيا فاضل 

 .االعتبار �ع�ن اإلرسال

موجهت�ن إ��  �نمن إرسال رسالت رهن االعتقال االحتياطي �خصحظر  قضت املحكمة أن، ع�� سبيل املثال .485

  �حفي�ن
َّ
د تضمنت ادعاءات �شه��ية ض ل تدخال. ومع ذلك، الحظت السلطات الوطنية أن تلك الرسائلش�

هذه االدعاءات يث��  أن د��امل�ان بإم�ان ، فضال عن ذلك .ا�جنائية الدعوى شهود وسلطات االدعاء أثناء س�� 

حظر املراسالت مع ال�حافة اعت��ت املحكمة أن ، لذلك .املحكمة ولم ُيحرم من االتصال بالعالم ا�خار�� أمام

 Jöcks(يوكس ضد أملانيا ( ا�جنائية منع ا�جرائم واملتمثل ��، مع الهدف املشروع املنشود متناسبا ن�ا

c. Allemagne ()(قرار املحكمة.( 

 أخذت، أن يتم �شرهامن املحتمل �ان إ�� ال�حافة ولكن  ةموجه رسالة �انت غ�� ب وفيما يتعلق �ش�ل أعم .486

. ضد W( الرسالة من تلكبالتحديد  العتبار حماية حقوق موظفي ال�جون الذين �انوا مس��دف�ن�� ا املحكمة

 ).57-52)، الفقرات W. c. Royaume-Uniاململكة املتحدة (

 مع طبيب معتقلمراسالت  .8

وك ضد اململكة املتحدة" ل� قضية "سزو � ملعتقلاملراسالت الطبية  مراقبة�عاملت املحكمة ألول مرة مع  .487

)Szuluk c. Royaume-Uni ،الوضع بادلة �شأن لمراسالت املتلطبيب ال�جن  بمراقبة�علق األمر ). و�� هذه القضية

الذي �ان �شرف ع�� األخصائي  الطبيب ، معحظوظ بقائھ ع�� قيد ا�حياة ضئيلةي �انت ، الذلل�ج�ن الص��

�� تلقي العالج  ،وضعھ الص��ر �سبب خطل� معرضةت�ون حياتھ  معتقلوتقر املحكمة برغبة  عالجھ باملستشفى.

لطبية املراسالت ا مراقبةاملحكمة أن  اعت��ت، ومع مراعاة ظروف هذه القضية جن.الط�ي املناسب خارج ال�

��  املعتقلحق � عادال اق توازنتحق لم، ع�� طبيب ال�جن ارهاصتقا� الرغم من ، ع��� هذه القضية للمد��

 ).53-49اح��ام مراسالتھ (الفقرات 

 آخر�نفراد أاملراسالت مع األقارب أو  .9

 أكدت، و�� هذا الصدد املقر�ة.بأسرهم  �� البقاء ع�� اتصال ال�جن املعتقل�نإدارة عد من الضروري أن �سا .488

نصرة �ايا وآخرون ضد تركيا ( القواعد األورو�ية لل�جون  إطار  املحكمة ع�� أهمية التوصيات الواردة ��

)Nusret Kaya et autres c. Turquie( 55، الفقرة.( 

ضرور�ة (�وش�ودار ضد رومانيا  املتعلقة باتصال ال�جناء با�خارج املراقبة�عض تداب��  يمكن أن ت�ون  .489

)Coşcodar c. Roumanie ((قرار املحكمة)) ؛ بيباش�ن ضد هولنداBaybaşın c. Pays-Bas ((قرار املحكمة)، بخصوص 

  أمن مشدد ألق��ى درجة). مؤسسة ذاتاالحتجاز �� 

املتعلقة بحياتھ  املراسالت، عن م�ن أو غ��هم من األ�خاص ا�خطر�نمجر مع  معتقلمراسالت تم�� املحكمة  .490

، فإن اع��اض رسائل من ومع ذلك). 25 ، الفقرة)Čiapas c. Lituanie(شياباس ضد ليتوانيا ( ا�خاصة والعائلية

ا�جرائم ا�جنائية و�حسن س�� الدعوى  ملنعم��م بارت�اب جرائم جنائية خط��ة قد ي�ون ضرورً�ا  معتقلرب أقا

 ).48)، الفقرة Kwiek c. Pologneا�جنائية ا�جار�ة (�و�ك ضد بولندا (
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ها أقار�ھ باللغة ال�ي يختار من التواصل مع مشدد ألق��ى درجة ذات أمن �� مؤسسة  معتقلمن املمكن منع  .491

 للمعتقل�ن املسموحاللغات  باللغة أو األخ�� هذا عندما يتحدث  –ب و منع خطر الهر  مثل – خاصةألسباب أمنية 

  ).(قرار املحكمة)) Baybaşın c. Pays-Basأقار��م (بيباش�ن ضد هولندا (باستخدامها �� اتصاال��م مع 

الذين يرغبون �� االتصال بأقار��م  املعتقل�ن خضوعفرض تتمثل �� ، لم تقبل املحكمة ممارسة و�� املقابل .492

من لتأكد دف ا�� ع�� نفق��م ا�خاصةإ�� إجراء مسبق و املستخدمة �� عالقا��م العائلية،  باللغة الوحيدة

 Nusret Kaya et autres(نصرة �ايا وآخرون ضد تركيا ( باللغة الرسمية التواصل الفع�� عن م�جزهقدر��م أو 

c. Turquie جمة إلزامية الفرض  ما يخصفي 8�عارض مع املادة إ�� املحكمة أيًضا  وخلصت. )60-59)، الفقرتان��

ا�خاصة املكتو�ة بلغتھ األم (محمد نوري أوزن  ھلرسائل، املعتقل، ع�� حساب إ�� اللغة الرسمية ةسبقامل

 ).60)، الفقرة Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquieوآخرون ضد تركيا (

قضية "بفايفر و�الن�ل ضد  كما �� معتقل�ن(أو رسالة خاصة ب�ن  إ�� أسرتھ معتقلرسالة من  ال يمكن اع��اض .493

أسلوب غ�� الئق ضد حتوي ع�� انتقادات أو ا تملجرد أ��)، 47 ، الفقرة)Pfeifer et Plankl c. Autricheالنمسا (

 العنفبال�جوء إ��  ��ديدف��ا  يرد، ما لم )138 ، الفقرة)Vlassov c. Russie(فالسوف ضد روسيا ( نموظفي ال�ج

 ).103و 65 ان، الفقرت)Silver et autres c. Royaume-Uni(سيلفر وآخرون ضد اململكة املتحدة (

 فئات أخرى من املرسل إل��ممع  املعتقلمراسالت  .10

 املظالم ديوان، مع ، ع�� سبيل املثالفئات أخرى من املرسل إل��ممع  املعتقل�نتم إعاقة مراسالت قد ت .494

يان�اوس�اس ضد ليتوانيا ( ح�وميةمنظمات غ��  ، أو)81فقرة ، ال)Niedbała c. Pologne(نييدباتا ضد بولندا (

)Jankauskas c. Lituanie( 19، الفقرة.( 

 20مراسالت املحامي . ت

وال�ي  تفاقيةمن اال 8املادة با�حماية ال�ي توفرها ، تتمتع مراسالت املحامي مع مو�لھ، أيا �ان الغرض م��ا .495

ذلك  و���ر). 119-117، الفقرات )Michaud c. France(ميشو ضد فر�سا ( من حيث سر���ا مشددةحماية  انحهتم

محتوى  ��اكث ��مال املتقاض�ن. و الدفاع عن : ديمقراطيالجتمع املأن املحام�ن م�لفون بمهمة أساسية �� ب

أساس  "ملهنية ��السر�ة ا إال أن ).47 الفقرة، )Laurent c. France(لورانت ضد فر�سا ( تم اع��اضهايال�ي  الوثائق

�ون الن��اك هذه السر�ة املهنية يمكن أن توأي خطر  )ibidem(املرجع نفسھ ( "عالقة الثقة ب�ن املحامي ومو�لھ

نييميي�� ( من االتفاقية 6ع��ف ��ا بموجب املادة امللھ تداعيات ع�� حسن س�� العدالة و�التا�� ع�� ا�حقوق 

 ؛ فايزر و�ي�وس بتاليغو�غن محدودة املسؤولية ضد النمسا37، الفقرة )Niemietz c. Allemagne(ضد أملانيا 

)Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche( ويعت�� اح��ام حق املتقا��ي �� محاكمة عادلة  ).65، الفقرة

�� عدم املساهمة ��  "م��م "�شمل حق أي أن ذلك ا�حقخاصة و ش�ل غ�� مباشر لكن حت�ي، رهينا بذلك �

 ).118 ، الفقرة)Michaud c. France(ميشو ضد فر�سا ( ھنفس تجر�م

 ر "مراسالت ال�جناء").انظ( السابق ال�ي تمت مناقش��ا �� الفصل ال�جناءباستثناء حالة املراسالت مع  20
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من  8مع املادة  خطاب ب�ن محام ومو�لھعدم إرسال  �شأن تطابق، حكما، ع�� سبيل املثالاملحكمة  أصدرت .496

 ) والتنصت ع�� امل�املات الهاتفيةSchönenberger et Durmaz c. Suisseاالتفاقية (شنونن��غر ودورماز ضد سويسرا (

  ).Kopp c. Suisse(�وب ضد سويسرا ( محاماةملكتب 

نييميي�� ضد أملانيا (  كتو�ة للمحام�نامل�جالت الويغطي أيًضا . واسعھ المفهوم" براسالتامل" مصط�ح�ستخدم  .497

)Niemietz c. Allemagne( ؛ روومن وشميت ضد لوكسمبورغ 33-32، الفقرة)Roemen et Schmit c. Luxembourg( ،

، )Petri Sallinen et autres c. Finlande(بي��ي سالينن وآخرون ضد فنلندا ( الصلبة للكمبيوتر األقراصو  ؛65الفقرة 

 Wieser et Bicosفايزر و�ي�وس بتاليغو�غن محدودة املسؤولية ضد النمسا (( البيانات اإللك��ونيةو  ؛71الفقرة 

Beteiligungen GmbH c. Autriche ؛ رو�اث�ن ضد النمسا (68-66)، الفقراتRobathin c. Autriche ؛39)، الفقرة 

 Vinciج.ت.م للهندسة املدنية وا�خدمات ضد فر�سا ((فين��ي للبناء و  وعلب الرسائل ملفات الكمبيوترو 

Construction et GTM Génie Civil et Services c. France سالة عل��ا بكتابة ر  أو ورقة مطو�ة قام محام )69)، الفقرة

 ).36الفقرة  ،)Laurent c. France(لورانت ضد فر�سا ( ھيقبل �سليمها إ�� مو�ل

 فإ��ا، والس�� السليم للعدالةأهمية كب��ة بالنسبة للمحامي ومو�لھ  تكت��يع�� الرغم من أن السر�ة املهنية  .498

 املحكمة درست، �� هذه القضية. )129-128-123)، الفقرات Michaud c. Franceة (ميشو ضد فر�سا (غ�� ملموس

واملتعلقة  ،ا خارج نطاق مهم��م الدفاعيةكشف ع��ال تم يإلعالن عن ش�وكهم، ال�املحام�ن با إلزامما إذا �ان 

لمحامي (ال يوجد السر�ة املهنية لمع متناسب  ان��ا�ا غ��  ش�ل، �مو�ل��مأموال بأ�شطة غ�� مشروعة لغسل 

، )Versini-Campinchi et Crasnianski c. France(�امبين��ي وكراسنيا�س�ي ضد فر�سا -قضية فرسي�ي ��و .ان��اك)

كشف عن  مما، تنصت ع�� خطھ الهاتفيا، الذي تم الومو�له يةب�ن محامنظرت املحكمة �� اع��اض محادثة 

، أن يوجد استثناء ملبدأ �� ظل ظروف معينة أنھ من املمكنأشارت املحكمة ة. و من قبل املحامي مخالفةارت�اب 

 ).80-79ھ (الفقرتان ب�ن املحامي ومو�ل املحادثاتسر�ة 

  اإلبالغ ع�� املحام�ن إلزامية�ش�ل التشريع الذي يفرض  .499
ً
، �� حق املحامي �� اح��ام ا"دائًم  "عن الش��ات تدخال

�� أيًضا تدخل القد يحدث ). 92)، الفقرة Michaud c. France(ميشو ضد فر�سا ( املهنية مع مو�ليھ املحادثات

شركة  –؛ س��فولو و شر�اؤه )Robathin c. Autriche(رو�اث�ن ضد النمسا ( ضد املحامي نفسھإطار دعوى موجهة 

 ).Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, RL et autres c. Portugal(وآخرون ضد ال���غال . ل.محاماة، ر

يؤثر ع�� السر�ة املهنية للمحامي ضد طرف ثالث أن  إجراء جنائي إطارمكتب محاماة ��  يمكن لتفتيش .500

، )Niemietz c. Allemagneنييميي�� ضد أملانيا (( �ان �س�� لتحقيق هدف مشروع إنح�ى ناسبة، بطر�قة غ�� مت

 ).37رة الفق

تحقيًقا لهذه و م��را بالش�ل ال�حيح. إذا لم يكن  8ان��اك للمادة  إ�� " محاممراسالت" �� التدخليؤدي  .501

-40تان )، الفقر Robathin c. Autriche" (رو�اث�ن ضد النمسا (القانون منصوصا عليھ �� " أن ي�ون  ، يجبالغاية

(تاموسيوس ضد اململكة  8 من املادة 2املدرجة �� الفقرة  "األهداف املشروعة "أحد تحقيق �س�� إ��وأن  )41

) 131و 99 نالفقرتا )Michaud c. France(؛ ميشو ضد فر�سا قرار املحكمة)() Tamosius c. Royaume-Uni(املتحدة 

 الوارد، باملع�ى و�نطوي مفهوم الضرورة .الهدف املشروع ذلكلتحقيق  "ضرورً�ا �� مجتمع ديمقراطي" ي�ون أن و 

شروع التدخل مع الهدف املع�� تناسب ، ع�� وجود حاجة اجتماعية م�حة، وع�� وجھ ا�خصوص ،8 �� املادة

، يجب أن ي�ون هذا مكتبھأو  امحاميوعندما يتسهدف التدخل  ).120الفقرة  ،)ibidem(املرجع نفسھ ( املنشود

 .التدخل م�حوً�ا بضمانات خاصة
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ا خط�ً�ا ملراسالت املحامين��ا�ش�ل االذي و ، التنصت ع�� امل�املات الهاتفية أنأشارت املحكمة  .502
ً
، يجب أن �

(�وب ضد تتحسن  املستخدمة ما فتئت، ال سيما وأن العمليات الفنية " دقيق �ش�ل خاصقانون  "إ���ستند 

، جهةمن ف. 8لمادة إ�� ان��اك ل). وخلصت املحكمة �� هذه القضية 75-73)، الفقرات Kopp c. Suisseسويسرا (

، االستشارةنشاط آخر غ�� هو مرتبط بوالية املحامي وما خاص تحديدا بما هو  طر�قة فرز لم يحدد القانون 

 "من قاض مستقل (انظر أيًضا مسألة ا�حماية ال�ي يوفرها مراقبةدون  قامت اإلدارة بالتنصت، جهة أخرى ومن 

 ).92)، الفقرة Petri Sallinen et autres c. Finlandeفنلندا ( القانون"، "ب��ي سالينن وآخرون ضد

ي التعسفاالستخدام �افية ضد و  مناسبة ، يجب أن توفر التشريعات واملمارسات ضماناتقبل �ل ��يء .503

تأخذها ال�ي  ا�جوانب�شمل و ). 38 ، الفقرة)Iliya Stefanov c. Bulgarie(إليا ستيفانوف ضد بلغار�ا ( واالعتباطي

بالنسبة أسباب معقولة لالشتباه �� ال�خص املع�ي ( �ستند إ�� التفتيش وجود أمر املحكمة �� االعتبار �� حال

نطاقھ  و��ون )، 46)، الفقرة Robathin c. Autricheو�اث�ن ضد النمسا ((ر  ، انظر ت��ئتھ الحًقا للقضية ال�ي تمت ف��ا

الوثائق ال�ي  مصادرةتم تبحضور مراقب مستقل ح�ى ال  إجراء التفتيش أكدت املحكمة ع�� أهميةو معقوال. 

 Wieser et Bicos Beteiligungenتاليغو�غن محدودة املسؤولية ضد النمسا (�شملها السر�ة املهنية (فايزر و�ي�وس ب

GmbH c. Autriche(؛ 57، الفقرة ) تاموسيوس ضد اململكة املتحدةTamosius c. Royaume-Uni ((قرار املحكمة) ؛

 عاخضم�انية إل ). فضال عن ذلك، يجب أن ت�ون هنالك إ44 ، الفقرة)Robathin c. Autricheرو�اث�ن ضد النامسا (

 Iliya(؛ إيليا ستيفانوف ضد بلغار�ا  51 لفقرة، ا)ibidem(املرجع نفسھ ( �افيةوتنفيذ األمر ملراقبة  شرعية

Stefanov c. Bulgarie(ووالند ضد الن�و�ج  ، 44 لفقرة، ا)Wolland c. Norvège( 73-67، الفقرات.( 

 بينما الدقةمحددة ع�� وجھ مستندات  ھ تمت مصادرةأنم��رة مفادها ادعاءات عندما تحال ع�� القا��ي  .504

، يجب ع�� القا��ي ومو�لھاملحامي  ب�ن سر�ةمبدأ ال تندرج ضمنانت بالتحقيق أو أ��ا � أ��ا لم تكن ذات صلة

بإعادة تلك املستندات (فين��ي للبناء وج.ت.م  ،أن يأمر، عند االقتضاءو مراجعة ملموسة للتناسب" " إجراء

 .79)، الفقرة Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. Franceللهندسة املدنية وا�خدمات ضد فر�سا (

، أشارت املحكمة إ�� أن ) (ال يوجد ان��اك)Wolland c. Norvègeقضية "ووالند ضد الن�و�ج" ( ، ��ع�� سبيل املثال

إعادة القرص الصلب وجهاز  تتم عملية التفتيش حيث� مستنداتھ اإللك��ونية أثناء إ� النفاذتمكن من  د��امل

  ).80-55(الفقرات  األو�� �� مقره التفتيشالكمبيوتر املحمول إليھ �عد يوم�ن من إجراء 

 8إ�� ان��اك للمادة  عن بيانات ومصادر��ا التفتيش إنجاز عمليةدم التقيد بالضمانات اإلجرائية �� يؤدي ع .505

)، Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autricheفايزر و�ي�وس بتاليغو�غن محدودة املسؤولية ضد النمسا ((

(قرار ) Tamosius c. Royaume-Uni؛ وع�� عكس ذلك، انظر تاموسيوس ضد اململكة املتحدة (68-66الفقرات 

 ).املحكمة)

معلومات �افية حول  يتضمنيجب أن بدرجة دقة األمر بالتفتيش:  فيما يتعلق وافرة االج��ادات القضائية .506

صرف �ش�ل غ�� �حيح أو تجاوز صالحياتھ. التفتيش �غية تقييم ما إذا �ان فر�ق التحقيق قد تالغرض من 

إيليا ( �ش�ل �اف ومؤهال  مستقال ي�ون  يةقانونأحد مزاو�� املهن ال تحت إشراف التفتيشجب إجراء و�

ال�ي تحديد املستندات  هذا األخ�� ��جب ع�و ، )43 الفقرة، )Iliya Stefanov c. Bulgarie(ستيفانوف ضد بلغار�ا 

ضد أي ة ملموس ةك ضمانلون هنات�يجب أن  مصادر��ا. كمايجب ال لمحامي وال�ي ل تحم��ا السر�ة املهنية

 ).ibidem(املرجع نفسھ ( ان��اك للسر�ة املهنية واإلدارة السليمة للعدالة

 :فيما ي�� ع�� وجھ ا�خصوص املحكمة ككتش .507
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 لالدعاء سلطة تقدير�ة غ�� محدودة لتحديد  مما ترك، بالتفتيش صيغ �عبارات فضفاضة للغاية أمر

 ؛)216، الفقرة )Alexanian c. Russie(ألكسانيان ضد روسيا ( ذات "أهمية" بالنسبة للتحقيق ا�جنائيالوثائق 

  رو�اث�ن ضد النمسا ( للغاية�عبارات عامة ھ حرر لكنة معقول وكتفتيش �ستند إ�� ش�بالأمر)Robathin 

c. Autriche( ؛)52، الفقرة   

  باإلضافة إ�، نبأكملھ، ملدة شهر�ن �امل� د��املمصادرة جهاز الكمبيوتر ا�خاص بلشرطة ترخص لمذكرة �

