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 إشعار للقارئ
ها احملكمة األوروبية حلقوق  اليت تنشر يندرج هذا الدليل يف إطار سلسلة الدالئل حول االجتهادات القضائية 

اإلنسان )املشار إليها فيما يلي ابسم "احملكمة" أو "احملكمة األوروبية" أو "حمكمة سرتاسبورغ"(، بغرض  
القانونية علمًا ابألحكام والقرارات األساسية اليت تصدرها احملكمة.   وممارسات املهن حاطة ممارسي إ

االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان  املتعلقة مبقتضيات ضائية الجتهادات القاهذا الدليل  لخص وحتديدا، ي
وتنبغي قراءة  . املعطياتذات الصلة حبماية  )املشار إليها فيما يلي ابسم "االتفاقية" أو "االتفاقية األوروبية(
 . هذا الدليل ابملوازاة مع الدالئل اخلاصة ابملواد واليت تتم اإلحالة عليها ابنتظام 

االجتهادات القضائية املستشهد هبا يف هذا الدليل من بني األحكام والقرارات املبدئية واهلامة   وقد مت اختيار 
 و/أو احلديثة*. 

وال تفصل أحكام احملكمة يف القضااي املعروضة عليها فحسب، بل ُتستخدم أيضا على نطاق أوسع لتوضيح  
تساهم يف امتثال الدول اللتزاماهتا كأطراف متعاقدة  معايري االتفاقية ومحايتها وتطويرها؛ وابلتايل، فإهنا 

، الفقرة  1978يناير/كانون الثاين  18(، Irlande c. Royaume-Uni)قضية "إيرلندا ضد اململكة املتحدة" )
(، ]الغرفة الكربى[،  Jeronovičs c. Lettonie) قضية "جريونوفيتش ضد التفيا" و ، 25، السلسلة "أ" رقم 154
 (.  109الفقرة 

يتلخص الغرض من النظام الذي أنشأته االتفاقية يف الفصل، من أجل املصلحة العامة، يف قضااي ذات صلة  
مستوى معايري محاية حقوق اإلنسان وتوسيع نطاق االجتهادات  ابلنظام العام، وذلك من خالل الرفع من 

القضائية يف هذا اجملال ليشمل جمتمع الدول األطراف يف االتفاقية برمته )قضية "كونستانتان ماركني ضد  
، احملكمة األوروبية  89، الفقرة 30078/06لكربى[، رقم ( ]الغرفة اKonstantin Markin c. Russie) روسيا"

   (. 2012حلقوق اإلنسان 
وابلفعل، أكدت احملكمة دور االتفاقية ابعتبارها "أداة دستورية للنظام العام األورويب" يف جمال حقوق  

 Bosphorus Hava Yolları Turizmاإلنسان )قضية "شركة طريان البوسفور للسياحة والتجارة ضد  إيرلندا" )
ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande ،]156الفقرة  ( ]الغرفة الكربى .) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ميكن أن تكون االجتهادات القضائية املذكورة متاحة إبحدى و/أو كلتا اللغتني الرمسيتني )الفرنسية واإلجنليزية( للمحكمة  *
األوروبية حلقوق اإلنسان واللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان. حييل املرجع املذكور على مرجع احلكم الصادر يف املوضوع 

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://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69565
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إىل خالف ذلك بعد اسم القضية. ومتت اإلشارة إىل األحكام غري النهائية الصادرة عن عن غرفة احملكمة، ما مل ترد إشارة 
 الغرفة عند اتريخ هذا التحديث بعالمة النجمة )*(. 
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 تقدي 
ينطوي  ، مما أدى التقدم التكنولوجي إىل دفع حدود مراقبة واعرتاض االتصاالت واالحتفاظ ابملعطيات . 1

وقد شهدت االجتهادات القضائية هليئات  حتدايت كربى ابلنسبة للمعطيات ذات الطابع الشخصي. على 
، واليت  Leander c. Suède ،1987منذ قضية لياندير ضد السويد االتفاقية يف هذا اجملال تطورا ملحوظا 

طيات ذات طابع  ع األوىل يف مسألة قيام هيئة عمومية بتخزين م يف شكلها القدمي للمرةنظرت فيها احملكمة 
 . شخصي 

ذات صلة هبذه اإلشكالية. وأضحت  مسائل تنطوي على قضااي مبرور السنوات، بتت احملكمة يف عدة .  2
ذات الطابع الشخصي، على غرار مجعها وختزينها  املعطيات ة واسعة من العمليات اليت ختضع هلا شرحي

. حيث ستجدون تفاصيلها يف  واستغالهلا ونشرها، موضوع اجتهادات قضائية صادرة عن هيئات االتفاقية
وتتسع مع التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات   هذا الدليل. هذا وتزداد هذه االجتهادات القضائية 

 واالتصاالت. 

I.   التعاريف واملبادئ األساسية ذات الصلة حبماية املعطيات 
. مل يرد احلق يف محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل مستقل ضمن احلقوق واحلرايت املكرسة  3

مة اضطالع محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي بدور أساسي يف  يف االتفاقية. رغم ذلك أقرت احملك
  8ممارسة احلق يف احرتام احلياة اخلاصة والعائلية وحرمة املنزل واملراسالت املكفول مبوجب املادة 

 Satakunnan Markkinapörssiمن االتفاقية )قضية ستاكوانن ماركينابوسري أوي وسااتميداي أوي ضد فلندا 

Oy et Satamedia Oy c. Finlande ،[الغرفة الكربى] ،وقضية ز. ضد فنلندا 137، الفقرة 2017 ،Z 

c. Finlande ،1997 يف إطار نظام االتفاقية، تسمح هذه املقتضيات أساسا بضمان محاية   (.95، الفقرة
املعطيات ذات الطابع الشخصي، رغم احتمال ارتباط جوانب من هذه احلماية مبقتضيات أخرى من  

 مقتضيات االتفاقية أو بروتوكوالهتا اإلضافية. 

 املصطلحات املتعلقة حبماية املعطيات .أ
العمليات اليت تضخع هلا املعطيات ذات الطابع الشخصي واليت   تنوعت أشكال مع التطور التكنولوجي،   .4

اليت اعتمدت عليها احملكمة يف تعريف   املنفتحة على الرغم من املقاربة معاجلة آلية". "تعترب ميكن أن 
اجملتمع، ال تدخل مجيع  مفهوم "احلياة اخلاصة"، مما مسح هلا بتطوير اجتهادات قضائية تستجيب لتطور 
أو ال تشكل ابلضرورة   8العمليات اليت ميكن القيام هبا على املعطيات ذات الطابع الشخصي يف نطاق املادة 

 انتهاكا ألحد احلقوق الذي حتميها. 

 مفهوم املعطيات ذات الطابع الشخصي ونطاق تطبيقه  .1
  األوروبية  االتفاقية  حالة على م "املعطيات ذات الطابع الشخصي" ابإلتفسر احملكمة يف قراراهتا مفهو   .5

يناير/كانون   28 ،الشخصي الطابع  ذات  للمعطيات  اآللية المعالجة  تجاه ا األشخاص  بحماية  المتعلقة  108
، وهتدف  ( "108 االتفاقية )" 2018ومتت مراجعتها سنة  1985، اليت دخلت حيز التنفيذ سنة 1981الثاين 
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ايت )...(، وخاصة حقه يف حياة خاصة اجتاه  ضمان احرتام احلقوق واحلرايت األساسية لكل شخص ذإىل " 
املعاجلة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي اخلاصة به، وذلك ضمن املنطقة الرتابية لكل طرف )املادة  

، قضية هاراالميب  65، الفقرة 2000، [ الغرفة الكربى] Amann c. Suisse )قضية أمان ضد سويسرا  "(1
، وفقا  وأشارت احملكمة بوضوح أنه  (. 77، الفقرة Haralambie c. Roumanie ،2009ضد رومانيا 

، يعين مصطلح "ذات طابع شخصي" كل معلومة تتعلق بشخص ذايت معرف أو  108 االتفاقية من  2للمادة 
، قضية  65، الفقرة 2000، [ الغرفة الكربى] Amann c. Suisse قابل للتعريف" )قضية أمان ضد سويسرا

 (. 77، الفقرة Haralambie c. Roumanie ،2009هاراالميب ضد رومانيا  

تشمل معطيات من هذا النوع عناصر من شأهنا السماح ابلتحديد املباشر هلوية الفرد املدنية )"الشخص  . 6
،  Guillot c. France ،1996املعين"(، على غرار امسه العائلي أو الشخصي )قضية غيويو ضد فرنسا 

، قضية غوزيل  2004)القرار(،  Mentzen c. Lettonie، قضية مينتزين ضد ليتوانيا 22و 21الفقرتني 
، قضية غارانغا ضد أوكرانيا  43، الفقرة Güzel Erdagöz c. Turquie، 2008إيرداغوز ضد تركيا 

Garnaga c. Ukraine ،2013 قضية هنري كيسمون ضد فرنسا 36، الفقرة ،Henry Kismoun 
c. France ،2013وكذا أي عنصر من شأنه السماح بطريقة غري مباشرة بتحديد هوية  25لفقرة ، ا ،)

 Benedikالشخص على غرار عناوين بروتوكول األنرتنيت الدينامية )قضية بينيديك ضد سلوفينيا 
c. Slovénie ،2018 108و 107، الفقرتني) . 

يبدو للوهلة األوىل أن مسألة محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي متعلقة ابألشخاص الذاتيني، من   . 7
غري أن إبمكان األشخاص   ،8منظور حقهم يف احرتام "احلياة اخلاصة"، املنصوص عليه يف املادة 

املعنويني االعتداد هبا أمام احملكمة إذا أتثروا بشكل مباشرة إبجراء يشكل انتهاكا حلقهم يف احرتام  
بتسليم نسخة من مجيع معطيات  ألمر مثال على قرار يلزم شركة "مراسالهتم" أو "منزهلم". وينطبق هذا ا

)قضية شركة برينه الرسن وآخرون ضد النرويج  اخلادم املعلومايت الذي تتقامسه مع شركات أخرى 
Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège ،2013 أو قرار اعرتاض 106، الفقرة )

  بناء على أمر االتصاالت اخلارجية ملنظمات عاملة يف جمال احلرايت املدنية من طرف وزارة الدفاع 
،  Liberty et autres c. Royaume-Uni ،2008 )قضية ليربيت وآخرون ضد اململكة املتحدة قضائي 

يف املقابل، عندما تعلق األمر بتدابري من شأهنا التأثري على محاية املعطيات الشخصية   (. 57و 56الفقرتني 
عضاء منظمة دينية واحرتام "حياهتم اخلاصة"، ومبا أن املنظمة مل تتأثر بشكل مباشر هبذا األمر، فإهنا  أل

 Avilkinaن ضد روسيا ن االتفاقية )قضية أفيلكينا وآخريم  34ال تعترب "ضحية" ابملعىن الوارد يف املادة 
et autres c. Russie ،2013 59، الفقرة .) 

 تتأخذ املعطيات ذات الطابع الشخصي أشكال خمتلفة. ويتعلق األمر على سبيل املثال بــ:   .8

حول املنخرط لدى مقدم خدمات اإلنرتنيت، مرتبطة بعنوان بروتوكول أنرتنيت دينامي   معلومات  ▪
،  Benedik c. Slovénie ،2018نيا وقت معني )قضية بينيديك ضد سلوفي حمدد وخمصص يف 

 (، 109و 108الفقرتني 
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دعامة دائمة وخاضعة ملسلسل حتليل يهدف بشكل مباشرة إىل حتديد  عينات أصوات مسجلة يف  ▪
مبساعدة معطيات شخصية أخرى )قضية ب. ج. وج. ه. ضد اململكة املتحدة   هوية الشخص

P.G. et J.H. c. Royaume-Uni ،2001 59، الفقرة ،) 
 S. et ر احلمض اخللوي الصبغي )قضية س. وماربر ضد اململكة املتحدةعينات اخلالاي وصو  ▪

Marper c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى ] ،أو بصمات  77و 70الفقرتني ، 2008 )
اليت تتضمن، على الرغم من طابعها املوضوعي   (84، الفقرة الذكر السالفة  القضيةع )األصاب

وعدم قابلبتها للدحض، على معلومات فريدة حول الشخص املعين وتسمح بتحديد هويته بدقة يف  
 (،  85، الفقرة الذكر السالفة  القضيةجمموعة كبرية من احلاالت )

اء تعلق األمر  معلومات متعلقة بشخص معني حمصل عليها انطالقا من مستندات مصرفية، سو  ▪
 M.N. et autresمبعلومات حساسة أو أنشطة مهنية )قضية م. ن. وآخرون ضد سان مارتني 

c. Saint-Marin ،2015 وما يليها(،  51، الفقرة 
معلومات متعلقة مبهنة شخص معرف أو قابل للتعريف قامت جبمعها وختزينها الشرطة )قضية   ▪

 (،  56، الفقرة Khelili c. Suisse ،2011خليلي ضد سويسرا 
معطيات حول استخدام األنرتنيت والرسائل الفورية )ايهو( من طرف أحد املوظفني يف مقر عمله   ▪

 Bărbulescuراقبة )قضية ابربوليسكو ضد رومانيا إخضاعه امل واليت مت احلصول عليها بعد 
c. Roumanie [الغرفة الكربى] ،81-74و 18، الفقرات 2017 ،) 

نسخة من املعطيات اإللكرتونية احملتفظ هبا يف مكاتب احملامني، حىت إن مل يتم فك شفرهتا   ▪
 Kırdökريدوك وآخرون ضد تركيا وحتريرها ونسبها رمسيا إىل األشخاص املعنيني )قضية ك

et autres c. Turquie ،2019 36، الفقرة ،) 
معطيات حمصل عليها يف إطار عمليات املراقبة البصرية غري السرية يف املدرجات اجلامعية   ▪

،  Antović et Mirković c. Monténégro)قضية أنتوفيتش ومريكوفيتش ضد اجلبل األسود 
 (، 45و 44، الفقرتني 2017

الدخل اخلاضع للضرائب وممتلكات عدد كبري من األشخاص على الرغم من  معلومات حول  ▪
إمكانية نفاذ املعنيني ابألمر إىل هذه املعطيات وفقا معايري حمددة )قضية سااتكوانن  

 Satakunnan Markkinapörssi Oy etماركينابورسي أوي وسااتميداي أوي ضد فنلندا 
Satamedia Oy c. Finlande [الغرفة الكربى] ،138، الفقرة 2017 ،) 

معطيات متعلقة بظروف والدة شخص ما والتخلي عنه، مبا يشمل املعلومات الضرورية لكشف   ▪
 Gaskinاحلقيقة خبصوص جانب مهم يف اهلوية الشخصية )قضية غاسكني ضد اململكة املتحدة 

c. Royaume-Uni ،1989 يكوليتش ضد كرواتيا ، قضية م39، الفقرةMikulić 
c. Croatie ،2002 قضية أودييفر ضد فرنسا 64-54، الفقرات ،Odièvre c. France  

 (. 29و 28، الفقرتني 2003، [الغرفة الكربى]
، تتضمن "معاجلة املعطيات": "العمليات اليت يتم القيام هبا على املعطيات  108 االتفاقيةمن  2. وفقا للمادة 9

ذات الطابع الشخصي، على غرار مجعها وتسجيلها وحفظها وتعديلها واستخراجها ونشرها وحموها أو  
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تدمريها، أو تطبيق عمليات منطقية أو حسابية أو االثنني معا على هذه املعطيات". وأتخذ العمليات اليت من  
شأهنا أن تدخل يف خانة "معاجلة املعطيات" أشكال خمتلفة مع التقدم التكنولوجي. وفقا لالجتهادات القضائية  

 نذكر من بني األمثلة النموذجية عن هذا النوع من املعاجلة ما يلي:  الصادرة عن احملكمة، 
ص بشخص ما  قيام الشرطة جبمع معلومات مرتبطة بعناوين بروتوكول األنرتنيت الدينامية اخلا ▪

،  Benedik c. Slovénie ،2018لدى مقدم خدمات األنرتنيت )قضية بينيديك ضد سلوفينيا 
 (، 109و 108الفقرتني 

القيام بشكل منهجي جبمع وختزين معلومات ذات طبيعة عامة حول شخص ما، على غرار   ▪
  Rotaru c. Roumanieلقة بنشاطه السياسي )قضية رواترو ضد رومانيا املعلومات املتع

"  1989دجنرب/كانون األول  21، قضية مجعية "44و 43، الفقرتني 2000، [ الغرفة الكربى]
،  Association “21 décembre 1989” et autres c. Roumanieوآخرون ضد رومانيا 

،  [الغرفة الكربى] Amann c. Suisse، قضية أمان ضد سويسرا 168و 167، الفقرتني 2011
،  Catt c. Royaume-Uni ،2019، قضية كات ضد اململكة املتحدة 67-65، الفقرات 2000
 (، 93الفقرة 

إدراج اسم شخص ما يف سجل قضائي وطين خاص مبرتكيب اجلرائم اجلنسية )قضية غارديل   ▪
(، وكذا مجع بصمات أصابع أشخاص  58، الفقرة Gardel c. France ،2009ضد فرنسا 

،  M.K. c. Franceمشكوك يف ارتكاهبم ملخالفات واالحتفاظ هبا )قضية م. ك. ضد فرنسا 
 ، ( 29، الفقرة 2013

دائمة، ألصوات أشخاص من أجل إخضاعها   على دعاماتو  تسجيل السري، يف خمفر الشرطةال ▪
يهدف بشكل مباشر إىل حتديد هوية هؤالء األشخاص مبساعدة معطيات أخرى   يملسلسل حتليل

،  P.G. et J.H. c. Royaume-Uni ،2001)قضية ب. غ. وج. ه. ضد اململكة املتحدة 
 (، 60و 59الفقرتني 

بواسطة كامريات مركبة ألسباب  تصوير شخص يف قاعة احلراسة النظرية داخل خمفر الشرطة  ▪
أمنية وظاهرة للعيان، وتسجيل املقطع املثري للجدل يف دعامة دائمة وتركيبه مع مقاطع أخرى  

،  Perry c. Royaume-Uni ،2003تحدة من أجل استعمال الحق )قضية بريي ضد اململكة امل 
 (،  41الفقرة 

  القيام بشكل منهجي جبمع وحفظ معطيات متأتية من املراقبة عرب النظام العاملي لتحديد املواقع  ▪
 Uzun، مبا يشمل حتديد مكان تواجد املعين ابألمر وتنقالته )قضية أوزون ضد أملانيا اجلغرافية

c. Allemagne ،2010 53-49، الفقرات ،) 

نشر جملة ملقال مرفوق بصور ملتقطة لشخصيات مشهورة دون علمها )قضية فون هانوفر ضد   ▪
- 95، الفقرات 2012( ]الغرفة الكربى[، 2)الغرفة  Von Hannover c. Allemagneنيا أملا

99 ،) 
مغلق لشخص حياول االنتحار يف مكان عام   تلفزيوينمسار تسجيل ونشر مقطع فيديو متأيت من  ▪

 (، 63-59، الفقرات Peck c. Royaume-Uni ،2003  )قضية بيك ضد اململكة املتحدة
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ملهنة املفرتضة لشخص واالحتفاظ هبا )قضية  ابقيام مصاحل الشرطة بتخزين معطيات متعلقة  ▪
 (،  56، الفقرة Khelili c. Suisse ،2011خليلي ضد سويسرا 

قيام مستشفى لألمراض النفسية إبفشاء معلومات سرية شديدة احلساسية خبصوص احلياة   ▪
،  Mockutė c. Lituanieالشخصية إلحدى املرضى لصحفيني )قضية موكويت ضد ليتوانيا 

 (، 99، الفقرة 2018
قيام الدولة، يف إطار جهود مكافحة تعاطي املنشطات يف الرايضة، جبمع معلومات حول أماكن   ▪

وبرانجمهم الزمين اليومي املفصل، مبا يف ذلك خالل عطل هناية  مرموقني وجود رايضيني 
جلمعيات ونقاابت الرايضيني وآخرون ضد فرنسا   ةالوطين األسبوع )قضية الفيدرالية 

Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs )FNASS( et 
autres c. France ،2018 159-155، الفقرات ) 

لطاملا اعتربت احملكمة هذا النوع من التدابري تدخال، بدرجات خطورة خمتلفة، يف احلق يف احرتام  . 9
 احلياة اخلاصة وحرمة منزل ومراسالت املعنيني ابألمر. 

  على الرغم من ذلك، ال تدخل أي عملية يتم القيام هبا على معطيات ذات طابع شخصي ابلضرورة يف  . 10
أو ال تشكل تلقائيا انتهاكا للمصاحل اليت حتميها. على هذا النحو، يف قضية   8نطاق تطبيق املادة 

(، خلصت احملكمة  18)الفقرة  2018)القرار(،  Mehmedovic c. Suisseميهميدوفيتش ضد سويسرا 
لومات  مبع ألن األمر متعلقاحلق يف احرتام احلياة اخلاصة للشخص املعين إىل عدم وجود تدخل يف 

ة ودون أمهية تذكر ابلنسبة للتحقيقات، بعيدا عن أي مجع منهجي ودائم.  متناثرة، مت جتميعها مبحض الصدف
  Cakicisoy et autres c. Chypreن ضد قربص على ذلك، يف قضية كاكيسيسوي وآخري عالوة 

(، مل تعترب احملكمة أن قيام السلطات أبخذ عينات من دم املدعني من  52-50)الفقرات  2014)القرار(، 
أجل استخراج صور احلمض اخللوي الصبغي الستخدامها يف إطار برانمج استخراج رفات لتحديد هوية  

، تدخال يف  فقة سليمة أقارهبم املختفني، أو التخلص من هذه العينات عندما مل تعد خاضعة الستمارات موا 
يستشف من االجتهادات القضائية للمحكمة أن العمليات اليت يتم القيام هبا على املعطيات ذات الطابع    .11 حق املدعني يف احرتام حياهتم اخلاصة. 

قضية  إذا كانت املعلومات اجملمعة خبصوص شخص معني ) 8الشخصي تدخل يف نطاق تطبيق املادة 
، قضية رواترو ضد  67و 66، الفقرتني 2000، [ الغرفة الكربى] Amann c. Suisseأمان ضد سويسرا 

(، وإذا كانت املعطيات  44و 43، الفقرتني 2000، [الغرفة الكربى] Rotaru c. Roumanieرومانيا 
، الفقرة  Uzun c. Allemagne ،2010املعنية موضوع تسجيل منهجي أو دائم )قضية أوزون ضد أملانيا 

(، وإذا مت إخضاعها لعمية حتليل يهدف بشكل مباشر إىل حتديد هوية شخص مبساعدة معطيات شخصية  51
فقرة  ، ال P.G. et J.H. c. Royaume-Uni ،2001أخرى )قضية ب. غ. وج. ه. ضد اململكة املتحدة 

املعنيون ابألمر أنه معقول   يتصور ( أو إذا مت نشرها على العموم بطريقة أو على نطاق يتجاوز ما 57
، وقضية بريي  59و 58، الفقرتني Peck c. Royaume-Uni  ،2003)قضية بيك ضد اململكة املتحدة 

(. كما تكتسي عناصر أخرى أمهية  38، الفقرة Perry c. Royaume-Uni ،2003ضد اململكة املتحدة 
ني واالحتفاظ  كبرية يف هذا الباب، على غرار السياق اخلاص الذي مت فيه مجع معلومات حول شخص مع

هبا، وطبيعة املعطيات احملتفظ هبا وطريقة استخدامها ومعاجلتها والنتائج النامجة عن ذلك )قضية س.  
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، الفقرة  2008، [الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniوماربري ضد اململكة املتحدة 
67 .) 
حيق للشخص انتظار محاية حياته اخلاصة من العناصر املهمة، وإن  تعد معرفة هل من املعقول أن  .12

،  Perry c. Royaume-Uni ،2003مل يكن ابلضرورة عنصرا حامسا )قضية بريي ضد اململكة املتحدة 
، الفقرة  2017، [الغرفة الكربى] Bărbulescu c. Roumanie، قضية ابربوليسكو ضد رومانيا 37الفقرة 

(. خبصوص األنشطة على األنرتنيت، تعد سرية املعلومات الشخصية على األنرتنيت أحد االعتبارات  80
رتنيت لعنوان بروتوكول  املهمة يف هذا التقدير، وال يعترب عدم إخفاء منخرط لدى مقدم خدمات األن 

األنرتنيت الدينامي عنصرا حامسا يف تقدير هل انتظاراته يف جمال محاية حياته الشخصية كانت معقولة  
(.  116، الفقرة Benedik c. Slovénie ،2018من وجهة نظر موضوعية )قضية بينيديك ضد سلوفينيا 

على هذا النحو، يف مكان العمل، ال جيوز أن تلغي تعليمات رب العمل حق ممارسة احلياة اخلاصة  
االجتماعية للمستخدمني، حيث يتعني عليه احرتام حياهتم اخلاصة وسرية مراسالهتم، حىت وإن كان من  

  Bărbulescu c. Roumanieرومانيا  اجلائز تقليص هذه األخرية عند االقتضاء )قضية ابربوليسكو ضد 
وميكن أن تندرج تسجيالت الفيديو اليت يتم القيام هبا يف مكان   (.81و 80، الفقرتني 2017، [ الغرفة الكربى]

ا بسبب أشكاله أو نطاقه، ما كان من  إذا جتاوز نشرها، إم 8عام بواسطة كامريات املراقبة يف إطار املادة 
،  Peck c. Royaume-Uni ،2003املعقول أن ينتظره املعنيون ابألمر )قضية بيك ضد اململكة املتحدة 

(.  43-41، الفقرات Perry c. Royaume-Uni ،2003، قضية بريي ضد اململكة املتحدة 62الفقرة 
خبصوص املقاالت الصحفية املتضمنة ملعلومات حول اعتقال ممثل تلفزيوين مرفوقة بصور، ارأتت  
احملكمة أن "التطلع املشروع" ملمثل بضمان احلماية الفعلية حلياته اخلاصة حمدود ألنه قام بنفسه نوعا ما  