 Iliya Stefanov(إيليا ستيفانوف ضد بلغار�ا ( معلومات مشمولة بالسر�ة املهنية ال�ي تخزن  صجميع األقرا

c. Bulgarie( 42-41، الفقرتان.( 

 Tamosiusالسر�ة من قبل قاض ضمانة هامة (تاموسيوس ضد اململكة املتحدة (ا�حماية للوثائق �عد توف��  .508

c. Royaume-Uni ((قرار املحكمة) .( املحامي ع�� جوهر مهمةاملنتقد و�نطبق ال��يء نفسھ عندما يحافظ القانون 

 ).129-126، الفقرات )Michaud c. France(ميشو ضد فر�سا ( لسر�ة املهنيةآلية �حماية ا و�وفر، يةالدفاع

ا وثيًقا بمسألة عمليات  نمسألة مراسالت املحام� تب�ن أن، القضايا�� العديد من  .509
ً
 التفتيشمرتبطة ارتباط

 ).ملحاماةاملتعلق بم�اتب ا الفصل املنجزة �� م�ات��م (لذلك ير�� االطالع ع��

املحامي مع مو�لھ �� مركز للشرطة من وجهة نظر املبادئ  تلنظر �� املراقبة السر�ة الستشارا، يجب او�� األخ�� .510

ضمان درجة  بالنظر إ�� ضرورة، ب�ن املحامي ومو�لھ ال�ي وضع��ا املحكمة �� مجال اع��اض االتصاالت الهاتفية

 .R.E(ضد اململكة املتحدة . إ.ر( ال�ي تم��ها املحادثاتم��ايدة من ا�حماية لهذه العالقة وخاصة سر�ة 

c. Royaume-Uni(، 131 الفقرة.( 

تتعارض �� حد ، فإن مراقبة مراسال��م مع محام��م ال أمنية حراسةاملوضوع�ن تحت يما يتعلق بامل��م�ن ف .511

عنصر غ�� ل بتضم��ا اك أسباب معقولة لالعتقاد، ولكن يجب أن تحدث فقط إذا �انت هنذا��ا مع االتفاقية

 .)46و 44)، الفقرتان Laurent c. France(لورانت ضد فر�سا ( قانو�ي

 

 21االتصاالت السلكية والالسلكية �� السياق ا�جنائيمراقبة  . ث

سابقة الذكر (كروسل�ن ضد  8من املادة  2الشروط الواردة �� الفقرة  هذه املراقبة �ستو��أن بالطبع يجب  .512

وجھ تجدر اإلشارة ع�� ). و 25 ، الفقرة)Huvig c. France(؛ هوفيغ ضد فر�سا 26 ، الفقرة)Kruslin c. Franceفر�سا (

ا خط�ً�ا للمراسالتهذه  تمثل . وإذمن أجل إظهار ا�حقيقة اا�خصوص إ�� أنھ يجب استخدامه
ً
، املراقبة ان��ا�

طار إ تندرج ��يجب أن كما ). 32 ، الفقرة)ibidem(املرجع نفسھ ( ةخاص ذي دقة" قانون  "يجب أن �ستند إ��ف

خاصة وأن �جب أن ت�ون القواعد وا�حة ومفصلة (و ). ibidemا (املرجع نفسھ (�افيا قانونيأمنا  يوفر�شري�� 

 تداعيا��ا توقعلتمك�ن أي �خص من  وقابلة للولوج والتنبؤ ، باستمرار) املستخدمة تتحسنالعمليات الفنية 

هذا  ). و�تعلق61و 59)، الفقرتان Valenzuela Contreras c. Espagneعليھ (فالن�و�ال �ون��يراس ضد إسبانيا (

ب�� تطبيق تداوملا �ان  .ملراقبة وتنفيذهابظروف وشروط ال��خيص باالشرط التنظي�ي الوا�ح بما فيھ الكفاية 

من شأنھ أن  "القانون  "، فإنسيطرة األطراف املعنية وا�جمهور  عن ااملراقبة السر�ة ع�� االتصاالت خارج

 األمنية أو هيئات أخرى تا�عة للدولة". األجهزةانظر أيضا الفصل "�شكيل امللف وجمع البيانات من قبل  21
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ونتيجة  .ةغ�� محدود –أو القا��ي  –لسلطة التنفيذية ل السلطة التقدير�ةت يتعارض مع سيادة القانون إذا �ان

 مناسبةحماية بوضوح �اٍف �غية توف�� ة ممارسة هذه السلطة نطاق وطر�ق أن يحدد القانون ، يجب لذلك

). 230الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [)Roman Zakharov c. Russie(رومان زاخاروف ضد روسيا ( للفرد ضد التعسف

 غ�� متوافق مع شرط الشرعية ن �عت�� من شأنھ أ القانون  فإن، وإذا �ان من املحتمل أن ي�ون تنفيذها �عسفًيا

ال�جوء إ�� �� مجال حساس مثل ). 79-78الفقرتان  ،]الغرفة الك��ى [ )Bykov c. Russie(بي�وف ضد روسيا (

بمثل هذا اإلجراء ل��خيص ال�ي ت��ر اصة أن �ش�� إ�� األسباب القهر�ة ، يجب ع�� السلطة املختاملراقبة السر�ة

-94)، الفقرات Dragojević c. Croatieالواجب تطبيقها (دراغو�يفتش ضد كرواتيا (، مع اح��ام النصوص التطف��

98(. 

: كروسل�ن ضد التالية القضايا، �� ل املثالخلصت املحكمة إ�� ان��اك ل�حق �� اح��ام املراسالت، ع�� سبي .513

 ؛ مالون ضد اململكة35، الفقرة )Huvig c. France(؛ هوفيغ ضد فر�سا 36، الفقرة )Kruslin c. France(فر�سا 

 Valenzuela Contreras(؛ فالن�يوال �ون��يراس ضد إسبانيا 79، الفقرة )Malone c. Royaume-Uni(املتحدة 

c. Espagne( ضد إسبانيا ؛ برادو بوغالو 61-60، الفقرتان)Prado Bugallo c. Espagne( ؛ ماثرون ضد 30، الفقرة

؛ سانتاري 101، الفقرة )Dragojević c. Croatie(؛ دراغو�يفتش ضد كرواتيا 43، الفقرة )Matheron c. France(فر�سا 

 .62، الفقرة )Šantare et Labazņikovs c. Lettonie(والبازني�وف ضد التفيا 

لطعن �� التنصت ع�� امل�املات الهاتفية الذي من أجل ا" ةيلمراقبة فع "يتوفر ال�خص املع�ي ع��يجب أن   .514

رفض يُ  أن متعارضا مع االتفاقية). ويعت�� (قرار املحكمة)) Marchiani c. France(مارشيا�ي ضد فر�سا ( لھ �عرض

أن التنصت تم ، ع�� أساس �عرض لھي ذ�املات الهاتفية اللتنصت ع�� املا صفة النتقادأي أي �خص منح 

 ).41-38 الفقرة، )Lambert c. France(الم��ت ضد فر�سا ( لطرف ثالث تا�ع ع�� خط

�� األرقام املطلو�ة ع�� هاتف شقة أمر ع، الشرطة، املسموح بھ بموجب القانون حصول اعت��ت املحكمة أن  .515

 .P.G. et J.H(ضد اململكة املتحدة . ه.وج. ��.�ي( ارت�اب جر�مة جنائية��  االشتباه �شأنتحقيق ضروري �� سياق 

c. Royaume-Uni(، عملية تنصت ع�� فيما يتعلق �� نفس االستنتاج إ� و�املثل، خلصت املحكمة ).51-42 الفقرات

االتجار باملخدرات أفراد �� يسية ال�ي ساهمت �� إثبات تورط هاتفية �انت إحدى وسائل التحقيق الرئم�املات 

 ).قرار املحكمة)() Coban c. Espagne(�و�ان ضد إسبانيا ( خضعت "ملراقبة فعالة"، وال�ي ع�� نطاق واسع

، �ع��ف املحكمة بدور التنصت ع�� امل�املات الهاتفية �� اإلطار ا�جنائي عندما ينص عليھ القانون �ش�ل عام .516

، و�الفعل .ا�جنائية منع ا�جرائم، للدفاع عن النظام أو السالمة العامة أو ��ون ضرور�ا، ع�� وجھ ا�خصوصو 

 يجب ع�� الدولة عند، ومع ذلك وا�جرائم. ملنع وقمع املخالفات ا�� الشرطة والعدالة �� عملهمهذه التداب�ساعد 

رقم (دومي��و بو�س�و ضد رومانيا ( أو �عسف �� االستخدام منع أي إساءةت أن الطرق العملية لتفيذهام يتنظ

2) (Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2).(( 

�� إطار قضية جنائية، وال�ي  أمر ��ا قا��ي التحقيقهاتفية عمليات التنصت ع�� م�املات  قضت املحكمة أن .517

ت للمراجعة الالحقة من خضع، و التعسفو�افية ضد  مالئمةضمانات املراقبة و�انت م�حو�ة بتحت  تمت

 Aalmoes et autres(آملويس وآخرون ضد هولندا ( ملنشودااملشروع مع الهدف  ةتناسبم�انت ، قبل محكمة

c. Pays-Bas ((قرار املحكمة)) ؛ �و�ان ضد إسبانياCoban c. Espagne ((قرار املحكمة) .( املحكمة أي تخلصكما 

ما �ش�� إ�� أن تفس�� وتطبيق األح�ام القانونية ال�ي  حيث لم يكن هناك 8ان��اك للمادة  عدم وجود أي
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التنصت ع��  لدرجة يمكن أن تجعل عملياتعل��ا السلطات املحلية �ان �عسفًيا أو غ�� معقول  اعتمدت

 ).88)، الفقرة İrfan Güzel c. Turquieكيا (طا�ع غ�� قانو�ي (عرفان غوز�ل ضد تر امل�املات الهاتفية ذات 

حق يتم جمعها ��ذه الطر�قة، و للبيانات ال�ي  الفعلية، يجب ع�� الدولة ضمان ا�حماية من ناحية أخرى  .518

(كراك��ي ضد  فصر  خاصطا�ع  ذاتلهم محادثات  سلطات إنفاذ القانون باع��اض األ�خاص الذين قامت

 Drakšas، ان��اك). و�� قضية "دراكساس ضد ليتوانيا" (83و 75)، الفقرتان Craxi c. Italie (no 2)) (2إيطاليا (رقم 

c. Lituanieل اإلعالم و�ث محادثة خاصة تم �سر�بات �� وسائ�سبب  إ�� وجود ان��اك املحكمة )، خلصت

(الفقرة  سلطات االدعاء ع��  ةمعروض ت�ان، و رجل سيا��ي، ع�� خط هاتف ��جيلها، بموافقة السلطات

، لت�جيالت املحادثات ريإطار إجراء دستو ��  النشر القانو�ي، 8�عت�� متعارضا مع املادة ، لم ). و�� املقابل60

 ).61)، الفقرة ibidem(املرجع نفسھ ( سيا��ي معروفرجل لمهنية وسياسية،  �اولك�، ا�خاصةغ�� 

 

22تراسالت األفراد واملهني�ن والشر�ام . ج
 

 �� قضيةخلصت املحكمة قد . و وامل�ي ائ��والعا�خاص  الفضاء ال�خص �شمل ا�حق �� اح��ام مراسالت .519

�سبب القيود  )، إ�� وجود ان��اكMargareta et Roger Andersson c. Suède"مارغار�تا وروجر أندرسون ضد السو�د" (

ل�خدمات  الذي تم إيداعھ �� مؤسسةوطفلها أم واالتصاالت الهاتفية ب�ن املفروضة ع�� تبادل الرسائل 

 ).97-95الفقرات ( عام ونصف لة تقر�ًبا للبقاء ع�� اتصال طيلة حوا��من أي وسي مااالجتماعية، مما حرمهُ 

ان��اك نتيجة  وجود، خلصت املحكمة إ�� )Copland c. Royaume-Uniقضية "�و�الند ضد اململكة املتحدة" (�� و .520

ع��  وتصفحھ اإللك��و�ي ه�ر�دموظف عمومي و  هاتفدون أي أساس قانو�ي، ع�� خط  املمارسةاملراقبة 

)، املتعلقة Halford c. Royaume-Uni). و�� قضية "هالفورد ضد اململكة املتحدة" (49-48(الفقرتان اإلن��نت 

ان��اك نظًرا لعدم وجد إ�� املحكمة  خلصت، أحد أر�اب العمل �� القطاع العام�� م�ان العمل من قبل  بمراقبة

 ). 51 (الفقرة املوظف العمومي املع�يهاتف أي نص قانو�ي ينظم التنصت ع�� وجود 

 Bărbulescu(بار�ولس�و ضد رومانيا ( "راسالت"امل مفهوم ضمنيمكن إدراج االتصاالت من أماكن العمل  .521

c. Roumanie( ] ا��م صاحب العمل أحد موظفيھ باستخدام القضية املذ�ورة�� ). 74، الفقرة ]الغرفة الك��ى ،

املحكمة أن  واعت��ت م�ي.� جهاز كمبيوتر خدمة املراسلة الفور�ة ع�� اإلن��نت إلجراء محادثات خاصة ع�

 �ش�ل �امل. االجتماعية �� م�ان العمل ا�حياة ا�خاصةممارسة  تل���عليمات صاحب العمل ال يمكن أن 

قدر اإلم�ان  يجوز تقييدها الرغم من أنھ ، ع��ا�حياة ا�خاصة وسر�ة االتصاالتاح��ام  إلزامية ستمر و�

  ).80الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [) Bărbulescu c. Roumanie((بار�ولس�و ضد رومانيا 

اعتماد إطار قانو�ي يحكم الشروط ال�ي  ضرورةلتقييم  "ةموسع �ةتقدير  سلطة" ينب�� منح الدول املتعاقدة .522

غ�� املهنية أو اإللك��ونية أو غ��ها من االتصاالت االتصاالت  تؤطر بموج��ا لصاحب العمل اعتماد سياسة يجوز 

ة. للدول �� هذا املجال غ�� محدود ةاملتاح ال يمكن أن ت�ون الصالحيات، . ومع ذلكملوظفيھ �� م�ان عملهم

ة املراسالت وغ��ها من تداب�� مراقبلصاحب العمل  ي�ون وضعمن أن  الوطنية�جب أن تتأكد املحاكم و 

التناسب  مبدأ عد". ويالتعسف�افية ضد مالئمة و بضمانات  ام�حو�" ،نطاقها ومد��ا االتصاالت، أيا �ان

 .121انظر أيضا الفقرة   22
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 Bărbulescu(بار�ولس�و ضد رومانيا ( والضمانات اإلجرائية ضد التعسف عنصر�ن أساسي�ن �� هذا الصدد

c. Roumanie( ] 120-119الفقرتان  ،]الغرفة الك��ى.(  

االمتثال لهذا االل��ام  عند تقييم فحصها، وضعت املحكمة قائمة مفصلة بالعوامل ال�ي يجب و�� هذا السياق .523

 اإليجا�ي:

هل تم إبالغ املوظف بإم�انية قيام صاحب العمل باتخاذ تداب�� ملراقبة مراسالتھ وغ��ها من  .1

   هذه التداب��؟ و�وضعاالتصاالت 

�� حياة املوظف ا�خاصة وما �� درجة التدخل صاحب العمل  املنجزة من قبل راقبةامل هو نطاقما  .2

   (التدفق واملحتوى)؟

   إ�� محتواها؟ والنفاذهذه االتصاالت ت��ير مراقبة هل قدم صاحب العمل أسباًبا مشروعة ل .3

   ؟تطفالمراقبة قائم ع�� وسائل وتداب�� أقل للهل �ان من املمكن وضع نظام  .4

م نتائج تدب�� ااستخد وما �� طر�قةاملراقبة ع�� املوظف الذي �عرض لها  تداعيات خطورة�� ما  .5

   املراقبة؟

و��  إ�� محتوى االتصاالت؟ النفاذملنع صاحب العمل من  للموظف هل تم توف�� ضمانات �افية .6

 دة منقادر�ن ع�� االستفا للمراقبة اتصاال��م خضعت، يجب أن ي�ون املوظفون الذين األخ��

االمتثال  ��، املوضوع، ع�� األقل من حيث للنظر مختصةيلة انتصاف أمام هيئة قضائية "وس

-121)، الفقرتان ibidem(املرجع نفسھ ( محل الن�اعالتداب��  مشروعية و��أعاله  املشار إل��اللمعاي�� 

122.( 

اإلفالس التجاري (فوكس�� ضد اململكة املتحدة  عندأيًضا بمراقبة املراسالت  الج��ادات القضائيةاتعلق ت .524

)Foxley c. Royaume-Uni وردو ضد إيطاليا" (خلصت املحكمة �� قضية "لو قد ). و 43و 30)، الفقرتانLuordo 

c. Italieاح��ام مراسالت املفلس طو�ل للغاية ع�� ا�حق الفالس اإل إجراء  تداعيات�سبب  8مادة ) إ�� ان��اك لل ��

(انظر  ليس مفتوًحا للنقد ، �� حد ذاتھ،، فإن إ�شاء نظام للتحقق من مراسالت املفلس). ومع ذلك78(الفقرة 

 ).Narinen c. Finlande" (نار�ن�ن ضد فنلندا" أيًضا

ا وثيًقا بمسألة عمليات  الشر�اتمراسالت ترتبط مسألة  .525
ً
لذلك، ( مقرا��اال�ي يتم إجراؤها ��  التفتيشارتباط

ب��نھ الرسن  شركة" قضية، �� ع�� سبيل املثال ات التجار�ة).بمقرات الشر� ا�خاص ير�� االطالع ع�� الفصل

املحكمة أي ان��اك  �ستنتج، لم )Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège( القابضة وآخرون ضد الن�و�ج"

وع��  .أخرى تشاركھ مع شر�ات م الذي تو خادا�بيانات بتقديم ��خة من جميع شركة  أمر فيما يتعلق بقرار 

حكمة �� ، أخذت املمسبق من سلطة قضائية ال �ش��ط ا�حصول ع�� إذن املعمول بھالقانون الرغم من أن 

املص�حة مراعاة مصا�ح �ل من الشر�ات وموظف��ا، و و  التعسف،ضد  ومالئمةة يلاالعتبار وجود ضمانات فع

إ�� املحكمة  خلصت، و�� املقابل ).175-172الفقرات ( عمليات تدقيق ضر�بية فعالة املرتبطة بتنفيذامة الع

 DELTA PEKÁRNY a.s. c. Républiqueدلتا ب�ار�س أ.س. ضد ا�جمهور�ة التشيكية" (" ان��اك �� قضيةوجود 

tchèque( ، اتفاق غ�� مشروع ع�� ع�� وجود  البحث عن قرائن وأدلةتجار�ة ��دف مقرات تفتيش بخصوص

غياب و  ،ترخيص مسبق من قاٍض أشارت املحكمة إ�� عدم وجود و  .املنافسة مما يتعارض مع قواعدسعار األ 
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لبيانات ال�ي تم لحتمل املبالتخر�ب  عدم وجود أي لوائح ذات الصلة، و لضرورة التدب�� الفعلية الحقةالراقبة امل

 .)93-92الفقرتان ا�حصول عل��ا (

 

23املراقبة السر�ة ا�خاصة للمواطن�ن/املنظمات . ح
 

 Klass et autresالسر�ة و�ان �� قضية "كالس وآخرون ضد أملانيا" (راقبة امل قرار لها �� مجال�� أول  .526

c. Allemagne(تواجھ ��ديداتاملجتمعات الديمقراطية أشارت املحكمة ع�� وجھ ا�خصوص أن: "، 48 ، الفقرة 

مراقبة �� ، بحيث يجب أن ت�ون الدولة قادرة عجسس واإلرهاب�� الوقت ا�حاضر بأش�ال معقدة للغاية من الت

 تقر يجب أن  ،لذلك ات بفعالية.، من أجل م�افحة هذه ال��ديدع�� أراض��ا سرا تنشطالعناصر الهدامة ال�ي 

ال��يدية واالتصاالت  والطرودملراسالت ة تمنح صالحيات املراقبة السر�ة ع�� اأن وجود أح�ام �شريعيباملحكمة 

أو الدفاع /و الوط�يألمن من أجل اضروري �� مجتمع ديمقراطي "، ، �� ظل وضع استثنائيسلكيةالسلكية والال 

 ، ومع ذلك". ئيةا�جنا منع ا�جرائمو  عن النظام
ً
عت�� من سمات الدولة فإن سلطة مراقبة املواطن�ن سرا

ُ
، ال�ي �

املؤسسات  حمايةا للغاية من أجل ضرور� إال عندما ي�ون ذلكاالتفاقية  بحسبال يمكن قبولها  البوليسية،

)، Szabó et Vissy c. Hongrie؛ سزابو وفي��ي ضد هنغار�ا (42)، الفقرة ibidemالديمقراطية (املرجع نفسھ (

، يجب أن ي�ون و�التا��". ضرورة القصوى م "مفهو �� القضية األخ��ة، أو�حت املحكمة و ).73-72الفقرتان 

و�ش�ل ، ورة قصوى، �ش�ل عام، من أجل حماية املؤسسات الديمقراطيةة مرتبطا بضر املراقبة السر� تدب�� 

 قبلمن " �عسف " ، سي�ون هناكخالف ذلكو  .أساسية �� عملية معينةخاص، ل�حصول ع�� معلومات 

 ).73 ةالسلطات (الفقر 

ادة يتع�ن ع�� �خص يرغب �� تقديم طلب بموجب امل ح�ى ة بدعوى املص�حة العامة، ال �ع��ف املحكممبدئيا .527

 �خصوصيات، نظًرا ومع ذلك الن�اع. محلالتدب��  آلثار" �ش�ل مباشر  �عرض " ، أن ي�ون قادًرا ع�� إثبات أنھ34

، قبلت املحكمة سبل االنتصاف العامة وتأط�� فعال�ن إلشرافتداب�� املراقبة السر�ة وأهمية ضمان خضوعها 

غرفة [ال )Roman Zakharov c. Russieروف ضد روسيا ((رومان زاخا التشريع الذي يحكم هذه املسألة املوجهة ضد

 "حية"� أن يد�� أنھ دٍع ملبموج��ا يجوز الشروط ال�ي  القرار �� ذلك  ت املحكمةأو�حو ). 165 ، الفقرة]الك��ى 

إ��  املحكمة ستندتوا .تداب�� املراقبة السر�ة عليھل فع��ال تطبيقالدون ا�حاجة إ�� إثبات  8 الن��اك املادة

األك�� مالءمة  اعت����اال�ي ) Kennedy c. Royaume-Uni( املعتمدة �� قضية "كنيدي ضد اململكة املتحدة" قار�ةامل

 ،ةالعملي املمارسة��  إ�� عدم القدرة ع�� الطعن ف��اتداب�� املراقبة ل ي الطا�ع السر  ؤديالسهر ع�� أال يلضرورة 

ن��اك ال أن يد�� أنھ �حية  دٍع مليجوز  ،لذلك ع�� أال تفلت من مراقبة السلطات القضائية الوطنية واملحكمة.و 

إ�� مجموعة من  ائھبحكم انتماملراقبة السر�ة ( تداب��  يرخصالتشريع الذي تطبيق �� نطاق اندرج االتفاقية إذا 

 أي سبيللديھ  توفر توإذا لم  ،ينطبق ع�� ا�جميع) اص املشمول�ن ��ذا التشريع أو أن هذا التشريعاأل�خ

أن  د��املبإم�ان  يبقى، االنتصافوجود سبل  عالوة ع�� ذلك، ح�ى �� حال .للطعن �� هذه املراقبة السر�ة

، إذا �ان قادًرا ع�� إظهار �شريع �سمح بمثل هذه التداب��أو وجود تداب�� سر�ة ملجرد ، وذلك يد�� أنھ �حية

). انظر 172-171�سبب وضعيتھ ال�خصية (الفقرتان  تداب�� هكذا  تطبيق حتمل أن يتعرض �خطر أنھ من امل

 األمنية أو هيئات أخرى تا�عة للدولة". األجهزةانظر أيضا الفصل "�شكيل امللف وجمع البيانات من قبل   23
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 39-32 ، الفقرات)Szabó et Vissy c. Hongrieال�حية"، "سزابو وفي��ي ضد هنغار�ا ( "صفة  بخصوص، أيضا

 رة �� هذه القضية.واملراجع املذ�و 

 ]الغرفة الك��ى [) Roman Zakharov c. Russieيتضمن ا�حكم الصادر �� قضية "رومان زاخاروف ضد روسيا" ( .528

") القانون  نوعية(" "الشرعية "�شأن 8�� املادة املستندة إللمحكمة  ت القضائيةاالج��ادامجموعة �املة من 

نظام ب املرتبطت�ن )االستخدام اءةضمانات ضد التعسف و خطر إس" (الطا�ع ال�ا�� والفع�� للالضرورة"و

�� اإلطار  تاالختالال ، أدت الغرفة الك��ى املعروضة ع��  قضيةهذه ال ��). 303-227الفقرات ( ةسر�الراقبة امل

 8 ان��اك للمادة وجود معاينةاملراقبة السر�ة التصاالت الهاتف املحمول إ��  ينظمالقانو�ي الوط�ي الذي 

 ).303-302(الفقرتان 

و�س�� إ�� ، ن"القانو �� عل��ا  منصوصا" تإذا �انإال  8ال يمكن ت��ير املراقبة السر�ة للمواطن بموجب املادة  .529

" �� مجتمع ديمقراطي ةور�ضر "و 8 من املادة 2املدرجة �� الفقرة األهداف املشروعة"  "أو أك�� من هدف تحقيق

، الفقرة )Szabó et Vissy c. Hongrie(سزابو وفسيس ضد هنغار�ا ( أو تلك األهداف ذلك الهدفتحقيق من أجل 

 ).130، الفقرة )Kennedy c. Royaume-Uni(املتحدة ؛ كنيدي ضد اململكة 54

وأن ي�ون  الوط�ي، هذا �ع�ي أن تدب�� الرقابة يجب أن ي�ون لھ أساس �� القانون النقطة األو��بالنسبة إ��  .530

يجب أن ي�ون �� متناول  :ا�جودة شروطالقانون  ��ستويجب أن � و�التا��، .متوافًقا مع سيادة القانون 

و�� ). 151 الفقرة )،Kennedy c. Royaume-Uniآثاره (كنيدي ضد اململكة املتحدة ( توقع�مكن ال�خص املع�ي و 

، �� العديد من املجاالت األخرى  املطبقةالطر�قة نفس ب" التنبؤ قابلية" ال يمكن فهم ،اع��اض االتصاالت مجال

أن الفرد يجب أن ي�ون قادًرا  ق ا�خاص بتداب�� املراقبة السر�ة�� السياال يمكن أن �ع�ي قابلية التنبؤ  حيث

(و�ب�� وسارافيا  لكمراسالتھ ح�ى يتمكن من تكييف سلوكھ وفًقا لذاع��اض بالسلطات  م�ى ستقوم توقعع�� 

�عت�� وجود قواعد وا�حة ، ومع ذلك، لتجنب التعسف. )93)، الفقرة Weber et Saravia c. Allemagneضد أملانيا (

صياغة القانون �ش�ل وا�ح بما  و�جب ال يمكن االستغناء عنھ. ااع��اض املحادثات الهاتفية أمر ومفصلة عن 

التخاذ مثل  مؤهلة السلطات العامة والشروط ال�ي ت�ون ف��االظروف  معرفةل�جميع  ح�ى يتس�ى فيھ الكفاية

؛ 229]، الفقرة الغرفة الك��ى ) [Roman Zakharov c. Russie(رومان زاخاروف ضد روسيا ( هذه التداب�� السر�ة

 Association pour l’intégration européenne etاج األورو�ي وحقوق اإل�سان وإكسمدييف ضد بلغار�ا (جمعية اإلدم

les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie يجب أن يحدد القانون نطاق وطرائق فضال عن ذلك ).75)، الفقرة ،

حماية �غية توف��  بما يكفي من الوضوح، للسلطة التنفيذية أو القا��ي ةاملمنوح السلطة التقدير�ةممارسة 

 ، الفقرة]الغرفة الك��ى [ )Roman Zakharov c. Russieرومان زاخاروف ضد روسيا (مالئمة للفرد ضد التعسف (

، )Huvig c. France(؛ هوفيغ ضد فر�سا 68، الفقرة )Malone c. Royaumi-Uni(؛ مالون ضد اململكة املتحدة 230

 ).94، الفقرة قرار املحكمة)() Weber et Saravia c. Allemagne(؛ و�ب�� وسارافيا ضد أملانيا 29الفقرة 

 ��التعسف د�ى من الضمانات التالية ضد حد األ تداب�� املراقبة السر�ة ع�� ا�ب متعلق يجب أن يحتوي قانون  .531

اع��اض وفئات األ�خاص  إصدار مذكرةتحديد طبيعة ا�جرائم ال�ي يحتمل أن تؤدي إ��  :استخدام السلطة

اتباعھ لفحص  ع�� اإلجراء الواجب والتنصيص، التدب�� تنفيذ دةأجل ملتحديد و ، عل��م التنصتالذين ُيحتمل 

، لنقل البيانات إ�� أطراف أخرى ، واالحتياطات الواجب اتخاذها وحفظهادامها البيانات ال�ي تم جمعها واستخ

 Roman Zakharov(رومان زاخاروف ضد روسيا ( أو يجب ف��ا م�ح الت�جيالت أو إتالفها يجوز والظروف ال�ي 
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c. Russie (] 301-238و 231قرات ، الف]الغرفة الك��ى) ؛ أمان ضد سويسراAmann c. Suisse] ( الغرفة الك��ى ،[

 ).58-56الفقرات 

ضرورً�ا �� مجتمع  "، يجب أن �س�� استخدام املراقبة السر�ة إ�� تحقيق هدف مشروع و�جب أن ي�ون ثم .532

 .هذا الهدف تحقيقمن أجل  "ديمقراطي

من القانون  كال  تخصأورو�ية  خضع مع ذلك ملراقبةت ةمعين سلطة تقدير�ة�لسلطات الوطنية تتمتع ا

 التعسفة ضد يلمالئمة وفعبوجود ضمانات  سبورغمحكمة س��ا تقتنع�جب أن و  والقرارات ال�ي تطبقھ.

ع�� جميع  ). ويعتمد تقييم هذه املسألة50 ، الفقرة)Klass et autres c. Allemagne((كالس وآخرون ضد أملانيا 

املطلو�ة لألمر  سباباأل ، و املحتملة ونطاقها ومد��ا، ع�� سبيل املثال طبيعة التداب�� لقضيةلاملعنية  الظروف

�جب و  الوط�ي.املنصوص عليھ �� القانون  عون الط، ونوع تنفيذها ومراقب��او  ل��خيصها��ا، والسلطات املختصة 

وري �� مجتمع ضر " التدخل �� ما هو بحصر  كفيلةوتنفيذ التداب�� التقييدية  مراقبة إطالقأن ت�ون إجراءات 

واملراجع  232الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [)Roman Zakharov c. Russie" (رومان زاخاروف ضد روسيا (ديمقراطي

 املذ�ورة �� هذه القضية).

أو �عد  أثناء ممارس��ااملراقبة، بمر عندما يؤ  :املراقبة السر�ة �� ثالث مراحل تداب��  ورصدفحص يمكن أن يتم  .533

، فيما يتعلق باملرحلت�ن األولي�ن املشار إل��ا فيھ).املراجع و  234-233، الفقرتان )ibidem(املرجع نفسھ ( ان��ا��ا

ونظًرا لسهولة  .تح�ي حقوق الفرد ومطابقة مالئمة�� حد ذا��ا ضمانات  القائمةيجب أن توفر اإلجراءات 

أفضل  ضائيةالسلطة الق توفر، حيث باملراقبة إ�� قاٍض أن ُ�عهد  �ستحسن مبدئيا، وقوع التعسفاحتمال 

فيما يخص املرحلة الثالثة، أي عندما تنت�ي  واملحاكمة وفق األصول القانونية.وا�حياد  يةالستقاللضمانات ا

ا ال ينفصم الالحق اإلخطار  ، ترتبط مسألةاملراقبة
ً
فعالية سبل االنتصاف  مسألةعن  بتداب�� املراقبة ارتباط

إطالقا  وال يمكن املراقبة.صالحيات علية ضد إساءة استخدام فوجود ضمانات بفإنھ يرتبط و�التا��  ،القضائية

ما عدا ، شرعية التداب�� املتخذة دون علمھ، الطعن بأثر رج�� أمام املحاكم �� لل�خص املع�ي، من حيث املبدأ

ع��اض، �عرضت ال أو  تتعرضأن اتصاالتھ  لديھ ش�وك –�� حاالت أخرى  – تإخطاره ��ا أو إذا �ان إذا تم

 قد أحيط علما يكن ال�خص املع�ي باالع��اضلم  إناملختصة ح�ى  أل��ا ��، املحاكمإ��  ال�جوء ھفيمكن

 ).234-233، الفقرتان )ibidem(املرجع نفسھ ( التدب��ب

، ترتبط مسألة الذي يج�� املراقبة السر�ة قانون الال�ي يتم ف��ا الطعن ��  القضاياتجدر اإلشارة إ�� أنھ ��  .534

ا وثيًقا 
ً
�� املعاي��  �ش�ل مش��ك، يجب النظر الضرورة". لذلك "اء معيارفيبمسألة استشرعية التدخل ارتباط

 Kennedy(كنيدي ضد اململكة املتحدة ( "ضرورً�ا"و منصوصا عليھ �� القانون" "ي�ون التدب�� تتطلب أنال�ي 

c. Royaume-Uni( ؛ كفاسني�ا ضد سلوفاكيا 155، الفقرة)Kvasnica c. Slovaquie( و�نطوي مفهوم ). 84، الفقرة

�� تطبيقھ  قابال للولوج والتنبؤي�ون أن يجب ي ال ع�� أن القانون الوط��ذا املع�ى " �القانون  نوعية/جودة"

، "رور�ة �� مجتمع ديمقراطيض" يضمن أيًضا تطبيق تداب�� املراقبة السر�ة فقط عندما ت�ون أن و ، بل فحسب

 Roman Zakharov(رومان زاخاروف ضد روسيا ( التعسفة ضد يلال سيما من خالل توف�� ضمانات �افية وفع

c. Russie( ] اتصاالتاستناد اع��اض ، لم يكن هناك خالف ع�� القضية�� هذه  ).236الفقرة  ]،الغرفة الك��ى 

 2الفقرة  �� الواردلتحقيق األهداف املشروعة باملع�ى  وع�� سع��اأساس �� القانون الوط�ي  إ�� النقالة الهواتف

، ومنع ا�جرائم ا�جنائية وحماية الرفاه االقتصادي السالمة العامةو  الوط�ياملتعلقة بحماية األمن و  8املادة  من

طاق نل، و الوط�يإ�� القانون  الولوجإجراء تقييم متتا�ع إلم�انية  ينب�� �عد ذلك يكفي، حيثهذا ال  . ولكنللبلد
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البيانات ال�ي تم اع��اضها، واالطالع عل��ا،  �حفظإلجراءات الواجب اتباعها ومدة تداب�� املراقبة السر�ة، ول

مراقبة تطبيق تداب�� املراقبة السر�ة،  ولطرق ، إلجراءات ال��خيص، و وإتالفها نقلهاو  ها،استخدامها، و فحصو 

 )،ibidem(املرجع نفسھ ( وسبل االنتصاف املنصوص عل��ا �� القانون الوط�ي لإلخطار حتمال وجود آلية ال و 

 ).301-238 الفقرات

تزو�د املواطن�ن باملعلومات املناسبة عن الظروف ال�ي قد ت�جأ ف��ا  : يجدر ةتداب�� املراقبة السر� تطبيق نطاق .535

كن أن ال�ي يملطبيعة ا�جرائم  التوضيح ا�ج�� ، �ش�ل خاص،من املهمو  .إ�� هذه التداب�� العموميةالسلطات 

التنصت (رومان  إخضاعهم لتدب�� مذكرة اع��اض وتحديد فئات األ�خاص الذين يمكن إصدار تؤدي إ�� 

فيما يتعلق بطبيعة  ).247و 243الفقرتان ]، الغرفة الك��ى [ )Roman Zakharov c. Russieزاخاروف ضد روسيا (

 ال�ي قد تؤدي إ��مستفيضة بأسماء ا�جرائم  من الدول أن تضع قائمة ال �ش��ط معيار قابلية التنبؤ ، ائما�جر 

كنيدي ( املعنيةتقديم معلومات �افية عن طبيعة ا�جرائم  و�� املقابل، يجب ع�� الدول  .ع��اضاال  تطبيق تدب��

تداب�� االع��اض ال�ي �س��دف  و�مكن اعتبار  ).159 ، الفقرة)Kennedy c. Royaume-Uni(ضد اململكة املتحدة 

ع�� أ��ا  ا�حصول ع�� معلومات �شأن جر�مة من شأنھ أن �ساعد ��ال �شتبھ �� ارت�ابھ جر�مة ولكن  ا�خص

 ، بخصوصقرار املحكمة)() Greuter c. Pays-Bas( غرو��� ضد هولندا( من االتفاقية 8املادة  بموجبم��رة 

خ�� ��ا). ومع ذلك الطرف املع�ي �انوال�ي  قاٍض ال�ي أمر ��ا وأشرف عل��ا  عمليات التنصت
ُ
فئات  ال ت�ون ، قد أ

اٍف عندما ال �شمل فقط املشتبھ �ش�ل � ة محدودةلتنصت ع�� امل�املات الهاتفياأل�خاص الذين يخضعون ل

طر�قة تفس�� هذه ل توضيح دقيقن أي �خص آخر متورط �� جر�مة جنائية" دو  "بل وكذلك�م وامل��م�ن �

 Iordachi et autres c. République de( مولدوفا يوردا��ي وآخرون ضد جمهور�ة ( املصط�حات �� املمارسة

Moldova(،  ا�خاصة  �ماتصاال�من مواجهة خطر كب�� الع��اض  عن قلقهم املدعون  أعرب حيث )،44الفقرة

 انظر أيًضا ؛أمام محكمة س��اسبورغ ندع�املإ�� منظمة غ�� ح�ومية متخصصة �� تمثيل  �سبب انتما��م

سزابو وفي��ي ضد و   245    ، الفقرة]الغرفة الك��ى [ )Roman Zakharov c. Russie( ""رومان زاخاروف ضد روسيا

 )Amann c. Suisse" (اأمان ضد سويسر "). و�� قضية 73و 67الفقرتان  ،)Szabó et Vissy c. Hongrieهنغار�ا (

ال�ي احتفظت  السلطاتمن قبل  التصال هاتفياع��اض  بناء ع�� اتم إ�شاؤهببطاقة  املتعلقة ]،الغرفة الك��ى [

الذين تم  حاالت املتحاور�نمفصلة  أن القانون لم ينظم بطر�قةو  خاصةان��اك  وجود، خلصت املحكمة إ�� ��ا

  ).61" (الفقرة دفةبمحض الص" ل��مالتنصت ع

إصدار وتجديد الع��اض لتقدير السلطات املختصة �� لتدب�� ا اإلجماليةيجوز ترك مسألة املدة : مدة املراقبة .536

 حول وط�ي ؤشرات وا�حة �� القانون المن قبيل م، شر�طة أن ت�ون هناك ضمانات �افية مذكرة االع��اض

�شأن الشروط ال�ي يمكن ف��ا تجديده والظروف  وكذلكع��اض، صالحية ترخيص اال املحدد الن��اء  األجل

كنيدي ؛ 250الفقرة  ،]الغرفة الك��ى [) Roman Zakharov c. Russieاملوجبة إللغائھ (رومان زاخاروف ضد روسيا (

ن ضد جمهور�ة �قضية "يوردا��ي وآخر �� ). 161)، الفقرة Kennedy c. Royaume-Uniضد اململكة املتحدة (

 زم�ييحدد ا�حد الالوط�ي ألنھ لم  القانون ، تم انتقاد )Iordachi et autres c. République de Moldovaمولدوفا" (

 ).45ة راقبة (الفقر املبتدب��  ال��خيص ة بما فيھ الكفاية �� حالوا�ح األق��ى بطر�قة

 هاوإتالف ونقلهاوفحصها واستخدامها  واالطالع عل��االبيانات املع��ضة لالحتفاظ ب الواجب اتباعها جراءاتاإل  .537

 يمكن اعتبار ال  ).256-253، الفقرات ]الغرفة الك��ى [)Roman Zakharov c. Russie(رومان زاخاروف ضد روسيا (

املرجع ( 8املادة  بموجبم��ر ة ع�� أنھ وا�حتخلو من أي أهمية بيانات ب، االحتفاظ التلقائي، ملدة ستة أشهر
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

 Liberty etن ضد اململكة املتحدة" (�). و�علق القرار الصادر �� قضية "لي���ي وآخر 255 ، الفقرة)ibidem(نفسھ 

autres c. Royaume-Uni (عمل، لالتصاالت ا�خارجية ملنظمات مذكرةع�� بناء ، من وزارة الدفاع ضباع��ا�  ��

�شأن  للعموموجود ان��اك ألنھ لم تكن هنالك أي تفاصيل متاحة خلصت املحكمة إ�� و  .مجال ا�حر�ات املدنية

   .)69ة وإتالفها (الفقر  واالحتفاظ ��اواجب التطبيق ع�� تحليل االتصاالت املع��ضة وتقاسمها اإلجراء 

املراقبة السر�ة �ش�ل ب األمرضمان عدم كفيلة بمن أن إجراءات ال��خيص  للتحقق: إجراءات ال��خيص .538