ة يف جمموعة من احلوارات )قضية أكسيل  بتسليط الضوء على نفسه عرب كشف تفاصيل حياته اخلاص
ذات طابع شخصي معنية أو مناهج معاجلة   خبصوص طبيعة املعطيات املسجلة، تنطوي معطيات. 13 (. 101، الفقرة 2012، [الغرفة الكربى] Axel Springer AG c. Allemagneسبينجري أ. ج. ضد أملانيا 

ألهنا تكشف معلومات حساسة حول سلوك أو آراء أو مشاعر أشخاص معينني )قضية   معينة على إشكاليات 
مقارنة املعطيات املتأتية من  ، حيث متت 52، الفقرة Uzun c. Allemagne ،2010أوزون ضد أملانيا 

يدخل   (. السمعية البصرية ابملعطيات املستقاة من وسائل املراقبة  اجلغرافية النظام العاملي لتحديد املواقع
ختزين أو نشر معطيات عالية احلميمية أو احلساسية دون موافقة املعين ابألمر، متعلقة مثال بصحته، يف  

، قضية رادو ضد  71، الفقرة Z c. Finlande ،1997د فنلندا ابلضرورة )قضية ز. ض 8نطاق املادة 
، قضية موكويت ضد  27، الفقرة Radu c. la République de Moldova ،2014مجهورية مولدافيا 

(. ينبغي أن يعترب االحتفاظ بعينات خالاي أو  95-93، الفقرات Mockutė c. Lituanie ،2018توانيا لي
صور احلمض اخللوي الصبغي يف حد ذاته انتهاكا للحق يف محاية احلياة اخلاصة، حبكم طبيعة وكمية  

اليت حتتوي عليها، حىت وإن مل يتم يف الواقع استخراج أو استخدام سوى جزء ضئيل  املعلومات الشخصية 
الغرفة  ]منها من لدن السلطات ومل ينجم عن ذلك أي ضرر فوري )قضية س. ماربري ضد اململكة املتحدة 

ال يؤدي كون املعطيات ذات الطابع الشخصي عمومية أو كوهنا متاحة للجمهور العريض إىل احلرمان  . 14 (. 77- 70، الفقرات 2008، [الكربى
)قضيةسااتكوانن ماركينابورسي أوي وسااتميداي أوي ضد فنلندا   8ابلضرورة من محاية املادة 
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Satakunnan Markkinapörssi oy et Satamedia oy c. Finlande [الغرفة الكربى ] ،2017  ،
(. فقد تدخل املعطيات ذات الطابع العمومي يف خانة "احلياة اخلاصة" لشخص إذا مت مجعها  134الفقرة 

-P.G. et J.H. c. Royaumeوختزينها بطريقة منهجية )قضية ب. ج. وج. ه. ضد اململكة املتحدة 
Uni ،2001 وقضية بيك ضد اململكة املتحدة 57فقرة ، ال ،Peck c. Royaume-Uni  ،2003  ،

،  (38الفقرة  ،Perry c. Royaume-Uni ،2003، وقضية بريي ضد اململكة املتحدة 59و 58الفقرتني 
  Rotaru c. Roumanieحىت من دون اللجوء إىل مناهج املراقبة السرية )قضية رواترو ضد رومانيا 

 Antovic، قضية أنتوفيتش ومريكوفيتش ضد اجلبل األسود 44و 43، الفقرتني 2000، [الغرفة الكربى]
et Mirkovic. Monténégro ،2017 من أشكال   يف شكل احلق  8تكرس املادة (. و 45و 44، الفقرتني

سمح لألشخاص ابالعتداد حبقهم يف احلياة اخلاصة عندما  تقرير املصري خبصوص املعلومات، وهو ما ي
يتعلق األمر جبمع أو معاجلة أو نشر معطيات، على الرغم من كوهنا حمايدة ومتاحة مسبقا للعموم، عرب  

)قضية سااتكوانن ماركينابورسي أوي   8أساليب وطرق تنتهك احلقوق املنصوص عليها يف املادة 
  Satakunnan Markkinapörssi oy et Satamedia oy c. Finlandeوسااتميداي أوي ضد فنلندا 

 (. 137، الفقرة 2017،[الغرفة الكربى]
يف معظم القضااي الذي كانت فيها معاجلة معطيات ذات طابع شخصي تستهدف السماح للسلطات  . 15

إبجراء حتقيق ضد صاحبها أو مجع عناصر اإلثبات يف إطار إجراءات قضائية أمام احملاكم الوطنية،  
ياة اخلاصة  وأهنا تؤدي إىل التدخل يف احل 8ارأتت احملكمة أن معاجلة مماثلة تدخل يف نطاق تطبيق املادة 

- 39، الفقرات Perry c. Royaume-Uni ،2003للمعنيني ابألمر )قضية بريي ضد اململكة املتحدة 
، قضية فوكوات بوجيش  52و 51، الفقرتني Uzun c. Allemagne ،2010، قضية أوزون ضد أملانيا 43

، قضية لوبيز ريبالدا وآخرون ضد  59-57، الفقرات Vukota-Bojić c. Suisse ،2016ضد سويسرا 
، كما ميكن  94، الفقرة 2019، [ الغرفة الكربى] López Ribalda et autres c. Espagneإسبانيا 

،  Lupker et autres c. Pays-Bas ن ضد هولندا لعكس من ذلك على قضية لوبكر وآخرياالطالع على ا
صور فوتوغرافية مت تسمليها طواعية للسلطات  ل ، حول استخدام الشرطة، بغرض حتديد املدعني، 1992

،  Friedl c. Autriche ،1994 أو التقطتها الشرطة خالل عمليات توقيف سابقة، وقضية فريدل ضد النمسا 
حول التقاط السلطات لصور فوتوغرافية خالل إحدى املظاهرات من أجل إجراء   ،51و 50الفقرتني 

 . (املتظاهرين بسبب قيامهم مبخالفات لقانون السري حتقيقات الحقة حول 
يف احلسبان، جيب أن تبلغ النتائج املمكن استخالصها من معاجلة معطيات   8. أخريا، حىت يتم أخذ املادة 16

ذات طابع شخصي مستوى معينا من اخلطورة مبا يسبب ضررًا على االستمتاع ابحلق يف احرتام احلياة  
(. يف  88، الفقرة M.L. et W.W. c. Allemagne ،2018اخلاصة )قضية م. ل. وف.ف. ضد أملانيا 

(، رفضت احملكمة حبجة  50)الفقرة  2019)القرار(  Croatie ina c.čVuقضية فيتشينا ضد كرواتيا 
رة فوتوغرافية يف جملة نسائية بعنوان خاطئ، حيث  عدم االختصاص املوضوعي شكاية حول نشر صو 

أطلقت على املعنية ابألمر إسم شخص آخر. حيث اعتربت احملكمة أن مستوى خطورة هذا اخلطأ ضئيل  
 . 8وأن اإلزعاج الناجم عن ذلك حمدود للغاية وغري كايف للحديث عن انتهاك مقتضيات املادة 
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 خاصة من املعطيات  أصناف  .2
حملكمة. كما ينبغي أن  يف نظر احتتاج بعض املعلومات العالية احلميمية أو احلساسية محاية معززة . 17

الذي يزيد من إمكانيات   مناسبة بسبب تطور التكنولوجياحتظى أصناف أخرى من املعطيات بضماانت 
 النفاذ إليها واخرتاقها. 

 "احلساسة" املعطيات صنف  . أ
معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي اليت تكشف األصل   جتوزال  ، 108 االتفاقيةمن  6حسب املادة  .18

العرقي واآلراء السياسية أو املعتقدات الدينية أو أي معتقدات أخرى مثلما هو احلال ابلنسبة للمعطيات ذات  
يوفر الضماانت املناسبة  الداخلي الطابع الشخصي املتعلقة ابلصحة أو احلياة اجلنسية إال إذا كان القانون 

وهذا ينطبق أيضا على املعطيات ذات الطابع الشخصي املتعلقة ابإلداانت اجلنائية. وحتتاج املعطيات  لذلك. 
 ، واليت تعتربها احملكمة "حساسة"، محاية معززة. إحدى هذه اخلاانت اليت تدخل يف  

i.   املعطيات اليت تكشف األصل العرقي أو اإلثن 
جيب اعتبار اهلوية العرقية للشخص عنصرا مهما يف حياته اخلاصة )قضية س. وماربري ضد اململكة  . 19

، قضية سيوبوراتو  66، الفقرة 2008، [الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniاملتحدة 
وينبغي إيالء األمهية للمعطيات اليت من   (. 49، الفقرة Ciubotaru c. Moldova ،2010ضد مولدافيا 

شأهنا، حبكم سرعة االبتكارات يف امليدان اجليين وتكنولوجيات اإلعالم، أن تكشف أصل الشخص أو عرقه  
،  2008، [ الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniتحدة )قضية س. وماربري ضد اململكة امل

(. هذا وتضم عينات وصور احلمض اخللوي الصبغي الكثري من املعلومات احلساسة، وتشكل  71الفقرة 
األفراد واخلروج ابستنتاجات خبصوص األصل العرقي  وسيلة الكتشاف العالقات اجلينية احملتملة بني 

،  Aycaguer c. France ،2017 ، قضية أيكاغري ضد فرنسا77-72، الفقرات الذكر السالفة القضية)
. يف قضية متعلقة بتسجيل األصل العرقي للشخص يف السجالت الرمسية، أقرت احملكمة  (33الفقرة 

الطبيعة احلساسة لتسجيل هذه املعطيات، وخلصت إىل وجود التزام إجيايب من الدولة بضمان حق املعنيني  
 Ciubotaruابألمر بتصحيح التسجيل املذكور على أساس أدلة موضوعية )قضية سيوبواترو ضد مولدافيا 

c. Moldova ،2010 59-52، الفقرات .) 
ii.   ذلك  املعطيات اليت تكشف اآلراء السياسية أو املعتقدات الدينية أو أي معتقدات أخرى، مبا يف

 املعتقدات الفلسفية 
تعترب املعطيات اليت تكشف اآلراء السياسية صنفا "حساسا" من املعطيات ذات الطابع الشخصي،   .20

وترى احملكمة أنه من غري املقبول أن هتمل السلطات الوطنية هذا اجلانب وأن تعاجل هذه املعطيات  
ضرورة متتع هذا   احلسبانالسارية املفعول داخليا، ودون أن أتخذ يف  مةابالعتماد فقط على القواعد العا

،  Catt c. Royaume-Uniالصنف من املعطيات حبماية معززة )قضية كات ضد اململكة املتحدة 
، خبصوص  Catt c. Royaume-Uni ،2019(. يف قضية كات ضد اململكة املتحدة 112، الفقرة 2019

االحتفاظ مبعطيات متعلقة مبتظاهر سلمي يف قاعدة بياانت الشرطة، استندت احملاكم الوطنية على قانون  
وقد خلصت احملكمة إىل وجود انتهاك  عند فحصها ملشروعية التدخل. فقط ل عام محاية املعطيات بشك
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ألن الطبيعة احلساسة للبياانت املعنية كان من املفروض أن تشكل عنصرا حموراي يف القضية   8للمادة 
 (. 112، الفقرة الذكر السالفة القضية أمام احملاكم الداخلية، كما هو الشأن ابلنسبة للمحكمة )

عاجلت احملكمة مسألة احلق يف محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي اليت تكشف املعتقدات الدينية   .21
 Sinan Işık، مبا يف ذلك املعتقدات الفلسفية، يف قضييت سينان إسيك ضد تركيا ىأو أي معتقدات أخر 

c. Turquie ،2010  (، وموكويت ضد ليتوانيا 37)الفقرةMockutė c. Lituanie ،2018   الفقرة(
سلطت احملكمة الضوء على أمهية احلق   هوية املدعني،  بطاقات فيما يتعلق ابإلشارة إىل الدين يف   (.117

يف محاية املعطيات املتعلقة ابملعتقدات الدينية، اليت تعترب من ضمن العناصر األساسية يف هوية املؤمنني  
 Sinan Işıkضد تركيا من االتفاقية )قضية سينان إسيك  9وتصورهم للحياة، وهو ما حتميه املادة 

c. Turquie ،2010 37، الفقرة .) 

iii.   املعطيات اليت تكشف االنتماء النقاب 
تدخل املعطيات ذات الطابع الشخصي اليت تكشف االنتماء النقايب للشخص يف خانة املعطيات   .22

-Catt c. Royaumeاحلساسة كذلك، وحتظى ابلتايل حبماية معززة. يف قضية كات ضد اململكة املتحدة 
Uni ،2019  مت مصاحل الشرطة جبمع معلومات حول مشاركة املدعي يف أنشطة خمتلفة  (، قا112)الفقرة

منظمة من قبل نقاابت، مبا يف ذلك امسه وحضوره واتريخ والدته وعنوانه. كما متت اإلشارة يف بعض  
وقد   (. 10، الفقرة الذكر السالفة  القضية األحيان إىل انتمائه، ومت إرفاق ذلك بصور له خالل املظاهرات )

أشارت احملكمة أن حق الفرد يف االخنراط يف مظاهرات سلمية مكفول وحيظى حبماية خاصة مبوجب  
(.  123، الفقرة الذكر السالفة القضيةكذلك على محاية خاصة للنقاابت ) االتفاقية، اليت تنصمن  11املادة 

يف املقابل، إذا كان مجع الشرطة ملعطيات ذات طابع شخصي متعلقة ابملدعي تدبريا ميكن تربيره، فإن  
لقصوى لالحتفاظ مبعطيات  االحتفاظ هبذه املعطيات ال يليب حاجة ملحة يف غياب أي قواعد حتدد املدة ا

 (. 119-117، الفقرات الذكر السالفة  القضيةمماثلة )
iv.   املعطيات اجلينية والبيوميرتية 
 بتت احملكمة يف عدة قضااي متعلقة أبخذ أو حفظ:  .23

)القرار(،   Van der Velden c. Pays-Basيلدين ضد هولندا ان دير فخالاي )قضية ف عينيات ▪
، قضية س.  2006)القرار(،  Schmidt c. Allemagne، قضية مشيدت ضد أملانيا 2005

،  2008، [الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniوماربري ضد اململكة املتحدة 
  ، قضية كارواان ضد مالطا 2015)القرار(،  Canonne c. Franceسا قضية كانون ضد فرن

Caruana c. Malte  ،)قضية تراخكوفسكي وشيبوفسكي ضد مقدونيا الشمالية 2018)القرار ،  
Trajkovski et Chipovski c. Macédoine du Nord ،2020  قضية بوجليفيتش ضد ،

 ؛ (Boljević c. Serbie ،2020 صربيا
-Van der Velden c. Paysصور احلمض اخللوي الصبغي )قضية فان دير فيلدين ضد هولندا  ▪

Bas  ،)القرار(قضية مشيدت ضد أملانيا 2005 ،Schmidt c. Allemagne  ،)2006)القرار  ،
الغرفة  ] S. et Marper c. Royaume-Uniقضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة 
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، قضية كانون ضد  2009)القرار(،  W. c. Pays-Bas، قضية ف. ضد هولندا 2008، [الكربى
 Aycaguer، قضية أيكاغري ضد فرنسا 2015)القرار(،  Canonne c. Franceفرنسا 

c. France ،2017 قضية ميفسود ضد مالطا ،Mifsud c. Malte ،2019  قضية كوغهارن ،
، قضية تراخكوفسكي  Gaughran c. Royaume-Uni ،2020ضد اململكة املتحدة 

،  Trajkovski et Chipovski c. Macédoine du Nordوشيبوفسكي ضد مقدونيا الشمالية 
 ؛ (Boljević c. Serbie ،2020يفيتش ضد صربيا ، قضية بوجل 2020

 McVeigh, O’Neillبصمات األصابع )قضية ماك فيغ، أونيل وإيفانس ضد اململكة املتحدة  ▪
et Evans c. Royaume-Uni ،1981 قضية كينونني ضد فنلندا ،Kinnunen 

c. Finlande ،1993 قضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة ،S. et Marper 
c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى] ،كازاكوف ضد بلغاراي  -، قضية دمييرتوف2008

Dimitrov-Kazakov c. Bulgarie ،2011قضية م. ك. ضد فرنسا ، M.K. c. France  ،
، قضية  2018)القرار(،  Suprunenko c. Russie، قضية سوبرونينكو ضد روسيا 2013

، قضية ب. ن. ضد  Gaughran c. Royaume-Uni ،2020كوغهارن ضد اململكة املتحدة 
 ؛ (P.N. c. Allemagne ،2020أملانيا 

 ؛ ( P.N. c. Allemagne ،2020قضية ب. ن. ضد أملانيا بصمات الكف ) ▪
،  P.G. et J.H. c. Royaume-Uniعينات صوتية )قضية ب. غ وج. ه. ضد اململكة املتحدة  ▪

، قضية دويرغا  Allan c. Royaume-Uni ،2002، قضية أالن ضد اململكة املتحدة 2001
،  Vetter c. France، قضية فيتري ضد فرنسا Doerga c. Pays-Bas ،2004ضد هولندا 

 (. Wisse c. France ،2005، قضية ويس ضد فرنسا  2005
علم الوراثة وتكنولوجيات اإلعالم، ال   يف ضوء اإليقاع السريع الذي تتواىل به االبتكارات يف جمال  .24

ميكن استبعاد إمكانية أن تتعرض جوانب من احلياة اخلاصة املتصلة ابملعلومات اجلينية يف املستقبل  
 S. etالنتهاكات عرب طرق جديدة، ميكننا توقعها بدقة منذ اآلن )قضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة 

Marper c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى] ،71، الفقرة 2008 .) 
اخلاصة  احلياة خبصوص عينات اخلالاي، يشكل االحتفاظ هبا يف حد ذاته انتهاكا للحق يف احرتام . 25

حىت وإن مل يتم يف الواقع  حبكم طبيعة وكمية املعلومات الشخصية اليت حتتوي عليها،  للمعنيني ابألمر، 
  القضية استخراج أو استخدام سوى جزء ضئيل منها من لدن السلطات ومل ينجم عن ذلك أي ضرر فوري )

  الفقرة  ،2000، [الغرفة الكربى] Amann c. Suisse، قضية أمان ضد سويسرا 73، الفقرة الذكر السالفة
69 .) 
ابلنسبة لصور احلمض اخللوي الصبغي، تؤدي اإلمكانية اليت توفرها الستنتاج األصل العرقي إىل   .26

جعل االحتفاظ هبا أكثر حساسية ومن شأنه أن يشكل انتهاكا للحق يف احلياة اخلاصة، ولذلك تستوجب محاية  
،  [ الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniمعززة )قضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة 

(. حىت وإن جاز اعتبار املعلومات اليت تنطوي عليها صور احلمض اخللوي الصبغي  76، الفقرة 2008
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اد  موضوعية وغري قابلة للدحض، فإن اإلمكانية اليت توفرها الكتشاف العالقات اجلينية احملتملة بني األفر 
، بغض النظر عن  اخلاصة  احلياةكافية لوحدها لإلقرار إبن االحتفاظ هبا يشكل انتهاكا للحق يف احرتام 

، قضية  75، الفقرة الذكر السالفة  القضية الضماانت اليت حتيط هبا واحتمال وقوع ضرر يف حالة معينة )
(. وال يُغري كون املعلومات  69، الفقرة 2000، [الغرفة الكربى ] Amann c. Suisseأمان ضد سويسرا 

د حمدود من  غري قابلة للقراءة إال مبساعدة املعلوميات ألهنا مشفرة، وأنه ال ميكن أن يقوم بتأويلها سوى عد
 S. et Marperاألشخاص، أي شيء يف هذا الباب )قضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة 

c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى] ،75و 74، الفقرتني 2008 .) 
فيما خيص بصمات األصابع، ال جيوز اعتبار االحتفاظ هبا دون موافقة املعين ابألمر إجراًء حمايدا   .27

أو عاداًي حبكم أهنا حتتوي موضوعيا على معلومات فريدة عن الشخص املعين وتسمح بتحديد هويته بدقة  
(. لئن كان االحتفاظ ببصمات أصابع شخص معرف  84، الفقرة الذكر السالفة القضيةيف عدد من احليثيات )

أو قابل للتعريف يف سجالت السلطات الوطنية أقل أتثريا على احلياة اخلاصة، مقارنة ابالحتفاظ بعينات  
قد ينطوي على هواجس   ه(، إال أن 69، الفقرة الذكر السالفة القضيةاخلالاي وصور احلمض اخللوي الصبغي )

مهمة خبصوص احرتام احلياة اخلاصة على الرغم من طابع هذه املعطيات املوضوعي وغري القابل  
اليت شكلت حتوال يف االجتهادات القضائية مقارنة بقرار اللجنة   ،85، الفقرة الذكر السالفة القضية للدحض )

 . (Kinnunen c. Finlande ،1996يف قضية كينون ضد فنلندا 
إن أتثري االحتفاظ بعينات خالاي أو صور احلمض اخللوي الصبغي أكرب على احلياة اخلاصة من أتثري   .28

-S. et Marper c. Royaumeاالحتفاظ ببصمات األصابع )قضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة 
Uni [الغرفة الكربى] ،لئن كان من الضروري التمييز بني بصمات األصابع، من  و (. 86، الفقرة 2008

جهة، والعينات والصور، من جهة أخرى، فيما خيص أخذها واستخدامها وختزينها، عندما يتعلق األمر  
ابلبت إن كان التدخل مربرا أو ال، إال أن االحتفاظ ببصمات األصابع يشكل يف حد ذاته انتهاكا للحق يف  

 م احلياة اخلاصة.  احرتا
يف حيثيات معينة، والسيما يف إطار إجراءات إثبات األبوة، جيوز للسلطات إجبار شخص على تسليم   .29

اليت تنطوي  عينة جينية، شريطة احرتام حقوق الدفاع وأن يتم احلرص على ضمان التوازن بني املصاحل 
ال متنع املادة  و (. 78و 77، الفقرتني Mifsud c. Malte ،2019القضية )قضية ميفسود ضد مالطا  عليها

من اللجوء إىل التدخل الطيب رغم عدم موافقة املشتبه به، أو عدم موافقة شاهد، من أجل احلصول على   8
ك يف املادة  ، مبا يف ذلمع سيادة القانون والعدالة الطبيعية  ض ال تتعار  أدلة، على اعتبار أن هذه املناهج

(. وال يعترب النظام القانوين الذي ال ينص على استعمال وسائل  71، الفقرة الذكر السالفة  القضية ) املدنية 
إكراه يف حق أب يرفض اخلضوع لفحص احلمض اخللوي الصبغي يف حد ذاته متعارضا مع الواجبات  

، خصوصا إذا تضمن هذا النظام وسائل أخرى تستطيع عربها سلطة مستقلة البت  8النامجة عن املادة 
  55، الفقرتني Mikulić c. Croatie ،2002إثبات األبوة )قضية ميكولتش ضد كرواتيا بسرعة يف مسألة 

 (. 64و
v.  تعلقة ابلصحة أو ابحلياة اجلنسية أو ابمليول اجلنسي املعطيات  امل 

  املولودة تشكل املعلومات املتعلقة بصحة الفرد عنصرا مهما يف حياته الشخصية )قضية إيفون شاف  .30
، قضية ل.ل.  75، الفقرة Yvonne Chave née Jullien c. France ،1991ابسم جوليان ضد فرنسا 
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، قضية  Radu c. Moldavie ،2014، قضية رادو ضد مولدافيا L.L. c. France ،2006ضد فرنسا 
 Konovalova، قضية كونوفالوفا ضد روسيا 56، الفقرة L.H. c. Lettonie ،2014ل. ه. ضد ليتوانيا 

c. Russie ،2014 قضية ي. ي. ضد روسيا 41و 27، الفقرتني ،Y.Y. c. Russie ،2016  قضية ،
 Frâncu *، قضية فرانكو ضد رومانيا Surikov c. Ukraine ،2017سوريكوف ضد أوكرانيا 

c. Roumanie ،2020 ويعد احرتام الطابع السري هلذه املعلومات أمرا أساسيا، ليس من    (.52، الفقرة
بل من أجل احلفاظ على ثقتهم يف األطقم الطبية واملصاحل الصحية   أجل محاية احلياة اخلاصة للمرضى فقط، 

بشكل عام. وتسمو هذه االعتبارات على وجه اخلصوص عندما يتعلق األمر حبماية سرية املعلومات  
، الفقرة  Z c. Finlande ،1997)قضية ز. ضد فنلندا  صابة بفريوس نقص املناعة البشريةاملتعلقة ابإل 

، قضية أرمونييين ضد ليتوانيا  64، الفقرة Kiyutin c. Russie ،2011، قضية كيوتني ضد روسيا 96
Armonienė c. Lituanie ،2008 قضية بريوك ضد ليتوانيا ،Biriuk c. Lituanie ،2008  الفقرة ،

 .C.C، قضية س. س. ضد إسبانيا 38، الفقرة I. c. Finlande ،2008، قضية إ. ضد فنلندا 39
c. Espagne ،2009 قضية ي. ضد تركيا 33، الفقرة ،Y. c. Turquie  ،)64، الفقرة 2015)القرار  ،

  6و 5، الفقرات P.T. c. République de Moldova ،2020قضية ب. ت. ضد مجهورية مولدافيا 
عين ابألمر  م ية على احلياة اخلاصة واألسرية لل(. وميكن أن يكون لنشر معلومات مماثلة نتائج كارث26و

 Zوعلى وضعيته االجتماعية واملهنية، عرب تعريضه للعار وخطر اإلقصاء )قضية ز. ضد فنلندا 
c. Finlande ،1997 قضية س. س. ضد إسبانيا 96، الفقرة ،C.C. c. Espagne ،2009 33، الفقرة  ،

، قضية أفيلكينا وآخرون ضد  128، الفقرة P. et S. c. Pologne ،2012قضية ب. وس. ضد بولندا 
  Y. c. Turquie، قضية ي. ضد تركيا 45، الفقرة Avilkina et autres c. Russie ،2013روسيا 

 (. 65، الفقرة 2015)القرار(، 
تؤثر املصلحة الكامنة وراء محاية سرية هذا النوع من املعلومات بشكل كبري عندما يتعلق األمر   .31

  8بتحديد هل كان التدخل متناسبا مع اهلدف املشروع املنشود، علما أن تدخال مماثال ال ينسجم مع املادة 
  Z c. Finlandeنلندا،  إال إذا كان يهدف إىل الدفاع عن جانب مهم من املصلحة العامة )قضية ز. ضد ف