السلطة ، بما �� ذلك ومناسب، يجب مراعاة عدد من العوامل حص مالئمفعشوائي أو غ�� منتظم أو دون 

 Roman(رومان زاخاروف ضد روسيا ( االع��اضب ال��خيص ومضمون  الدراسةاملراقبة ونطاق املختصة ب��خيص 

Zakharov c. Russie (] سزابو وفي��ي ضد هنغار�ا  ؛ انظر أيًضا267-257رات الفق ،]الغرفة الك��ى)Szabó et Vissy 

c. Hongrie( ر العدل ومسألة ا�خاضعة ل��خيص مسبق من وز� املراقبةتداب�� ، �شأن 77-75و 73، الفقرات

تصاالت أي ال باشرامل ع��اضاال نظام للمخابرات والشرطة ب�سمح  ). عندما81-80الفقرتان  ،التداب�� العاجلة

، فإن ا�حاجة إ�� د خدمة االتصاالت أو ألي �خص آخرع��اض ملزو اال  ترخيصبتقديم  إلزامهمامواطن دون 

(رومان زاخاروف ضد روسيا  �ش�ل خاص ةقو� االستخدام تصبحوجود ضمانات ضد التعسف وإساءة 

)Roman Zakharov c. Russie (] 270الفقرة  ،]الغرفة الك��ى.( 

أرشيف عمليات االع��اض بحفظ ب األجهزة امل�لفةزام يكت��ي إل: تطبيق تداب�� املراقبة السر�ة اإلشراف ع�� .539

املنجزة تفاصيل عمليات املراقبة إ��  لهيئة اإلشراف الفع�� الوصول ضمان من أجل  ةخاص أهمية االع��اض

 Roman؛ رومان زاخاروف ضد روسيا (165)، الفقرة Kennedy c. Royaume-Uni(كنيدي ضد اململكة املتحدة (

Zakharov c. Russie( ] عهد  مبدئيامن املستحسن  �ان وإذا ).285-275الفقرات ، ]الغرفة الك��ى
ُ
 مهمةأن �

مع االتفاقية عندما ت�ون  متوافقامن ِقبل هيئة غ�� قضائية  فيمكن أيضا اعتبار اإلشراف، اإلشراف إ�� قاٍض 

اإلشراف �ش�ل �افية ملمارسة سلطات ومخولةبصالحيات و  ال�ي تقوم باملراقبةالهيئة مستقلة عن السلطات 

)، Klass et autres c. Allemagne؛ كالس وآخرون ضد أملانيا (272)، الفقرة ibidemفعال ودائم (املرجع نفسھ (

لتقييم  امهم اجانب ،سلطات الهيئة اإلشرافية فيما يتعلق با�جرائم ال�ي يمكن أن تكشفها ). و�ش�ل56ة الفقر 

أن  ع�� ا�جهاز امل�لف باالع��اض، حيث �ان 53)، الفقرة ibidemتمارسھ (املرجع نفسھ ( ياإلشراف الذفعالية 

؛ كنيدي ضد اململكة أن اإلجراء غ�� قانو�ي أو غ�� ضروري  G10 �جنةال �� حال اعت��ت  ف االع��اض فورايوق

 اع��اضهاالعناصر ال�ي تم جميع  إتالف من الواجب�ان ، حيث 168 ، الفقرة)Kennedy c. Royaume-Uniاملتحدة (

(رومان زاخاروف ضد روسيا  االتصاالت باع��اض امل�لف فوضاملقانو�ي من قبل عند اكتشاف اع��اض غ�� 

)Roman Zakharov c. Russie(] ��282 ، الفقرةى]الغرفة الك.( 

 Roman Zakharov(رومان زاخاروف ضد روسيا ( ف املتاحةاع��اض االتصاالت ووسائل االنتصابخطار اإل  .540

c. Russie( ] الطرف املع�ي مسألة إخطار الطبيعة السر�ة للمراقبة  تطرح). 301-286الفقرات  ]،الغرفة الك��ى 

تداب�� ب لأل�خاص املعني�ن اإلخطار الالحقذا �ان عدم وإ .التدب�� شرعيةتمكينھ من الطعن �� بإجرا��ا �غية 

ال�خص املع�ي �عد  إشعار مع ذلك ، فمن املستحسن ان��ا�اال �ش�ل �� حد ذاتھ  ، �عد ان��ا��ا،املراقبة السر�ة

رومان زاخاروف ضد روسيا ( "هدف التقييدتقو�ض اإلخطار دون  يصبح من املمكناملراقبة "فور ما تداب�� رفع 

)Roman Zakharov c. Russie] ( ؛ سيفات أوز�ل ضد تركيا 290-287، الفقرات ]الغرفة الك��ى)Cevat Özel 

c. Turquie( ا بإخطار �خص ما إ�� جة املحتملة ترتبط مسألة ا�حاو ). 37-34، الفقرات
ً
تعرضھ الع��اض ارتباط
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

 Roman Zakharovع�� الصعيد الوط�ي (رومان زاخاروف ضد روسيا (سبل االنتصاف  فعاليةمسألة ب وثيقا

c. Russie( ] 286الفقرة  ،]الغرفة الك��ى.( 

 التعسفاتية ضد لمالئمة وفعضمانات  ينب�� أن تتوفر إلرهاب، �افحة اعمليات املراقبة السر�ة ملفيما يتعلق � .541

 Weber et Saravia(و�ب�� وسارافيا ضد أملانيا ( اإلس��اتيجية للدولة املراقبةسلطات حتملة من قبل امل

c. Allemagne(،  اإلرهاب اليوم لها املحكمة أن األش�ال ال�ي يتخذها  �� هذه القضية). وتقر واملراجع املذ�ورة

 ، بما �� ذلك تقنيات املراقبة املكثفةالدقة عاليةومات إ�� ال�جوء إ�� تقنيات ح�نتيجة طبيعية تدفع ا�

ص �عمليات املراقبة ا�خا القانون ، يجب أن ينص مع ذلك. و وشيكةأي حوادث  منع، من أجل لالتصاالت

، ع�� الضمانات ة وتنفيذها وت�حيحها املحتمل، فيما يتعلق باتخاذ تداب�� املراقبرهابالسر�ة مل�افحة اإل 

 تقر  وإذ). 81-78و 68، 64)، الفقرات Szabó et Vissy c. Hongrie(سزابو وفي��ي ضد هنغار�ا ( التعسفالالزمة ضد 

 هدر خطر ع�� قضائية مسبقة  مراقبةإجراء  ينطوي ف��ا شرطللغاية  طارئةحاالت  وجودإم�انية باملحكمة 

إ��  ،قضائيةسلطة غ��  ترخصھمراقبة للأي تدب�� يخضع  أن �� مثل هذه ا�حاالت تق��يفإ��ا ، وقت ثم�ن

 ).81ة ذات طبيعة قضائية (الفقر مراجعة الحقة 

يناضل مل�افحة ، �خص مدان سابقا� )Kennedy c. Royaume-Uni"كنيدي ضد اململكة املتحدة" ( قضيةقت �عل .542

رت اد�� أنھ �حية لتداب�� املراقبةاألخطاء القضائية، 
َّ
سر�ة الة راقباملأن سلطة األمر بتداب�� باملحكمة . ذك

 .التعسفضد  وفعليةضمانات �افية  تتوفر  إال عندما 8 املادة بموجب ال ت�ون مقبولةللمواطن�ن 

 Association pour l’intégrationقضية "جمعية اإلدماج األورو�ي وحقوق اإل�سان وإكيمدييف ضد بلغار�ا" ( �� .543

européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie،( ��ندع�املومحام يمثل  ،جمعية غ�� ر�حية و  ��

راقبة �� أي وقت دون سابق ملتداب�� ال �م قد يخضعون أ� زعموا، ام محكمة س��اسبورغأم الدعوى املرفوعة

�� أي نظام  املتأصل التعسفالحظت املحكمة أن القانون الوط�ي املع�ي ال يوفر ضمانات �افية ضد خطر  .إنذار

بالتا��  لم يكن 8 كفول بموجب املادةاملحقوقهم املعنية � األطراف تدخل �� ممارسةالوأن  ةسر�المراقبة لل

 ".�� القانون  ا عليھمنصوص"

 Association « 21 décembre 1989 » et autresن ضد رومانيا" (�" وآخر 1989د�سم��  21"جمعية " قضية�علقت  .544

c. Roumanie( خلصت املحكمة . مناهضة ل�ح�ومة�� مظاهرات  �حاياالشارك�ن و بجمعية تدافع عن مصا�ح امل

ذلك قضية " كنيدي ضد اململكة املتحدة  عكس ، ع��، انظر175-171الفقرات ( 8 لمادة��اك لانوجود إ�� 

)Kennedy c. Royaume-Uni( ،ان��اك عدم وجود أي، 169 الفقرة.( 
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 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

 

 قائمة القضايا املشار إل��ا

 

ملذ�ورة �� هذا الدليل إ�� أح�ام وقرارات صادرة عن املحكمة، وكذلك إ�� قرارات وتقار�ر قضائية ااالج��ادات ال�ش�� 

 .ال�جنة األورو�ية �حقوق اإل�سان ("ال�جنة")

ارة إ�� خالف ذلك �عد يحيل املرجع املذ�ور ع�� مرجع ا�حكم الصادر �� املوضوع عن غرفة املحكمة ما لم ترد إش

 . اسم القضية

من االتفاقية، عند تار�خ هذا  44ام غ�� "ال��ائية" الصادرة عن الغرفة، باملع�ى املقصود �� املادة ويشار إ�� األح�

 (أ)  « من االتفاقية ع�� ما ي��: 44من املادة  2ة (*). وتنص الفقرة نجمالالتحديث �عالمة 
ً
يصبح حكم الغرفة ��ائيا

الك��ى؛ أو (ب) �عد مرور ثالثة أشهر عن  الغرفةع��  إحالة القضيةعزوفهم عن التقدم بطلب عندما �علن األطراف 

طلب إحالة القضية ع�� 
ُ
الك��ى طلب  الغرفة هيئةالك��ى؛ أو (ج) عندما ترفض  الغرفةتار�خ صدور ا�حكم، إن لم ت

الغرفة الك��ى طلب اإلحالة، �سقط حكم الغرفة وتصدر  هيئةو�� حال قبول  .»43اإلحالة املقدم بموجب املادة 

 .الك��ى الحقا حكًما ��ائًيا رفةالغ

للقضايا املذ�ورة �� الن�خة اإللك��ونية للدليل ع�� قاعدة  وصالت اإلحاالت اإللك��ونية/االرتباطات التشعبية تحيل

القضائية للمحكمة (أح�ام  االج��ادات االطالع ع��ال�ي تتيح إم�انية  )http://hudoc.echr.coe.int"هودوك" ( البيانات

، واآلراء االستشار�ة، وامل�خصات القانونية املستخرجة من املحالةالك��ى والغرفة وال�جنة، والقضايا  الغرفةوقرارات 

القضائية ل�جنة (القرارات والتقار�ر) وقرارات  االج��ادات�� عاالج��ادات القضائية)، وكذلك  النشرة اإلعالمية حول 

وت�ون متاحة فقط �� ��خة مطبوعة ��  "هودوك" نة الوزراء. وال تظهر �عض قرارات ال�جنة �� قاعدة بيانات�ج

 .املجلد ذي الصلة من حولية االتفاقية األورو�ية �حقوق اإل�سان

صدر املحكمة أح�امها وقرارا��ا باللغت�ن اإلنجل��ية و/أو الفر�سية، أي اللغت�ن الرسميت�ن للمحكمة. و و 
ُ
توفر قاعدة ت

أك�� من ثالث�ن لغة غ�� ب� ترجمات لبعض القضايا الرئيسية للمحكمة ع� ا�حصول أيًضا إم�انية  "هودوك" بيانات

مجموعة من األح�ام القضائية ع��  100رسمية. باإلضافة إ�� ذلك، تتضمن قاعدة البيانات روابط نحو حوا�� 

 اإلن��نت تصدرها أطراف ثالثة.

—A— 
 

A c. Croatie 2010/�شر�ن األول أكتو�ر/�شر�ن األول  14، بتار�خ 55164/08 ، عدد 

A. c. France  277 أ عدد  ، سلسلة1993 نوفم��/�شر�ن الثا�ي 23، بتار�خ- B 

A, B et C c. Lettonie 2016/آذار مارس/آذار 31، بتار�خ 30808/11 ، عدد 

A, B et C c. Irlande ،2010، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 25579/05عدد  ]،لغرفة الك��ى [ا 

A.B. c. Pays-Bas2002الثا�ي/�انون الثا�ي يناير/�انون  29، بتار�خ 37328/97 ، عدد 

A.B. et autres c. France2016/تموز يوليو/تموز  12، بتار�خ 11593/12 ، عدد 

A.D. et O.D. c. Royaume-Uni 2010/آذار مارس/آذار 16، بتار�خ 28680/06 ، عدد 

A.D.T. c. Royaume-Uni2000، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 35765/97 ، عدد- IX 
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A.H. Khan c. Royaume-Uni 2011د�سم��/�انون األول  20، 6222/10 د، عد 

A.K. c. Lettonie 2014يونيو/حز�ران  24، 33011/08 ، عدد 

A.K. et L. c. Croatie 2013يناير/�انون الثا�ي  8 بتار�خ ،37956/11 ، عدد 

A.M. et A.K. c. Hongrie  ،(قرار املحكمة)2015أبر�ل/نيسان  4، بتار�خ 35837/15و 21320/15 ، عدد 

A.M. et autres c. France 2016 يوليو/تموز  12 بتار�خ ،24587/12 ، عدد 

A.M.M. c. Roumanie 2012 ف��اير/شباط 14 بتار�خ ،2151/10 ، عدد 

A.-M.V. c. Finlande  ).2017 مارس/آذار 23 بتار�خ ،53251/13 عدد)، د فنلدام.ف. ض-أ 

A.N. c. Lituanie 2016 مايو/أيار 31 بتار�خ ،17280/08 ، عدد 

A.S. c. Suisse 2015يونيو/حز�ران  30 بتار�خ ،39350/13 ، عدد 

Aalmoes et autres c. Pays-Bas  (قرار املحكمة) ، 2004 نوفم��/�شر�ن الثا�ي 25 بتار�خ ،16269/02 عدد 

Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni ، 94 ، السلسلة أ عدد1985 مايو/أيار 28 بتار�خ 

Aboufadda c. France  ،)(2014 نوفم��/�شر�ن الثا�ي 4 بتار�خ ،28457/10 عدد  قرار املحكمة 

Acmanne et autres c. Belgiqueر�رالقرارات والتقا، د�سم��/�انون األول  10 بتار�خ�جنة ال قرار، 10435/83 ، عدد (DR) 40 

Advisory opinion concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child relationship between a child born through a gestational 

surrogacy arrangement abroad and the intended mother ،  املولود  والطفل الوالدينرأي استشاري �شأن االع��اف �� قانون وط�ي بالعالقة القانونية ب�ن

 أبر�ل/نيسان 10 بتار�خ ، محكمة النقض الفر�سية ، P16-2018-001 عدد، طلب ]الغرفة الك��ى �� إطار ترتيبات تأج�� الرحم با�خارج و��ن األم البديلة [

2019 

Ageyevy c. Russie2013 بر�ل/نيسان أ 10، بتار�خ 7075/18 ، عدد 

Agraw c. Suisse2010 يوليو/تموز  29 بتار�خ ،3295/06 ، عدد 

Ahmut c. Pays-Bas، 1996 والقراراتاألح�ام  مجموعة ، 1996 نوفم��/�شر�ن الثا�ي 28 بتار�خ- VI 

Ahrens c. Allemagne2012 مارس/آذار 22 بتار�خ ،45071/09 ، عدد 

Airey c. Irlande 32 ، السلسلة أ عدد1979 أكتو�ر/�شر�ن األول  9،  بتار�خ 

Ajayi et autres c. Royaume-Uni  ،(قرار املحكمة) 1999يونيو/حز�ران  22 بتار�خ ،27663/95 عدد 

Akdivar et autres c. Turquie، 1996 مجموعة األح�ام والقرارات ،1996سبتم��/أيلول  16 بتار�خ- IV 

Akinnibosun c. Italie 2015 يوليو/تموز  16 بتار�خ ،9056/14 ، عدد 

Aksu c. Turquie  ،] 2012، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 41029/04و 4149/04 عدد، ]الغرفة الك��ى 

Alam c. Danemark  2017 يونيو/حز�ران 6 بتار�خ ،33809/15 عدد،  املحكمة)(قرار 

Al-Nashif c. Bulgarie 2002يونيو/حز�ران  20 بتار�خ ،50963/99 ، عدد 

Aldeguer Tomás c. Espagne 2016يونيو/حز�ران  14 بتار�خ ،35214/09 ، عدد 

Aliev c. Ukraine  ،2003أبر�ل/نيسان  29 ، بتار�خ41220/98 عدد 

Alkaya c. Turquie 2012 أكتو�ر/�شر�ن األول  9 بتار�خ ،42811/06 ، عدد 

Altay c. Turquie (n° 2) ، )2019 أبر�ل/نيسان  9 بتار�خ ،11236/09 عدد )،2اي ضد تركيا (رقم ألط 

Alves da Silva c. Portugal2009 أكتو�ر/�شر�ن األول  20بتار�خ ، 41665/07 ، عدد 

Amann c. Suisse  ] 2000املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان ، 27798/95 ، عدد]الغرفة الك��ى- II 

Anayo c. Allemagne2010د�سم��/�انون األول  21 بتار�خ ،20578/07 ، عدد 

Anchev c. Bulgarie )(2017د�سم��/�انون األول  5 بتار�خ ،68242/16و 38334/08 عدد، قرار املحكمة  

André et autre c. France2008 يوليو/تموز  24 بتار�خ ،18603/03 ، عدد. 

Andreou Papi c. Turquie2009 سبتم��/أيلول  22 بتار�خ ،16094/90 ، عدد 

Andrey Medvedev c. Russie2016 سبتم��/أيلول  13 بتار�خ ،75737/13 ، عدد 

Anghel c. Italie2013يونيو/حز�ران  25 بتار�خ ،5968/09 ، عدد 

Animal Defenders International c. Royaume-Uni  ] (مقتطفات) 2013إل�سان ، املحكمة األورو�ية �حقوق ا48876/08 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Apanasewicz c. Pologne2011 مايو/أيار 3 بتار�خ ،6854/07 ، عدد 

Argenti c. Italie2005 الثا�ينوفم��/�شر�ن  10بتار�خ  ،56317/00 ، عدد 

Armstrong c. Royaume-Uni )(2001 سبتم��/أيلول  25 بتار�خ ،48521/99عدد  ،قرار املحكمة 

Asselbourg et autres c. Luxembourg )1999، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 29121/95عدد ، كمة)قرار املح- VI 
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Association “21 décembre 1989” et autres c. Roumanie2011 مايو/أيار 24 بتار�خ ،18817/08و  33810/07 ، عدد 

Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarieيونيو/حز�ران  28بتار�خ ، 62540/00 ، عدد

2007  

August c. Royaume-Uni )2003يناير/�انون الثا�ي  21 بتار�خ ،36505/02عدد ، قرار املحكمة)() أوغست ضد اململكة املتحدة  

Aune c. Norvège ،2010 أكتو�ر/�شر�ن األول  28 بتار�خ، 52502/07 عدد 

Avilkina et autres c. Russie2013يونيو/حز�ران  6، 1585/09 ، عدد 

Axel Springer AG c. Allemagne  ]2012 ف��اير/شباط 7 بتار�خ ،39954/08 ، عدد]ك��ى الغرفة ال 

Axel Springer SE et RTL Television GmbH c. Allemagne، 2017سبتم��/أيلول  21 بتار�خ ،51405/12 عدد  

Aycaguer c. France، 2017 يونيو/حز�ران 22 بتار�خ ،8806/12 عدد 

—B— 
B. c. France، 232 عدد  أ ، السلسلة1992مارس/آذار  25 بتار�خ- C 

B.B. c. France2009د�سم��/�انون األول  17 بتار�خ ،5335/06 ، عدد 

B. c. Moldova2013يوليو/تموز  16 بتار�خ ،61382/09 ، عدد 

B. c. Roumanie (no 2) 2013ف��اير/شباط  19 بتار�خ ،1285/03 ، عدد 

B. c. Royaume-Uni، 121 عدد أ ، سلسلة1987يوليو/تموز  8 بتار�خ 

B.A.C. c. Grèce2016كتو�ر/�شر�ن األول أ 13 بتار�خ ،11981/15 ، عدد 

B.B. et F.B. c. Allemagne2013مارس/آذار  14 بتار�خ ،9424/11و 18734/09 ، عدد 

B.C. c. Suisse1995ف��اير/شباط  27 بتار�خ �جنةال قرار، 21353/93 ، عدد 

Babylonová c. Slovaquie2006 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان، 69146/01 ، عدد- VIII 

Băcilă c. Roumanie2010مارس/آذار  30 بتار�خ ،19234/04 ، عدد 

Bagdonavicius et autres c. Russie2016أكتو�ر/�شر�ن األول  11بتار�خ ، 19841/06 ، عدد 

Bagiyeva c. Ukraine2016   أبر�ل/نيسان 28  ، بتار�خ41085/05 ، عدد 

Bah c. Royaume-Uni2011 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان، 56328/07 ، عدد 

Bărbulescu c. Roumanie  ](مقتطفات) 2017سبتم��/أيلول  5بتار�خ  ،61496/08 ، عدد]رفة الك��ى لغا  

Baybaşın c. Pays-Bas )(2005أكتو�ر/�شر�ن األول  6 بتار�خ ،13600/02 عدد ، قرار املحكمة 

Baytüre et autres c. Turquie )(2013مارس/آذار  12 بتار�خ ،3270/09 عدد، قرار املحكمة 

Beard c. Royaume-Uni  ] 2001يناير/�انون الثا�ي  18 بتار�خ ،24882/94 دد]، عالغرفة الك��ى 

Beck et autres c. Royaume-Uni2002أكتو�ر/�شر�ن األول  22 آخران، بتار�خ 2و 48535/99 ، عدد 

Beghal c. the Royaume-Uni، 2019 ف��اير/شباط 28 ، بتار�خ4755/16 عدد 

 

Benedik c. Slovénie، 2018 أبر�ل/نيسان 24 ، بتار�خ62357/14 عدد 

Benediktsdóttir c. Islande )(2009ران يونيو/حز� 16 بتار�خ ،38079/06 عدد ، قرار املحكمة 

Benes c. Autriche1992يناير/�انون الثا�ي  6 قرار ال�جنة بتار�خ، 18643/91 ، عدد ،DR  72 

Benhebba c. France2003وليو/تموز ي 10 بتار�خ ،53441/99 ، عدد 

Bensaid c. Royaume-Uni2001 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان، 44599/98 ، عدد - I 

Berger-Krall et autres c. Slovénie2014يونيو/حز�ران  12 بتار�خ ،14717/04 ، عدد 

Berisha c. Suisse2013يوليو/تموز  30 بتار�خ ،948/12 ، عدد 

Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège2013مارس/آذار  14 بتار�خ ،24117/08 ، عدد 

Berrehab c. Pays-Bas )138أـ عدد  ، السلسلة1988يونيو/حز�ران  21 بتار�خ )،برحاب ضد هولندا 

Beuze c. Belgique  ] 2018�شر�ن الثا�ي/نوفم�� 9، 71409/10 عدد، ]الغرفة الك��ى  

Bevacqua et S. c. Bulgarie2008يونيو/حز�ران  12 بتار�خ ،71127/01 ، عدد 

Bianchi c. Suisse2006يونيو/حز�ران  22 بتار�خ ،7548/04 ، عدد 
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Biao c. Danemark  ] 2016 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان، 38590/10 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Bigaeva c. Grèce2009مايو/أيار  28 بتار�خ ،26713/05 ، عدد 

Biržietis c. Lituanie2016يونيو/حز�ران  14 بتار�خ ،49304/09 ، عدد 

Birznieks c. Lettonie2011مايو/أيار  31 بتار�خ ،65025/01 ، عدد 

Bistieva et autres c. Pologne، 2018 أبر�ل/نيسان 10 بتار�خ ، 75157/14 عدد 

Bjedov c. Croatie2012مايو/أيار  29 بتار�خ ،42150/09 ، عدد 

Blaga c. Roumanie2014يوليو/تموز  1 بتار�خ ،54443/10 ، عدد 

Boffa et autres c. Saint Marin، 1998يناير/�انون الثا�ي  15 بتار�خ، قرار ال�جنة 26536/95 عدد ،DR  27 

Bohlen c. Allemagne2015ف��اير/شباط  19 بتار�خ ،53495/09 ، عدد 

Bondavalli c. Italie2015نوفم��/�شر�ن الثا�ي  17 بتار�خ ،35532/12 ، عدد 

Bor c. Hongrie2013يونيو/حز�ران  18 بتار�خ ،50474/08 ، عدد 

Boris Popov c. Russie2010أكتو�ر/�شر�ن األول  28 بتار�خ ،23284/04 ، عدد 

Borysiewicz c. Pologne2008يوليو/تموز  1 بتار�خ ،71146/01 ، عدد 

Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande  ]2005يونيو/حز�ران  30 بتار�خ ،45036/98 ، عدد]لغرفة الك��ى ا 

Botta c. Italie )1998 مجموعة األح�ام والقرارات ،1998 ف��اير/شباط 24 بتار�خ)، بوتا ضد إيطاليا- I 

Boughanemi c. France، 1996 مجموعة األح�ام والقرارات ،1996 أبر�ل/نيسان 24 بتار�خ- II 

Boujlifa c. France، 1997 مجموعة األح�ام والقرارات ، 1997ل أكتو�ر/�شر�ن األو  21 بتار�خ- VI 

Boyle c. Royaume-Uni، 282 .أ  سلسلةال، 1994ف��اير/شباط  28 بتار�خ- B 

Boyle et Rice c. Royaume-Uni ،27 131 ، السلسلة أ عدد1988   أبر�ل/نيسان 

Brânduşe c. Roumanie2009 أبر�ل/نيسان 7 ، بتار�خ6586/03 ، عدد 

Brecknell c. Royaume-Uni2007نوفم��/�شر�ن الثا�ي  27 بتار�خ ،32457/04 ، عدد 

Bremner c. Turquie2015أكتو�ر/�شر�ن األول  13 بتار�خ ،37428/06 ، عدد 

Brežec c. Croatie2013يوليو/تموز  18 بتار�خ ،7177/10 ، عدد 

Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portugal2015د�سم��/�انون األول  1 بتار�خ ،69436/10 ، عدد 

Bronda c. Italie، 1998 مجموعة األح�ام والقرارات ، 1998 يونيو/حز�ران 9 بتار�خ- IV 

Brüggemann et Scheuten c. Allemagne1976مايو/أيار  19 قرار ال�جنة بتار�خ، 6959/75 ، عدد ،DR  5 

Buck c. Allemagne2005   أبر�ل/نيسان 28، بتار�خ 41604/98 ، عدد 

Buckland c. Royaume-Uni2012سبتم��/أيلول  18 بتار�خ ،40060/08 ، عدد 

Buckley c. Royaume-Uni )1996 مجموعة األح�ام والقرارات ،1996سبتم��/أيلول  25 بتار�خ)، بوك�� ضد اململكة املتحدة- IV 

Buglov c. Ukraine2014يوليو/تموز  10 بتار�خ ،28825/02 ، عدد 

Burghartz c. Suisse، 280السلسلة أ.، 1994ف��اير/شباط  22 بتار�خ - B 

Burlya et autres c. Ukraine، 2018نوفم��/�شر�ن الثا�ي  6بتار�خ  ، 3289/10 عدد 

Buscemi c. Italie1999 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان، 29569/95 ، عدد- VI 

Butt c. Norvège2012د�سم��/�انون األول  4بتار�خ ، 47017/09 ، عدد 

Bykov c. Russie  ] 2009مارس/آذار  10 ، بتار�خ 4378/02 عدد، ]الغرفة الك��ى 

 

—C— 
C. c. Belgique 1996 راراتمجموعة األح�ام والق ،1996أغسطس/آب  7، بتار�خ- III 

C.A.S. et C.S. c. Roumanie2012مارس/آذار  20، بتار�خ 26692/05 ، عدد 

Catt c. the Royaume-Uni ،2019 الثا�ي�انون /يناير  24 ،43514/15 عدد  

C.C. c. Espagne2009أكتو�ر/�شر�ن األول  6، بتار�خ 1425/06 ، عدد 

Călin et autres c. Roumanie2016يوليو/تموز  19آخران، بتار�خ  2و  25057/11 ، عدد 
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Calogero Diana c. Italie 1996 مجموعة األح�ام والقرارات ،1996نوفم��/�شر�ن الثا�ي  15، بتار�خ- V 

Camenzind c. Suisse 1997 مجموعة األح�ام والقرارات ، 1997د�سم��/�انون األول  16، بتار�خ- VIII 

Camp et Bourimi c. Pays-Bas2000، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 28369/95 ، عدد- X 

Campbell c. Royaume-Uni 233 عدد أ ، السلسلة1992مارس/آذار  25، بتار�خ 

Canonne c. France  )(2015يونيو/حز�ران  2، بتار�خ 22037/13 ، عددقرار املحكمة 

Carlson c. Suisse2008نوفم��/�شر�ن الثا�ي  6، بتار�خ 49492/06 ، عدد 

Caruana c. Malte  )(2018مايو/أيار  15، بتار�خ 41079/16 ، عددقرار املحكمة  

Cevat Özel c. Turquie2016يونيو/حز�ران  7، بتار�خ 19602/06 ، عدد 

Chadimová c. République tchèque2006 بر�ل/نيسانأ 18، بتار�خ 50073/99 ، عدد 

Chapin et Charpentier c. France2016يونيو/حز�ران  9 بتار�خ ،40183/07 ، عدد 

Chapman c. Royaume-Uni  ] 2001وق اإل�سان ، املحكمة األورو�ية �حق27238/95 ، عدد]الغرفة الك��ى – I 

Chappell c. Royaume-Uni ، 152 عدد .أ ، السلسلة1989مارس/آذار  30بتار�خ- A 

Chauvy et autres c. France2004مة األورو�ية �حقوق اإل�سان ، املحك64915/01 ، عدد- VI 

Chaykovskiy c. Ukraine2009أكتو�ر/�شر�ن األول  15بتار�خ ، 2295/06 ، عدد 

Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique2014د�سم��/�انون األول  16 بتار�خ ،52265/10 ، عدد 

Chelu c. Roumanie2010يناير/�انون الثا�ي  12بتار�خ ، 40274/04 ، عدد 

Cherkun c. Ukraine ،)(2019 مارس/آذار 12 بتار�خ ،59184/09 عدد، قرار املحكمة  

Chernenko and Others c. Russie  )(2019ف��اير/شباط 5 ن آخرون، بتار�خمدعو  5و 4246/14 عدد، قرار املحكمة  

Chiragov et autres c. Arménie  ] 2015، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 13216/05 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Chiş c. Roumanie  )2014سبتم��/أيلول  9 بتار�خ ،55396/07 ، عددار املحكمة)ق 

Chishti c. Portugal  )(2003أكتو�ر/�شر�ن األول  2 بتار�خ ،57248/00 ، عددقرار املحكمة 

Christie c. Royaume-Uni1994يونيو/حز�ران  27 ، قرار ال�جنة بتار�خ21482/93 ، عدد ،DR 78- B 

Chtoukatourov c. Russie2008، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 44009/05 ، عدد 

Christine Goodwin c. Royaume-Uni  )املحكمة األورو�ية �حقوق 28957/95 ، عدد]الغرفة الك��ى [) كريست�ن غودو�ن ضد اململكة املتحدة ،

 VI -2002اإل�سان 

Chukayev c. Russie2015نوفم��/�شر�ن الثا�ي  5 بتار�خ ،36814/06 ، عدد 

Chypre c. Turquie  ] 2001مايو/أيار  10 بتار�خ ،25781/94 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Čiapas c. Lituanie2006نوفم��/�شر�ن الثا�ي  16 ، بتار�خ4902/02 ، عدد 

Cincimino c. Italie2016 أبر�ل/نيسان 28 ، بتار�خ68884/13 ، عدد 

Ciszewski c. Pologne  )(2004يوليو/تموز  13 بتار�خ ،38668/97 ، عددقرار املحكمة 

Ciubotaru c. Moldova2010 بر�ل/نيسانأ 27، بتار�خ 27138/04 ، عدد 

Coban c. Espagne  )(2006سبتم��/أيلول  25 بتار�خ ،17060/02 ، عددقرار املحكمة 

Codarcea c. Roumanie2009يونيو/حز�ران  2 بتار�خ ،31675/04 ، عدد 

Codona c. Royaume-Uni  )(2006ف��اير/شباط  7 بتار�خ ،485/05 ، عددقرار املحكمة 

Connors c. Royaume-Uni2004مايو/أيار  27 بتار�خ ،66746/01 ، عدد 

Copland c. Royaume-Uni2007، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 62617/00 ، عدد- I 

Cordella and Others c. Italie2019 يناير/�انون الثا�ي 24بتار�خ  ،54264/15و 54414/13 ، عدد  

Coşcodar c. Roumanie  )(2010مارس/آذار  9 تار�خب ،36020/06 ، عددقرار املحكمة 

Ćosić c. Croatie2009يناير/�انون الثا�ي  15 بتار�خ ،28261/06 ، عدد 

Cossey c. Royaume-Uni، 184 عدد .أ ، السلسلة1990أيلول سبتم��/ 27 بتار�خ 

Costa et Pavan c. Italie2012 /آبأغسطس 28 بتار�خ ،54270/10 ، عدد 

Costello-Roberts c. Royaume-Uni، 247 عدد أ ، السلسلة1993ارس/آذار م 25 بتار�خ- C 

Coster c. Royaume-Uni  ] 2001يناير/�انون الثا�ي  18 بتار�خ ،24876/94 عدد ]،الغرفة الك��ى 

Cotleţ c. Roumanie2003يونيو/حز�ران  3 بتار�خ ،38565/97 ، عدد 

Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France  [ الغرفة الك��ى](مقتطفات) 2015، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 40454/07 ، عدد 
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Courten c. Royaume-Uni  )(2008نوفم��/�شر�ن الثا�ي  4 بتار�خ ،4479/06 ، عددقرار املحكمة 

Craxi c. Italie (n° 2)2003يوليو/تموز  17 بتار�خ ،25337/94 ، عدد 

Crémieux c. France ،25  256 عدد .أ سلسلةال، 1993ف��اير/شباط- B 

Cronin c. Royaume-Uni  ((2004يونيو/حز�ران  6 بتار�خ ،15848/03 ، عددقرار املحكمة 

Csoma c. Roumanie2013يناير/�انون الثا�ي  15 بتار�خ ،8759/05 ، عدد 

Cvijetić c. Croatie2004ف��اير/شباط  26، 71549/01 ، عدد 

—D— 
D. et autres c. Belgique  ((2014يوليو/تموز  8، بتار�خ 29176/13 ، عددقرار املحكمة 

D.L. c. Bulgarie2016مايو/أيار  19، بتار�خ 7472/14 ، عدد 

Dadouch c. Malte2010يوليو/تموز  20، بتار�خ 38816/07 ، عدد 

Daniliuc c. Roumanie  ((2012أكتو�ر/�شر�ن األول  2، بتار�خ 7262/06 ، عددقرار املحكمة 

Davison c. Royaume-Uni  ((2010مارس/آذار  2، بتار�خ 52990/08 ، عددقرار املحكمة 

De Souza Ribeiro c. France  [ الغرفة الك��ى]2012رو�ية �حقوق اإل�سان ، املحكمة األو 22689/07 ، عدد 

Deés c. Hongrie2010نوفم��/�شر�ن الثا�ي  9، بتار�خ 2345/06 ، عدد 

DELTA PEKÁRNY a.s. c. République tchèque2014أكتو�ر/�شر�ن األول  2، بتار�خ 97/11 ، عدد 

Demades c. Turquie2003يوليو/تموز  31، بتار�خ 16219/90 ، عدد 

Demirtepe c. France1999األورو�ية �حقوق اإل�سان ، املحكمة 34821/97 ، عدد- IX)(مقتطفات 

Demopoulos et autres c. Turquie  ((2010آخرون، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان  7و  46113/99 ، عدد[الغرفة الك��ى ] قرار املحكمة 

Denisov c. Ukraine  [ الغرفة الك��ى] ، 2018سبتم��/أيلول  25، بتار�خ 76639/11 عدد  

Diamante et Pelliccioni c. Saint Marin2011سبتم��/أيلول  27، بتار�خ 32250/08 ، عدد 

Di Giovine c. Italie2001يوليو/تموز  26، بتار�خ 39920/98 ، عدد 

Di Sarno et autres c. Italie2012يناير/�انون الثا�ي  10، بتار�خ 30765/08 ، عدد 

Di Trizio c. Suisse2016ف��اير/شباط  2، بتار�خ 7186/09 ، عدد 

Dickson c. Royaume-Uni  )2007املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان ، 44362/04 ، عدد[الغرفة الك��ى ]) ديكسون ضد اململكة املتحدة- V 

Doerga c. Pays-Bas2004   أبر�ل/نيسان 27، بتار�خ 50210/99 ، عدد 

Doğan et autres c. Turquie  [ الك��ى الغرفة]2016   بر�ل/نيسانأ 26 ، بتار�خ62649/10 ، عدد 

Domenichini c. Italie، 1996 مجموعة األح�ام والقرارات ،1996نوفم��/�شر�ن الثا�ي  15 بتار�خ- V 

Đorđević c. Croatie2012، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 41526/10 ، عدد 

Dragojević c. Croatie2015يناير/�انون الثا�ي  15 بتار�خ ،68955/11 ، عدد 

Drakšas c. Lituanie2012يوليو/تموز  31 بتار�خ ،36662/04 ، عدد 

Draon c. France  ) 2006، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 1513/03 ، عدد[الغرفة الك��ى ]) �شطيب -ترضية عادلة- IX 

Dubetska et autres c. Ukraine2011ف��اير/شباط  10 بتار�خ ،30499/03 ، عدد 

Dubská et Krejzová c. République tchèque   ) 28473/12و 28859/11 ، عدد[الغرفة الك��ى ]) شيكيةا�جمهور�ة التدو�س�ا وكر�جزوفا ضد، 

 2016نوفم��/�شر�ن الثا�ي  15 بتار�خ

Dudgeon c. Royaume-Uni )45 عدد .، السلسلة أ1981أكتو�ر/�شر�ن األول  22 بتار�خ)، دودجيون ضد اململكة املتحدة 

Dumitru Popescu c. Roumanie (n° 2)2007 أبر�ل/نيسان 26، بتار�خ 71525/01 ، عدد 

Đurđević c. Croatie(مقتطفات) 2011، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 52442/09 ، عدد 

Durisotto c. Italie  ((2014مايو/أيار  6 بتار�خ ،62804/13 ، عددقرار املحكمة 

Dzemyuk c. Ukraine2014سبتم��/أيلول  4 بتار�خ ،42488/02 ، عدد 
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—E— 
E.B. c. France  [ الغرفة الك��ى]2008يناير/�انون الثا�ي  22، بتار�خ 43546/02 ، عدد 

Ebcin c. Turquie2011ف��اير/شباط  1، بتار�خ 19506/05 ، عدد 

Egill Einarsson c. Islande2017نوفم��/�شر�ن الثا�ي  7، بتار�خ  24703/15 ، عدد  

Egill Einarsson c. Islande (no 2) ، 2018يوليو/تموز  17، بتار�خ  31221/15 عدد 

Ekinci et Akalın c. Turquie2007يناير/�انون الثا�ي  30، بتار�خ 77097/01 ، عدد 

Elberte c. Lettonie2015، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 61243/08 ، عدد 

El Boujaïdi c. France 1997 مجموعة األح�ام والقرارات ،1997سبتم��/أيلول  26، بتار�خ- VI 

El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ] 2012قوق اإل�سان ، املحكمة األورو�ية �ح39630/09 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Elli Poluhas Dödsbo c. Suède2006، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 61564/00 ، عدد- I 

Elsholz c. Allemagne  [ الغرفة الك��ى] ،2000، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 25735/94 عدد- VIII 

Emonet et autres c. Suisse2007د�سم��/�انون األول  13، بتار�خ 39051/03 ، عدد 

Enea c. Italie  [ الغرفة الك��ى]2009، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 74912/01 ، عدد 

Erdem c. Allemagne2001 ، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان38321/97 ، عدد-VII  )مقتطفات( 

Eremia c. République de Moldova2013مايو/أيار  28 بتار�خ ،3564/11 ، عدد 

Eriksson c. Suède، 156 عدد. أ ، السلسلة1989يونيو/حز�ران  22 بتار�خ 

Ernst et autres c. Belgique2003يوليو/تموز  15 بتار�خ ،33400/96 ، عدد 

Ernst August von Hannover c. Allemagne2015ف��اير/شباط  19 بتار�خ ،53649/09 ، عدد 

Eryiğit c. Turquie، 2018   أبر�ل/نيسان 10بتار�خ  ،18356/11 عدد 

Estate of Kresten Filtenborg Mortensen c. Danemark  ((2006قوق اإل�سان ، املحكمة األورو�ية �ح1338/03 ، عددقرار املحكمة- V 

Evans c. Royaume-Uni  )2007 ، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان6339/05 ، عدد[الغرفة الك��ى ]) إيفا�س ضد اململكة املتحدة- I  