حبكم الطابع الشديد احلميمية واحلساسية للمعلومات املتعلقة ابإلصابة بفريوس نقص    (.96، الفقرة 1997
دون موافقة املعين   املناعة البشرية، يستدعي أي إجراء تتخذه دولة من أجل اإلكراه على تبليغها أو نشرها،

 (. 96، الفقرة الذكر السالفة القضيةابألمر، فحصا صارما من قبل احملكمة )
)الفقرتني   Z c. Finlande ،1997مثال يف قضية ز. ضد فنلندا،  8أقرت احملكمة وجود انتهاك للمادة  .32

(، وذلك بسبب نشر هوية امرأة وإصابتها بفريوس نقص املناعة البشرية يف حكم صادر يف  114و 113
،  L.L. c. Franceضد زوجها وتعميمه على الصحافة، ويف قضية ل. ل. ضد فرنسا إطار متابعة جنائية 

(، بسبب تضمن حكم طالق ملقطع من وثيقة طبية شخصية، ويف قضية إ. ضد  48-32)الفقرات  2006
ذ غري املسموح به  (، بسبب احلماية غري الكافية من النفا49-35)الفقرات  I. c. Finlande ،2008فنلندا 

 .C.Cضة مصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، وقضية س. س. ضد إسبانيا ير للملف الطيب مل
c. Espagne ،2009  (، بسبب نشر هوية املدعي يف احلكم املتعلق إبصابته بفريوس  41-26)الفقرات

(،  137-128)الفقرات  P. et S. c. Pologne ،2012نقص املناعة البشرية، وقضية ب. وس. ضد بولندا 
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بسبب كشف مستشفى عمومي ملعلومات حول قاصر حامل كانت ترغب يف اإلجهاض بعد تعرضها  
بسبب   (، 50-39)الفقرات  Konovalova c. Russie ،2014لالغتصاب، وقضية كونوفالوفا ضد روسيا 

 .P.Tعملية توليد حبضور طلبة طب دون موافقة املعنية ابألمر، وقضية ب. ت. ضد مجهورية مولدافيا 
c. République de Moldova ،2020  (، بسبب احتواء شهادة طبية ينبغي اإلدالء  33-24)الفقرات

 Frâncu * هبا يف أوضاع خمتلفة على معطيات طبية حساسة غري ضرورية، وقضية فرانكو ضد رومانيا
c. Roumanie ،2020  قضية فساد ضد عمدة،  (، بسبب رفض أن تكون اجللسات مغلقة يف 52)الفقرة

 والسيما جلسة فحص طلب إطالق السراح ألسباب صحية. 
تعترب املعلومات املتعلقة ابلصحة العقلية للفرد معطيات ذات طبيعة عالية احلساسية )قضية موكويت  . 33

، حول كشف معطيات بشأن الصحة العقلية ألحد  94، الفقرة Mockutė c. Lituanie ،2018ضد ليتوانيا 
  Malanicheva c. Russie ، وقضية ماالنيشيفا ضد روسيااملرضى من قبل مستشفى لألمراض العقلية

، بشأن االحتفاظ يف سجل أحد املستشفيات مبعطيات حول العالج  18-15و 13، الفقرات 2016)القرار(، 
من شأهنا املساعدة على حتديد اهلوية اجلنسية  اليت اإللزامي للمدعني(. وينطبق األمر ذاته على املعلومات 

،  Dudgeon c. Royaume-Uni ،1981وكشف امليول اجلنسي )قضية دودغيون ضد اململكة املتحدة 
( واحلياة اجلنسية للشخص، على غرار املعطيات املتعلقة ابإلجهاض اليت نقلتها هيئة عمومية  41الفقرة 

، الفقرتني  M.S. c. Suède ،1997إىل هيئة أخرى دون موافقة املعنية ابألمر )قضية م. س. ضد السويد 
(. وينبغي أن تتضمن التشريعات الوطنية ضماانت مناسبة ملنع تبليغ هذه املعلومات أو كشفها  42و 41

،  Z c. Finlande)قضية ز. ضد فنلندا  8بطريقة تتعارض مع الضماانت املنصوص عليها يف املادة 
 (. 95، الفقرة 1997

vi.   املعطيات املتعلقة ابإلداانت اجلنائية واملخالفات 
تعترب املعطيات املتعلقة ابملخالفات واإلجراءات اجلنائية واإلداانت أو التدابري األمنية املتصلة هبا   .34

)م. م. ضد اململكة   108 االتفاقيةمن  6صنفا من املعطيات اليت جيب أن حتظى حبماية معززة وفقا للمادة 
(. وتنطوي معاجلة املعطيات ذات الطابع  188، الفقرة M.M. c. Royaume-Uni ،2012املتحدة 

،  Brunet c. France ،2014 الشخصي لفرد كان موضوع إجراءات مت حفظها )قضية برونيت ضد فرنسا
،  M.M. c. Royaume-Uni (، أو صدر يف حقه إنذار )م.م. ضد اململكة املتحدة40و 38الفقرات 

،  Gardel c. France ،2009 ( أو أدين جنائيا )قضية غارديل ضد فرنسا190-188، الفقرات 2012
)القرار(،   Peruzzo et Martens c. Allemagne ملانيا ، قضية بريوزو ومارتينس ضد أ58الفقرة 
 Trajkovski et Chipovskiقضية تراخكوفسكي وشيبوفسكي ضد مقدونيا الشمالية  ، 44، الفقرة 2013

c. Macédoine du Nord ،2020 أو مت إخضاعه لتدابري أمنية ذات صلة على غرار الوضع   (46، الفقرة
،  2018)القرار(،  Suprunenko c. Russieحتت احلراسة النظرية )قضية سوبرونينكو ضد روسيا 

 ق يف احرتام احلياة اخلاصة للمعنيني ابملعطيات. (، على تدخل يف احل 61الفقرة 

معلومات عامة إىل حد ما، إال أن  حسب احملكمة، لئن كانت املعطيات الواردة يف السجل العديل  .35
ختزينها بشكل منهجي يف سجالت مركزية يعين أن ابإلمكان كشفها الحقا، أي عندما ينسى اجلميع على ما  
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يبدو احلادث ابستثناء املعين ابألمر. مبرور الوقت، يصري اإلنذار أو اإلدانة جزء ال يتجزء من احلياة  
،  M.M. c. Royaume-Uni ،2012ضد اململكة املتحدة  اخلاصة للشخص اليت جيب احرتامها )م.م. 

(. وينطبق هذا األمر بشكل أكرب عندما تتعلق املعطيات ابملاضي البعيد للشخص )قضية ب.  188الفقرة 
 Catt، قضية كات ضد اململكة املتحدة 57، الفقرة B.B. c. France ،2009ب. ضد فرنسا 

c. Royaume-Uni ،2019 قضية م. ل. وف.ف. ضد أملانيا 93، الفقرة ،M.L. et W.W. 
c. Allemagne ،2018 100-98، الفقرات .) 

ه يف  ميكن أن يؤدي إجراء يقتضي االحتفاظ مبعطيات هوية شخص ما وبصمات أصابعه وصور  .36
- سجالت الشرطة إىل نتائج خطرية عليه، وقد تصري حياته اليومية بسبب ذلك أصعب )قضية دمييرتوف

(. يف  30و 13و 10و  8، الفقرات Dimitrov-Kazakov c. Bulgarie ،2011كازادوف ضد بلغاراي 
منحرف" يف سجالت الشرطة، بعد استنطاقه يف قضية اغتصاب واحلفاظ  بتسجيل شخص  كـ"قة قضية متعل 

بعد أن الحظت تعرض   8على هذه اإلشارة دون توجيه أي اهتام له، قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة 
الشخص املعين ابملعطيات، بسبب اإلشارة املذكورة ابلضبط، لعدة عمليات مراقبة لدى الشرطة بسبب  

 (. 30و 13و 10، الفقرات الذكر السالفة  القضية كاايت اغتصاب أو اختفاء فتيات )ش

 أصناف املعطيات األخرى  . ب
جيب إخضاع أصناف أخرى من املعطيات ذات الطابع   . إىل جانب أصناف املعطيات "احلساسة"، 37

الشخصي لضماانت، والسيما بسبب التطور املتزايد لتقنيات املراقبة وقدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصال  
 على جعل احلياة اليومية للمعنيني ابلبياانت املذكورة أصعب. 

i.   معطيات حول العمل 
يف   معطيات خاصة بشخص معرف أو قابل للتعريف متعلقة مبهنته واالحتفاظ هبا تدخالختزين  . يعترب 38

)قضية خليلي ضد سويسرا   8احلق يف احرتام احلياة اخلاصة للمعين ابألمر، احملمي مبوجب املادة 
Khelili c. Suisse ،2011 قضية سورو ضد إستونيا 56، الفقرة ،Sõro c. Estonie  ،2015  ،

معها واالحتفاظ هبا يف سجالهتا يف  (. حبكم خضوع املعلومات اليت تقوم السلطات جب56و 49الفقرتني 
الوقت الراهن ملعاجلة آلية تسهل بشكل كبري النفاذ إليها ونشرها، فقد تكون لتدابري مماثلة نتائج خطرية، من  
شأهنا اإلساءة إىل مسعة أشخاص أو جعل حياهتم اليومية أصعب. وقد قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة  

  (، حيث مت تسجيل أن املعنية ابألمر 64)الفقرة  Khelili c. Suisse ،2011يف قضية خليلي ضد سويسرا  8
"خياطة" يف السجالت املعلوماتية،   ــقبل تصحيح هذا األمر وتغيري العبارة ب "عاهرة" يف سجالت الشرطة، 

(، اليت اضطر فيها املدعي إىل التخلي عن  63)الفقرة  Sõro c. Estonie ،2015وقضية سورو ضد إستونيا 
 عمله بعد كشف معطيات حول اشتغاله كسائق يف املصاحل األمنية القدمية. 

ii.  ت مالية معطيا 
. تعد املعلومات املستقاة من الواثئق املصرفية معطيات ذات طابع شخصي، سواء تعلق األمر مبعلومات  39

حساسة ذات طبيعة خاصة أو معلومات حول األنشطة املهنية للمعين ابألمر )قضية م. ن. وآخرون ضد  
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، قضية ج. س. بز ضد سويسرا  51، الفقرة M.N. et autres c. Saint-Marin  ،2015سان مارينو 
G.S.B. c. Suisse ،2015 ويعترب نسخ السلطات للمعلومات املصرفية مث االحتفاظ هبا  51، الفقرة .)

ه )م. ن. وآخرون ضد سان  تدخال يف ممارسة املعين ابألمر حلقه يف احرتام حياته اخلاصة ومراسالت 
 (. 55، الفقرة M.N. et autres c. Saint-Marin ،2015مارينو 

عاجلت احملكمة مسألة مجع املعطيات املالية ومعاجلتها وكشفها يف: قضية حتقيق جنائي )م. ن.   .40
(،  55-53و 9-7، الفقرات M.N. et autres c. Saint-Marin ،2015وآخرون ضد سان مارينو 

  ابملصلحة ملعطيات مالية من أجل فتح نقاش حول قضااي ذات صلة  وقضية نشر الصحافة على نطاق واسع 
 Satakunnan Markkinapörssiالعام )قضية سااتكوانن ماركينابورسي أو وسااتميداي أوي ضد فنلندا 

Oy et Satamedia Oy c. Finlande [الغرفة الكربى] ،وقضية إجبار  173-172، الفقرات 2017 ،)
حمامي على كشف معطيات خاضعة للسر املهين عرب التعبري عن شكوكه حول أنشطة زابئنه غري  

(  92و 91، الفقرتني Michaud c. France ،2012املشروعة لغسل األموال )قضية ميشو ضد فرنسا 
وأخريا قضية نقل معطيات مالية إىل سلطات دولة أخرى غري عضو يف االتفاقية )قضية غ.س.ب. ضد  

 (. 50، الفقرة G.S.B. c. Suisse ،2015سويسرا  
إن وجود مصلحة عامة تقتضي توفري كميات كبرية من املعطيات اجلبائية وكون مجع هذه املعطيات  . 41

مصلحة عامة يف نشر معطيات مماثلة بشكل شامل،  أن مثة أمر مرخص به ال يعين ابلضرورة أو تلقائيا 
كما هي ودون أي إضافة حتليلية )قضية سااتكوانن ماركينابورسي أو وسااتميداي أوي ضد فنلندا  

Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [ربىالغرفة الك] ،2017  ،
 (. 198و 178و 172الفقرات 

رغم أن اهلامش التقديري املرتوك للدولة يف اجملال اجلبائي واسع عندما يتعلق األمر حبماية معطيات   .42
مالية حبثة، ال تتضمن معطيات محيمية أو ذات صلة وثيقة هبوية املعنيني ابألمر )قضية غ.س.ب. ضد  

تدخل االعتبارات ذات الصلة ابحلياة اخلاصة يف   (، 93، الفقرة G.S.B. c. Suisse ،2015سويسرا 
احلسبان يف احلاالت اليت يتم فيها مجع املعطيات ذات الطبيعة اجلبائية اخلاصة بشخص معني أو عندما يتم  

جاوز ما كان من املعقول أن ينتظره املعنيون لألمر )قضية م. ن. وآخرون  نشرها بطريقة أو على نطاق يت
، قضية سااتكوانن ماركينابورسي أو وسااتميداي أوي ضد فنلندا  53و 52، الفقرتني 2015ضد سان مارينو، 

Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [الغرفة الكربى] ،2017  ،
 (. 136الفقرة 

iii.    معطيات متعلقة ابالتصاالت 
ال تشمل  حيث . إن املعطيات املتعلقة ابالتصاالت معلومات يتم مجعها لدى مقدمي اخلدمات اهلاتفية، 43

مضمون االتصاالت، بل توارخيها وأوقاهتا ومددها، انهيك عن الشخص أو األشخاص املتصل هبم )قضية  
، قضية كوبالند  84و 83، الفقرتني Malone c. Royaume-Uni ،1984مالون ضد اململكة املتحدة 

(. يشكل "تعقب" هاتف شخص  43، الفقرة Copland c. Royaume-Uni ،2007ضد اململكة املتحدة 
معني يف إطار حتقيقات جنائية عرب استعمال آلية )عداد إضافة إىل آلة طباعة( تقوم بتسجيل األرقام اهلاتفية  
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املتصلة جبهاز هاتف معني، انهيك توقيت ومدة كل اتصال، دون مراقبة أو اعرتاض املكاملات، تدخال يف  
،  Malone c. Royaume-Uni ،1984ابألمر )قضية مالون ضد اململكة املتحدة احلياة اخلاصة للمعين 

ريقة، والسيما األرقام  هذه الطاملتحصل عليها بـوميكن أن يتعارض استغالل العناصر  (. 84و 83الفقرتني 
، على اعتبار أن هذه العناصر جزء ال يتجزء من املكاملات  8اهلاتفية املتصل هبا، مع مقتضيات املادة 
، قضية  84، الفقرة Malone c. Royaume-Uni ،1984اهلاتفية )قضية مالون ضد اململكة املتحدة 

(. حسب احملكمة،  43، الفقرة Copland c. Royaume-Uni ،2007كوبالند ضد اململكة املتحدة 
)قضية مالون ضد   8كفول مبوجب املادة يشكل كشف هذه العناصر دون موافقة املنخرط انتهاكا للحق امل

 (. 84، الفقرة Malone c. Royaume-Uni ،1984اململكة املتحدة 
إذا قامت به مثال شركة اتصاالت   8إن "تعقب" املكاملات، الذي ال يشكل يف حد ذاته انتهاكا للمادة  .44

 Maloneألغراض الفوترة، خمتلف بطبيعته عن اعرتاض االتصاالت )قضية مالون ضد اململكة املتحدة 
c. Royaume-Uni ،1984 قضية ب. غ. وج. ه. ضد اململكة املتحدة 84و 83، الفقرتني ،P.G. et 

J.H. c. Royaume-Uni ،2001 شركة اتصاالت   (. ال يتعارض الطلب القضائي املوجه إىل 42، الفقرة
  جبمع معطيات املكاملات املستقبلة واملوجهة عرب خمتلف خطوط اهلواتف احملمولة ألحد األشخاص 

على اعتبار أن اإلجراء مباح مبوجب قانون   8وحتديد "أماكن" تواجدها من أجل تتبع تنقالته الحقا مع املادة 
، الفقرات  Ben Faiza c. France ،2018يشمل ضماانت كافية ضد التعسف )قضية بن فايزة ضد فرنسا 

يف قضية خضعت فيها طلبات مماثلة   8(. وقد خلصت احملكمة إىل عدم وجود انتهاك للمادة 69و 59و 56
قاضي النيابة العامة، حتت طائلة البطالن، وكانت موضوع مراقبة قضائية، وكان  لرتخيص مسبق من 

 (. 73و 79، الفقرتني الذكر السالفة القضية ابإلمكان استبعاد العناصر املستقاة منها يف حالة عدم قانونيتها )
ال ينبغي اعتبار املعطيات الشخصية ملستعملي بطاقات اهلاتف احملمول املدفوعة مسبقا، على غرار    .45

أمساء الزابئن وعناوينهم وأرقامهم اهلاتفية، اليت تقوم شركات االتصاالت جبمعها، "ضئيلة األمهية" )قضية  
(. ويعترب جمرد االحتفاظ مبعطيات  95-92، الفقرات Breyer c. Allemagne ،2020بريري ضد أملانيا 

مماثلة خاصة ابلزابئن من قبل شركات االتصاالت تدخال يف احلق يف محاية احلياة اخلاصة للمعنيني ابألمر،  
دخل مماثل طبيعة  تل (. غري أن 92، الفقرة الذكر السالفة القضية الحقا ) أو ال  بغض النظر عن استخدامها 

 جملس أورواب هبامش تقديري  (، وتتمتع الدول األعضاء يف 95، الفقرة الذكر السالفة القضية حمدودة نسيبا )
(. إن وجود مراقبة على  90، الفقرة الذكر السالفة القضية مهم بسبب غياب إمجاع أورويب يف هذا الشأن )

لب هبا،  االيت تطيد هيئة مستقلة وخمتصة يف فحص هل من املقبول نقل املعطيات املعنية إىل السلطات 
عندما تقف على أسباب لذلك، وتوفر إجراء للطعن لدى هيئة إدارية مفتوح ألي شخص يعتقد أنه موضوع  
استخراج معطيات أو طلب معلومات، يؤداين إىل جعل غياب التبليغ خبصوص إجراء استخراج املعطيات  

ابألنرتنيت، تشمل معطيات االتصاالت املعطيات اليت تسمح بتحديد املستخدم، على   يف حالة االتصال  .46 (.107-103، الفقرات  الذكر السالفة القضية ) 8أمرا غري متعارض مع املادة 
غرار عنوان بروتوكول األنرتنيت اخلاصة به وعنوان بريده اإللكرتوين واملرسل إليه/إليهم واملعطيات  

ها )قضية  املتعلقة ابلتجهيزات املعلوماتية املستخدمة واخلدمات اإلضافية املطلوبة أو املستعلمة ومقدمي
املعلومات  تدخل حملكمة، حسب ا (.96، الفقرة Benedik c. Slovénie ،2018بينيديك ضد سلوفينيا 

يف خانة  اخلاصة مبنخرط وذات الصلة بعنوان بورتوكول أنرتنيت دينامي معني وخمصص يف وقت حمدد 
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ال جيوز إذن إاتحتها للجمهور العريض، وال جيب ابلتايل أن تكون من املمكن  و املعطيات الشخصية. 
ليدي أو قاعدة بياانت عامة تشمل  املقارنة بينها وبني املعلومات اليت جندها يف دليل األرقام اهلاتفية التق

 (. 108، الفقرة الذكر السالفة القضيةأرقام تسجيل العرابت )
  ميكن أن تكون األرجحية املخولة لضمان سرية معطيات االتصاالت، يف ظروف معينة، متناقضة   .47

إذا كان من شأهنا عرقلة فعالية حتقيقات جنائية الغاية منها حتديد مرتكب جرمية عرب األنرتنيت   8مع املادة 
الضماانت  (. وينبغي أن تصري 49، الفقرة K.U. c. Finlande  ،2008ومعاقبته )قضية ك. أ. ضد فنلندا 

ية أمام  والرامية إىل محاية محيمتهم الغ  املخولة ملستخدمي وسائل االتصاالت وخدمات األنرتنيت
مستلزمات قانونية أخرى، على غرار حفظ النظام والوقاية من اجلرائم اجلنائية أو محاية حقوق اآلخرين  

 ( 49، الفقرة الذكر السالفة  القضية وحرايهتم )
iv.   عينات مقاطع صوتية 
هتدف عملية "تسجيل الصوت" إىل التقاط كالم شخص معني عرب نظام للمراقبة السمعية خمبئ يف    .48

( أو عام )قضية ب. غ. وج. ه. ضد اململكة  20و 10، الفقرتني 2005مكان خاص )قضية فيتري ضد فرنسا، 
، قضية أالن ضد اململكة املتحدة  63و 38، الفقرتني P.G. et J.H. c. Royaume-Uni ،2001املتحدة 

Allan c. Royaume-Uni ،2002 قضية دويرغا ضد هولندا 35، الفقرة ،Doerga c. Pays-Bas  ،
 (. 29، الفقرة Wisse c. France ،2005، قضية وايس ضد فرنسا 43، الفقرة 2004

من شأنه   ي . يشكل التسجيل السري لصوت شخص على دعامة دائمة، بغرض إخضاعه ملسلسل حتليل49
مباشرة حتديد هوية املعين ابألمر مبساعدة معطيات شخصية أخرى، معاجلة ملعطيات شخصية، وينطوي  

  ياته اخلاصة )قضية ب. غ. وج. ه. ضد اململكة املتحدة حلق املعين ابملعطيات يف احرتام ح على انتهاك 
P.G. et J.H. c. Royaume-Uni ،2001 يف غياب إطار تشريعي منظم  60و 59، الفقرتني .)

الستخدام آالت التسجيل اليت ختفيها أجهزة الشرطة يف مقراهتا أو يف مكان خاص، خلصت احملكمة إىل  
 (. 63و 38، الفقرتني الذكر السالفة القضية ) 8وجود انتهاك للمادة 

يعد التنصت على احملاداثت عرب تركيب ميكروفوانت، على غرار اعرتاض املكاملات اهلاتفية، انتهاكا   .50
،  Vetter c. France ،2005خطريا الحرتام احلياة اخلاص للمعين ابملعطيات )قضية فيتري ضد فرنسا 

(. لذلك جيب أن يكون هذا النوع من اإلجراءات خاضعا "لقانون" دقيق. ويف هذا اجملال أيضا،  26الفقرة 
والسيما أن األساليب الفنية املستخدمة يف تطور  يكون وجود قواعد واضحة ومفصلة أمرا ال حميد عنه، 

(. حسب احملكمة، ينبغي أن مينح "القانون" للمتقاضني "ضماانت  26، الفقرة الذكر السالفة  القضيةمستمر )
  القضية الة التنصت على املكاملات اهلاتفية )مناسبة" ضد االنتهاكات احملتملة والشبيهة بتلك القائمة يف ح

(. ينبغي على هذا النحو وعلى وجه اخلصوص حتديد أصناف األشخاص الذين من  26، الفقرة الذكر السالفة
ون القاضي ملزما بتحديد مدة معينة  شأهنم اخلضوع إلجراء مماثل وطبيعة اجلرائم املعنية هبا. وجيب أن يك

هذا اإلجراء. ويتعني أيضا حتديد شروط حترير احملاضر الرتكيبية املتضمنة للمحاداثت "اليت يتم   لتنفيذ
التنصت عليها" واالحتياطات الواجبة لنقل التسجيالت املنجزة سليمة وكاملة، لغرض مراقبتها احملتلمة من  

األشرطة املذكورة والتخلص منها،   ليت ميكن أو جيب القيام فيها مبحوف اقبل القاضي والدفاع، وكذا الظرو 
اليت حتيل على معايري   26، الفقرة الذكر السالفة القضية خصوصا بعد سقوط الدعوى أو إطالق السراح )

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-182455
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90015
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90015
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-64224
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65273
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61747
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-71735
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-64224
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-64224
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69188
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69188
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69188
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69188
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69188
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69188
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69188
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69188
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69188


 املعطيات محاية  –القضائية املتعلقة ابالتفاقية دليل حول االجتهادات 

 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   25/127

،  Kruslin c. France ،1990ضية كروسلني ضد فرنسا اعرتاض االتصاالت الواردة احلكم اخلاص بق
 (. 35الفقرة 

جبة يف ظل سيادة  اعندما يتم القيام بتسجيل صوت شخص دون احرتام احلد األدىن من احلماية الو  .51
 Wisse)قضية ويس ضد فرنسا  8القانون يف جمتمع دميوقراطي، يعترب هذا األمر انتهاكا للمادة 

c. France ،2005 بشأن تسجيل واستخدام مقاطع حماداثت بني املدعني وأقارهبم يف منطقة   34، الفقرة
،  36، الفقرة Allan c. Royaume-Uni ،2002رة أبحد السجون، قضية أالن ضد اململكة املتحدة الزاي

  يف زنزانة أحد السجناء(.   جهاز تنصتبشأن تركيب نظام 

v.  اجلغرافية  عطيات متعلقة ابلنظام العاملي لتحديد املواقع م 
تحديد مكان تواجد شخص معني  ب اجلغرافية املعطيات املستقاة من النظام العاملي لتحديد املواقع تسمح .52

،  Uzun c. Allemagne ،2010ومعرفة تنقالته، وهي معطيات شخصية )قضية أوزون ضد أملانيا 
اة  (. ويعد استخدام معطيات مماثلة ومعاجلتها تدخال يف ممارسة احلق يف احرتام احلي52و 51الفقرتني 

(. وينبغي التمييز بني املراقبة عرب  52و 51، الفقرتني الذكر السالفة  القضية اخلاصة للمعنيني ابملعطيات )
ومناهج املراقبة األخرى عرب وسائل بصرية أو مسعية، حيث  اجلغرافية النظام العاملي لتحديد املواقع 

كمية أكرب  احلياة اخلاصة أكرب، ألهنا تكشف عن  ون عموما احتمال انتهاك هذه األخرية للحق يف احرتام يك
 (. 52، الفقرتني الذكر السالفة القضيةاملعلومات حول سلوك الشخص املعين وآرائه وأحاسيسه )من 
فيما يتعلق بتدخل أقل أمهية يف احلياة اخلاصة للمعين ابملعطيات مقارنة ابعرتاض املكاملات اهلاتفية،   .53

ال تطبق املعايري الصارمة نسبيا املعتمدة واملطبقة يف السياق اخلاص ملراقبة االتصاالت بنفس الطريقة  
، الفقرتني  الذكر السالفة القضية) اجلغرافية املي لتحديد املواقععلى مراقبة تنقالت شخص عرب النظام الع

(. من أجل معرفة هل استفاد الشخص املعين إبجراءات حتديد املكان اجلغرايف عرب النظام العاملي  66
من أي تدخل تعسفي يف ممارسة احلقوق املكفولة مبوجب   لتحديد املواقع يف قضية معينة من محاية مالئمة 

، يتعني على احملكمة اتباع املبادئ األكثر عمومية عندما تفحص مسألة إمكانية التنبؤ ابلقانون  8املادة 
وال يكون احلصول على أمر من هيئة   (. 63يف الفقرة  واملراجع املذكورة 66، الفقرة الذكر السالفة القضية)

مستقلة دائما ضروري، وتكفي املراقبة القضائية الالحقة على إجراء تعقب شخص عرب النظام العاملي  
 (. 72، الفقرتني الذكر السالفة القضيةالتعسف )من لضمان محاية كافية    اجلغرافية لتحديد املواقع

اعتربت احملكمة أن تركيب نظام لتعقب عربة شخص يف إطار حتقيق جنائي حول االجتار ابملخدرات   .54
انون الداخلي، املكتوب وغري املكتوب، بوضوح نطاق  يف قضية مل حيدد فيها الق 8أمر متعارض مع املادة 

 Ben Faizaوأمناط ممارسة السلطة التقديرية املرتوكة للسلطات يف هذا اجملال )قضىي فايزة ضد فرنسا 
c. France ،2018 61-58، الفقرات .) 