—F— 
Fadeïeva c. Russie2005، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 55723/00 ، عدد- IV 

Fägerskiöld c. Suède  )(2008ف��اير/شباط  26 بتار�خ ،37664/04 ، عددقرار املحكمة 

Fawsie c. Grèce2010أكتو�ر/�شر�ن األول  28 بتار�خ ،40080/07 ، عدد 

Faulkner c. Royaume-Uni  )،(2001سبتم��/أيلول  18 بتار�خ ،37471/97 عدد قرار املحكمة 

Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie2006د�سم��/�انون األول  5 بتار�خ ،6289/02 ، عدد 

Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) et autres c. France، 18بتار�خ  ،77769/13و 48151/11 عدد 

  2018يناير/�انون الثا�ي 

Fernández Martínez c. Espagne  )2014، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 56030/07 عدد ]،الغرفة الك��ى [ )فرنانديز مارتين�� ضد إسبانيا 

 (مقتطفات)

Firma EDV für Sie, EfS Elektronische Datenverarbeitung Dienstleistungs GmbH c. Allemagne  )(2بتار�خ ، 32783/08 عدد، قرار املحكمة 

  2014سبتم��/أيلول 

F.J.M. c. Royaume-Uni  )(2018 نوفم��/�شر�ن الثا�ي 29 بتار�خ ،76202/16 عدد، قرار املحكمة 

Flamenbaum et autres c. France2012د�سم��/�انون األول  13بتار�خ ، 23264/04و  3675/04 ، عدد 

Folgerø et autres c. Norvège  ] 2007، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 15472/02 ، عدد]الغرفة الك��ى- III 

Foulon et Bouvet c. France2016يوليو/تموز  21 بتار�خ ،10410/14و  9063/14 ، عدد 

Foxley c. Royaume-Uni2000يونيو/حز�ران  20 بتار�خ ،33274/96 ، عدد 

Frankowski et autres c. Pologne  )(2011سبتم��/أيلول  20بتار�خ ، 25002/09 ، عددقرار املحكمة  

Frérot c. France2007يونيو/حز�ران  12 بتار�خ ،70204/01 ، عدد 

Fretté c. France )2002، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 36515/97 عدد )،فر�تيھ ضد فر�سا- I 

Friend et autres c. Royaume-Uni  )(2009نوفم��/�شر�ن الثا�ي  24 بتار�خ ،27809/08و  16072/06 ، عددقرار املحكمة 
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Fröhlich c. Allemagne ،2018 يوليو/تموز  26 بتار�خ ،16112/15 عدد 

Funke c. France، 256 عدد .أ سلسلةال، 1993ف��اير/شباط  25 بتار�خ- A 

Furlepa c. Pologne  )،(2008مارس/آذار  18بتار�خ ، 62101/00 عدد قرار املحكمة 

Fürst-Pfeifer c. Autriche2016يار مايو/أ 17 بتار�خ ،52340/10و  33677/10 ، عدد 

 

—G— 
 

G.B. c. Lituanie2016يناير/�انون الثا�ي  19 بتار�خ ،36137/13 ، عدد 

G.N. c. Pologne2016يوليو/تموز  19 بتار�خ ،2171/14 ، عدد 

G.S. c. Géorgie2015يوليو/تموز  21 بتار�خ ،2361/13 ، عدد 

G.S.B. c. Suisse2015د�سم��/�انون األول  22 بتار�خ ،28601/11 ، عدد 

Gagiu c. Roumanie2009ف��اير/شباط  24 بتار�خ ،63258/00 ، عدد 

Galev et autres c. Bulgarie  )(2009سبتم��/أيلول  29 بتار�خ ،18324/04 ، عددقرار املحكمة 

Galović c. Croatie  )(2013مارس/آذار  5 بتار�خ ،54388/09 ، عددقرار املحكمة 

Gardel c. France2009، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 16428/05 ، عدد 

Garnaga c. Ukraine2013مايو/أيار  16 بتار�خ ،20390/07 ، عدد 

Gas et Dubois c. France  )(2010 /آبأغسطس 31 بتار�خ ،25951/07 ، عددقرار املحكمة 

Gas et Dubois c. France2012مارس/آذار  15 بتار�خ ،25951/07 ، عدد 

Gaskin c. Royaume-Uni )160 عدد .أ سلسلةال، 1989 يوليو/تموز  7 بتار�خ )،غاسك�ن ضد اململكة املتحدة 

Genovese c. Malte2011أكتو�ر/�شر�ن األول  11 بتار�خ ،53124/09 ، عدد 

Georgel et Georgeta Stoicescu c. Roumanie2011يوليو/تموز  26 بتار�خ ،9718/03 د، عد 

Giacomelli c. Italie2006، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 59909/00 ، عدد- XII 

Gillan et Quinton c. Royaume-Uni(مقتطفات) 2010، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 4158/05 ، عدد 

Gillberg c. Suède  )2012 أبر�ل/نيسان 3 ، بتار�خ41723/06 عدد ]،الغرفة الك��ى [) جيلب��غ ضد السو�د 

Gillow c. Royaume-Uni، 109 عدد أ سلسلةال، 1986نوفم��/�شر�ن الثا�ي  24 بتار�خ 

Giorgi Nikolaishvili c. Géorgie2009يناير/�انون الثا�ي  13 بتار�خ ،37048/04 ، عدد 

Giorgioni c. Italie2016سبتم��/أيلول  15 بتار�خ ،43299/12 ، عدد 

Girard c. France2011يونيو/حز�ران  30 بتار�خ ،22590/04 ، عدد 

Gladysheva c. Russie2011د�سم��/�انون األول  6 بتار�خ ،7097/10 ، عدد 

Glass c. Royaume-Uni2004املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان ، 61827/00 ، عدد- II 

Gnahoré c. France2000، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 40031/98 ، عدد- IX 

Godelli c. Italie2012سبتم��/أيلول  25 بتار�خ ،33783/09 ، عدد 

Golder c. Royaume-Uni، 18 عدد .، السلسلة أ1975ف��اير/شباط  21 بتار�خ 

Golovan c. Ukraine2012يوليو/تموز  5 بتار�خ ،41716/06 ، عدد 

Gough c. Royaume-Uni2014أكتو�ر/�شر�ن األول  28 بتار�خ ،49327/11 ، عدد 

Gözüm c. Turquie2015يناير/�انون الثا�ي  20 بتار�خ ،4789/10 ، عدد 

Grace c. Royaume-Uni1988د�سم��/�انون األول  15 تقر�ر ال�جنة بتار�خ، 11523/85 ، عدد 

Grant c. Royaume-Uni2006، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 32570/03 ، عدد- VII 

Greenpeace e.V. et autres c. Allemagne  )(2009مايو/أيار  12 بتار�خ ،18215/06 ، عددقرار املحكمة 

Greuter c. Pays-Bas  )،(2002مارس/آذار  19 بتار�خ ،40045/98 عدد قرار املحكمة 

Grimkovskaya c. Ukraine2011يوليو/تموز  21 بتار�خ ،38182/03 ، عدد 

Guerra et autres c. Italie، 1998 مجموعة األح�ام والقرارات ،1998 اير/شباطف��  19 بتار�خ- I 
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Guillot c. France، 1996 مجموعة األح�ام والقرارات ،1996 أكتو�ر/�شر�ن األول  24 بتار�خ-V 

Guimon c. France ،2019 أبر�ل/نيسان 11 بتار�خ ،48798/14 عدد 

Gül c. Suisse، 1996 مجموعة األح�ام والقرارات ،1996 ف��اير/شباط 19 بتار�خ- I 

Gutsanovi c. Bulgarie(مقتطفات) 2013، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 34529/10 ، عدد 

Güzel Erdagöz c. Turquie2008أكتو�ر/�شر�ن األول  21 بتار�خ ،37483/02 ، عدد 

—H— 
 

H.E. c. Turquie2005د�سم��/�انون األول  22، بتار�خ 30498/96 ، عدد 

H.M. c. Turquie2006أغسطس/آب  8، بتار�خ 34494/97 ، عدد 

Haas c. Pays-Bas2004، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 36983/97 ، عدد- I 

Haas c. Suisse2011، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 31322/07 ، عدد 

Haase c. Allemagne2004، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 11057/02 ، عدد- IIIمقتطفات)( 

Hadri-Vionnet c. Suisse2008ف��اير/شباط  14، بتار�خ 55525/00 ، عدد 

Hadzhieva c. Bulgarie2018ف��اير/شباط  1 ، بتار�خ 45285/12 ، عدد  

Hajduová c. Slovaquie2010نوفم��/�شر�ن الثا�ي  30 بتار�خ ،2660/03 ، عدد 

Haldimann et autres c. Suisse2015، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 21830/09 ، عدد 

Halford c. Royaume-Uni )1997 ح�ام والقراراتمجموعة األ  ،1997يونيو/حز�ران  25 بتار�خ )،هالفورد ضد اململكة املتحدة- III 

Hämäläinen c. Finlande  )2014، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 37359/09 ، عدد]الغرفة الك��ى [) هامالي�ن ضد فنلندا 

Hamesevic c. Danemark  (قرار املحكمة) ،2017 مايو/أيار 16 بتار�خ ،25748/15 عدد 

Hanzelkovi c. République tchèque2014د�سم��/�انون األول  11 بتار�خ ،43643/10 ، عدد 

Haralambie c. Roumanie2009أكتو�ر/�شر�ن األول  27 بتار�خ ،21737/03 ، عدد 

Hardy et maile c. Royaume-Uni2012ف��اير/شباط  14 بتار�خ ،31965/07 ، عدد 

Harroudj c. France2012أكتو�ر/�شر�ن األول  4 بتار�خ ،43631/09 ، عدد 

Hartung c. France  ((2009نوفم��/�شر�ن الثا�ي  3 بتار�خ ،10231/07 عدد ،قرار املحكمة 

Hatton et autres c. Royaume-Uni   )2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 36022/97 عدد ]،الغرفة الك��ى [) هاتون ضد اململكة املتحدة- 

VIII 

Havelka et autres c. République tchèque ) 2007يونيو/حز�ران  21 بتار�خ ،23499/06 عدد )،ا�جمهور�ة التشيكيةهافيل�ا وآخرون ضد 

Heino c. Finlande2011ف��اير/شباط  15 بتار�خ ،56720/09 ، عدد 

Helander c. Finlande  )(2013سبتم��/أيلول  10 بتار�خ ،10410/10 ، عددقرار املحكمة 

Henry Kismoun c. France2013د�سم��/�انون األول  5 بتار�خ ،32265/10 ، عدد 

Herczegfalvy c. Autriche، 244 عدد .أ ، السلسلة1992سبتم��/أيلول  24 بتار�خ 

Hode et Abdi c. Royaume-Uni2012نوفم��/�شر�ن الثا�ي  6 بتار�خ ،22341/09 ، عدد 

Hofmann c. Allemagne  )(2010ف��اير/شباط  23 بتار�خ ،1289/09 ، عددقرار املحكمة 

Hoffmann c. Autriche، 255 عدد أ ، السلسلة1993يونيو/حز�ران  23 بتار�خ- C 

Høiness c. Norvège ،2019 مارس/آذار 19 بتار�خ ،43624/14 عدد 

Hoti c. Croatie2018 أبر�ل/نيسان 26، بتار�خ 63311/14 ، عدد 

Howard c. Royaume-Uni1985أكتو�ر/�شر�ن األول  18، قرار ال�جنة بتار�خ 10825/84 ، عدد،DR  52 

Hristozov et autres c. Bulgarie(مقتطفات) 2012األورو�ية �حقوق اإل�سان ، املحكمة 358/12و 47039/11 ، عدد 

Hromadka et Hromadkova c. Russie2014د�سم��/�انون األول  11 بتار�خ ،22909/10 ، عدد 

Huvig c. France  ، 176 ، السلسلة أ عدد1990 بر�ل/نيسانأ 24بتار�خ- B 
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—I— 
I. c. Royaume-Uni  ] 2002يوليو/تموز  11، بتار�خ 25680/94 ، عدد]الغرفة الك��ى 

I.G. et autres c. Slovaquie2012نوفم��/�شر�ن الثا�ي  13، بتار�خ 15966/04 ، عدد 

I.M. c. Suisse2019 أبر�ل/نيسان 9، بتار�خ 23887/16 ، عدد 

I.S. c. Allemagne2014يونيو/حز�ران  5، بتار�خ 31021/08 ، عدد 

Iambor c. Roumanie (no 1) 2008يونيو/حز�ران  24، بتار�خ 64536/01 ، عدد 

İbrahim Keskin c. Turquie )2018مارس/آذار  27، بتار�خ 10491/12 عدد )،إبراهيم كيسك�ن ضد تركيا 

Idalov c. Russie  ] 2012مايو/أيار  22، بتار�خ 5826/03 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 56673/00 ، عدد- V 

Ignaccolo-Zenide c. Roumanie2000، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 31679/96 ، عدد- I 

Igors Dmitrijevs c. Lettonie2006نوفم��/�شر�ن الثا�ي  30، بتار�خ 61638/00 ، عدد 

Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie  ] 2004، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 48787/99 عدد ]،الغرفة الك��ى- VII 

Iliya Stefanov c. Bulgarie، 2008مايو/أيار  22، بتار�خ 65755/01 عدد 

Iordachi et autres c. République de Moldova2009ف��اير/شباط  10، بتار�خ 25198/02 ، عدد 

Irlande c. Royaume-Uni، 25 عدد .، السلسلة أ1978يناير/�انون الثا�ي  18 ار�خبت 

Irina Smirnova c. Ukraine2016أكتو�ر/�شر�ن األول  13 بتار�خ ،1870/05 ، عدد 

Işıldak c. Turquie2008سبتم��/أيلول  30 بتار�خ ،12863/02 ، عدد 

Ivan Atanasov c. Bulgarie2010د�سم��/�انون األول  2 بتار�خ ،12853/03 ، عدد 

Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie ،46577/15، 2016 أبر�ل/نيسان 21 بتار�خ 

Ivanovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine2016يناير/�انون الثا�ي  21 بتار�خ ،29908/11 ، عدد 

—J— 
 

J.S. c. the Royaume-Uni  (قرار املحكمة) ،2015 مارس/آذار 3 بتار�خ، 445/10 عدد 

Jacquier c. France  )(2009سبتم��/أيلول  1 بتار�خ ،45827 ، عددقرار املحكمة 

Jalloh c. Allemagne  ] 2006، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 54810/00 ، عدد]الغرفة الك��ى- IX 

Jane Smith c. Royaume-Uni  ] 2001اير/�انون الثا�ي ين 18 بتار�خ ،25154/94 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Jankauskas c. Lituanie )2005ف��اير/شباط  24 بتار�خ ،59304/00 عدد)، جان�اوس�اس ضد ليتوانيا 

Jansen c. Norvège، 2018 سبتم��/أيلول  6، بتار�خ 2822/16 عدد 

J.B. et autres c. Hongrie  )(2018 نوفم��/�شر�ن الثا�ي 27 بتار�خ ،45434/12 عدد، قرار املحكمة 

Jeronovičs c. Lettonie  ] 2016، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 44898/10 ، عدد]الغرفة الك��ى  

Jeunesse c. Pays-Bas  ]2014أكتو�ر/�شر�ن األول  3 بتار�خ ،12738/10 عدد ]،لغرفة الك��ى ا 

Jishkariani c. Géorgie ،2018سبتم��/أيلول  20بتار�خ   ،18925/09 عدد  

Jöcks c. Allemagne  )(2006مارس/آذار  23 بتار�خ ،23560/02 ، عددقرار املحكمة 

Johansen c. Norvège، 1996 مجموعة األح�ام والقرارات ،1996آب/أغسطس  7 بتار�خ- III 

Johansson c. Finlande2007سبتم��/أيلول  6 بتار�خ ،10163/02 ، عدد 

Johnston et autres c. Irlande، 112 عدد .أ سلسلةال ،1986د�سم��/�انون األول  18 بتار�خ 

Jolie et autres c. Belgique1986مايو/أيار  14، قرار ال�جنة بتار�خ 11418/85 ، عدد، DR  47 

Jucius et Juciuvienė c. Lituanie2008نوفم��/�شر�ن الثا�ي  25 بتار�خ ،14414/03 ، عدد 
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—K— 
K.A. c. Finlande2003ير/�انون الثا�ي ينا 14 بتار�خ ،27751/95 ، عدد 

K.H. et autres c. Slovaquie(مقتطفات) 2009، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 32881/04 ، عدد 

K.J. c. Pologne ،2016مارس/آذار  1 بتار�خ ،30813/14 عدد 

K. et T. c. Finlande  ] 2001، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 25702/94 ، عدد]الغرفة الك��ى- VII 

K.S. et M.S. c. Allemagne2016أكتو�ر/�شر�ن األول  6 بتار�خ ،33696/11 ، عدد 

K.U. c. Finlande )2008، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 2872/02 عدد )،�ي. يو. ضد فنلندا 

Kahn c. Allemagne2016مارس/آذار  17 بتار�خ ،16313/10 ، عدد 

Kalucza c. Hongrie2012 أبر�ل/نيسان 24 ، بتار�خ 57693/10 ، عدد 

Kaftailova c. Lettonie  )�2007د�سم��/�انون األول  7 بتار�خ ،59643/00 ، عدد]الغرفة الك��ى ) [بيشط 

Karassev c. Finlande  (قرار املحكمة)1999، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 31414/96 ، عدد- II 

Karner c. Autriche2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 40016/98 ، عدد- IX 

Karrer c. Roumanie2012ف��اير/شباط  21 بتار�خ ،16965/10 ، عدد 

Kay et autres c. Royaume-Uni2010سبتم��/أيلول  21 بتار�خ ،37341/06 ، عدد 

Kearns c. France2008�ي يناير/�انون الثا 10 بتار�خ ،35991/04 ، عدد 

Keegan c. Irlande ،26  290 عدد .أ سلسلةال، 1994مايو/أيار 

Keegan c. Royaume-Uni2006، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 28867/03 ، عدد- X 

Kennedy c. Royaume-Uni2010مايو/أيار  18 بتار�خ ،26839/05 ، عدد 

Kent Pharmaceuticals Limited et autres c. Royaume-Uni  )(2005أكتو�ر/�شر�ن األول  11 بتار�خ ،9355/03 ، عددقرار املحكمة 

Kepeneklioğlu c. Turquie2007يناير/�انون الثا�ي  23 بتار�خ ،73520/01 ، عدد 

Keslassy c. France  ) 2002، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 51578/99 ، عددار املحكمة)قر- I 

Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan )2019يناير/�انون الثا�ي  10 بتار�خ ،57270/14و  65286/13عدد، )خدیجة إسماعیلوفا ضد أذربیجان 

Khamidov c. Russie2007نوفم��/�شر�ن الثا�ي  15 بتار�خ ،72118/01 ، عدد 

Khan c. Royaume-Uni2000، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 35394/97 ، عدد- V 

Kharlamov c. Russie ،2015 أكتو�ر/�شر�ن األول  8 بتار�خ ، 27447/07 عدد 

Khmel c. Russie2013د�سم��/�انون األول  12 بتار�خ ،20383/04 ، عدد 

Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie2013يوليو/تموز  25 بتار�خ ،13772/05و  11082/06 ، عدد 

Khoroshenko c. Russie  ] 2015حكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان ، امل41418/04 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Kilyen c. Roumanie  ،2014ف��اير/شباط  25 بتار�خ ،44817/04 عدد 

Klass et autres c. Allemagne، 28 عدد .، السلسلة أ1978��/أيلول سبتم 6 بتار�خ 

Klyakhin c. Russie2004نوفم��/�شر�ن الثا�ي  30 بتار�خ ،46082/99 ، عدد 

Knecht c. Roumanie2012أكتو�ر/�شر�ن األول  2 ر�خبتا ،10048/10 ، عدد 

Koceniak c. Pologne  )(2014يونيو/حز�ران  17 ، بتار�خ06/ 1733 ، عددقرار املحكمة 

Koch c. Allemagne2012يوليو/تموز 19بتار�خ  ،497/09 ، عدد 

Kolesnichenko c. Russie2009 أبر�ل/نيسان 9، 19856/04 ، عدد 

Kolonja c. Grèce2016مايو/أيار  19 بتار�خ ،49441/12 ، عدد 

Kolyadenko et autres c. Russie2012ف��اير/شباط  28 آخرون، بتار�خ 5و  17423/05 ، عدد 

Konstantin Markin c. Russie  ]�(مقتطفات) 2012، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 30078/06 ، عدد]�ى الغرفة الك 