. على النقيض من ذلك، يف قضية أخرى متعلقة مبعطيات شخصية ألحد األفراد مت مجعها عرب حتديد  55
املكان اجلغرايف ومت استخدامها يف إطار إجراء جنائي ضد املعين ابألمر، قضت احملكمة بعدم وجود  

(. وشكل  74-60، الفقرات Uzun c. Allemagne ،2010)قضية أوزون ضد أملانيا  8انتهاك للمادة 
، انهيك عن إمكانية  اجلغرافية وجود رقابة قضائية الحقة على املراقبة عرب النظام العاملي لتحديد املواقع 

ها عرب املراقبة غري القانونية، ضماانت مهمة من شأهنا ثين سلطات  استبعاد عناصر اإلثبات املتحصل علي
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كما أخذت عناصر أخرى   (.72، الفقرة الذكر السالفة القضيةالتحقيق عن مجع أدلة بوسائل غري قانونية )
يف احلسبان عند فحص تناسبية التدخل من قبيل اشرتاط القانون الداخلي احرتام شروط صارمة للغاية من  

فقط  اجلغرافية أجل ترخيص إجراء املراقبة وأنه مت اللجوء إىل التعقب عرب النظام العاملي لتحديد املواقع 
لحياة اخلاصة، ولكن دون جدوى، وأنه مت استخدام هذا  بعد جتريب إجراءات حتقيق أخرى، أقل انتهاكا ل

 (. 81- 77، الفقرات الذكر السالفة  القضية)اإلجراء لفرتة قصرية نسبيا 
vi.   الصور 
رفاهه الشخصي، ويقتضي أساسا  يف  اجلوهرية يشكل حق الشخص يف محاية صورته أحد العناصر  .56

،  Reklos et Davourlis c. Grèceحتكم الفرد يف صورته )قضية ريكلوس ودافورليس ضد اليوانن 
ف الشخص عمدا أو ابخلطأ أمام عدسة مصور فوتوغرايف يف إطار  (. عندما ال يق43-40، الفقرات 2009

نشاط حيتمل تسجيله وبثه للعموم، تقتضي احلماية الفعلية للصورة مبدئيا احلصول على موافقة املعين ابألمر  
  37، الفقرتني الذكر السالفة  القضيةمبجرد التقاط الصورة، وليس فقط وقت نشرها احملتمل وبثها للعموم )

أو شخص يستمتع بسمعة، يف   (. غري أن هذا املبدأ ليس مطلقا. وميكن أن تربر صفة شخصية عمومية 40و
 . 1علمه بعض احليثيات، لغرض الصاحل العام، التقاط صورة له دون موافقته ونشرها دون 

يف حالة األشخاص املعتقلني أو املتابعني، ميكن للفائدة املوضوعية للصور اليت تلتقطها السلطات بعد   .57
توقيف شخص مشتبه يف ارتكابه جلرمية أن جتعل من الضروري يف جمتمع دميوقراطي االحتفاظ مبعطيات  

)القرار(،   Suprunenko c. Russieمماثلة بغرض مكافحة اإلجرام )قضية سوبرونينكو ضد روسيا 
رتكابه جلرمية واالحتفاظ هبا يف  يؤدي التقاط صورة لشخص مشتبه يف ا. ال ( 65-63، الفقرات 2018

(. يف قضية موراي  64، الفقرة الذكر السالفة القضيةقاعدة بياانت ابلضرورة إىل وصمه ابالشتباه أو اإلدانة )
(، مل يتم  93و 92)الفقرتني  1994، [الغرفة الكربى]  Murray c. Royaume-Uniضد اململكة املتحدة 

اعتبار التقاط صورة لشخص مشتبه يف ارتكابه جلرائم إرهابية دون موافقته تدبريا غري متناسب مع هدف  
هذا ومل تتجاوز السلطات املختصة، عندما   الوقاية من اإلرهاب، وهو هدف مشروع يف جمتمع دميوقراطي. 

بتسجيل وحفظ معطيات شخصية أساسية مماثلة عن الشخص املعتقل، أو حىت عن أشخاص آخرين  قامت 
  القضية كانوا موجودين يف زمان االعتقال ومكانه، احلدود املشروعة إلجراءات متابعة جرائم اإلرهاب )

وأعلنت احملكمة صراحة بطالن طلب متعلق ابالحتفاظ يف النظام املعلومايت   (.93، الفقرة الذكر السالفة
لوزارة الداخلية بصورة املدعي، املشبه يف ارتكابه جرمية، أثناء توقيف الشرطة له )قضية سوبرونينكو  

. حيث ارأتت أنه، لئن كانت  ( 65، الفقرة 2018رار(، )الق  Suprunenko c. Russieضد روسيا 
املعلومات املسجلة واحملتفظ هبا يف حواسيب الشرطة ذات طبيعة شخصية، إال أنه ال جيوز اعتبارها  

عندما قامت مصاحل الشرطة بتزويد   8على العكس من ذلك، قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة    .58 ( 64، الفقرة الذكر السالفة القضيةمحيمية أو حساسة )
الصحافة بصور فوتوغرافية ألشخاص معتقلني أو متابعني دون موافقتهم )قضية سياتشا ضد إيطاليا  

Sciacca c. Italie ،2005 قضية كوجني وآخرون ضد روسيا 31-29، الفقرات ،Khoujine et autres 

 

  )حرية التعبري( خبصوص نشر الصور ألغراض صحفية. االتفاقية من 10 بالمادة المتعلقة الدليليرجى الرجوع إىل  1
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c. Russie ،2008 أو عندما قامت بدعوة أطقم تيلفزيونية لتسجيل املدعي بشكل  118-115، الفقرات ،)
 Tomaالصور املذكورة يف التلفزيون )قضية توما ضد رومانيا  وإذاعة غري قانوين يف خمفر الشرطة 

c. Roumanie ،2009 قضية كامل ضد روسيا 93-90، الفقرات ،Khmel c. Russie ،2013  الفقرة ،
(، أو يف قضية مل يكن فيها نشر صورة املدعي يف صبورة األشخاص املبحوث عنهم منصوصا عليه  41

،  Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgieيف القانون )قضية غيورغي نيكواليشفيلي ضد جورجيا 
 (. 131-129، الفقرات 2009

ابلنسبة للمحكمة، ينطوي االحتفاظ، دون أجل حمدد، بصورة شخص مشتبه يف ارتكابه جلرائم، ولكن   .59
على خطر وصم أكرب مقارنة ابالحتفاظ مبعطيات خاصة أبشخاص متت إدانتهم )قضية    دون أن تتم إدانته،

، الفقرة  2008، [الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniس. ماربري ضد اململكة املتحدة 
- 82، الفقرات Gaughran c. Royaume-Uni ،2020، قضية غوغهران ضد اململكة املتحدة 122

(. وال يكون العنصر احلاسم عند النظر يف هل جتاوزت الدولة اهلامش التقديري املرتوك هلا عندما  84
قررت االحتفاظ مبعطيات شخصية مماثلة ابلضرورة هو مدة االحتفاظ ابملعطيات، بل معرفة هل مت توفري  

 (. 88، الفقرة الذكر السالفة  القضيةضماانت فعلية )
مح الوجه ورسم خرائط الوجه اليت تتم هبا حاليا معاجلة الصور  تزداد تكنولوجيا التعرف على مال .60

الفوتوغرافية تعقيدا، ويتعني على احملاكم الوطنية أخذ هذا األمر يف احلسبان عند النظر يف ضرورة التدخل  
،  الذكر السالفة  القضية يف احلق يف احرتام احلياة اخلاصة للشخص الذي قامت السلطات ابلتقاط صورته )

 (. 70-67الفقرات 

  97)الفقرتني  Gaughran c. Royaume-Uni ،2020يف قضية غوغهران ضد اململكة املتحدة  .61
(، حيث قررت السلطات االحتفاظ دون أجل معني بصورة شخص مدان مبخالفة السياقة يف حالة سكر،  98و

انهيك عن صورة احلمض اخللوي الصبغي اخلاصة به وبصماته أصابعه، قضت احملكمة بوجود انتهاك  
إجراء مت اختاذه دون مراعاة خطورة   ، على اعتبار أن االحتفاظ ابملعطيات الشخصية للمدعي، وهو 8للمادة 

املصلحتني  املخالفة املرتكبة ودون منح املعين به إمكانية مراجعته، أمر ال يرتجم التوازن املطولب بني 
. ورغم أن الدولة متتلك هامشا تقديراي أكرب عندما يتعلق األمر ابالحتفاظ بصور  املتنازعتني العامة واخلاصة 

  84، الفقرتني الذكر السالفة  القضيةحتفاظ بصور محضهم اخللوي الصبغي )أشخاص مدانني، مقارنة ابال 
(، إال أن هذا اهلامش املوسع غري كايف ليصري االحتفاظ هبذه املعطيات متناسبا يف مجيع الظروف،  96و

يف ذلك انعدام إمكانية مراجعة هذا األمر فعليا من قبل احملاكم   والسيما يف ظل غياب ضماانت مالئمة، مبا
 (. 96، الفقرة الذكر السالفة القضيةالوطنية )

(، قضت احملكمة بعدم  91-76)الفقرات  P.N. c. Allemagne ،2020يف قضية ب. ن. ضد أملانيا . 62
ألن األمر متعلق بعملية أبمر الشرطة، بعد فتح إجراء جنائي ضد شخص سبقت   8وجود انتهاك للمادة 

وجسده، مبا يف ذلك األوشام، انهيك عن   إدانته، جلمع عناصر لتحديد هويته، على غرار صور وجهه
حبكم حمدودية التدخل نسبيا ومدة االحتفاظ ابملعطيات املذكورة، وابلنظر إىل   بصمات أصابعه وكفيه. 

للتأثري احملدود لالحتفاظ ابملعطيات، ملدة مخسة سنوات، يف قاعدة بياانت الشرطة الداخلية، اخلاضعة  
على احلياة اليومية للمدعي، فإن أن اإلجراء املطعون فيه يشكل   لضماانت وملراقبة كل حالة على حدة، 

 تدخال متناسبا مع حق املدعي يف احرتام حياته اخلاصة. 
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 Reklos et سياق خمتلف، أعلنت احملكمة يف قضية ريكلوس ودافورليس ضد اليوانن . يف63
Davourlis c. Grèce ،2009  بسبب التقاط صور رضيع يف   8، وجود انتهاك للمادة ( 43-41)الفقرات

عرفة صاحبها، مع إمكانية استغالهلا الحقا، ضدا عن  أحد املستشفيات واحتفاظ املصور هبا بشكل يسمح مب
  إرادة الوالدين.

مل يتم   (،51-34)الفقرات  2019)القرار(،  Croatie ina c.čVuيف قضية فوتشينا ضد كرواتيا  .64
إبسم ال ينطوي على أي محولة سلبية، يف تعليق إحدى الصور   تبار جمرد تغيري إسم املدعية خطأ اع

 املنشورة يف جملة نسائية، انتهاكا جوهراي للحق يف احرتام احلياة اخلاصة للمعنيني ابملعطيات.  
الغرفة  ] .oAllemagne (n Von Hannover c (2( 2يف قضية فون هانوفر ضد أملان )رقم . 65

مل يعترب رفض احملاكم الداخلية منع نشر صورة زوج مشهور،   (،126-114)الفقرات  2012، [الكربى
مبا أن احملاكم الوطنية قامت ابحلرص على ضمان التوازن بني حق   8 التقطت دون علمهما، انتهاكا للمادة

شركات النشر يف حرية التعبري وحق املدعني يف احرتام حياهتم اخلاصة. وقد أولت على هذا النحو أمهية  
قاالت املرافقة هلا، يف إاثرة نقاش ذي  كبرية ملعرفة هل سامهت الصور، أخذا بعني االعتبار مضامني امل

 . فيها  الصور  لى دراسة احليثيات اليت التقطتعامة. كما انكبت هذه احملاكم ع مصلحة 
(، قضت احملكمة بعدم  76-63)الفقرات  Kahn c. Allemagne ،2016ان ضد أملانيا يف قضية ك .66

يف موضوغ عدم إدانة انشر بسداد تعويض بعد أن قام ابنتهاك حظر نشر صور   8انتهاك للمادة وجود 
حيث ارأتت احملكمة أنه ال جيوز   فوتوغرافية لطفليت احلارس السابق ملرمى املنتخب األملاين لكرة القدم. 

ال يكون سداد مبلغ  فعلي، املبدأ الذي مفاده أنه، حلماية احلياة اخلاصة لشخص بشكل  8أن نستنتج من املادة 
هذا املبلغ للضحية، على شرط أن تضع الدولة، يف إطار   النتهاك حظر النشر كافيا إال إذا عادتعويض 

ممارستها للهامش التقديري املرتوك هلا، رهن إشارة األشخاص املتضررين وسائل أخرى ميكن أن تكون  
ول على جرب لالنتهاكات املزعومة بشكل غري  فعلية وال ميكن أن نقول عنها أن حتد من إمكانية احلص

 (. 75، الفقرة الذكر السالفة القضيةمتناسب )
 ب. جانبا محاية املعطيات )السليب واإلجياب(

بشكل أساسي محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي، وتفرض على الدولة خصوصا   8تضمن املادة  .67
واجب االمتناع عن أي تدخل تعسفي يف ممارسة احلق يف محاية "احلياة اخلاصة والعائلية وحرمة املنزل  

هيئات خاصة فوضت هلا الدولة  قامت به واملراسالت"، سواء قامت بذلك السلطات العمومية بنفسها أو 
إجيابية مالزمة لالحرتام الفعلي  التزامات السليب، تنضاف  االلتزاممسبقا هذه املسؤوليات. عالوة على هذا 

الغرفة  ] Bărbulescu c. Roumanieيف االتفاقية )قضية ابربوليسكو ضد رومانيا  للحقوق املكفولة 
 (. 108، الفقرة 2017، [الكربى

عندما تقع مسؤولية إجراء يشكل انتهاكا حلماية املعطيات ذات الطابع الشخصي ألحد األفراد على   .68
اإلجيابية للدولة   االلتزامات كاهل شخص أو هيئة من القطاع اخلاص، تدرس احملكمة القضية من منظور 

، قضية كوبكي  76-68، الفقرات oItalie (n Craxi c. ،2003 (2 (2)قضية كراكسي ضد إيطاليا )رقم 
،  Alkaya c. Turquie ، قضية ألكااي ضد تركيا 2010)القرار(،  Köpke c. Allemagne ضد أملانيا
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، الفقرة  2013، [الغرفة الكربى] Söderman c. Suède ، قضية سوديرمان ضد السويد32، الفقرة 2012
، الفقرة  2017، [الغرفة الكربى] Bărbulescu c. Roumanieقضية ابربوليسكو ضد رومانيا ، 89

  الغرفة ] López Ribalda et autres c. Espagne، قضية لوبيز ريبالدا وآخرون ضد إسبانيا 111
،  Buturugă c. Roumanie ،2020، قضية بوتوروغا ضد رومانيا 111، الفقرة 2019، [الكربى

. على العكس من ذلك، عندما تقع مسؤولية إجراء مماثل على كاهل هيئة من القطاع العام  ( 63-60الفقرات 
، قضية ليبريت  39، الفقرة Copland c. Royaume-Uni ،2007)قضية كوبالند ضد اململكة املتحدة 

( أو هيئة خاصة قامت هيئة عامة بتفويض هذه الواجبات  41، الفقرة Libert c. France ،2018ضد فرنسا 
(، تقوم احملكمة  47، الفقرة Vukota-Bojić c. Suisse ،2016هلا )قضية فوكوات بوجيك ضد سويسرا 

السلبية للدولة. ينبغي على احملكمة ابلتايل فحص هل كان التدخل  االلتزامات بفحص القضية من منظور 
، أي هل ينص القانون عليه وهل يشكل تدبريًا ضرورايً  2البند  8مطابقا للشروط املنصوص عليها يف املادة 

"  باالختبارات "يف جمتمع دميوقراطي. وسنقوم بتحليل هذا اجلانب بشكل مفصل الحقا يف اجلزء املتعلق 
 . المعطيات  حماية  مجال  في الثالثة

(، أشارت  47)الفقرة  Vukota-Bojić c. Suisse ،2016يف قضية فوكوات بوجيتش ضد سويسرا  .69
تستطيع التنصل من مسؤوليتها مبوجب االتفاقية عرب تفويض واجباهتا إىل هيئات  احملكمة إىل أن الدولة ال 

خاصة أو أفراد. ومبا أن شركة التأمني اخلاصة اليت قامت جبمع املعطيات الشخصية وختزينها، تطبق  
ذلك  النظام العام للتأمينات، وأهنا مشهورة بكوهنا هيئة عامة يف القانون الوطين، فمن الواجب اعتبارها ك

 (. 47، الفقرة الذكر السالفة القضية وإلقاء مسؤولية أفعاهلا على كاهل الدولة الـُمدَّعى عليها )
(، استبعدت احملكمة  41-37)الفقرات  Libert c. France ،2018يف قضية ليبريت ضد فرنسا  .70

اعرتاض احلكومة الذي مفاده أنه ال ميكن اعتبار الشركة الوطنية للسكك احلديدية، رب عمل املدعي  
. فلئن  8يئة عمومية" ألغراض املادة املتورطة يف فتح سجالت شخصية خمزنة يف حاسوب مهين، "ه 

كانت العالقة بني الشركة وموظفيها خاضعة للقانون اخلاص، إال أن شركة مماثلة شخص معنوي من  
شخوص القانون العام، حتت وصاية الدولة وهذه األخرية هي اليت تعني إدارهتا، وحتظى ابلتايل بضماانت  

 ضمنية من الدولة. 
خبصوص مراقبة املكاملات اهلاتفية ملوظفة إبحدى املدارس العليا ورسائلها اإللكرتونية ونشاطها   .71

السليب امللقى على كاهل الدولة بعدم   اباللتزام على األنرتنيت، ارأتت احملكمة أن القضية املطروحة متعلقة 
انتهاك احلياة اخلاصة للمعنية ابألمر ومراسالهتا، ألن املدرسة العليا هيئة عامة للتعليم العايل، وتتحمل  

 Coplandابلتايل الدولة مسوؤلية أفعاهلا حسب االتفاقية )قضية كوبالند ضد اململكة املتحدة 
c. Royaume-Uni ،2007 39، الفقرة .) 

السلبية للدولة حسب االتفاقية غري دقيقة،   وااللتزاماتاإلجيابية  االلتزامات رغم أن احلدود الفاصلة بني  .72
  املصلحة إال أن املبادئ املطبقة قابلة للمقارنة. ففي الفرضتني معا، ينبغي احلرص على ضمان التوازن بني 

الفرد، علما أن الدولة تتمتع يف كلتا احلالتني هبامش تقديري )قضية ابربوليسكو ضد رومانيا   ومصلحةالعام 
Bărbulescu c. Roumanie [الغرفة الكربى] ،112، الفقرة 2017 .) 
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ماية معطيات ذات طابع شخصي، تعترب احملكمة أن اهلامش التقديري املرتوك  املتصلة حب يف القضااي  .73
للسلطات أوسع عندما ال يوجد إمجاع بني الدول األعضاء يف جملس أورواب حول أمهية املصلحة املعنية  

،  [ الغرفة الكربى] Odièvre c. Franceأو حول أفضل الوسائل حلمايتها )قضية أودييفر ضد فرنسا 
وعندما تكون   ؛ (108، الفقرة Breyer c. Allemagne ،2020، قضية بريري ضد أملانيا 47، الفقرة 2003

غري ذات صلة وثيقة هبوية املدعي )قضية غ. س. ب. ضد سويسرا   حبتة، مالية وهي املعطيات املعنية، 
G.S.B. c. Suisse ،2015 د (، وأخريا، يف جمال األمن الوطين )لياندر ضد السوي93، الفقرةLeander 

c. Suède ،1987 يف املقابل، يكون اهلامش التقديري املرتوك للسلطات الوطنية أضيق  59، الفقرة .)
عندما يتعلق األمر مثال مبعطيات ذات طابع شخصي خاضعة ملعاجلة آلية تسهل بشكل كبري النفاذ إليها  

ومن شأهنا اإلساءة إىل مسعة شخص ما أو جعل حياته اليومية أصعب )خليلي ضد سويسرا   ونشرها
Khelili c. Suisse ،2011على محاية األصناف احلساسة من   (. وينطبق األمر ذاته 70و 64قرتني ، الف

ض اخللوي الصبغي اليت تعكس املوروث اجليين للشخص وتكتسي  املعطيات، والسيما معطيات احلم
 S. et Marperأمهية كبرية ابلنسبة له شخصيا وابلنسبة ألسرته )س. وماربري ضد اململكة املتحدة 

c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى] ،103و 102، الفقرتني 2008 .) 
لضمان احلماية الفعلية للحقوق واحلرايت املكفولة   اإلجيابية املتأصلة االلتزاماتميكن أن تقتضي  .74

مبوجب االتفاقية، على سبيل املثال، واجب متكني الشخص: من النفاذ يف أجل معقول إىل املعلومات  
حل السرية القدمية للدولة بشأنه ماضيه البعيد )قضية  املسجلة خبصوصه بطريقة منهجية من قبل املصا 

، قضية جارنيا ضد رومانيا  79، الفقرة Haralambie c. Roumanie ،2009هاراالميب ضد رومانيا 
Jarnea c. Roumanie ،2011 قضية جواان سزولك ضد بولندا 50، الفقرة ،Joanna Szulc 

c. Pologne ،2012 لنفاذ إىل "جمموع املعلومات ذات  من "إجراء فعلي ومتاح" يسمح له اب  ؛ (87، الفقرة
الصلة واملناسبة" املسجلة واملخزنة من قبل السلطات العمومية من أجل معرفة وفهم طفولته وسنوات  

(، وحتديد  49، الفقرة Gaskin c. Royaume-Uni ،1989تكوينه )قضية غاسكني ضد اململكة املتحدة 
(،  42، الفقرة 2003، [الغرفة الكربى] Odièvre c. Franceهويته الشخصية )قضية أودييفر ضد فرنسا 

 Guerra etأو من أجل حتديد التهديدات الصحية اليت سيتعرض إليها )قضية( غريا وآخرون ضد إيطاليا 
autres c. Italie ،1998 وقضية ماك جينلي وإيغان ضد اململكة املتحدة 60، الفقرة ،McGinley et 

Egan c. Royaume-Uni ،1998 ية روش ضد اململكة املتحدة ، قض101، الفقرةRoche 
c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى] ،162، الفقرة 2005 .) 

إجيابية مماثلة يف سياق   التزاماتارأتت احملكمة يف املقابل أنه ال تقع على كاهل السلطات الوطنية  .75
املعلومات احلساسة ابلنسبة لألمن الوطين واليت تقوم السلطات جبمعها عن شخص معني )قضية لياندر  

 (. 51، الفقرة Leander c. Suède ،1987ضد السويد  

(،  83)الفقرة  Kotilainen et autres c. Finlande ،2020يف قضية كوتيلينني وآخرين ضد فنلندا  .76
اإلجيايب للسلطات حبماية حياة   االلتزام، أقرت احملكمة أن بشأن حادثة إطالق انر داخل مؤسسة مدرسية 

، إىل واجب الشرطة يف احلصول، قبل وقوع  2أقارب املدعني ال متتد، يف إطار اجلزء املادي من املادة 
احلادث، على امللفات الطبية والعسكرية ملرتكب اجلرمية من أجل فحص املعطيات املتعلقة بصحته العقلية.  
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حكمة، ال جيوز أن يكون نفاذ الشرطة إىل املعطيات الطبية للشخص مسألة روتينية، وينبغي أن  ابلنسبة للم
 خيضع ملقتضيات خاصة مرتبطة ابلضرورة واملربرات.  

يف بعض احليثيات اليت تكون فيها قضية املعطيات ذات الطابع الشخصي موضوع نقاش، خصوصا  . 77
االتفاقية أن تضع  ة بني األفراد، يقتضي االستمتاع الفعلي ابحلقوق املكفولة يف فعال اخلطري فيما يتعلق ابأل

  . على هذا النحو، يف قضية سوديرمان ضد السويد ابألمر  الدولة إطارا تشريعيا من شأنه محاية احلق املعين 
Söderman c. Suède [الغرفة الكربى] ،(، قضت احملكمة بوجود انتهاك  117-86)الفقرات  2013

قانونية واضحة جترم فعال معزوال بتصوير طفل عاري دون علمه، وهي  بسبب انعدام مقتضيات  8للمادة 
املدنية  الثغرة اليت مل يتم سدها عرب مقتضيات جنائية أخرى أثناء حدوث الوقائع، وبسبب عدم فعالية الطعون 

 .K.U(. ابلطريقة نفسها، يف قضية ك. و. ضد فنلندا 114-108، الفقرات الذكر السالفة  القضية)
c. Finlande ،2008  حملكمة غياب قاعدة قانونية تسمح للسلطات إبرغام  (، اعتربت ا 50و 49)الفقرتني

مقدم خدمات األنرتنيت على كشف هوية شخص مبحوث عنه بسبب نشره رسالة مسيئة حول قاصر على  
أحد مواقع التعارف، وابلتايل التوفيق بني املصاحل املختلفة الواجب محايتها يف هذا السياق، انتهاكا للمادة  

  Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan ،2019يلوفا ضد أزربيذجان . تعلقت قضية خدجية إمساع8
صحفية يف منزهلا ابلفيديو سرا ونشر مقاطع الفيديو للعموم. يف هذه   بتصوير (، 132-105)الفقرات 

ون اجلنائي، ومت ابلفعل فتح حتقيقات جنائية بشأهنا.  القضية، كانت األعمال موضوع الشكاية جمرمة يف القان 
اإلجيايب الواقع على كاهلها، وذلك بضمان   اباللتزام مع ذلك، اعتربت احملكمة أن السلطات مل تقم ابلوفاء 

احلماية املناسبة للحياة اخلاصة للمدعية والقيام بتحقيق جنائي فعلي حول التدخالت اخلطرية يف حياهتا  
عندما يتعلق األمر أبفعال بني األفراد أقل خطورة، على غرار مراقبة املوظفني يف مكان العمل،    .78 (. 131-119، الفقرات الذكر السالفة  القضية اخلاصة )

ريعات خاصة ابملراقبة ابلفيديو )قضية لوبيز ريبالدا وآخرون  جيوز للدول تبين، أو االمتناع عن تبين، تش
، قضية  113، الفقرة 2019، [ الغرفة الكربى] López Ribalda et autres c. Espagneضد إسبانيا 

( أو مراقبة املراسالت واالتصاالت غري  2010)القرار(،  Köpke c. Allemagneكوبكي ضد أملانيا 
،  [الغرفة الكربى] Bărbulescu c. Roumanieاملهنية للموظفني )قضية ابربوليسكو ضد رومانيا 

رغم ذلك ينبغي على احملاكم الداخلية احلرص على أن اعتماد رب العمل على تدابري   (. 119، الفقرة 2017
املراقبة اليت تنتهك احلق يف احرتام احلياة اخلاصة للموظفني ومراسالهتم متناسبة، وأهنا مصحوبة  

،  2010)القرار(،  Köpke c. Allemagneئمة وكافية ضد الشطط )قضية كوبكي ضد أملانيا بضماانت مال 
،  120، الفقرة 2017، [الغرفة الكربى] Bărbulescu c. Roumanieقضية ابربوليسكو ضد رومانيا 

،  [الكربى الغرفة ] López Ribalda et autres c. Espagneقضية لوبيز ريبالدا وآخرون ضد إسبانيا 
 (. 116، الفقرة 2019

  االلتزام يف قضااي أخرى متعلقة مبسألة كشف معطيات ذات طابع شخصي، ركزت احملكمة على  .79
، سواء ارتكبها  8اإلجيايب امللقى على عاتق الدولة خبصوص التحقيق يف االنتهاكات املزعومة للمادة 

 Craxi c. Italie( 2األفراد أو ارتكبتها السلطات. على هذا النحو، يف قضية كراكسي ضد إيطاليا )رقم 
2) o(n ،3200  (، بشأن قراءة مضامني مكاملة هاتفية ألحد السياسيني خالل جلسة  76-68)الفقرات

احملاكمة وتعميمها على الصحافة، وهي لإلشارة مكاملة مت اعرتاضها يف سياق متابعات جنائية ملكافحة  
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ا أن  إجيايب مبنع كشف حمادثة خاصة مماثلة. ومب التزام ارأتت احملكمة أنه كان على السلطات  الفساد، 
كشف هذه املعطيات مل يكن نتيجة مباشرة ألفعال املدعي العامل بل بسبب خلل لدى قلم احملكمة، قضت  

، على اعتبار أن السلطات أخلت بواجب اختاذ التدابري الضرورية لضمان  8احملكمة بوجود انتهاك للمادة 
 م بتحقيق فعلي يف املوضوع. احلماية الفعلية حلقوق املدعي عرب وضع الضماانت املناسبة وعرب القيا 

(، شككت احملكمة يف  40-30)الفقرات  Alkaya c. Turquie ،2012يف قضية ألكااي ضد تركيا  .80
مستوى احلماية الذي خصصته احملاكم الداخلية حلماية املعلومات الشخصية ملمثلة مشهورة، واعتربته  
غري كايف، حيث قامت إحدى اهليئات الصحفية بنشر عنواهنا الكامل. ومبا أن احملكمة مل تقف على أي  

لعامة احملتملة اليت دفعت اجلريدة إىل نشر عنوان منزل املدعية،  عنصر من شأنه توضيح أسباب املصلحة ا 
فقد أقرت أن احملاكم الوطنية مل أتخذ يف احلسبان تبعات نشر العنوان الشخصي للمعنية يف الصحافة على  

  اإلجيابية امللقاة على  االلتزاماتحياهتا. واعتربت احملكمة أن ما قامت به احملاكم الداخلية ال يتماشى مع 
 . 8كاهل الدولة وفقا للمادة 

 Buturugă c. Roumanie ،2020يف قضية بوتوروغا ضد رومانيا و يف سياق العنف املنزيل،  .81
(، بشأن إطالع زوج املدعية السابق دون وجه حق على حساابهتا اإللكرتونية، مبا يف  78-73)الفقرات 

اعتربت احملكمة أن على السلطات  ذلك حساهبا يف فايسبوك، ونسخ حماداثهتا اخلاصة وواثئقها وصورها، 
ن العنف السيرباين أحد أوجه  واجب التحقيق يف انتهاك حرمة مراسالت املدعية. وإقرارا من احملكمة أب 

الضحية   العنف ضد النساء والفتيات الذي ميكن أن أيخذ أشكاال خمتلفة، مبا يف ذلك التسلل إىل حاسوب
أخذ أعمال  على ا والتالعب هبا، مبا يف ذلك املعطيات احلميمية، فقد وافقت وأخذ معطيات وصور وتقامسه

سجيلها دون حق يف احلسبان من قبل السلطات الوطنية عند  مثل مراقبة مراسالت الزوج واالطالع عليها وت
التحقيق يف قضااي العنف املنزيل. وتتطلب ادعاءات انتهاك حرمة املراسالت من السلطات فحصا من حيث  

(.  77-76، الفقرتني الذكر السالفة القضيةاجلوهر من أجل فهم شامل لظاهرة العنف الزوجي أبشكاله كلها )
 . 8وقد افتقدت هذه النازلة إىل فحص مماثل، مما دفع احملكمة إىل اإلقرار بوجود انتهاك للمادة 

     ثالثة "اختبارات" يف جمال محاية املعطيات  ج.
ابحلق احملمي، حيث   التمتعما هي الشروط اليت ميكن التدخل فيها يف  8. حيدد البند الثاين من املادة 82

جيب أن يكون هذا التدخل "منصوص عليه يف القانون"، ويسعى إىل حتقيق "هدف مشروع" وأن يكون  
 "ضروراي يف اجملتمع الدميوقراطي". 

   قانونية التدخل  .1
من   5انكبت احملكمة يف عدة قضااي على فحص هل مت احرتام الشرط املنصوص عليه يف املادة  .83

ي معطيات حمصلة  أي هل املعطيات ذات الطابع الشخصي اخلاضعة للمعاجلة اآللية ه ، 108 االتفاقية 
ابالستناد   8ومعاجلة بطريقة نزيهة ومشروعة. يف بعض القضااي، خلصت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة 

  ر فقط على انعدام قاعدة قانونية على املستوى الوطين تبيح اختاذ إجراءات من شأهنا انتهاكها )قضية اتيلو 
، قضية  19-17، الفقرات Taylor-Sabori c. Royaume-Uni ،2002سابوري ضد اململكة املتحدة 

 Mockutė، قضية موكويت ضد ليتوانيا 31، الفقرة Radu c. Moldova ،2014رادو ضد مولدافيا 
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c. Lituanie ،2018 يف قضية موكويت ضد ليتوانيا 104-103، الفقرتني .)Mockutė c. Lituanie  ،
الوطنية مل تشر إىل أي مقتضيات  اعتربت احملكمة أن احلكومة واحملاكم و (، 104-103، )الفقرتني 2018

قانونية ميكن االستناد عليها، عند االقتضاء، ليقوم مستشفى األمراض العقلية بتبليغ معلومات حول صحة  
-Taylorسابوري ضد اململكة املتحدة  ر املدعية الراشدة إىل أمها وإىل الصحفيني. يف قضية اتيلو 

Sabori c. Royaume-Uni ،2002  واليت كانت فيها املدعية موضوع مراقبة   (، 19-17)الفقرات
بوليسية بواسطة "كلون" مركب يف جهاز جييب للرسائل، مل يكن القانون الداخلي حينها ينص على مقتضيات  

 Raduضية رادو ضد مولدافيا منظمة العرتاض االتصاالت املنقولة عرب أنظمة االتصاالت اخلاصة. يف ق
c. Moldova ،2014  (، "مل يكن القانون ينص" على إمكانية أن يقوم املستشفى العمومي مبد  31)الفقرة

 رب عمل املدعية مبعلومات طبية حول محلها ووضعيتها الصحية والعالج الذي تتلقاه. 
حبجة أن القانون الوطين، الذي من املفروض   8يف قضااي أخرى، قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة  .84

- ابلقدر الكايف )قضية فوكواتللتنبؤ أن حيمي املعطيات ذات الطابع الشخصي، مل يكن واضحا وال قابال 
 Ben Faiza، قضية بن فايزة ضد فرنسا Vukota-Bojić c. Suisse ،2016بوجيتش ضد سويسرا 

c. France ،2018 قضية بينيديك ضد سلوفينيا 61-58، الفقرات ،Benedik c. Slovénie ،2018  ،
. على هذا النحو، يف  (2000، [الغرفة الكربى] Rotaru c. Roumanieقضية رواترو ضد رومانيا 

(، مل تتضمن  77-71)الفقرات  Vukota-Bojić c. Suisse ،2016بوجيتش ضد سويسرا -قضية فوكوات
ادث  املقتضيات اليت استندت عليها املراقبة السرية اليت أُخضعت هلا املدعية من قبل شركة التأمني بعد ح

إشارات واضحة ابلقدر الكايف حول نطاق وأمناط ممارسة السلطة التقديرية املرتوكة لشركات التأمني   سري
عندما تتعامل كهيئات عمومية من أجل مراقبة أحد املؤمنني بشكل سري. يف قضية رواترو ضد رومانيا  

Rotaru c. Roumanie [الغرفة الكربى ] ،(، بشأن املعلومات ذات الطابع  62-57)الفقرات  2000
الشخصي احملتفظ هبا يف سجالت املخابرات الرومانية، مل حيدد القانون الوطين نوع املعلومات املباح  
معاجلتها، وال أصناف األشخاص الذين ميكن أن تطبق يف حقهم تدابري املراقبة، وال الظروف اليت ميكن  

 Benedikاثلة أو اإلجراءات الواجب اتباعها. يف قضية بينيديك ضد سلوفينيا فيها اختاذ تدابري مم
c. Slovénie ،2018  (، كانت بعض املقتضيات القانونية اليت استخدمتها الشرطة للحصول  132)الفقرة

بروتوكول أنرتنيت دينامي مفتقدة للوضوح، ومل تكن توفر   على معطيات حول املنخرط املرتبط بعنوان 
أي محاية من التدخل التعسفي ألهنا ال تشمل ضماانت ضد أي شطط حمتمل وال مراقبة مستقلة للسلطات  

بعد أن وقفت   8على العكس من ذلك، يف قضااي أخرى، خلصت احملكمة إىل عدم وجود انتهاك للمادة  .85     املخولة للشرطة.    
ويشمل قدر كايف من الضماانت ضد التعسفات احملتملة )قضية   للتنبؤ على أن القانون الوطين واضح وقابل 

 Satakunnan Markkinapörssi Oy et سااتكوانن ماركينابورسي أوي وسااتميداي أوي ضد فنلندا
Satamedia Oy c. Finlande [الغرفة الكربى ] ،قضية بن فايزة ضد فرنسا 154، الفقرة 2017 ،Ben 

Faiza c. France ،2018 ة بن فايزة ضد فرنسا . يف قضي(75، الفقرةBen Faiza c. France ،2018 
(، تبني أن األمر القضائي املوجه إىل شركة االتصاالت للحصول على معطيات شخصية  76-70)الفقرات 

. حيث توجد مقتضيات تشريعية  خاصة ابملدعية ال تتعلق بفحوى املكاملات "منصوص عليه يف القانون" 
داخلية تسمح به وتؤطره، كما تشمل ضماانت ضد التعسف، حبكم خضوع هذا النوع من التدابري للموافقة  
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املسبقة من قاضي النيابة العامة حتت طائلة البطالن وأن ابإلمكان مراقبتها قضائيا، كما جيوز استبعاد  
 ( 73، الفقرة الذكر السالفة  القضيةري غري قانونية )العناصر املستقاة بفضلها يف حال كانت التداب

خلصت احملكمة إىل استنتاج مماثل يف قضية سااتكوانن ماركينابورسي أوي وسااتميداي أوي ضد   .86
،  [الغرفة الكربى] Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlandeفنلندا 
جلنة محاية املعطيات الشخصية، الذي أيدته العدالة، والقاضي حبظر نشر  (، بشأن قرار 154)الفقرة  2017

فقد كانت التشريعات ذات الصلة حبماية املعطيات، وكذا طريقة   املعلومات اجلبائية على نطاق واسع.
كايف.  ابلقدر الللتنبؤ تطبيقها بعد استشارة احملاكم الفنلندية حملكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب، قابلة 

ومبا أن هذه القضية هي األوىل من نوعها من منظور القانون املتعلق ابملعطيات ذات الطابع الشخصي  
وأن احملكمة اإلدارية العليا طلبت مشورة حمكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب خبصوص أحد  

حملاكم الداخلية هلذا  االستثناءات املنصوص عليها يف تشريعات االحتاد األورويب، فإن أتويل وتطبيق ا
(. مبا أن الشركات املدعية  150، الفقرة الذكر السالفة القضية )للتنبؤ االستثناء ليس تعسفيا أو غري قابل 

معطيات   متخصصة يف اإلعالم، فقد كان من املفروض أن تكون هبذه الصفة على وعي أبن مجع ونشر 
على نطاق واسع قد ال يعترب معاجلة ألغراض صحفية "حبتة" وفقا للقانون الفلندي أو تشريعات االحتاد  

أخريا، يف قضااي أخرى، أقرت احملكمة أن شرط ضرورة "التنصيص على التدخل يف القانون" مرتبط   .87 (. 151، الفقرة الذكر  السالفة القضيةاألورويب )
ارتباطا وثيقا بشرط "الضرورة يف اجملتمع الدميوقراطي"، وأنه من الضروري فحص هذين الشرطني  

،  [الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uni جمتمعني )قضية س. ماربري ضد اململكة املتحدة
، قضية  84، الفقرة Kvasnica c. Slovaquie  ،2009 ، قضية كفاسنيكا ضد سلوفاكيا 99، الفقرة 2008

 (. 155، الفقرة Kennedy c. Royaume-Uni ،2010كينيدي ضد اململكة املتحدة 

يف السياق اخلاص لتدابري املراقبة السرية، على اغرتار اعرتاض االتصاالت، ارأتت احملكمة أنه ال   .88
" ابلطريقة نفسها اليت تُفهم فيها يف ميادين أخرى كثرية. حيث ال جيوز أن تعين  للتنبؤ ميكن فهم "القابلية 

لجأ السلطات هلذا النوع من  أن ت ملأن يكون املعين ابألمر قادرا على توقع مىت يُـحت للتنبؤالقابلية 
اإلجراءات، وابلتايل تكييف سلوكه على هذا األساس. رغم ذلك، ومبا أن خطر التعسف يبدو قائما عندما  
تتم ممارسة إحدى سلطات اجلهاز التنفيذي بشكل سري، يتعني أن تكون تدابري املراقبة السرية خاضعة  

ستعملة هلذه الغاية يف تطور مستمر. وينبغي أن يكون  لقواعد واضحة ومفصلة، خصوصا أن التقنيات امل
القانون الداخلي واضحا ابلقدر الكايف حىت يفهم اجلميع، بطريقة مناسبة، ما هي الظروف والشروط اليت  

 Malone جيوز فيها للسلطة العامة اللجوء إىل تدابري مماثلة )قضية مالون ضد اململكة املتحدة
c. Royaume-Uni ،1984 قضية لياندر ضد السويد 67، الفقرة ، Leander c. Suède ،1987  الفقرة ،

، الفقرة  Valenzuela Contreras c. Espagne ،1998 ، قضية فالينزويال كونرتيراس ضد إسبانيا51
،  93، الفقرة 2006)القرار(،  Weber et Saravia c. Allemagne ، قضية ويرب وسارافيا ضد أملانيا 46

 Association pourة من أجل التكامل األورويب وحقوق اإلنسان وإيكيمدجييف ضد بلغاراي اجلمعي قضية 
l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie ،2007  ،

،  [ الغرفة الكربى] Roman Zakharov c. Russieيا ، قضية رومان زاخاروف ضد روس75الفقرة 
. عالوة على ذلك، جيب أن حيدد القانون نطاق وأمناط ممارسة السلطة التقديرية  (229، الفقرة 2015
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للفرد ضد التعسف )قضية رومان  املرتوكة للسلطات املختصة بوضوح كايف من أجل توفري محاية مالئمة 
 (. 230، الفقرة 2015، [الغرفة الكربى] Roman Zakharov c. Russieزاخاروف ضد روسيا  

احملكمة،   ت يف االجتهادات القضائية املتعلقة ابعرتاض االتصاالت يف إطار التحقيقات اجلنائية، أقر  .89
  من أجل الوقاية من التعسف، أنه من الضروري أن ينص القانون على األقل على العناصر الستة التالية: 

اض، وحتديد أصناف  طبيعة املخالفات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل اللجوء إىل أمر قضائي ابالعرت 
ديد اإلجراء  ض، وحتديد مدة تنفيذ اإلجراء، وحتاألشخاص الذين حيتمل أن تتعرض اتصاالهتم لالعرتا

املتبع من أجل فحص املعطيات املستقاة واستخدامها واالحتفاظ هبا، واالحتياطات الواجب اختاذها عند نقل  
ا حمو أو تدمري املعطيات املعرتضة )هوفيج  املعطيات إىل جهات أخرى، والظروف اليت ميكن أو جيب فيه

 Valenzuela Contreras، قضية فالينزويال كونرتيراس ضد إسبانيا 34، الفقرة 1990ضد فرنسا، 
c. Espagne ،1998 قضية ويرب وسارافيا ضد أملانيا 46، الفقرة ،Weber et Saravia c. Allemagne  

، قضية اجلمعية من أجل التكامل األورويب وحقوق اإلنسان وإيكيمدجييف ضد  95، الفقرة 2006)القرار(، 
 Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme etبلغاراي 

Ekimdjiev c. Bulgarie ،2007 يف احلكم الصادر يف قضية رومان زاخاروف ضد  76، الفقرة .)
(، أكدت احملكمة أن هذه  238)الفقرة  2015، [الغرفة الكربى] Roman Zakharov c. Russieروسيا 

الضماانت الدنيا تسري أيضا على احلاالت اليت يكون فيها االعرتاض ألسباب متصلة ابألمن الوطين. رغم  
بان كذلك  ، أخذت احملكمة يف احلس8ذلك، من أجل حتديد هل القانون موضوع الشكاية متعارض مع املادة 

العناصر التالية: أمناط الرقابة املطبقة على تدابري املراقبة السرية، والوجود احملتمل آللية تبليغ وإجراءا  
 .2طعن منصوص عليها يف القانون الداخلي

واعد بياانت  ابلنسبة للمعطيات ذات الطابع الشخصي اليت تقوم السلطات جبمعها واالحتفاظ هبا يف ق .90
احملكمة أنه من الضروري حتديد قواعد واضحة   اعتربتمن أجل الوقاية من اجلرائم أو ردعها، 

خبصوص نطاق التدابري املماثلة وتطبيقها، مبا يفرض حد أدىن من الشروط، والسيما بشأن املدة   ومفصلة
والتخزين واالستخدام ونفاذ األغيار إىل املعطيات واإلجراءات الرامية إىل احلفاظ على سالمة املعطيات  

خماطر الشطط   وسريتها وإجراءات التخلص منها. حيث يوفر هذا األمر للمتقاضني ضماانت كافية ضد 
،  [الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniوالتعسف )قضية س. ماربري ضد اململكة املتحدة 

يف قضااي مل يكن فيها القانون الداخلي   8(. وقضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة 103و 99، الفقرتني 2008
حيدد بوضوح كايف نطاق وأمناط تنفيذ السلطة التقديرية املفوضة للسلطات الداخلية )قضية شيموفولوس  

كازاروف ضد  -، قضية دمييرتوف69، الفقرة 2011)القرار(،  Shimovolos c. Russieضد روسيا 
(. يف قضية شيموفولوس ضد روسيا  33، الفقرة Dimitrov-Kazakov c. Bulgarie ،2011بلغاراي 

Shimovolos c. Russie  ،)ت املتعلقة  (، كان إحداث وحتيني قاعدة البياان70)الفقرة  2011)القرار
بعمليات املراقبة السرية، اليت تسجل املعطيات الشخصية وتنقالت أحد نشطاء حقوق اإلنسان، انهيك عن  

مرسوم وزاري مل يتم نشره أبدا ومل يسمح للجمهور العريض ابالطالع  ملقتضيات  خاضعا أمناط عملها،
، )الفقرة  Dimitrov-Kazakov c. Bulgarie ،2011كازاروف ضد بلغاراي -عليه. يف قضية دمييرتوف  

إمكانية التنبؤ ابلقانون خبصوص شرط  (والعائلية الخاصة الحياة احترام في الحق) االتفاقية من 8 بالمادة المتعلق لالدلييرجى االطالع أيضا على  2
  يف جمال اعرتاض االتصاالت والتنصت على املكاملات اهلاتفية وعمليات املراقبة السرية.
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ات غري معروفة أثناء  مليالشرطة على تع  املنحرفني" بسجالت (، استند تسجيل شخص ضمن قائمة "33
طابع سري وخمصصة لالستعمال الداخلي يف وزارة الشؤون الداخلية إىل حني   ذات  حدوث الوقائع، وكانت 

 كشفها الحقا. 
(،  106و 97)الفقرتني  Catt c. Royaume-Uni ،2019. يف قضية كات ضد اململكة املتحدة 91

أشارت احملكمة إىل اخلطر الناجم عن مقاربة غامضة من طرف السلطات يف جمال مجع املعطيات  
 الشخصية واالحتفاظ هبا، وذلك إذا مت تعريف املفاهيم بطريقة فضفاضة يف القانون الداخلي. 

 مشروعية التدخل  .2
من   5فحصت احملكمة يف عدة قضااي مسألة هل مت احرتام الشروط املنصوص عليها يف املادة  .92

، واليت تقضي أبن تكون املعطيات ذات الطابع الشخصي اخلاضعة للمعاجلة اآللية حمصلة  108 االتفاقية 
أو مسجلة لغاايت حمددة ومشروعة. يف هذه القضااي، يكون فحص الغاايت املشروعة اليت من شأهنا تربير  

شمل هذه  ، مقتضبا نوعا ما. وت2البند  8تدخل يف ممارسة احلقوق احملمية، املنصوص عليها يف املادة 
والدفاع عن النظام والوقاية من  البالد االقتصادية رفاهية والسالمة العامة و الغاايت: محاية األمن الوطين 

أو محاية حقوق اآلخرين وحرايهتم. حيث تتأكد احملكمة عموما  اآلداب ومحاية الصحة أو اجلنائية اجلرائم 
 . عيها احلكومة دَّ من وجود إحدى الغاايت املشروعة اليت ت  

. اعتربت احملكمة على سبيل املثال أن ختزين معطيات متعلقة ابحلياة اخلاصة ألشخاص يف سجالت  93
الشرطة السرية، مث استخدامها يف إطار تقييم مرشحني ملناصب سامية من منظور األمن الوطين، عملية  

 Leander )فضية لياندير ضد السويد ، أي محاية األمن الوطين8هلا غاية مشروعة حسب املادة 
c. Suède ،1987 هذا واعتربت احملكمة أن مراقبة املدعي عرب النظام العاملي لتحديد  49، الفقرة .)