Kopp c. Suisse، 1998 مجموعة األح�ام والقرارات ،1998مارس/آذار  25 بتار�خ- II 

Korelc c. Slovénie2009مايو/أيار  12 بتار�خ ،28456/03 ، عدد 

Kornakovs c. Lettonie2006يونيو/حز�ران  15 بتار�خ ،61005/00 ، عدد 

Kotiy c. Ukraine2015مارس/آذار  5 بتار�خ ،28718/09 ، عدد 

Kozak c. Pologne2010مارس/آذار  2 بتار�خ ،13102/02 ، عدد 

Kroon et autres c. Pays-Bas ) 297 عدد .أ سلسلةال، 1994أكتو�ر/�شر�ن األول  27 بتار�خ )ضد هولنداكرون وآخرون- C 
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Kruslin c. France  176 عدد .، السلسلة أ1990 أبر�ل/نيسان 24بتار�خ - A 

Kruškić c. Croatie  )(2014نوفم��/�شر�ن الثا�ي  25 بتار�خ ،10140/13 ، عددقرار املحكمة 

Krušković c. Croatie2011يونيو/حز�ران  21 بتار�خ ،46185/08 ، عدد 

Kryvitska et Kryvitskyy c. Ukraine2010د�سم��/�انون األول  2 بتار�خ ،30856/03 ، عدد 

Kryževičius c. Lituanie  2018 د�سم��/�انون األول  11 بتار�خ ،67816/14عدد 

Kuppinger c. Allemagne2015يناير/�انون الثا�ي  15 بتار�خ ،62198/11 ، عدد 

Kučera c. Slovaquie2007يوليو/تموز  17، بتار�خ 48666/99 ، عدد 

Kurić et autres c. Slovénie  ] (مقتطفات) 2012، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 26828/06 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Kurkowski c. Pologne2013 أبر�ل/نيسان 9 ، بتار�خ36228/06 ، عدد 

Kurochkin c. Ukraine2010مايو/أيار  20 بتار�خ ،42276/08 ، عدد 

Kutzner c. Allemagne2002، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 46544/99 ، عدد- I 

Kvasnica c. Slovaquie2009يونيو/حز�ران  9 بتار�خ ،72094/01 ، عدد 

Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas  )2000ثا�ي نوفم��/�شر�ن ال 7 بتار�خ ،31519/96 ، عددرار املحكمة)ق 

Kwiek c. Pologne2006مايو/أيار  30 بتار�خ ،51895/99 ، عدد 

Kyrtatos c. Grèce2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 41666/98 ، عدد- VI )مقتطفات( 

—L— 
L. c. Finlande2000 أبر�ل/نيسان 27 ، بتار�خ25651/94 ، عدد 

L. c. Lituanie2007، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 27527/03 ، عدد- IV 

L. c. Pays-Bas2004، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 45582/99 ، عدد- IV 

L.M. c. Italie2005ف��اير/شباط  8 بتار�خ ،60033/00 ، عدد 

Labassee c. France2014يونيو/حز�ران  26 بتار�خ ،65941/11 ، عدد 

Labita c. Italie  ] 2000، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 26772/95 ، عدد]الغرفة الك��ى- IV 

La Parola et autres c. Italie  )(2000نوفم��/�شر�ن الثا�ي  30 بتار�خ ،39712/98 ، عددقرار املحكمة 

Lambert c. France، 1998 مجموعة األح�ام والقرارات ،1998آب/أغسطس  24 بتار�خ-V 

Larkos c. Chypre  ] 1999، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 29515/95 عدد ]،الغرفة الك��ى- I 

Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni، 1997 مجموعة األح�ام والقرارات ،1997ف��اير/شباط  19 بتار�خ- I 

Laurent c. France، 2018مايو/أيار  24بتار�خ  ،28798/13 عدد  

Lavents c. Lettonie2002نوفم��/�شر�ن الثا�ي  28 بتار�خ ،58442/00 ، عدد 

Lazoriva c. Ukraine، 2018   بر�ل/نيسانأ 17 بتار�خ ،6878/14 عدد 

Leander c. Suède، 116 عدد .أ سلسلةال، 1987 مارس/آذار 26 بتار�خ 

Lee c. Royaume-Uni  ] 2001يناير/�انون الثا�ي  18 بتار�خ ،25289/94 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Levakovic c. Danemark ،2018 أكتو�ر/�شر�ن األول  23 بتار�خ ، 7841/14 عدد 

Leveau et Fillon c. France2005، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 63513/00و  63512/00 ، عدد- X 

Libert c. France2018ف��اير/شباط  22 بتار�خ ،588/13 ، عدد  

Liberty et autres c. Royaume-Uni2008يوليو/تموز  1 بتار�خ ،58243/00 ، عدد 

Loizidou c. Turquie  1996 مجموعة األح�ام والقرارات ،1996د�سم��/�انون األول  18 بتار�خ ،)املوضوع (من حيث- VI 

Losonci Rose et Rose c. Suisse2010نوفم��/�شر�ن الثا�ي  9 بتار�خ ،664/06 ، عدد 

López Guió c. Slovaquie2014يونيو/حز�ران  3 بتار�خ ،10280/12 ، عدد 

López Ostra c. Espagne، 303 عدد .أ ، السلسلة1994ول د�سم��/�انون األ  9 بتار�خ- C 

Lozovyye c. Russie )2018 أبر�ل/نيسان 24 بتار�خ ،4587/09 عدد) الزو�� ضد روسيا 

Lüdi c. Suisse، 238 عدد .، السلسلة أ1992و/حز�ران يوني 15 بتار�خ 

Luordo c. Italie2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 32190/96 ، عدد- IX 
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Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni1999سبتم��/أيلول  27 بتار�خ ،32377/96و  31417/96 ، عدد 

 

—M— 
 

M.A.K. et R.K. c. Royaume-Uni2010مارس/آذار  23، 45901/05 ، عدد 

M. c. Suisse2011 أبر�ل/نيسان 23 ،41199/06 ، عدد 

M. et autres c. Bulgarie2011يوليو/تموز  26، 41416/08 ، عدد 

M.B. c. France2009د�سم��/�انون األول  17، 22115/06 ، عدد 

M.C. c. Bulgarie )2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 39272/98 عدد)، م. ��ي. ضد بلغار�ا- XII 

M.D. et autres c. Malte2012يوليو/تموز  17، 64791/10 ، عدد 

M.G. c. Royaume-Uni2002سبتم��/أيلول  24، 39393/98 ، عدد 

M.K. c. France2013 نأبر�ل/نيسا 18 ، 19522/09 ، عدد 

M.L. et W.W. c. Allemagne، 2018يونيو/حز�ران  28، 65599/10و 60798/10 عدد  

M. et M. c. Croatie(مقتطفات) 2015اإل�سان  ، املحكمة األورو�ية �حقوق 10161/13 ، عدد 

M.M. c. Pays-Bas 2003 أبر�ل/نيسان 8 ، 39339/98 عدد )،.م. ضد هولندا(م 

M.M. c. Royaume-Uni2012شر�ن الثا�ي نوفم��/� 13، 24029/07 ، عدد 

M.N. et autres c. Saint-Marin2015يوليو/تموز  7، 28005/12 ، عدد 

M.W. c. Royaume-Uni  )(2009/حز�ران يونيو 23، 11313/02 ، عددقرار املحكمة 

M.G.C. c. Roumanie2016مارس/آذار  15، 61495/11 ، عدد 

Macalin Moxamed Sed Dahir c. Suisse  )(2015م��/أيلول سبت 15، 12209/10 ، عددقرار املحكمة 

Macready c. République tchèque ) 2010 أبر�ل/نيسان 22 ،15512/08و  4824/06 عدد )،ا�جمهور�ة التشيكيةمكر�دي ضد 

Maire c. Portugal، 2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 48206/99 عدد- VII 

Maksym c. Pologne2006د�سم��/�انون األول  19، 14450/02 ، عدد 

Malec c. Pologne2016يونيو/حز�ران  28، 28623/12 ، عدد 

Malone c. Royaume-Uni ،2 82 عدد .، السلسلة أ1984 /آبأغسطس 

Mandet c. France2016ا�ي يناير/�انون الث 14، 30955/12 ، عدد 

Manuello et Nevi c. Italie2015 يناير/�انون الثا�ي 20، 107/10 ، عدد  

Marchiani c. France  )(2008ر مايو/أيا 27، 30392/03 ، عددقرار املحكمة 

Marckx c. Belgique )31 عدد .، السلسلة أ1979يونيو/حز�ران  13 )،ماركس ضد ب�جي�ا 

Margareta et Roger Andersson c. Suède1992ف��اير/شباط  25، 12963/87 ، عدد 

Marinis c. Grèce2014أكتو�ر/�شر�ن األول  9، 3004/10 ، عدد 

Martínez Martínez c. Espagne2011ول أكتو�ر/�شر�ن األ  18، 21532/08 ، عدد 

Martínez Martínez et Pino Manzano c. Espagne2012يوليو/تموز  3، 61654/08 ، عدد 

Maslák et Michálková c. République tchèque2016يناير/�انون الثا�ي  14، 52028/13 ، عدد 

Maslov c. Autriche  ] 2008يونيو/حز�ران  23، 1638/03 عدد ،]الغرفة الك��ى  

Matheron c. France2005مارس/آذار  29، 57752/00 ، عدد 

Maumousseau et Washington c. France2007د�سم��/�انون األول  6، 39388/05 ، عدد 

Maurice c. France  ] 2005، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 11810/03 عدد ،]الغرفة الك��ى- IX 

Mazurek c. France2000املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان ، 34406/97 ، عدد- II 

McCallum c. Royaume-Uni ،30 183 عدد .، السلسلة أ1990 /آبأغسطس 

McCann c. Royaume-Uni2008، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 19009/04 ، عدد 

McDonald c. Royaume-Uni2014مايو/أيار  20، 4241/12 ، عدد 
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McGinley et Egan c. Royaume-Uni ،9  1998 مجموعة األح�ام والقرارات ،1998يونيو/حز�ران- III 

McKay-Kopecka c. Pologne  )2006سبتم��/أيلول  19، 45320/99 ، عددرار املحكمة)ق 

McLeod c. Royaume-Uni ،23  1998 مجموعة األح�ام والقرارات ، 1998أيلول / سبتم��/أيلول- VII 

McMichael c. Royaume-Uni ،24  307 عدد .أ سلسلةال، 1995ف��اير/شباط- B 

Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquie2011يناير/�انون الثا�ي  11، آخرون 10و  15672/08 ، عدد 

Mehmet Salih et Abdülsamet Çakmak c. Turquie2004أبر�ل/نيسان  29 ،45630/99 ، عدد 

Meimanis c. Lettonie2015يوليو/تموز  21، 70597/11 ، عدد 

Mengesha Kimfe c. Suisse2010يوليو/تموز  29، 24404/05 ، عدد 

Mennesson c. France(مقتطفات) 2014، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 65192/11 ، عدد 

Menteş et autres c. Turquie ،28  1997 مجموعة األح�ام والقرارات ، 1997نوفم��/�شر�ن الثا�ي- VIII 

Mentzen c. Lettonie  )(2004�ية �حقوق اإل�سان ، املحكمة األورو 71074/01 ، عددقرار املحكمة- XII 

Messina c. Italie ،26 257 عدد السلسلة أ. ، 1993 ف��اير/شباط- H 

Messina c. Italie (no 2) 2000األورو�ية �حقوق اإل�سان ، املحكمة 25498/94 ، عدد- X 

M.P. et autres c. Bulgarie2011نوفم��/�شر�ن الثا�ي  15، 22457/08 ، عدد 

MGN Limited c. Royaume-Uni2011يناير/�انون الثا�ي  18، 39401/04 ، عدد 

Miailhe c. France (no 1)  ،25  256 ، السلسلة أ عدد1993ف��اير/شباط- C 

Michael Edward Cooke c. Autriche2000ف��اير/شباط  8، 25878/94 ، عدد 

Michaud c. France2012، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 12323/11 ، عدد 

Mikolajová c. Slovaquie2011يناير/�انون الثا�ي  18، 4479/03 ، عدد 

Mikulić c. Croatie2002، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 53176/99 ، عدد- I 

Mileva et autres c. Bulgarie2010نوفم��/�شر�ن الثا�ي  25، 21475/04و  43449/02 ، عدد 

Milka c. Pologne2015سبتم��/أيلول  15، 14322/12 ، عدد 

Mifsud c. Malte، 2019 يناير/�انون الثا�ي   62257/15،29 عدد 

Mitchell c. Royaume-Uni  )(1998نوفم��/�شر�ن الثا�ي  24، 40447/98 ، عددقرار املحكمة 

Mitovi c. l’ex-République yougoslave de Macédoine )أبر�ل/نيسان  53565/13،16 عدد )،ميتو�� ضد جمهور�ة مقدونيا اليوغسالفية السابقة

2015 

Mockutė c. Lituanie، 2018ف��اير/شباط   66490/09،27 عدد  

Moisejevs c. Lettonie2006يونيو/حز�ران  15، 64846/01 ، عدد 

Mokrani c. France2003يوليو/تموز  15، 52206/99 ، عدد 

Moldovan et autres c. Roumanie (no 2)2005كمة األورو�ية �حقوق اإل�سان ، املح64320/01و  41138/98 ، عدد- VII )مقتطفات( 

Mółka c. Pologne  )(2006   أبر�ل/نيسان 11، 56550/00 ، عددقرار املحكمة 

Monory c. Roumanie et Hongrie2005أبر�ل/نيسان   5، 71099/01 ، عدد 

Moreno Gómez c. Espagne2004، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 4143/02 ، عدد- X 

Moretti et Benedetti c. Italie2010 أبر�ل/نيسان 27 ،16318/07 ، عدد 

Moustaquim c. Belgique ،18  193 عدد ، السلسلة أ.1991ف��اير/شباط 

Mozer c. République de Moldova et Russie  )املحكمة األورو�ية 11138/10 ، عدد[الغرفة الك��ى ] )موز�ر ضد جمهور�ة مولدوفا وروسيا ،

 2016�حقوق اإل�سان 

Mubilanzila maieka et Kaniki Mitunga c. Belgique2006، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 13178/03 ، عدد- XI 

Murray c. Royaume-Uni ،28  300 عدد ، السلسلة أ.1994أكتو�ر/�شر�ن األول- A 

Mustafa et Armağan Akın c. Turquie2010 أبر�ل/نيسان 6 ،4694/03 ، عدد 

Mutlu c. Turquie2006أكتو�ر/�شر�ن األول  10، 8006/02 ، عدد 

 30/04/2019تحديث بتار�خ  154/162 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62735
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62735
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-77276
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-77276
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62799
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62799
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62478
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62478
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102695
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102695
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66308
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66308
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156267
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-156267
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-100119
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-100119
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-145179
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-145179
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62683
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62683
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68202
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68202
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62367
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62367
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63370
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63370
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-107448
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-107448
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102965
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102965
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62368
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62368
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58460
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58460
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115055
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-115055
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102842
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102842
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-64592
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-64592
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-101815
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-101815
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157346
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157346
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-189641
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-189641
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-4887
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-4887
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-153812
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-153812
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-181202
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-181202
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-75832
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-75832
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65778
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65778
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69671
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69671
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fre?i=001-75427
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fre?i=001-75427
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68713
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68713
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-67477
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-67477
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-98441
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-98441
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62208
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62208
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-161263
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-161263
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-77445
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-77445
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62466
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62466
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-97957
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-97957
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-77323
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-77323


 �حياة ا�خاصة والعائليةا�حق �� اح��ام ا –من االتفاقية األورو�ية  8دليل حول املادة 

—N— 
Nada c. Suisse  ] 2012، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 10593/08 عدد ]،الغرفة الك��ى 

Narinen c. Finlande2004يونيو/حز�ران  1، 45027/98 ، عدد 

Nasr et Ghali c. Italie2016ف��اير/شباط  23، 44883/09 ، عدد 

Naydyon c. Ukraine2010أكتو�ر/�شر�ن األول  14، 16474/03 ، عدد 

Nazarenko c. Russie(مقتطفات) 2015، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 39438/13 ، عدد 

Ndidi c. Royaume-Uni ،2017سبتم��/أيلول  14 ، 41215/14 عدد  

Negrepontis-Giannisis c. Grèce2011مايو/أيار  3، 56759/08 ، عدد 

Nicklinson et Lamb c. Royaume-Uni  )(2015يونيو/حز�ران  23، 1787/15و  2478/15 ، عددقرار املحكمة 

Niedbała c. Pologne2000يوليو/تموز  4، 27915/95 ، عدد 

Niemietz c. Allemagne ،16  251 عدد السلسلة أ.، 1992 د�سم��/�انون األول- B 

Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche2007ف��اير/شباط  22، 5266/03 ، عدد 

Nitecki c. Pologne  )2002مارس/آذار  21، 65653/01 ، عددرار املحكمة)ق 

Noack et autres c. Allemagne  )(2000، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 46346/99 ، عددقرار املحكمة- VI 

Novosseletski c. Ukraine ،47148/99  ،2005املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان - II )مقتطفات( 

Nusret Kaya et autres c. Turquie2014أبر�ل/نيسان  22 ،نآخرو  4و   43750/06 ، عدد 

Nuutinen c. Finlande2000ق اإل�سان ، املحكمة األورو�ية �حقو 32842/96 ، عدد- VIII 

Nylund c. Finlande  )1999، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 27110/95 ، عددرار املحكمة)ق- VI 

 

—O— 
O. c. Royaume-Uni ،8  120 عدد .أ ، السلسلة1987ليو/تموز يو 

Öcalan c. Turquie (n° 2)2014مارس/آذار  18آخرون،  3و 24069/03، عدد 

Odièvre c. France  )2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 42326/98 ، عدد]الغرفة الك��ى [ )أودييفر ضد فر�سا- III 

Oleksandr Volkov c. Ukraine2013، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 21722/11 ، عدد 

Oleynik c. Russie2016يونيو/حز�ران  21، 23559/07 ، عدد 

Oliari et autres c. Italie2015يوليو/تموز  21، 36030/11و 18766/11 ، عدد 

Olsson c. Suède (no 1) ،24  130 عدد .أ ، السلسلة1988مارس/آذار 

Olsson c. Suède (no 2) ،27  250 عدد .أ ، السلسلة1992نوفم��/�شر�ن الثا�ي 

Oluić c. Croatie2010مايو/أيار  20، 61260/08 ، عدد 

Öneryıldız c. Turquie  ] ��2004نوفم��/�شر�ن الثا�ي  30، 48939/99 ، عددى]الغرفة الك 

Onur c. Royaume-Uni2009ف��اير/شباط  17، 27319/07 ، عدد 

O’Rourke c. Royaume-Uni  )2001يونيو/حز�ران  26، 39022/97 ، عددرار املحكمة)ق 

Orlić c. Croatie2011يونيو/حز�ران  21، 48833/07 ، عدد 

Osman c. Danemark2011يونيو/حز�ران  14، 38058/09 ، عدد 

Osman c. Royaume-Uni ،28  1998 مجموعة األح�ام والقرارات ، 1998أكتو�ر/�شر�ن األول- VIII 

Ospina Vargas c. Italie2004أكتو�ر/�شر�ن األول  14، 40750/98 ، عدد 

Özpınar c. Turquie2010أكتو�ر/�شر�ن األول  19، 20999/04 ، عدد 
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P.B. et J.S. c. Autriche2010يوليو/تموز  22، 18984/02 ، عدد 

P.G. et J.H. c. Royaume-Uni2001، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 44787/98 د، عد- IX 

P. et S. c. Pologne2012أكتو�ر/�شر�ن األول  30، 57375/08 ، عدد 

Pannullo et Forte c. France2001، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 37794/97 ، عدد- X 

Panteleyenko c. Ukraine2006يونيو/حز�ران  29، 11901/02 ، عدد 

Pajić c. Croatie2016ف��اير/شباط  23، 68453/13 د، عد 

Paposhvili c. Belgique  ] 2016، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 41738/10 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Paradiso et Campanelli c. Italie  )2017يناير/�انون الثا�ي  24، 25358/12 ، عدد[الغرفة الك��ى ]) باراديزو و�امباني�� ضد إيطاليا 

Parrillo c. Italie  ] 2015، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 46470/11 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Paulić c. Croatie ،3572/06  ،22  2009أكتو�ر/�شر�ن األول 

Peck c. Royaume-Uni2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 44647/98 ، عدد- I 

Peers c. Grèce2001، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 28524/95 ، عدد- III 

Penchevi c. Bulgarie2015ف��اير/شباط  10، 77818/12 ، عدد 

Pentiacova et autres c. Moldova  )(2005، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 14462/03 ، عددقرار املحكمة- I 

Perkins et R. c. Royaume-Uni2002أكتو�ر/�شر�ن األول  22، 44875/98و  43208/98 ، عدد 

Peruzzo et Martens c. Allemagne  2013يونيو/حز�ران  4، 57900/12و  7841/08 ، عددرار املحكمة)(ق 