، وهي مراقبة أمر هبا املدعي العام من أجل التحقيق يف عدة اهتامات ابلقتل تبنتها حركة  اجلغرافية  املواقع
والوقاية من اجلرائم   والسالمة العامة إرهابية ومن أجل الوقاية من تفجريات، كانت لصاحل األمن الوطين 

 ( 77، الفقرة Uzun c. Allemagne ،2010اجلنائية ومحاية حقوق الضحااي )قضية أوزون ضد أملانيا  
اعتربت احملكمة كذلك أن الدفاع عن رفاهية البالد االقتصادية أحد الغاايت املشروعة يف جمال نقل   .94

 .G.S.Bب. ضد سويسرا املعطيات املصرفية لسلطات دولة أخرى تطبيقا التفاق ثنائي )قضية غ. س. 
c. Suisse 2015 ابلغ األمهية للدولة املدعى عليها، جيوز اعتبار  يف(. مبا أن القطاع املصر 83، الفقرة 

ر يتعلق مبحاولة  االقتصادية، علما أن األم أن لإلجراء موضوع الشكاية طبيعة من شأهنا محاية رفاهية البالد 
ة السويسرية لتسوية نزاع بني مؤسسة مصرفية، توصف بكوهنا "فاعل مهم يف االقتصاد  شاملة من احلكوم

، الفقرة  الذكر السالفة قضية الو"توفر مناصب شغل مهمة"، وبني السلطات اجلبائية األمريكية ) السويسري"
83 .) 
أحالت احملكمة على النصوص الدولية اليت تعترب أن الروح الرايضية واملساواة يف احلظوظ أحد   .95

أسس جهود مكافحة املنشطات، وأقرت أن محاية الصحة واآلداب أمر يربر حتديد مكان تواجد الرايضيني  
وطنية جلمعيات  أخذا يف احلسبان واجب مكافحة تعاطي املنشطات يف اجملال الرايضي )قضية الفدرالية ال

 Fédération nationale des associations et syndicats deونقاابت الرايضيني وآخرين ضد فرنسا 
sportifs (FNASS) et autres c. France ،2018 واعتربت احملكمة أن ما  166-164، الفقرات .)
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مة ب "اآلداب"، أي السعي إىل ضمان رايضة أصيلة وقائمة على املساواة، أمر متصل كذلك  وصفته احلكو 
ابهلدف املشروع اخلاص بـ "محاية حقوق اآلخرين وحرايهتم"، على اعتبار أن استعمال املنشطات من  

ا  أجل حتقيق نتائج تتجاوز نتائج الرايضيني اآلخرين أمر حيث بشكل خطري املمارسني اهلواة، خصوص
الشباب، على استخدام مواد مماثلة من أجل حتقيق جناحات، مما حيرم اجلمهور من املنافسة الشريفة  

 (. 166، الفقرة  الذكر السالفة القضية)
(، اعتربت احملكمة أن  77)الفقرة  Ben Faiza c. France ،2018يف قضية بن فايزة ضد فرنسا  .96

األمر الذي وجهته سلطات التحقيق إىل شركة االتصاالت والذي مت على أساسه مجع معطيات شخصية ال  
كان يهدف إىل كشف احلقيقة يف قضية جنائية متعلقة ابسترياد املخدرات   تتعلق مبضمون املكاملات، 

وتكوين عصابة إجرامية منظمة وغسيل األموال. وقد سعى هذا التدبري ابلتايل إىل الدفاع عن النظام والوقاية  
 من اجلرائم اجلنائية وكذا محاية الصحة العامة. 

الغرفة  ] López Ribalda et autres c. Espagneالدا وآخرين ضد إسبانيا يف قضية لوبيز ريب .97
(، جييز اهلدف املشروع لرب عمل من اختاذ إجراءات لكشف  123و 118)الفقرتني  2019، [الكربى

ان محاية أموال الشركة وعملها على أحسن وجه،  املسؤولني عن اخلسائر املسجلة ومعاقبتهم، بغية ضم
  تدابري مراقبة العمال يف مكان عملهم.

 تدخل "ضروري يف جمتمع دميوقراطي"   .3

لكن يكون أي إجراء فيه انتهاك حلماية املعطيات ذات الطابع الشخصي "ضروراي يف جمتمع   .98
، ينبغي أن يليب "حاجة اجتماعية ملحة"، وجيب أال يكون غري متناسب مع الغاايت  8وفقا للمادة  دميوقراطي" 

، قضية خليلي ضد  94، الفقرة Z c. Finlande ،1997املشروعة املنشودة منه )قضية ز. ضد فنلندا 
 Vicent Del، قضية فيسنت ديل كامبو ضد إسبانيا 62، الفقرة Khelili c. Suisse ،2011سويسرا 

Campo c. Espagne ،2018 جيب أن تكون األسباب اليت تدعيها احلكومة ذات صلة  و (. 46، الفقرة
(. لئن كان البت بداية يف االمتثال هلذه  94، الفقرة Z c. Finlande ،1997وكافية )قضية ز. ضد فنلندا 

الشروط من واجب السلطات الوطنية، فإن احلكمة هي اليت تصدر القرار النهائي خبصوص هل كان التدخل  
 S. et Marperضروراي وفقا ملقتضيات االتفاقية )قضية س. ماربري ضد اململكة املتحدة 

c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى] ،101، الفقرة 2008  .) 
، تنصب مراقبة  8يف القضااي املتعلقة ابألفعال الفردية اخلطرية نوعا ما واليت من شأهنا انتهاك املادة  .99

احملكمة لتلبية شرط "الضرورة يف جمتمع دميقراطي" على الطريقة اليت تضمن هبا الدولة محاية مناسبة  
، الفقرات  K.U. c. Finlande ،2008وكافية للفرد، وذلك عرب اإلطار التشريعي )قضية ك. أ. ضد فنلندا 

- 80، الفقرات 2013، [الغرفة الكربى] Söderman c. Suède، قضية سودرمان ضد السويد 43-50
وابلنسبة لألفعال الفردية األقل خطورة، على غرار مراقبة العمال يف مكان العمل، يستند تقييم    (.83

احملكمة لتلبية شرط "الضرورة يف جمتمع دميوقراطي" إىل الطريقة اليت أخذت هبا احملاكم الداخلية يف  
ضمان التوازن بني   احلسبان املعايري اليت حددهتا احملكمة يف اجتهاداهتا واليت تسمح مبعرفة هل مت 

 López Ribalda et autresاملصاحل املتضاربة بشكل سليم )قضية لوبيز ريبالدا وآخرين ضد إسبانيا 
c. Espagne [ الغرفة الكربى] ،عند فحص هذه املعايري، إذا كان  122و 117و 116، الفقرات 2019 .)
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حدها غري متوفر، تصري الضماانت النامجة عن املعايري األخرى أكثر أمهية، وميكنها تعويض العنصر  أ
 (. 131، الفقرة الذكر السالفة القضيةالناقص )

، من أجل التأكد من أن إجراء من شأنه انتهاك محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي  . بشكل عام 100
يليب، أم ال، شرط "الضرورة يف جمتمع دميوقراطي"، تضطر احملكمة إىل فحص مدى   8املكفولة ابملادة 

على وجه اخلصوص هل املعطيات  أي ، 108 االتفاقيةمن  5احرتامه للشروط املنصوص عليها يف املادة 
ابلنظر للغاايت اليت سجلت من أجلها وحمفوظة ملدة ال تتجاوز   مبالغ فيهاة ومناسبة ومالءمة وغري صحيح

 اجلة بطريقة شفافة. األجل احملدد وأهنا مستخدمة للغاية اليت سجلت من أجلها وأهنا مع

 يف املعطيات اجملمعة أو املسجلة  املبالغة شرط عدم  . أ
. فحصت احملكمة يف عدة قضااي مسألة هل املعطيات ذات الطابع الشخصي موضوع املعاجلة اآللية  101

 .L.Lلغاايت اليت سجلت من أجلها )قضية ل. ل. ضد فرنسا مقارنة اب  مبالغ فيهامناسبة ومالئمة وغري 
c. France ،2006 قضية فيسنت ديل كامبو ضد إسبانيا 46و 45قراتين ، الف ،Vicent Del Campo 

c. Espagne ،2018 قضية خدجية إمساعيلوفا ضد أزربيذجان 51، الفقرة ،Khadija Ismayilova 
c. Azerbaïdjan ،2019 قضية كروغلوف وآخرين ضد روسيا 147، الفقرة ،Kruglov et autres 

c. Russie ،2020 132، الفقرة .) 

ال وجود ألي إجراء لتصفية نظام ختزين   : عندما الحظت أنه8قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة . 102
املعطيات اخلاصة ابملدعني أثناء عمليات التفتيش، مما كان سيسمح بتقليص املعطيات اليت سجلها  

  ؛ (132، الفقرة Kruglov et autres c. Russie ،2020احملققون )قضية كروغلوف وآخرين ضد روسيا 
عندما ورد اسم شخص يف قرار قضائي داخلي ابعتباره متحرشا بزميلته يف العمل، يف حني كان إبمكان  و 

القاضي عدم ذكر اإلسم أو االكتفاء حبروفه األوىل من أجل جتنب تعريض املعين ابألمر للوصم )قضية  
عندما مت  و  ؛ (51، الفقرة Vicent Del Campo c. Espagne ،2018فيسنت ديل كامبو ضد إسبانيا 

، عن املعطيات الشخصية لصحفية  وغري مفيدة، يف تقرير سري التحقيقات  مبالغا فيها الكشف بطريقة اعتربت 
 Khadijaتصويرها دون علمها يف وضع محيمي مبنزهلا )قضية خدجية إمساعيلوفا ضد أزربيذجان  مت

Ismayilova c. Azerbaïdjan ،2019 147، الفقرة .) 
حسب احملكمة، ال جيوز استعمال السجالت اليت تضطر السلطات العمومية إلعدادها من أجل   .103

يف مجع املعلومات )قضية ب. ب. ضد   املبالغةاملسامهة يف ردع بعض اجلرائم والوقاية منها مبنطق 
،  Gardel c. France ،2009، قضية غارديل ضد فرنسا 62الفقرة ، B.B. c. France ،2009فرنسا 
تناسبية  . دون احرتام ضرورة ال( 54، الفقرة M.B. c. France ،2009، قضية م. ب. ضد فرنسا 63الفقرة 

منقوصة بسبب انتهاكاهتا اخلطرية   مع األهداف املشروعة املنشدودة، ستكون فوائد هذا النوع من السجالت
يف دائرة نفوذها )قضية م. ك. ضد   ين للحقوق واحلرايت اليت يتعني على الدول ضماهنا لألفراد املوجود

،  Aycaguer c. France، قضية أيكاغوير ضد فرنسا 35، الفقرة M. K. c. France ،2013فرنسا 
(. يف إطار نظام غري حمدود لالحتفاظ ابملعطيات الشخصية، يكون قبول حجة أنه كلما  34، الفقرة 2017

كانت املعطيات املسجلة أكثر كلما كان اإلجرام أقل، مبثابة تربير لتخزين معلومات عن مجيع السكان  
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ة غوغهران ضد اململكة  وغري مناسب )قضي مبالغ فيه وأقارهبم املتوفني، وهو ما سيعترب ابلطبع أمرا 
 (. 89، الفقرة Gaughran c. Royaume-Uni ،2020املتحدة  

(، قضت  122)الفقرة  Catt c. Royaume-Uni ،2019يف قضية كات ضد اململكة املتحدة  .104
بسبب انعدام ضماانت فعلية تسمح حبذف معطيات ذات طابع شخصي   8احملكمة بوجود انتهاك للمادة 

استمرار   أصبحهرين السلميني من قاعدة بياانت الشرطة مبجرد أن متعلقة ابآلراء السياسية ألحد املتظا
 االحتفاظ هبا غري متناسب. 

 املعطيات املسجلة وضرورة حتيينها شرط صحة . ب
بتت احملكمة يف عدة قضااي متعلقة بتخزين السلطات ملعطيات تبني أهنا غري صحيحة أو طعن يف   .105

،  Cemalettin Canlı c. Turquie ،2008 صحتها املعين ابألمر )قضية كاماتالن كانلي ضد تركيا 
ت شرطة غري صحيحة يف متابعة جنائية، وقضية رواترو ضد رومانيا  بشأن وجود سجال  37-34الفقرات 

Rotaru c. Roumanie [الغرفة الكربى ] ،بشأن استحالة إنكار املعطيات املتعلقة  36، الفقرة 2000 ،
     البعيد، وهي معطيات قامت أجهزة األمن جبمعها(.بزعم مشاركة شخص يف حركة مسلحة يف ماضيه 

ميكن أن تؤدي املعلومات ذات الطبيعة الشخصية، اخلاطئة أو غري الكاملة، اليت تقوم السلطات  . 106
 Kheliliجبمعها واالحتفاظ هبا، إىل جعل احلياة اليومية للمعين ابألمر أصعب )قضية خليلي ضد سويسرا 

c. Suisse ،2011 (، أو يتبني أهنا تشهريية )ضد رومانيا 64، الفقرةRotaru c. Roumanie [  الغرفة
املنصوص عليها  ( أو أن من شأهنا استبعاد عدد من الضماانت اإلجرائية املهمة 44، الفقرة 2000، [الكربى

حقوق الشخص املعين عندما يتم نقل هذه املعطيات بني هيئات خمتلفة )قضية كاماتالن   يف القانون حلماية 
 (. 43و 42، الفقرتني Cemalettin Canlı c. Turquie ،2008كانلي ضد تركيا 

خليلي ضد   قضية حسب احملكمة، يقع واجب إثبات صحة املعطيات املسجلة على عاتق الدولة. يف .107
، حيث كانت حتوم الشكوك حول ادعاء فضفاض  (70-66)الفقرات  Khelili c. Suisse ،2011سويسرا 

وعام بتعاطي املدعية للدعارة يف أنظار السلطات، اعتربت احملكمة اإلبقاء على عبارة "عاهرة" يف سجل  
وري يف جمتمع دميوقراطي" ابلنظر إىل السلوك املتناقض للسلطات وإىل  الشرطة لعدة سنوات "غري ضر 

املبدأ القاضي أبن واجب إثبات صحة املعطيات من مسؤولية السلطات واهلامش التقديري الضيق الذي  
 . 8تتمتع به وخطورة التدخل يف احلق يف احرتام احلياة اخلاصة املنصوص عليه يف املادة 

وهي   (،115-112)الفقرات  2018)القرار(،  Anchev c. Bulgarieيف قضية أنشيف ضد بلغاراي  .108
قضية كان فيها املدعي موضوع ثالث حتقيقات وورد ذكره يف سجالت األرشيف كمتعاون مع املصاحل  
االستخباراتية القدمية مبوجب قانون حول كشف أمساء األشخاص املمارسني لوظائف عامة ممن تعاونوا  
مع النظام الشيوعي، رفضت احملكمة شكاية املدعي بسبب انعدام أساس واضح وبعد أن تبني هلا أن املعين  

 اصر ملموسة. ابألمر كان يستطيع اإلطالع على األرشيفات والطعن علنا يف صحتها بناء على عن
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 3شرط االحتفاظ ابملعطيات خالل مدة ال تتجاوز تلك الضرورية لتحقيق الغاايت اليت سجلت من أجلها . ج

. فحصت احملكمة مسألة ضرورة حتديد مدة االحتفاظ ابملعطيات ذات الطابع الشخصي يف عدة قضااي  109
، قضية  2008، [الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uni)س. ماربري ضد اململكة املتحدة 

،  Gardel c. France ،2009، قضية غارديل ضد فرنسا B.B. c. France ،2009ب.ب. ضد فرنسا 
،  M.K. c. France ،2013، قضية م. ك ضد فرنسا M.B. c. France ،2009قضية م. ب. ضد فرنسا 

، قضية بريوزو ومارتينس ضد أملانيا  2014)القرار(،  J.P.D. c. Franceقضية ج. ب. د. ضد فرنسا 
Peruzzo et Martens c. Allemagne  ،)قضية ف. ضد هولندا 2013)القرار ،W. c. Pays-Bas  

مل تعترب احملكمة أن االحتفاظ    (.Brunet c. France ،2014، قضية برونيت ضد فرنسا 2009)القرار(، 
لقضائي الوطين اآليل ملرتكيب اجلرائم اجلنسية، بدءا من  ملدة ثالثني كحد أقصى مبعطيات يف السجل ا 

اتريخ هناية عقوبة احلبس من مخس إىل مخسة عشر سنة بتهمة اغتصاب قاصرين، إجراء غري متناسب  
مع الغاايت املشروعة املنشودة من تسجيل املعلومات، أال وهي حفظ النظام والوقاية من اجلرائم اجلنائية  

، قضية غارديل ضد فرنسا  68و 67، الفقرتني B.B. c. France ،2009)قضية ب.ب. ضد فرنسا 
Gardel c. France ،2009 قضية م. ب. ضد فرنسا 69و 68، الفقرتني ،M.B. c. France ،2009  ،

 (. 60و 59الفقرتني 
على النقيض من ذلك، يشكل االحتفاظ الدائم، يف قاعدة بياانت وطنية، ببصمات أصابع وعينات   .110

بيولوجية وصور احلمض اخللوي الصبغي ألشخاص مشتبه يف ارتكاهبم جلرائم، دون إدانتهم، بغض النظر  
ة )قضية  عن طيبعة اجلرمية اليت اهتم هبا الشخص وخطورهتا، وبصرف النظر عن عمره، انتهاكا للماد

، الفقرتني  2008، [الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniس. ماربري ضد اململكة املتحدة 
(. ابلنسبة للقاصرين املتهمني ابرتكاب جرائم، والذين مل تتم إدانتهم، ميكن أن يكون االحتفاظ  126و 125

ئم مبعطياهتم مضرا بشكل خاص، بسبب وضعيتهم اخلاصة وأمهية منوهم وإندماجهم يف اجملتمع  الدا
 (. 124، الفقرة  الذكر السالفة القضية)

  8ال يكون عدم وجود مدة قصوى لالحتفاظ ابملعطيات الشخصية ابلضرورة متعارضا مع املادة  .111
، قضية  88، الفقرة Gaughran c. Royaume-Uni ،2020)قضية غوغهران ضد اململكة املتحدة 

(،  46، الفقرة 2013)القرار(،  Peruzzo et Martens c. Allemagneبريوزو ومارتينس ضد أملانيا 
ابلعناية اليت تبذهلا  رغم ذلك تكون الضماانت اإلجرائية ضرورية عندما يكون ختزين املعطيات رهينا 

، قضية أايغري  46، الفقرة الذكر السالفة  القضيةالسلطات للحرص على الطابع املتناسب ملدة االحتفاظ هبا )
 (. 46- 44، الفقرات Aycaguer c. France ،2017ضد فرنسا 

 شرط حصر استخدام املعطيات ألجل الغاايت اليت سجلت من أجلها . د
تعترب احملكمة أنه من املهم حصر استخدام املعطيات ألجل الغاايت اليت سجلت من أجلها. هكذا،   .112

(، اعتربت  121-112)الفقرات  Karabeyoğlu c. Turquie ،2016يف قضية كارابيوغلو ضد تركيا 

 
 .الدليليرجى االطالع على اجلزء املتعلق بتخزين املعطيات يف هذا 3
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أتدبييب ملعطيات متأتية من عمليات تنصت على مكاملات هاتفية يف إطار حتقيق  احملكمة أن استخدام حتقيق 
 ، ألنه مت استخدام املعطيات لغاية خمتلفة عن تلك اليت مجعت ألجلها. 8جنائي أمر مناقض للمادة 

(، اعتربت  95-83)الفقرات  Surikov c. Ukraine ،2017أوكرانيا يف قضية سوريكوف ضد  .113
خالل فرتة طويلة، إضافة إىل نشرها واستخدامها   شخص احملكمة أن االحتفاظ مبعطيات متعلقة بصحة 

ري متناسب مع احلق يف احرتام احلياة  لغاايت خمتلفة عن تلك اليت كانت وراء مجعها يف البداية، انتهاك غ
  .للمعين ابألمر اخلاصة 
رحت مسألة خطر االستخدام التعسفي للمعلومات ذات الطابع الشخصي كذلك يف قضية ك. ه.  طُ  .114

(، حيث كان يتشبه يف  57-45)الفقرات  K.H. et autres c. Slovaquie ،2009وآخرين ضد سلوفاكيا 
يف مستشفيات، وقد اشتكني   ن أصل غجري، للتعقيم خالل إقامتهن تعرض املدعيات، وهن مثانية نساء م

، وأشارت أنه من  8من عدم حصوهلن على نسخ من ملفاهتن الطبية. وقضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة 
أجل جتنب خطر االستخدام التعسفي للمعلومات الطبية الذي ادعته احلكومة، كان يكفيها وضع نظام تشريعي  

م احلاالت اليت جيوز فيها استخدام هذه املعلومات وكذا عدد األشخاص الذين يستطيعون  حيدد بشكل صار 
 (. 56، الفقرة الذكر السالفة القضيةالنفاذ إليها )

، ميزت احملكمة بني مراقبة  8جل وضع حدود محيمية احلياة اخلاصة املكفولة مبوجب املادة من أ .115
أفعال شخص يف مكان عام ألغراض أمنية وبني تسجيالت هذه األفعال املستخدمة لغاايت أخرى، تتجاوز  

،  Peck c. Royaume-Uni ،2003ما كان إبمكان ابملعين ابألمر تنبؤه )قضية بيك ضد اململكة املتحدة 
، بشأن تصوير املدعي يف الشارع العام ألغراض أمنية ووصول التسجيالت إىل وسائل  62-59الفقرات 

، بشأن  42و 41، الفقرتني Perry c. Royaume-Uni ،2003اإلعالم، قضية بريي ضد اململكة املتحدة 
خدعة استعملتها الشرطة من أجل حتديد املدعي عرب الفيديو، وهو ما جتاوز حدود االستخدام العادي أو  

   املتوقع لكامريات املراقبة املوجودة يف خمافر الشرطة(. 
 4شرط شفافية عملية معاجلة املعطيات .ه

يف سلسلة من القضااي املتعلقة مبعطيات ذات طابع شخصي قامت السلطات العامة جبمعها وختزينها،   .116
التزام إجيايب بتوفري "إجراء فعلي ومتاح" للمعنيني ابألمر من أجل   السلطاتكاهل ارأتت احملكمة أن على 

ناسبة" ملعرفة وفهم طفولتهم وسنوات تكوينهم )قضية غاسكني  النفاذ إىل "جمموع املعلومات ذات الصلة وامل
من أجل التعرف على هويتهم   وأ(، 49، الفقرة Gaskin c. Royaume-Uni ،1989ضد اململكة املتحدة 

من   و أ(، 49-41، الفقرات 2003، [الغرفة الكربى] Odièvre c. Franceالشخصية )أودييفر ضد فرنسا 
 Rocheأجل حتديد املخاطر الصحية اليت تعرضوا إليها )قضية روش ضد اململكة املتحدة 

c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى] ،قضية غرييرا وآخرين ضد إيطاليا  162، الفقرة 2005 ،
Guerra et autres c. Italie ،1998 قضية ماك جينلي وإيغان ضد اململكة املتحدة  60، الفقرة ،

McGinley et Egan c. Royaume-Uni ،1998 أو من أجل معرفة مسارهم الشخصي  101، الفقرة )

 

 يرجى االطالع على اجلزء املخصص حلق الشخص يف النفاذ إىل معطياته يف هذا الدليل.   4
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، الفقرة  Haralambie c. Roumanie ،2009يف ظل نظام مشويل قدمي )قضية هاراالميب ضد رومانيا 
93 .) 

لزامية يف سياق التسجيالت احلساسة ابلنسبة لألمن الوطين )قضية لياندر  . يكون شرط الشفافية أقل إ117
ويبريغ وآخرين ضد السويد  -، قضية سيجريستيدت51، الفقرة Leander c. Suède ،1987ضد السويد 

Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède ،2006 قضية داليا ضد فرنسا 102، الفقرة ،Dalea 
c. France   ،)(. 2010)القرار  

II.    االتفاقية( من  8محاية املعطيات واحلق يف احرتام احلياة اخلاصة )املادة 
 

 من االتفاقية   8املادة  

 . لكل شخص احلق يف احرتام حياته اخلاصة والعائلية وحرمة منزله ومراسالته. 1"

. ال جيوز حصول تدخل من السلطة العامة يف ممارسة هذا احلق، إال ابلقدر الذي ينص فيه القانون  2
ضروراًي يف اجملتمع الدميوقراطي، لألمن الوطين  على هذا التدخل، والذي يشكل فيه هذا األخري تدبريا 

أو السالمة العامة أو رفاهية البلد االقتصادية أو الدفاع عن النظام أو منع اجلرائم اجلزائية أو محاية  
 الصحة أو األخالق أو محاية حقوق الغري وحرايته". 

 

كبري من العمليات املنجزة على املعطيات ذات الطابع  . بتت احملكمة إىل حدود الساعة يف عدد 118
الشخصي من قبل السلطات أو اهليئات اخلاصة من أجل فحص هل تعرضت "حياهتم اخلاصة" و"حرمة  

. وحددت يف سياقات خمتلفة نطاق جمموعة  8" النتهاك بشكل يتعارض مع املادة منزهلم" و/أو "مراسالهتم
   معطياهتم.ا األشخاص الطبيعيون واملعنويون بشأن هبمن احلقوق اليت ميكن أن يعتد 

 عمليات على املعطيات من شأهنا انتهاك احلق يف احرتام احلياة اخلاصة .أ
. يف عدة  ياالتكنولوجتطور  بسببأتخذ عمليات مجع املعطيات واالحتفاظ هبا ونشرها أشكاال خمتلفة  .119

احملكمة هل أدت إحدى هذه العمليات أو جمموعة منها إىل انتهاك غري مربر للحق يف  ت صقضااي، فح 
 احرتام احلياة اخلاص للمعنيني ابألمر. 

 مجع املعطيات ذات الطابع الشخصي  .1
سياقات خمتلفة: سياق مكافحة   ت احملكمة عملية مجع املعطيات ذات الطابع الشخصي يفصفح .120

  املتعلق والسياق القضائي  ؛رمية املنظمة واإلرهاب عرب وضع السلطات ألنظمة مراقبة سرية خمتلفة اجل
ويف   ؛شخصي من قبل السلطات من أجل استخدامها ضمن عناصر اإلثبات الطابع ال عطيات ذات املمع جب

ويف سياق املعطيات اليت يتم مجعها يف أماكن العمل، سواء كان رب العمل من القطاع   ؛ السياق الصحي 
العام أو اخلاص، وأخريا يف سياق االلتزامات القانونية امللقاة على عاتق الكياانت العامة أو اخلاصة بشأن  

     امة. نقل املعطيات ذات الطابع الشخصي اليت يف حوزهتا إىل السلطات من أجل محاية مصلحة ع
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 5قيام السلطات جبمع املعطيات عرب املراقبة السرية  . أ

بتت احملكمة يف عدد مهم من القضااي املتعلقة مبسألة مجع املعطيات ذات الطابع الشخصي عرب   .121
خمتلف أساليب املراقبة السرية. أاي كان نظام املراقبة املستخدم من قبل السلطات، يعد وجود ضماانت  

بة السرية للمواطنني  مالئمة وكافية ضد التعسف أمرا أساسيا. حسب احملكمة، ال ميكن تـ ق بُّل سلطة املراق
 Klassإال يف احلدود الضرورية للحفاظ على املؤسسات الدميوقراطية )قضية كالس وآخرون ضد أملانيا 

et autres c. Allemagne ،1978 قضية سزابو وفيسي ضد اجملر 42، الفقرة ،Szabó et Vissy 
c. Hongrie ،2016 وينبغي أن يستتند تدخل مماثل على دواعي ذات صلة وكافية،  73و 72، الفقرتني .)