Peters c. Pays-Bas، 1994 أبر�ل/نيسان 6، قرار ال�جنة بتار�خ 21132/93 عدد 

Petri Sallinen et autres c. Finlande2005سبتم��/أيلول  27، 50882/99 ، عدد 

Petrina c. Roumanie2008أكتو�ر/�شر�ن األول  14، 78060/01 ، عدد 

Petrov c. Bulgarie2008مايو/أيار  22، 15197/02 ، عدد 

Petrov et X c. Russie ،2018 أكتو�ر/�شر�ن األول   23608/16،23 عدد  

Petrova c. Lettonie2014يونيو/حز�ران  24، 4605/05 ، عدد 

Petrovic c. Autriche ،27  1998ة األح�ام والقرار مجموع ،1998مارس/آذار- II 

Pfeifer c. Autriche2007نوفم��/�شر�ن الثا�ي  15، 12556/03 ، عدد 

Pibernik c. Croatie2004مارس/آذار  4، 75139/01 ، عدد 

Piechowicz c. Pologne )2012 أبر�ل/نيسان 20071/07،17 عدد )،بييشوفيتش ضد بولندا 

Pini et autres c. Roumanie2004 األورو�ية �حقوق اإل�سان ، املحكمة78030/01و 78028/01 ، عدد- V  )مقتطفات( 

Pla et Puncernau c. Andorre2004، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 69498/01 ، عدد- VIII 

Płoski c. Pologne2002نوفم��/�شر�ن الثا�ي  12، 26761/95 ، عدد 

Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne2010سبتم��/أيلول  21، 34147/06 ، عدد 

Poltoratski c. Ukraine2003 أبر�ل/نيسان 29، 38812/97 ، عدد 

Popa c. Roumanie  )(2013يونيو/حز�ران  18، 4233/09 ، عددقرار املحكمة 

Popov c. France2012يناير/�انون الثا�ي  19، 39474/07و 39472/07 ، عدد 

Popovi c. Bulgarie2016يونيو/حز�ران  9، 39651/11 ، عدد 

Powell et Rayner c. Royaume-Uni ،21  172 عدد .أ سلسلةال، 1990ف��اير/شباط 

Prado Bugallo c. Espagne2003ف��اير/شباط  18، 58496/00 ، عدد 

Pretty c. Royaume-Uni )2002، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 2346/02 عدد )،بر��ي ضد اململكة املتحدة- III 

Price c. Royaume-Uni1988مارس/آذار  9، قرار ال�جنة بتار�خ 12402/86 ، عدد ،DR  55 

Prokopovitch c. Russie2004، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 58255/00 ، عدد-XI )(مقتطفات 

Putistin c. Ukraine2013نوفم��/�شر�ن الثا�ي  21، 16882/03 ، عدد 

Puzinas c. Lituanie (no 2)2007يناير/�انون الثا�ي  9، 63767/00 ، عدد 
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—R— 
R.B. c. Hongrie2016 أبر�ل/نيسان 12، 64602/12 ، عدد 

R.C. et V.C. c. France2016يوليو/تموز  12، 76491/14 ، عدد 

R.E. c. Royaume-Uni2015أكتو�ر/�شر�ن األول  27، 62498/11 ، عدد 

R.K. et A.K. c. Royaume-Uni2008سبتم��/أيلول  30، 38000/05 ، عدد 

R.K. et autres c. France2016يوليو/تموز  12، 68264/14 ، عدد 

R.L. et autres c. Danemark2017مارس/آذار  7، 52629/11 ، عدد 

R.M.S. c. Espagne2013يونيو/حز�ران  18، 28775/12 ، عدد 

R.R. c. Pologne(مقتطفات) 2011ة األورو�ية �حقوق اإل�سان ، املحكم27617/04 ، عدد 

R.S. c. Pologne2015يوليو/تموز  21، 63777/09 ، عدد 

Rachwalski et Ferenc c. Pologne2009تموز /يوليو 28، 47709/99 ، عدد 

Radomilja et autres c. Croatie  )2018مارس/آذار  20 ،22768/12و 37685/10 عدد ،]الغرفة الك��ى [)رادوميليا وآخرون ضد كرواتيا 

Ramadan c. Malte(مقتطفات) 2016، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 76136/12 ، عدد 

Raninen c. Finlande )1997 مجموعة األح�ام والقرارات ،1997د�سم��/�انون األول  16 )،رانين�ن ضد فنلدا- VIII 

Rasmussen c. Danemark ،28  87 عدد .، السلسلة أ1984نوفم��/�شر�ن الثا�ي 

Ratushna c. Ukraine2010د�سم��/�انون األول  2، 17318/06 ، عدد 

Raw et autres c. France2013مارس/آذار  7، 10131/11 ، عدد 

Rees c. Royaume-Uni ،17  106 عدد .أ سلسلةال، 1986أكتو�ر/�شر�ن األول 

Reklos et Davourlis c. Grèce2009يناير/�انون الثا�ي  15، 1234/05 ، عدد 

Ribić c. Croatie2015 أبر�ل/نيسان 2، 27148/12 ، عدد 

Robathin c. Autriche2012يوليو/تموز  3، 30457/06 ، عدد 

Roche c. Royaume-Uni  )2005، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 32555/96 ، عددى]الغرفة الك�� [) روش ضد اململكة املتحدة- X 

Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas2006، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 50435/99 ، عدد- I 

Rodzevillo c. Ukraine2016يناير/�انون الثا�ي  14، 38771/05 ، عدد 

Roemen et Schmit c. Luxembourg، 2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 51772/99 عدد- IV 

Roman Zakharov c. Russie  ] 2015، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 47143/06 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Rotaru c. Roumanie  ] 2000، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 28341/95 عدد، ]الغرفة الك��ى- V 

Rouiller c. Suisse2014يوليو/تموز  22، 3592/08 ، عدد 

Rousk c. Suède2013تموز /يوليو 25، 27183/04 ، عدد 

—S— 
S. c. Suisse ،28  220أ عدد  سلسلةال ،1991نوفم��/�شر�ن الثا�ي 

S.A.S. c. France   )(مقتطفات) 2014، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 43835/11 عدد، ]الغرفة الك��ى [) س.أ.س ضد فر�سا 

Šantare et Labazņikovs c. Lettonie2016مارس/آذار  31، 34148/07 ، عدد 

S. et Marper c. Royaume-Uni  ] 2008، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 30566/04و 30562/04 عدد، ]الغرفة الك��ى 

S.H. et autres c. Autriche  )2011، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 57813/00 ، عدد[الغرفة الك��ى ]) إس. آش. وآخرون ضد النمسا 

S.H. c. Italie2015أكتو�ر/�شر�ن األول  13 ،52557/14 ، عدد 

Sabanchiyeva et autres c. Russie2013يونيو/حز�ران  6، 38450/05 ، عدد 

Sagan c. Ukraine ،2018�شر�ن األول أكتو�ر/ 23 ،60010/08 عدد  

Sahin c. Allemagne  ] 2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 30943/96 عدد ، ]الغرفة الك��ى- VIII 

Şahin Kuş c. Turquie2016يونيو/حز�ران  7، 33160/04 ، عدد 

Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Luxembourg2013 أبر�ل/نيسان 26419/10،18 ، عدد 

Salman c. Turquie  ] 2000، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 21986/93 عدد، ]فة الك��ى الغر- VII 
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Salontaji-Drobnjak c. Serbie2009أكتو�ر/�شر�ن األول  13، 36500/05 ، عدد 

Salvetti c. Italie  )(2002يوليو/تموز  9، 98//42197 ، عددقرار املحكمة 

Sandra Janković c. Croatie2009مارس/آذار  5، 38478/05 ، عدد 

Santos Nunes c. Portugal2012مايو/أيار  22، 61173/08 ، عدد 

Sargsyan c. Azerbaïdjan  ] 2015، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 40167/06 عدد، ]الغرفة الك��ى 

Sarumi c. Royaume-Uni  1999يناير/�انون الثا�ي  26، 43279/98 ، عددرار املحكمة)(ق 

Saviny c. Ukraine2008د�سم��/�انون األول  18، 39948/06 ، عدد 

Sayoud c. France  )(2006د�سم��/�انون األول  7، 70456/01 ، عددقرار املحكمة 

Schalk et Kopf c. Autriche2010، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 30141/04 ، عدد 

Schmidt c. Allemagne  )(2006يناير/�انون الثا�ي  5، 32352/02 ، عددقرار املحكمة  

Schönenberger et Durmaz c. Suisse ،20 137 عدد .أ ، السلسلة1988حز�ران /يونيو 

Sciacca c. Italie2005، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 50774/99 ، عدد- I 

Schlumpf c. Suisse2009يناير/�انون الثا�ي  8، 29002/06 ، عدد 

Scozzari et Giunta c. Italie  ] 2000، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 41963/98و 39221/98 عدد، ]الغرفة الك��ى- VIII 

Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède2006، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 62332/00 ، عدد- VII 

Selçuk et Asker c. Turquie ،24 1998 مجموعة األح�ام والقرارات ،1998 أبر�ل/نيسان- II 

Sen c. Pays-Bas2001د�سم��/�انون األول  21، 31465/96 ، عدد 

Sentges c. Pays-Bas  )2003يوليو/تموز  8، 27677/02 ، عددرار املحكمة)ق 

Serce c. Roumanie2015يونيو/حز�ران  30، 35049/08 ، عدد 

Şerife Yiğit c. Turquie  ] 2010نوفم��/�شر�ن الثا�ي  2، 3976/05 عدد، ]الغرفة الك��ى 

Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, RL et autres c. Portugal2015سبتم��/أيلول  3، 27013/10 ، عدد  

Sevastyanov c. Russie2010 أبر�ل/نيسان 22 ،37024/02 ، عدد 

Shavdarov c. Bulgarie2010د�سم��/�انون األول  21، 3465/03 ، عدد 

Shchebetov c. Russie2012 أبر�ل/نيسان 10 ،21731/02 ، عدد 

Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni ،30  1998 مجموعة األح�ام والقرارات ، 1998 يوليو/تموز- V 

Shelley c. Royaume-Uni  )2008يناير/�انون الثا�ي  4، 23800/06 ، عددرار املحكمة)ق 

Shebashov c. Lettonie  )(2000نوفم��/�شر�ن الثا�ي  9، 50065/99 ، عددقرار املحكمة 

Sher et autres c. Royaume-Uni2015أكتو�ر/�شر�ن األول  20، 5201/11 ، عدد 

Shimovolos c. Russie )2011يونيو/حز�ران  21، 30194/09 عدد )،شيموفولوس ضد روسيا 

Shofman c. Russie2005نوفم��/�شر�ن الثا�ي  24، 74826/01 ، عدد 

Shopov c. Bulgarie2010سبتم��/أيلول  2، 11373/04 ، عدد 

Sidabras et Džiautas c. Lituanie2004، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 59330/00و 55480/00 ، عدد- VIII 

Silver et autres c. Royaume-Uni )61 عدد، السلسلة أ. 1983مارس/آذار  25 )،سيلفر وآخرون ضد اململكة املتحدة 

Siskina et Siskins c. Lettonie  )2001نوفم��/�شر�ن الثا�ي  8، 59727/00 ، عددرار املحكمة)ق 

Slivenko c. Lettonie  )2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 48321/99 عدد، ]الغرفة الك��ى [) سليفين�و ضد التفيا- X 

Smirnov c. Russie2007يونيو/حز�ران  7، 71362/01 ، عدد 

Smirnova c. Russie2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 48183/99و 46133/99 ، عدد- IX )مقتطفات( 

Smith et Grady c. Royaume-Uni1999، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 33986/96و 33985/96 ، عدد- VI 

Soares de Melo c. Portugal )2016ف��اير/شباط  16، 72850/14 عدد ،)سورا�س دي ميلو ضد ال���غال 

Société Canal Plus et autres c. France2010د�سم��/�انون األول  21، 29408/08 ، عدد 

Société Colas Est et autres c. France2002 أبر�ل/نيسان 16، 37971/97 ، عدد 

Sodan c. Turquie2016ف��اير/شباط  2، 18650/05 ، عدد 

Söderman c. Suède  )2013، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 5786/08 عدد، ]الغرفة الك��ى [) ساسوديرمان ضد النم 

Solomon c. Pays-Bas  )(2000سبتم��/أيلول  5، 44328/98 ، عددقرار املحكمة 

Solska et Rybicka c. Pologne )2018بتم��/أيلول س 20 ،31083/17و 30491/17 عدد )،سولس�ا ور�بي�ا ضد بولندا  
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Sommerfeld c. Allemagne  ] 2003، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 31871/96 عدد، ]الغرفة الك��ى- VIII )مقتطفات( 

Sõro c. Estonie2015سبتم��/أيلول  3، 22588/08 ، عدد 

Sousa Goucha c. Portugal2016مارس/آذار  22، 70434/12 ، عدد 

Spyra et Kranczkowski c. Pologne2012سبتم��/أيلول  25، 19764/07 ، عدد 

S.S. c. Slovénie2018أكتو�ر/�شر�ن األول  30، 40938/16 ، عدد  

Steeg c. Allemagne  )(2008يونيو/حز�ران  3ن، آخرا 2و 9676/05 ، عددقرار املحكمة 

Stenegry et Adam c. France  )2007 مايو/أيار 22، 40987/05 ، عددرار املحكمة)ق 

Stjerna c. Finlande ،25  299 عدد .أ سلسلةال، 1994نوفم��/�شر�ن الثا�ي- B 

Storck c. Allemagne2005، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 61603/00 ، عدد- V 

Strömblad c. Suède2012 أبر�ل/نيسان 5، 3684/07 ، عدد 

Strumia c. Italie2016يونيو/حز�ران  23، 53377/13 ، عدد 

Strunjak et autres c. Croatie  )(2000، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 46934/99 ، عددقرار املحكمة- X 

Stübing c. Allemagne2012 أبر�ل/نيسان 12 ،43547/08 ، عدد 

Surugiu c. Roumanie2004 أبر�ل/نيسان 20 ،48995/99 ، عدد 

Süß c. Allemagne2005نوفم��/�شر�ن الثا�ي  10، 40324/98 ، عدد 

S.V. c. Italie ،2018 أكتو�ر/�شر�ن األول  11 ،55216/08 عدد  

Szabó et Vissy c. Hongrie2016يناير/�انون الثا�ي  12، 37138/14 ، عدد 

Szafrański c. Pologne )2015د�سم��/�انون األول  15، 17249/12 عدد )،سزافرا�س�ي ضد بولندا 

Szula c. Royaume-Uni  ((2007يناير/�انون الثا�ي 4، 18727/06 ، عددقرار املحكمة 

Szuluk c. Royaume-Uni2009، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 36936/05 ، عدد 

—T— 
 

T.P. et K.M. c. Royaume-Uni  ] 2001سان ، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�28945/95 عدد، ]الغرفة الك��ى- V )مقتطفات( 

T.S. et J.J. c. Norvège  )(2016أكتو�ر/�شر�ن األول  11، 15633/15 دد، عقرار املحكمة  

Taddeucci et McCall c. Italie2016يونيو/حز�ران  30، 51362/09 د، عد 

Tamiz c. Royaume-Uni  )2017سبتم��/أيلول  12، 3877/14 ، عددرار املحكمة)ق  

Tamosius c. Royaume-Uni  )2002، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 62002/00 ، عددحكمة)قرار امل- VIII 

Tanda-Muzinga c. France )2014يوليو/تموز  10، 2260/10 عدد )،موز�نغا ضد فر�سا-تاندا 

Tapia Gasca et D. c. Espagne2009د�سم��/�انون األول  22، 20272/06 ، عدد 

Taşkın et autres c. Turquie2004، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 46117/99 ، عدد- X 

Tătar c. Roumanie2009يناير/�انون الثا�ي  27، 67021/01 ، عدد 

Taylor-Sabori c. Royaume-Uni2002أكتو�ر/�شر�ن األول  22، 47114/99 ، عدد 

Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. et autres c. Pays-Bas2012نوفم��/�شر�ن الثا�ي   39315/06،22 ، عدد  

Ternovszky c. Hongrie2010 د�سم��/�انون األول  14، 67545/09 ، عدد 

Tığ c. Turquie  )(2005مايو/أيار  24، 8165/03 ، عددقرار املحكمة 

Tlapak et autres c. Allemagne )2018مارس/آذار  22، 11344/16و 11308/16 عدد )،تالباك وآخرون ضد أملانيا 

Toma c. Roumanie )2009ف��اير/شباط  24، 42716/02 عدد، )طوما ضد رومانيا 

Topčić-Rosenberg c. Croatie2013نوفم��/�شر�ن الثا�ي  14، 19391/11 ، عدد 

Touroude c. France  )(2000أكتو�ر/�شر�ن األول  3، 35502/97 ، عددقرار املحكمة 

Tsonyo Tsonev c. Bulgarie2009أكتو�ر/�شر�ن األول  1، 33726/03 ، عدد 

Tsvetelin Petkov c. Bulgarie2014يوليو/تموز  15، 2641/06 ، عدد 

Turek c. Slovaquie2006األورو�ية �حقوق اإل�سان املحكمة ، 57986/00 ، عدد- II )مقتطفات( 
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Tysiąc c. Pologne2007، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 5410/03 ، عدد- I 

 

—U— 
Udeh c. Suisse2013 أبر�ل/نيسان 12020/09،16 ، عدد 

Udovičić c. Croatie2014 أبر�ل/نيسان 24 ،27310/09 ، عدد 

Uj c. Hongrie ،2011 يوليو/تموز  19 ،23954/10 عدد 

Ünal Tekeli c. Turquie2004، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 29865/96 ، عدد- X  )مقتطفات( 

Üner c. Pays-Bas  2006األورو�ية �حقوق اإل�سان  ، املحكمة46410/99 ، عدد]لغرفة الك��ى [ا- XII 

Ustyantsev c. Ukraine2012يناير/�انون الثا�ي  12، 3299/05 ، عدد 

Uzun c. Allemagne(مقتطفات) 2010األورو�ية �حقوق اإل�سان  ، املحكمة35623/05 ، عدد 

—V— 
V.C. c. Slovaquie(مقتطفات) 2011، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 18968/07 ، عدد 

V.D. and Others c. Russie* ،2019أبر�ل/نيسان  9، 72931/10 عدد 

V.P. c. Russie2014أكتو�ر/�شر�ن األول  23، 61362/12 ، عدد 

Valašinas c. Lituanie2001، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 44558/98 ، عدد- VIII 

Vallianatos et autres c. Grèce  ] (مقتطفات) 2013، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 32684/09و 29381/09 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Valenzuela Contreras c. Espagne ،30  1998 مجموعة األح�ام والقرارات ،1998يوليو/تموز-V 

Van der Heijden c. Pays-Bas  ] 2012 أبر�ل/نيسان 3، 42857/05 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Van der Velden c. Pays-Bas  )2006، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 29514/05 ، عددرار املحكمة)ق- XV 

Van der Ven c. Pays-Bas2003ألورو�ية �حقوق اإل�سان املحكمة ا، 50901/99 ، عدد- II 

Van Kuck c. Allemagne2003يونيو/حز�ران  12، 35968/97 ، عدد 

Van Rossem c. Belgique2004ون األول د�سم��/�ان 9، 41872/98 ، عدد 

Van Vondel c. Pays-Bas2007أكتو�ر/�شر�ن األول  25، 38258/03 ، عدد 

Varga c. Roumanie2008 أبر�ل/نيسان 1 ،73957/01 ، عدد 

Vasileva c. Bulgarie )2016مارس/آذار  17، 23796/10 عدد )،فاسيليفا ضد بلغار�ا 

Vasiliy Ivashchenko c. Ukraine2012يوليو/تموز  26، 760/03 ، عدد 

Vasylchuk c. Ukraine2013يونيو/حز�ران  13، 24402/07 ، عدد 

Versini-Campinchi et Crasnianski c. France )2016يونيو/حز�ران  16، 49176/11 عدد )،�امبين��ي وكراسنيا�س�ي ضد فر�سا-فرسينيي 

Vicent Del Campo c. Espagne، 2018 نوفم��/�شر�ن الثا�ي 6 ،25527/13 عدد 

Vidish c. Russie2016رس/آذار ما 15، 53120/08 ، عدد 

Vilnes et autres c. Norvège2013د�سم��/�انون األول  5، 22703/10و 52806/09 ، عدد 

Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. France2015 أبر�ل/نيسان 2، 60567/10و 63629/10 ، عدد 

Vintman c. Ukraine2014أكتو�ر/�شر�ن األول  23، 28403/05 ، عدد 

Von Hannover c. Allemagne (no 2)  ] 2012، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 60641/08و 40660/08 ، عدد]الغرفة الك��ى 

Vorozhba c. Russie2014أكتو�ر/�شر�ن األول  16، 57960/11 ، عدد 

Vrzić c. Croatie2016يوليو/تموز  12، 43777/13 ، عدد 

Vukota-Bojić c. Suisse )2016أكتو�ر/�شر�ن األول  18، 61838/10 عدد )،بوجيتش ضد سويسرا-فو�وتا 
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