ويبريغ وآخرين ضد  -وجيب أن يكون متناسبا مع الغاايت املشروعة املنشودة منه )قضية سيجريستيدت
كما ينبغي أن تنص التشريعات الوطنية    (.88، الفقرة Segerstedt-Wiberg et autres c. Suèdeالسويد 

على ضماانت دقيقة وفعلية ومتكاملة ابلقدر الكايف فيما خيص اختاذ تدابري املراقبة وتنفيذها وتصحيحها  
 (. 89، الفقرة Szabó et Vissy c. Hongrie ،2016)قضية سزابو وفيسي ضد اجملر 

i.   وكشوف املكاملات اهلاتفية عمليات التنصب املستهدفة 
خبصوص: اعرتاض املكاملات   8يف السياق القضائي، خصلت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة  .122

وتسليم كشف املكاملات اهلاتفية إىل الشرطة )األرقام اهلاتفية املتصل هبا( )قضية مالون ضد اململكة املتحدة  
Malone c. Royaume-Uni ،1984 التنصت على مجيع املكاملات اهلاتفية   ؛(89-63، الفقرات

،  Huvig c. Franceالتجارية واخلاصة للمعنيني ابألمر وتسجيل حمتواها )قضية هوفيغ ضد فرنسا 
اعرتاض وتسجيل عدة مكاملات للمدعي عرب التنصت على خط هاتفي لطرف   ؛ (35-24، الفقرات 1990

عمليات التصنت على   ؛ ( 36-25، الفقرات Kruslin c. France ،1990اثلث )قضية كروسلني ضد فرنسا 
 Lambertاملكاملات اليت تعرض هلا شخص على خط هاتفي اتبع لطرف اثلث )قضية المبريت ضد فرنسا 

c. France ،1998 توصل هبا أحد  كاملة هاتفية قيام النيابة العامة ابعرتاض وتسجيل م ؛ (41-21، الفقرات
األشخاص يف مكتبه من طرف شخص من السفارة السوفياتية حينها يف برين )قضية أمان ضد سويسرا  

Amann c. Suisse [الغرفة الكربى] ،عمليات التنصت على املكاملات اهلاتفية   ؛(62-45، الفقرات 200
، الفقرات  Prado Bugallo c. Espagne ،2003هيدي )قضية برادو بوغالو ضد إسبانيا يف إطار حتقيق مت

الحقا يف الصحافة )قضية  احملاداثت اهلاتفية املعرتضة يف إطار متابعات جنائية واملنشورة  ؛(28-33
تضمني حمتوى   ؛ (84-57، الفقرات 2003(، 2)رقم  .n Craxi c) oItalie (2كراكسي ضد إيطاليا 

مكاملات هاتفية معرتضة يف إطال إجراء ابخلارج يف السجل العديل للمدعي )ماثرون ضد فرنسا  
Matheron c. France ،2005 من قبل   لشخص مشتبه فيه  اعرتاض مكاملات هاتفية ؛ ( 44-27، الفقرات

انعدام قانون يوفر ضماانت كافية ضد التعسف )قضية  ظل السلطات دون ترخيص من املدعي العام ويف 
- 61، الفقرات 2007(، 2)رقم  Dumitru Popescu c. Roumanie دوميرتو بوبيسكو ضد رومانيا

التنصت على مكاملات هاتفية حملامي يف إطار حتقيقات جنائية )قضية كفاسنيكا ضد سلوفاكيا   ؛ (86
Kvasnica c. Slovaquie ،2009 ضماانت غري كافية ضد التعسف يف املقتضيات   ؛ (89-80، الفقرات

 
 .(والعائلية الخاصة الحياة احترام في الحق) االتفاقية من 8 بالمادة المتعلقة الدليليرجى االطالع على  5
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القانونية الداخلية املتعلقة ابلتنصت على املكاملات اهلاتفية )قضية دراغوييفيتش ضد كرواتيا  
Dragojević c. Croatie ،2015 قضية ليبليك وآخرين ضد إستونيا 102و 85، الفقرتني ،Liblik et 

autres c. Estonie ،2019 انعدام الضماانت القضائية املالئمة )قضية موسكاليف   ؛ (143-132، الفقرات
انعدام املراقبة الفعالة لتسجيل املكاملات   ؛(45-35، الفقرات Moskalev c. Russie ،2017ضد روسيا 

، الفقرات  Pruteanu c. Roumanie ،2015اهلاتفية يف إطار إجراء جنائي )قضية بروتيانو ضد رومانيا 
 Šantareضد ليتوانيا  اعرتاض حماداثت على هاتف حممول )قضية سانتاري والابزنيكوفس  ؛(41-58

et Labazņikovs c. Lettonie ،2016 انعدام غري مربر للتبليغ الالحق على عملية   ؛(63-56، الفقرات
،  Cevat Özel c. Turquie ،2016تنصت مؤقتة على هاتف حممول )قضية سيفات أوزيل ضد تركيا 

واالعرتاض االحرتازي ملكاملات هاتفية )قضية مصطفى سيزغني اتنريكولو ضد تركيا   ؛ (37-29الفقرات 
Mustafa Sezgin Tanrıkulu c. Turquie ،2017 66-45، الفقرات .) 

خبصوص عملية التنصت على مكاملات هاتفية مت   8. خلصت احملكمة إىل عدم وجود انتهاك للمادة 123
الرتخيص هبا مبوجب قرار قضائي وعلما أن احملاكم قامت بفحص هل هذا التدبري ضروري )قضية عرفان  

  (. 89-78، الفقرات İrfan Güzel c. Turquie ،2017غوزال ضد تركيا 

خبصوص: مجع الشرطة لألرقام اهلاتفية اليت اتصل   8كما قضت احملكمة بعدم وجود انتهاك للمادة  .124
 P.G. etوج. ه. ضد اململكة املتحدة  حتت املراقبة )قضية ب. ج. هبا شخص بفضل وضع هاتفه اخلاص 

J.H. c. Royaume-Uni ،2001 حتت التنصت   ووضع اخلطوط اهلاتفية لقاضي  ؛(51- 42، الفقرات
يف إطار حتقيق جنائي حول منظمة غري قانونية كان يشتبه يف انتمائه إليها أو مساعدهتا ودعمها )قضية  

Karabeyogتركيا  كارابييوغلو ضد  ̆lu c. Turquie ،2016 111-74، الفقرات .) 

. رفضت احملكمة عدة شكاايت بسبب عدم وجود أساس واضح، وهي شكاايت خبصوص: عمليات  125
 Greuter c. Pays-Basالتنصت على مكاملات هاتفية يف إطار حتقيق متهيدي )قضية غروتر ضد هولندا 

هاتفية يف إطار حتقيق جنائي كان فيه التنصت الوسيلة الرئيسية   التنصت على خطوط   ؛ (2020)القرار(، 
االجتار ابملخدرات على نطاق واسع )قضية كوابن ضد إسبانيا  جرمية إثبات تورط أفراد يف  مكنت مناليت 

Coban c. Espagne  ،)كاملات اهلاتفية لعضو يف الربملان األورويب متهم  واعرتاض امل ؛ (2006)القرار
إبساءة استخدام األموال العامة وعدم تطبيق املعاملة اخلاصة املكفولة للنواب الوطنيني )قضية مارتشياين  

 (. 2008)القرار(،  Marchiani c. Franceضد فرنسا 

، اعترب تسجيل حماداثت هاتفية ملعتقل واالحتفاظ هبا من قبل إدارة السجون، دون  . يف سياق السجن126
أن يكون هذا األمر منصوصا عليه يف القانون، واستخدامها الحقا ضمن عناصر اإلثبات إلدانته جبرمية  

 (.54-43)الفقرات   Doerga c. Pays-Bas ،2004ة دورغا ضد هولندا  يف قضي 8أخرى، انتهاكا للمادة 
: نظام مراقبة عامة  خبصوص 8يف جماالت أخرى متنوعة، استنتجت احملكمة وجود انتهاك للمادة  .127

للمراسالت واحملاداثت اهلاتفية لقاصر يف مدرسة داخلية، مبا يستبعد أي سرية وال يشمل   وغري متمايزة
، الفقرات  D.L. c. Bulgarie ،2006أن متييز بني أنواع احملاداثت املعرتضة )قضية د. ل. ضد بلغاراي 

اعرتاض وزارة الداخلية، بناء على أمر قضائي، لالتصاالت اخلارجية ملنظمات عاملة يف   ؛(100-116
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-Liberty et autres c. Royaumeجمال احلرايت املدنية )قضية ليربيت وآخرين ضد اململكة املتحدة 
Uni ،2008 جمرد وجود تشريع يسمح ابعرتاض اتصاالت منظمة غري حكومية   ؛(70-56، الفقرات

 Iordachi etدعني أمام احملكمة )قضية لورداشي وآخرين ضد مولدافيا مولدافية متخصصة يف متثيل امل
autres c. Moldova ،2009 تسريب حمادثة خاصة مسجلة، مبوافقة السلطات، إىل   ؛( 54-29، الفقرات

كان موضوع   رجل سياسةسجيلها على اخلط اهلاتفي ل اإلعالم ونشرها، علما أن األمر متعلق مبحادثة مت ت
، الفقرة  Drakšas c. Lituanie ،2012حتقيقات أمام السلطات املختصة )قضية دراكساس ضد ليتوانيا 

ة السرية التصاالت اهلاتف احملمول  الثغرات املوجودة يف اإلطار القانوين املنظم لعمليات املراقب ؛(62
من قبل شركات االتصاالت، مما ميكن املصاحل الفيدرالية لألمن من اعرتاض أي مكاملة هاتفية دون  

الغرفة  ] Roman Zakharov c. Russie)قضية رومان زاخاروف ضد روسيا  ترخيص قضائي مسبق
استخدام معطيات عمليات تنصت هاتفية مستقاة من حتقيق جنائي   ؛(305-163، الفقرات 2015، [الكربى

، الفقرات  Karabeyoğlu c. Turquie ،2016يف إطار حتقيق أتدييب )قضية كارابييوغلو ضد تركيا 
استخدام مضمون حمادثة بني زبون موضوع عملية تنصت هاتفية يف إجراء أتدييب ضد   ؛(112-121

 Versini-Campinchi etكامبينتشي وكراسنيانسكي ضد فرنسا -حمامية )قضية فريسيين 
Crasnianski c. France ،2016 84-49، الفقرات .) 

ii.    بيجر(  النداء اعرتاض الرسائل عرب جهاز( 

رسائل موجهة عرب جهاز   قيام الشرطة ابعرتاضاعتربت احملكمة إطار إجراءات قضائية،  . يف128
يف قضية   8النداء )بيجر( اخلاص ابملدعي، وكذا مراجعها، من أجل تربير قرار إدانة، متناقضا مع املادة 

  18الفقرتني ، Taylor-Sabori c. Royaume-Uni ،2002سابوري ضد اململكة املتحدة - اتيلور
 ، وذلك بسبب غياب إطار قانوين منظم هلذا الشكل من عمليات االعرتاض. 19و

iii.   املراقبة ابلوسائل السمعية البصرية 
عندما مل يتم إحاطة تسجيل حمادثة ابستخدام جهاز إرسال   8. خلصت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة 129

 Bykov c. Russieرية للشرطة، بضماانت إجرائية )قضية بيكوف ضد روسيا السلكي، يف إطار عملية س
،  Oleynik c. Russie ،2016، قضية أوليينك ضد روسيا 83و 81، الفقرتني 2009، [ الغرفة الكربى]

 ( 79-75الفقرات 

متيز احملكمة بني مراقبة أفعال شخص يف مكان عام ألغراض أمنية وبني تسجيالت هذه األفعال   .130
ان بقدرة املعين ابألمر التنبؤ به )قضية بيك ضد اململكة  اليت ميكن استخدامها ألغراض أخرى، تتجاوز ما ك

 Perry، قضية بريي ضد اململكة املتحدة 62-59، الفقرات Peck c. Royaume-Uni ،2003املتحدة 
c. Royaume-Uni ،2003 وذلك من أجل وضع حدود محيمية احلياة اخلاصة اليت  42و 41، الفقرتني ،)

 يف جمال تدابري املراقبة السرية أو اعرتاض االتصاالت.  8تضمنها املادة 

  خبصوص: تسجيل أصوات املدعني  8ر القضائي، قضت احملكمة بوجود انتهاك املادة يف اإلطا  .131
ج. وج. ه. ضد اململكة املتحدة،  أثناء مواجهتهم بالئحة التهم وداخل زنزانة مبخفر شرطة )قضية ب. 
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وية مشتبه  تسجيل فيديو ابستخدام كامريا خفية يف مسار مغلق من أجل حتديد ه ؛ ( 63-56، الفقرات 2001
، الفقرات  Perry c. Royaume-Uni ،2003به يف خمفر الشرطة )قضية بريي ضد اململكة املتحدة 

قيام الشرطة برتكيب جهاز تنصت يف منزل شخص اثلث زاره املدعي من أجل تسجيل حمادثة   ؛(36-49
اعرتف فيها املدعي بتورطه يف شبكة السترياد املخدرات )قضية خان ضد اململكة  عفوية وغري مفتعلة 

تركيب الشرطة مليكروفوانت يف مكان   ؛ (28-25، الفقرات Khan c. Royaume-Uni ،2000املتحدة 
  ؛ (27-20، الفقرات Vetter c. France ،2005رنسا خاص يف إطار حترايت قضائية )قضية فيتري ضد ف

تسجيل حمادثة عرب جهاز تنصت مركب على اجلسد من قبل مصاحل الشرطة واستخدامها الحقا كدليل  
 Heglasضد مجهورية التشيك  أساسي يف متابعة جنائية، دون أن يكون دليل االهتام الوحيد )قضية هيغالس 

c. République tchèque ،2007 تسجيل اتصاالت من قبل شخص يف سياق   ؛(76- 71، الفقرات
ولفائدة حتقيق رمسي، جنائي أو غريه، بتواطئ ومساعدة السلطات العامة املكلفة ابلتحقيق )قضية فان  

 (. 55-47، الفقرات 2007نديل ضد هولندا، فو 
خبصوص: استخدام السلطات ألجهزة   8. يف سياق السجن، استنتجت احملكمة وجود انتهاك للمادة 132

بصرية دون علم املدعي يف زنزانته ويف منطقة الزايرات وكذا على جسم معتقل آخر، مما  -تسجيل مسعية
حدة  مكن من تسجيل تصرحيات غري عفوية ومفتعلة صادرة عن املدعي )قضية أالن ضد اململكة املت 

Allan c. Royaume-Uni ،2002 تسجيل حماداثت سجناء مع أقارهبم يف قاعة   ؛(36-35، الفقرتني
املراقبة السرية   ؛(34-28الفقرات ، Wisse c. France ،2005الزايرات )قضية فيسو ضد فرنسا 

،  R.E. c. Royaume-Uni ،2015ملشاورات سجني مع حماميه )قضية ر. و. ضد اململكة املتحدة 
سار مغلق  املراقبة املستمرة ابلفيديو لسجناء يف زانزهنم عرب كامريا خفية يف م ؛(143-115الفقرات 

 (. 100- 83، الفقرات Gorlov et autres c. Russie ،2019)قضية غورلوف وآخرين ضد روسيا 

خبصوص املراقبة السرية للمشاورات بني معتقل   8قضت احملكمة بعدم وجود انتهاك للمادة  .133
 .R.Eوالشخص املعني ملساعدته بعد االعتقال حبكم هشاشته )قضية ر. و. ضد اململكة املتحدة 

c. Royaume-Uni ،2015 حيث تشمل املقتضيات اليت تنص على إمكانية  168-154، الفقرات .)
 مراقبة املشاورات بني معتقل يف وضعية هشاشة وراشد مؤهل على ضماانت كافية ضد التعسف. 

يف سياقات خمتلفة مت فيها مجع املعطيات عرب كامريات خفية، استنتجت احملكمة وجود انتهاك    .134
ص: مد وسائل اإلعالم بفيديو مت تسجيله بواسطة كامريا خفية يف مسار مغلق لشخص حياول  خبصو  8للمادة 

، الفقرات  Peck c. Royaume-Uni ،2003 االنتحار يف مكان عام )قضية بيك ضد اململكة املتحدة
دون إخفاء وجهه، علما أن الصورة ملتقطة بكامريا خفية )قضية   بث التلفزيون لصورة شخص  ؛(57-87

تسجيل فيديوهات سرية لصحفية   ؛ (85-71، الفقرات Bremner c. Turquie ،2015برمينر ضد تركيا 
 Khadija Ismayilovaة خدجية إمساعيلوفا ضد أزربيجان يف منزهلا ونشرها على املأل )قضي

c. Azerbaïdjan ،2019 234إىل  232(. يرجى االطالع كذلك على الفقرات من 132-108، الفقرات  
 يف هذا الدليل.  157إىل  147ومن 
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iv.   6اجلغرافية   النظام العاملي لتحديد املواقع حتديد املوقع اجلغرايف لعربة عرب 

مل تشكل مراقبة أحد املشتبه فيهم ابإلرهاب عرب النظام العاملي لتحديد املواقع اجلغرافية انتهاكا للمادة   .135
(. على النقيض من ذلك،  81-49)الفقرات  Uzun c. Allemagne ،2010زون ضد أملانيا و يف قضية أ 8

اعترب تركيب جهاز   (،61-53)الفقرات  Ben Faiza c. France ،2018 يف قضية بن فايزة ضد فرنسا 
لتحديد املوقع اجلغرايف يف عربة واستغالل املعطيات املتأتية هبذه الطريقة، واليت مسحت للمحققني مبعرفة  

 .8خمالفا ملقتضيات املادة  تنقالت املدعي يف وقت حدوثها مث اعتقاله، 

v.   املراقبة بواسطة حمققني خواص 

. اعتربت املراقبة غري القانونية بواسطة حمققني خواص ألنشطة شخص مستفيد من املساعدات  136
 Vukota-Bojićبوجيتش ضد سويسرا -يف قضية فوكوات 8االجتماعية موضوع نزاع انتهاكا للمادة 

c. Suisse ،2016  (. حيث مل حيدد القانون الداخلي بقدر كايف من الوضوح نطاق وأمناط  78-52)الفقرات
ممارسة السلطة التقديرية املخولة لشركات التأمني، عندما تتصرف كسلطات عامة يف إطار منازعات  

 القيام ابملراقبة السرية للمؤم نني. التأمني، من أجل 

vi.   مراقبة الربيد 

خبصوص: حجز وفحص مراسالت سجني   8يف سياق السجن، قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة  .137
فتح بريد سجني، حىت   ؛ (137و 136، الفقرتني Lavents c. Lettonie ،2002)قضية الفنتس ضد التفيا 

 Demirtepeيف حالة وجود خلل يف مصلحة الربيد داخل املؤسسة السجنية )قضية دميريتييب ضد فرنسا 
c. France ،1999 قضية فاالسيناس ضد ليتوانيا 28-26، الفقرات ،Valašinas c. Lituanie ،2001  ،

اعرتاض مراسالت سجني ومراقبتها )قضية سيلفر وآخرين ضد اململكة املتحدة   ؛( 130-128الفقرات 
Silver et autres c. Royaume-Uni ،1983 قضية البيطا ضد إيطاليا 105-84، الفقرات ،Labita 

c. Italie [الغرفة الكربى ] ،ضد بولندا ، قضية نييدابال 184-176، الفقرات 2000Niedbała 
Pologne c. ،2000 2، قضية ميسينا ضد إيطاليا 84-78، الفقرات) oItalie (n Messina c.  (،  2)رقم

اعرتاض مراسالت السجناء مع حماميهم )قضية إيكينسي وأكالني ضد تركيا   ؛ ( 83-78، الفقرات 2000
Ekinci et Akalın c. Turquie ،2007 اعرتاض مراسالت السجناء مع احملامي   ؛(48-37، الفقرات

-Campbell c. Royaumeوبية حلقوق اإلنسان )قضية كامبل ضد اململكة املتحدة ومع اللجنة األور 
Uni ،1992 قضية أ. ب. ضد هولندا 54-32، الفقرات ،A.B. c. Pays-Bas ،2002،  81الفقرات -

 Peersفتح املراسالت املبعوثة إىل أحد السجناء من طرف اللجنة )قضية بريس ضد اليوانن  ؛(94
c. Grèce ،2001 (، مراقبة مراسالت سجني مع الطبيب املختص الذي يعاجله )قضية  84-81، الفقرات

(. يف املقابل، يف  55-47، الفقرات Szuluk c. Royaume-Uni ،2009سزولوك ضد اململكة املتحدة 

 
 يرجى االطالع على اجلزء املتعلق مبعطيات حتديد املوقع اجلغرايف يف هذا الدليل.  6
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(، مل تعترب مراقبة املراسالت  70-53)الفقرات  Erdem c. Allemagne ،2001قضية إيردم ضد أملانيا 
 . 8بني سجني مشتبه فيه ابإلرهاب وحماميه انتهاكا للمادة 

  8يف سياق آخر، اعترب فتح ونسخ بريد شخص مفلس من قبل املسؤول عن التصفية انتهاكا للمادة  .138
   (.47- 27، الفقرات Foxley c. Royaume-Uni ،2000)قضية فوكسلي ضد اململكة املتحدة 

vii.  ملراقبة اجلماعية  عمليات املراقبة السرية والتجسس وا 

خبصوص: إمكانية تعرض اجلمعية املدعية لتدابري   8خلصت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة .139
املراقبة يف أي وقت دون سابق إنذار مبوجب قانون بشأن وسائل املراقبة اخلاصة )قضية مجعية اإلدماج  

 Association pour l’intégration européenne وإكيمدييف ضد بلغاراي األورويب وحقوق اإلنسان 
et les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie ،2007 اعرتاض   ؛ (94-69، الفقرات

سرية للشرطة دون ضماانت إجرائية )قضية  وتسجيل حمادثة ابستخدام جهاز إرسال السلكي يف إطار عملية 
تسجيل حماداثت يف   ؛ (83-72، الفقرات 2009، [الغرفة الكربى ] Bykov c. Russieبيكوف ضد روسيا 

إطار عملية جتريبية مببادرة من املصاحل االحتادية لألمن "غري منصوص عليها يف القانون" )قضية أولينيك  
ت  اعرتاض االتصاالت اخلارجية ملنظما ؛(79-74، الفقرات Oleynik c. Russie ،2016ضد روسيا 

عاملة يف جمال احلرايت املدنية من طرف وزارة الدفاع بناء على أمر )قضية مجعية ليربيت وآخرون ضد  
تعقب ومراقبة   ؛(70-55، الفقرات Liberty et autres c. Royaume-Uni ،2008اململكة املتحدة 

ة بسبب انتمائه إىل إحدى منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان )قضية شيموفولوس  املدعي من قبل الشرط 
التشريعات املتعلقة ابملراقبة السرية   ؛( 71-64، الفقرات Shimovolos c. Russie ،2011ضد روسيا 

والقاضية إبحداث فريق خاص مبكافحة اإلرهاب دون توافر ضماانت كافية ضد التعسف )قضية سزابو  
علومات مت  االحتفاظ مب ؛ (89-52، الفقرات Szabó et Vissy c. Hongrie ،2016وفيسي ضد اجملر 

،  [ الغرفة الكربى] Rotaru c. Roumanieمجعها بفضل مراقبة سرية )قضية رواترو ضد رومانيا 
 Association « 21" وآخرين ضد رومانيا 1989دجنرب  21، قضية مجعية "63-45، الفقرات 2000

Décembre 1989 » et autres c. Roumanie ،2011 خمتلف ثغرات اإلطار   ؛( 177-169، الفقرات
القانوين الوطين املنظم للمراقبة السرية لالتصاالت ابهلاتف احملمول )قضية رومان زاخاروف ضد روسيا  

Roman Zakharov c. Russie [الغرفة الكربى ] ،305-163، الفقرات 2015 .) 

خبصوص: اللجوء إىل عميل مندس، ابإلضافة إىل   8استنتجت احملكمة عدم وجود انتهاك للمادة  .140
،  Lüdi c. Suisse ،1992التنصت على مدعي متهم ابالجتار يف املخدرات )قضية لودي ضد سويسرا 

راقبة السرية للمراسالت والطرود الربيدية واالتصاالت اهلاتفية للسكان  نظام يسمح ابمل ؛ (41-38الفقرات 
  ؛ ( 60-39، الفقرات Klass et autres c. Allemagne ،1978)قضية كالس وآخرين ضد أملانيا 

رهاب واجلرائم اخلطرية )قضية كيندي ضد  تشريعات تسمح ابعرتاض االتصاالت الداخلية ملكافحة اإل
 (. 170-151، الفقرات Kennedy c. Royaume-Uni ،2010اململكة املتحدة 
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  Weber et Saravia c. Allemagne قضية ويرب وسارافيا ضد أملانيا  افتقاد  كمة اعتربت احمل .141
ألسس   (، خبصوص مراقبة االتصاالت اهلاتفية لغاية اسرتاتيجية، 153-143)الفقرات  2006)القرار(، 

،  Klass et autres c. Allemagne، وهي لإلشارة استكمال لقضية قضية كالس وآخرين ضد أملانيا سليمة 
1978 . 

،  [الغرفة الكربى] Roman Zakharov c. Russie يف قضية رومان زاخاروف ضد روسيا  .142
(، ارأتت احملكمة أن املقاربة املعمول هبا يف قضية كيندي ضد اململكة املتحدة  171)الفقرة  2015

Kennedy c. Royaume-Uni ،2010  ( هي األنسب لضرورة احلرص على أن الطابع  124)الفقرة
السري لتدابري املراقبة ال جيعلها عمليا غري قابلة للطعن وال ختضع ملراقبة السلطات القضائية الوطنية  

 واحملكمة.  

 ن العمل من قبل أرابب العمل مجع املعطيات يف مكا . ب

يف مسألة مجع معطيات ذات طابع شخصي يف مكان العمل من   8بتت احملكمة من منظور املادة  .143
-Halford c. Royaumeقبل أحد أرابب العمل يف القطاع العام )قضية هالفورد ضد اململكة املتحدة 

Uni ،1997 قضية أنتوفيتش ومريكوفيتش ضد اجلبل األسود 45و 49، الفقرتني ،Antovic et 
Mirkovic c. Monténégro ،2017 قضية ليربت ضد فرنسا 58، الفقرة ،Libert c. France  ،

)القرار(،   Köpke c. Allemagne)قضية كوبكي ضد أملانيا  أو القطاع اخلاص  ( 41، الفقرة 2018
، الفقرة  2017، [الغرفة الكربى] Bărbulescu c. Roumanie، قضية ابربوليسكو ضد رومانيا 2010

الغرفة  ] López Ribalda et autres c. Espagne، قضية لوبيز ريبالدا وآخرين ضد إسبانيا 109
(. يف بعض القضااي، حدثت عملية اجلمع دون علم املعين ابملعطيات، خالل  109، الفقرة 2019، [الكربى

،  Halford c. Royaume-Uni ،1997عملية مراقبة سرية كليا )قضية هالفورد ضد اململكة املتحدة 
،  45، الفقرة Copland c. Royaume-Uni ،2007، قضية كوبالند ضد اململكة املتحدة 49الفقرة 

( أو  78، الفقرة 2017، [ الغرفة الكربى] Bărbulescu c. Roumanieقضية ابربوليسكو ضد رومانيا 
الغرفة  ] López Ribalda et autres c. Espagneجزئيا )قضية لوبيز ريبالدا وآخرين ضد إسبانيا 

، يف حني مت القيام بعملية مجع املعطيات يف قضااي أخرى أمام أنظار وبعلم  (93 ، الفقرة2019، [الكربى
 Antovic et Mirkovicاملوظفيني املعنيني )قضية أنتوفيتش ومريكوفيتش ضد اجلبل األسود 

c. Monténégro ،2017 44، الفقرة .) 

. أتتت املعطيات الشخصية موضوع عملية اجلمع من: مراقبة االتصاالت اهلاتفية غري املهنية  144
،  Halford c. Royaume-Uni ،1997الصادرة عن مقرات مهنية )قضية هالفورد ضد اململكة املتحدة 

مراقبة اهلاتف والربيد اإللكرتوين واألنرتنيت يف العمل )قضية كوبالند ضد اململكة املتحدة   ؛ ( 44 الفقرة 
Copland c. Royaume-Uni ،2007 مراقبة استعماالت األنرتنيت والرسائل   ؛(49-44، الفقرات

،  2017، [الغرفة الكربى] Bărbulescu c. Roumanieالنصية )ايهو( )قضية ابربوليسكو ضد رومانيا 
يت قام أحد املوظفني خبزينها على حاسوب سلم له للقيام مبهامه املهنية )قضية  فتح السجالت ال ؛ (74 الفقرة 
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( أو صور ملتقطة بوسائل تسجيل بصرية تظهر  25، الفقرة Libert c. France ،2018ليربت ضد فرنسا 
 Köpkeمكان عمله )قضية كوبكي ضد أملانيا تصرفات موظف معرف أو قابل للتعريف يف 

c. Allemagne  ،)قضية أنتوفيتش ومريكوفيتش ضد اجلبل األسود 2010)القرار ،Antovic et 
Mirkovic c. Monténégro ،2017 قضية لوبيز ريبالدا وآخرين ضد إسبانيا 44، الفقرة ،López 

Ribalda et autres c. Espagne [الغرفة الكربى ]، 92، الفقرة 2019 .) 

 Halfordيف أول حكمني صادرين يف هذا اجملال )قضية هالفورد ضد اململكة املتحدة  .145
c. Royaume-Uni ،1997 وقضية كوبالند ضد اململكة املتحدة 44، الفقرة ،Copland 
c. Royaume-Uni ،2007 اهلاتفية غري املهنية الصادرة   (، اعتربت احملكمة أن االتصاالت 41، الفقرة

. عالوة  8مقرات العمل ميكن أن يغطيها مفهوما "احلياة اخلاصة" و"املراسالت" الواردين يف املادة  من
مل بنفس احلماية  على ذلك، أقرت احملكمة ضرورة متتع الرسائل اإللكرتونية املبعوثة من مكان الع

، على غرار العناصر اليت يتم مجعها عرب مراقبة استعمال شخص  8املنصوص املكفولة مبوجب املادة 
، الفقرة  Copland c. Royaume-Uni ،2007لألنرتنيت )قضية قضية كوبالند ضد اململكة املتحدة 

املعطيات املعروف بوضوح أهنا خاصة واليت قام موظف بتخزينها يف  احملكمة الحقا أن  وقضت (. 41
حاسوب وضعه رهن إشارته رب العمل للقيام بوظائفه ميكن أن تدخل يف خانة "احلياة اخلاصة" )قضية  

(. ابإلضافة إىل ذلك، ميس تسجيل فيديو سري  25، الفقرة Libert c. France ،2018ليربت ضد فرنسا 
 Köpkeلتصرفات موظف يف مكان عمله دون حتذير "احلياة اخلاصة" )قضية كوبكي ضد أملانيا 

c. Allemagne  ،)(. بعد ذلك، مل جتد احملكمة أي سبب لتغيري هذا االستنتاج، سواء تعلق  2010)القرار
األمر مبراقبة سرية أو غري سرية ابلكامريا ملوظفني يف مقر عملهم )قضية أنتوفيتش ومريكوفيتش ضد  

، قضية لوبيز ريبالدا  44، الفقرة Antovic et Mirkovic c. Monténégro ،2017اجلبل األسود 
 (. 93، الفقرة 2019، [ الغرفة الكربى] López Ribalda et autres c. Espagneوآخرين ضد إسبانيا  

  50)الفقرتني  Halford c. Royaume-Uni ،1997يف قضييت هالفورد ضد اململكة املتحدة  .146
(، بسبب انعدام  48)الفقرة  Copland c. Royaume-Uni ،2007كوبالند ضد اململكة املتحدة   ( و51و

مقتضيات يف القانون الداخلي تبيح يف تلك احلقبة مجع معطيات شخصية مستقاة تباعا من االتصاالت  
ن  أبقضت احملكمة  وظفني ومن الرسائل اإللكرتونية املبعوثة من مكان عملهم، اهلاتفية غري املهنية للم

التدخل الناجم عن ذلك على حقهم يف احرتام حياهتم اخلاصة "غري منصوص عليه يف القانون". يف قضية  
، اعتربت احملكمة أن الشكاية ال تقوم على  2010)القرار(،  Köpke c. Allemagneكوبكي ضد أملانيا 

أسس سليمة، علما أن األمر متعلق جبمع معطيات من قبل أحد أرابب العمل مبساعدة وكالة حمققني خواص،  
عرب املراقبة السرية ابلفيديو، عن موظفة صندوق متهمة ابلسرقة يف أحد أسواق التجارية. ورغم أن  

رب العمل وفقا هلا أن يلجأ إىل مراقبة املوظفني ابلفيديو كانت غري حمددة يف  الشروط اليت ميكن ل 
التشريعات حينها، إال أن اجتهادات احملكمة االحتادية للشغل اعتربت حينها مبثابة ضماانت مهمة ضد  

، انهيك عن حجم األضرار املسجلة، تدابري  شكوك معقولة بشأن ارتكاب خمالفات خطرية وجود يربر . 147 التدخالت التعسفية يف حق احرتام احلياة اخلاصة للموظف. 
مجع املعطيات الشخصية اليت يتخذها أرابب العمل يف مقر الشغل )قضية لوبيز ريبالدا وآخرين ضد إسبانيا  
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López Ribalda et autres c. Espagne [الغرفة الكربى] ،يف املقابل، ال جيوز  134، الفقرة 2019 .)
أن تربر جمرد شكوك بوجود اختالسات أو غريها من املخالفات وضع عملية مراقبة سرية للموظف  

 (. 134، الفقرة  الذكر السالفة القضية)

)الفقرة   2017، [الغرفة الكربى] Bărbulescu c. Roumanieيف قضية ابربوليسكو ضد رومانيا . 148
(، وضعت احملكمة جمموعة من املعايري اليت ينبغي أن متتثل هلا إجراءات مراقبة مراسالت املوظفني  121

يتعني على السلطات الوطنية   . يف هذا السياق،8واتصاالهتم يف مكان العمل، لكي ال تشكل انتهاكا للمادة 
إبمكانية اختاذ رب العمل إلجراءات مراقبة  خرب املوظف أن أتخذ يف احلسبان العوامل التالية: هل أُ 

مراسالته وغريها من اتصاالته؟ وهل أحيط علما بتطبيق هذه اإلجراءات؟ ما هو نطاق املراقبة اليت قام  
هبا رب العمل ودرجة انتهاك حرمة احلياة اخلاصة للموظف؟ هل قدم رب العمل احلجج الداعمة ملراقبة  

اللجوء إىل نظام مراقبة ابستخدام وسائل وتدابري أقل انتهاكا حلرمة   اتصاالت املوظف؟ هل كان ابإلمكان
احلياة اخلاصة عوض االطالع املباشر على مضمون حماداثت املوظف؟ ما هي نتائج املراقبة على  
املوظف الذي كان عرضة هلا؟ هل حصل املوظف على ضماانت كافية، خصوصا إذا كان لتدابري املراقبة  

ون  ا، من أجل ضمان االحرتام الفعلي هلذه املقتضيات، ينبغي أن يستفيد املوظفطابع اقتحامي؟ أخري 
املعنيون من إمكانية الطعن أمام هيئة قضائية مستقلة مكلفة بفحص مدى احرتام هذه الشروط، على األقل  

  López Ribalda et autres c. Espagneالحقا، يف قضية لوبيز ريبالدا وآخرين ضد إسبانيا  .149 (. 122، الفقرة الذكر السالفة القضية من حيث اجلوهر، إضافة إىل مشروعية التدابري املطعون فيها )
(، أقرت احملكمة أن هذه املعايري سارية أيضا على تدابري املراقبة  116)الفقرة  2019، [الغرفة الكربى]

 ابلفيديو اليت قد يستخدمها رب عمل يف مكان العمل. 

يف قضااي أغفلت فيها احملاكم الوطنية التأكد من أن   8خلصت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة  .150
دابري املراقبة كان متناسبا ومصحواب بضماانت مالئمة وكافية. قضية ابربوليسكو ضد  اعتماد رب العمل لت

(، أغفلت احملاكم  141-108)الفقرات  2017، [الغرفة الكربى] Bărbulescu c. Roumanieرومانيا 
الوطنية حتديد األسباب اخلاصة اليت كان وراء اعتماد تدابري املراقبة، ومل تفحص هل كان إبمكان رب  
العمل استخدام تدابري أقل انتهاكا حلياة املوظف اخلاصة ومراسالته، وهل مت حتذير هذا األخري بشكل مسبق  

،  Libert c. Franceه. على العكس من ذلك، يف قضية ليربت ضد فرنسا من إمكانية مراقبة اتصاالت 
فيما خيص فتح سجالت شخصية   8استنتجت احملكمة عدم وجود انتهاك للمادة  (، 53-37)الفقرات  2018

كتشف سبب تسريح املوظف، بعدما الحظت  ابحي املحاسوب مهين، حيث كان املضمون اإلخمزنة يف 
أن القانون الوطين، كما قامت احملاكم الوطنية بتأويله وتطبيقه، يشمل القدر الكايف من الضماانت ضد  

ال ميكن تربير عدم تقدمي رب العمل بشكل مسبق ملعلومات حول التدابري اليت من   للمحكمة،. ابلنسبة 151   التعسف، والسيما عدم قدرة رب العمل على فتح السجالت املعتربة شخصية دون خضور املوظف. 
شأهنا انتهاك محاية معطيات املوظفني إال بضرورة قصوى متعلقة حبماية مصاحل عامة أو خاصة مهمة  

،  [الغرفة الكربى] López Ribalda et autres c. Espagne)قضية لوبيز ريبالدا وآخرين ضد إسبانيا 
(. قبل اعتماد تدابري مجع معطيات املوظفني، يتعني على أرابب العمل إخبار املعنيني  133، الفقرة 2019

، الفقرة  الذكر السالفة القضية ، وإن كان ذلك بطريقة عامة )وأساليبهاابألمر بشكل واضح بوجود هذه العملية 
الناجم عنه طابعا أساسيا، خصوصا يف سياق عالقات   (. ويكتسي شرط الشفافية واحلق يف املعلومة 131
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العمل، حيث يتمتع رب العمل بسلطات واسعة جتاه األجراء، ويتعني تفادي التعسف. على الرغم من ذلك،  
ر الشخص املعين أبنه موضوع مراقبة وبنطاق هذه األخرية سوى أحد املعايري الواجب أخذها  ال يشكل إخبا

يف احلسبان عند فحص مدى تناسبية اإلجراء يف حالة معينة. إذا مل يتم القيام بعملية اإلخبار السالفة الذكر،  
 (. 131، الفقرة الذكر السالفة الفقرةينبغي أن تكتسي الضماانت النامجة عن بقية املعايري أمهية أكرب )

عند غياب اإلخبار املسبق، تزداد أمهية معرفة هل حظي املوظفون موضوع تدبري املراقبة بسبل   .152
على الصعيد الوطين خمصصة للتأكد من االحرتام الفعلي للحق يف احرتام احلياة اخلاصة. يف   انتصاف 

لف الوسائل  إطار التدابري اليت يتعرض هلا املوظفون يف مقر العمل، ميكن ضمان هذه احلماية عرب خمت
 (. 136، الفقرة الذكر السالفة  الفقرة املتاحة يف قانون الشغل وكذا يف القانون املدين )

. خبصوص مراقبة املوظفني ابلفيديو حتديداً، أوضحت احملكمة، يف قضية لوبيز ريبالدا وآخرين ضد  153
(، أنه كان من  125)الفقرة  2019، [الغرفة الكربى] López Ribalda et autres c. Espagneإسبانيا 

ند حتليل التناسبية، بني خمتلف األماكن اليت يتم القيام ابملراقبة فيها، وذلك يف ضوء  الضروري التمييز، ع
ويكون هذا االنتهاك ابلغ األمهية يف األماكن   ما يعقل أن ينتظره األجري يف جمال محاية احلياة اخلاصة.

وبة، بل يكون  احلميمية، على غرار املراحيض أو مستودعات املالبس، حيث تكون احلماية املعززة مطل
، اليت فيها إشارة  65و 61و 125، الفقرات الذكر السالفة  القضية اللجوء إىل املراقبة ابلفيديو فيها حمظورا )

ى غرار  إىل الصكوك الدولية ذات الصلة(. وجيب أن تكون هذه احلماية قوية يف األماكن املغلقة، عل
املكاتب، يف حني تكون من الواضخ أقل يف األماكن املرئية واليت ميكن للزمالء وللجمهور العريض  

 (. 125، الفقرة الذكر السالفة  القضية الوصول إليها )
، رفضت  2010)القرار(،  Köpke c. Allemagne. يف هذا الصدد، يف قضية كوبكي ضد أملانيا 154

احملكمة لغياب أسس سليمة شكاية املدعية، وهي عاملة صندوق يف أحد األسواق التجارية، وذلك بشأن  
محققني. والحظت احملكمة  خاصة للمراقبة سرية ابلفيديو مبساعدة وكالة  قيام رب عملها بتطبيق إجراء

على وجه اخلصوص أن التدبري موضوع النزاع كان حمددا يف الزمن )أسبوعني(، ومل يشمل سوى املناطق  
اليت يستطيع اجلمهور العريض الوصول إليها واحمليطة ابلصندوق، وأنه مل تتم معاجلة مقاطع الفيديو  

سوى من قبل عدد حمدود من األشخاص العاملني يف وكالة احملققني ومع رب العمل، وأنه مل يتم  املسجلة 
 استعماهلا يف إطار تسريح املدعية ويف اإلجراءات أمام حماكم الشغل. 

 Antovic etيف املقابل، يف احلكم اخلاص بقضية أنتوفيتش ومريكوفيتش ضد اجلبل األسود  .155
Mirkovic c. Monténégro ،2017  8احملكمة إىل جود انتهاك للمادة (، خلصت 60-55)الفقرات  ،

حيث اعتربت أن االنتهاك املزعوم للحياة اخلاصة للمدعني، ومها معا أستاذان جامعيان، والناجم عن تركيب  
 اقبة ابلفيديو يف أماكن التدريس، غري منصوص عليه يف القانون. نظام مر 
الغرفة  ] López Ribalda et autres c. Espagne. يف قضية لوبيز ريبالدا وآخرين ضد إسبانيا  156
خبصوص مراقبة ابلفيديو،   8(، استنتجت احملكمة عدم وجود انتهاك للمادة 137)الفقرة  2019، [الكربى

مرئية جزئيا وخفية جزئيا، للعامالت يف صناديق وابعة أحد األسواق التجارية، وذلك أخذا بعني االعتبار  
ات الطعن اليت  ضمن أمور أخرى الضماانت املهمة اليت يوفرها اإلطار املعياري اإلسباين، مبا يف ذلك آلي

 مل تلجأ إليها املدعيات. 
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 غرض استغالهلا ضمن عناصر اإلثبات يف ملفات قضائية باملعطيات  مجع  . ج
مسائل مرتبطة حبماية املعطيات الشخصية لألفراد،   يطرح مجع أدلة مادية يف إطار ملفات قضائية  .157

 أاي كان دورهم يف اإلجراء املعين، سواء تعلق األمر بطريف القضية أو ابلشهود أو أبطراف اثلثة فقط. 

i.   عمليات احلجز والتفتيش 
يف العديد من القضااي، أشارت احملكمة أن إبمكان الدول املتعاقدة اعتبار أنه من الضروري اللجوء   .158

إىل تدابري كعمليات احلجز والتفتيش من أجل مجع األدلة وعناصر اإلثبات خبصوص خمالفات معينة )قضية  
، قضية ك. س. وم. س. ضد أملانيا  79، الفقرة Vasylchuk c. Ukraine ،2013فاسيلشوك ضد أوكرانيا 

K.S. et M.S. c. Allemagne ،2016 وتنصب املراقبة يف هذه احلالة على فحص هل  43، الفقرة .)
إلجراءات مناسبة وكافية، وهل مت احرتام مبدأ التناسبية ابلنظر إىل  األسباب املعتد هبا لتربير مثل هذه ا

ويتعني أخذ   (.44، الفقرة Smirnov c. Russie ،2007اهلدف املنشود )قضية مسرينوف ضد روسيا 
احل املطروحة، ومنها على وجه اخلصوص:  عناصر مهمة يف احلسبان عند املوازنة بني خمتلف املص

والظروف اليت صدر فيها األمر ابلعملية،   ؛خطورة املخالفة اليت أدت إىل عملية احلجز والتفتيش
، والسيما  ا عملية احلجز والتفتيش ونطاقه مذكرةمضمون  ؛ وخصوصا بقية األدلة وعناصر اإلثبات املتاحة

ش والضماانت املتخذة لكي ال يكون هلذا اإلجراء آاثر غري  ابلنظر إىل طبيعة األماكن اخلاضعة للتفتي
وأتثري عمليات التفتيش املمكنة على احرتام احلياة اخلاصة للمعنيني   ؛وطريقة القيام بعملية التفتيش  ؛ معقولة

، الفقرة  Modestou c. Grèce ،2017يستو ضد اليوانن ، قضية مود 44، الذكر السالفة القضيةابألمر )
ضماانت مالئمة وكافية  األخرى(. وتشرتط احملكمة كذلك حتديد القانون الداخلي ل  واملراجع املذكورة 42

 Vinciضد التعسف )قضية شركيت فينسي للبناء وج. ت. م. للهندسة املدنية واخلدمات ضد فرنسا 
Construction et GTM Génie Civil et Services c. France ،2015 قضية  66، الفقرة ،

(. وتشمل هذه الضماانت وجود "مراقبة  43، الفقرة Modestou c. Grèce ،2017وانن موديستو ضد الي 
  (، 47-44)الفقرات  Trabajo Rueda c. Espagne ،2017يف قضية تراابخو رويدا ضد إسبانيا  .159 (. 42، الفقرة ذكرال السالفة  القضية )  8فعالة" للتدابري اليت من شأهنا انتهاك املادة 

خبصوص إجراء حجز احلاسوب الشخصي للمدعي، وهو ما   8خلصت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة 
مكن الشرطة من الوصول إىل مجيع األرشيفات الشخصية املخزنة فيها حبجة أنه يتضمن مواد إابحية عن  

سوب  األطفال. حيث مل تقتنع احملكمة بوجود حاجة مستعجلة أجربت الشرطة على حجز أرشيفات حا
املدعي الشخصي والدخول إىل مجيع املعطيات املخزنة فيه دون احلصول مسبقا على الرتخيص القضائي  

 املطلوب عادة يف مثل هذه احلاالت، علما أنه كان إبمكاهنا احلصول عليه بسرعة نسبيا.  
(،  58-32)الفقرات  K.S. et M.S. c. Allemagne ،2016يف قضية ك. س. وم. س. ضد أملانيا  .160

عملية تفتيش منزل املدعني مبوجب أمر صادر على أساس   يف 8عدم وجود انتهاك للمادة قضت احملكمة ب
عناصر تتضمن معطيات ذات طابع شخصي، مت نسخها بطريقة غري قانونية من قبل موظف أحد املصارف،  

توفر التشريعات واملمارسات  و  وبيعت بعد ذلك لالستخبارات، حول أصول املدعني مبصرف يف اخلارج. 
ضد التعسف. ومل تتجاوز احملاكم الوطنية اهلامش التقديري املرتوك هلا  األملانية ضماانت مناسبة وفعلية 

التفتيش. وأولت احملكمة، ضمن أمور أخرى،   مذكرةعندما اعتربت معطيات متأتية من اخلارج أساس 
أمهية خاصة لكون املعطيات املطعون فيها كانت من ضمن املعطيات النادرة اليت اشرتهتا السلطات  
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(. عالوة على ذلك، مل تتضمن  51، الفقرة الذكر السالفة القضيةالتفتيش ) مذكرةت صدور األملانية يف وق
املعطيات أي معلومات وثيقة الصلة هبوية املدعني، بل فقط معلومات متعلقة بوضعيتهم املالية وكان من  

، مقارنة بقضية ج.  53، الفقرة الذكر السالفة القضيةات اجلبائية الوطنية هبا )املفروض أن خيربوا السلط
، بشأن نقل معطيات مصرفية للسلطات  93، الفقرة G.S.B. c. Suisse ،2015س. ب. ضد سويسرا 

 اجلبائية يف دولة أخرى تطبيقا التفاق ثنائي(. 
تطرح عمليات التفتيش اليت يتم القيام هبا يف مقرات شركات من أجل مجع أدلة مادية قضااي مرتبطة   .161

. على  8حبماية معطياهتم، من منظور احلق يف احرتام "مراسالهتم" و"منزهلم"، املكفول مبوجب املادة 
 Bernh Larsen Holding AS etسبيل املثال، يف قضية برينه الرسن القابضة وآخرين ضد النرويج 

autres c. Norvège ،2013  يف القرار   8(، مل تستنتج احملكمة وجود انتهاك للمادة 175-104)الفقرات
القاضي بتسليم شركة لنسخة كاملة من معطيات اخلادم املعلومايت الذي كانت تتقامسه مع شركات أخرى.  
ورغم أن القانون املطبق مل يشرتط احلصول على ترخيص مسبق من سلطة قضائية، أخذت احملكمة يف  

سبان وجود ضماانت فعلية ومالئمة ضد التعسف ومن مراعاة مصاحل الشركات واملوظفني على حد  احل
،  الذكر  السالفة  القضية سواء، إضافة إىل املصلحة العامة املتصلة بتنفيذ عمليات مراقبة جبائية فعالة )

يف قضية ديلتا   8(. على العكس من ذلك، خصلت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة 175-172الفقرات 
  DELTA PEKÁRNY a.s. c. République tchèque ،2014بيكارين ضد مجهورية التشيك 

خبصوص تفتيش مقرات جتارية حبثا عن أدلة على وجود اتفاق ضمين حول األسعار   (،93و 92)الفقرتني 
وانتهاك قواعد املنافسة الشريفة. واستندت احملكمة على غياب ترخيص مسبق من قاضي، وانعدام مراقبة  

 وجود تشريع متعلق ابلتدمري احملتمل للمعطيات املستقاة.   بعدية فعلية لضرورة التدبري، انهيك عن عدم
اعتربت عمليات   (،53- 30)الفقرات  Buck c. Allemagne ،2005يف قضية بوك ضد أملانيا  .162

. ابلنظر إىل  8تفتيش املنزل واملقرات املهنية يف قضية خمالفة طرقية ارتكبها طرف اثلث انتهاكا للمادة 
التفتيش واحلجر خبصوص جمرد خمالفة يعتقد أن   مذكرةاحليثيات اخلاصة هلذه القضية، والسيما صدور 

كمة أن التدخل ال ميكن اعتباره متناسبا مع  طرفا اثلثا ارتكبها، وأهنا مشلت منزل املدعي، استنتجت احمل
 (. 52، الفقرة الذكر السالفة القضية األهداف املشروعة املنشودة )

خبصوص عمليات تفتيش مقرات عمل صحفيني ومنازهلم وسيارات بعضهم وعمليات احلجز   .163
يف قضية إرنست   8اجلماعية الرامية إىل حتديد مصادر أخبارهم، قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة 

(. يف جمال مكافحة  117-110)الفقرات  Ernst et autres c. Belgique ،2003وآخرين ضد بلجيكا 
اليت ميكن أن تشمل زايرات   وممارساهتا، تشريع الدول املتعاقدةيضمن انتهاك سر التحقيق، ينبغي أن 

منزلية وعمليات حجز، ضماانت مالئمة وكافية ضد التعسفات. وهذا ما مل حيدث ابلضبط يف هذه النازلة،  
التفتيش فضفاضة، دون ذكر أي   مذكرات صياغة خمتلف  جاءتدعني أبي خمالفة، كما حيث مل يتم اهتام امل

معلومات عن التحقيق وال األماكن الواجب زايرهتا أو األغراض الواجب حجزها، مما أعطى احملققني  
سلطات واسعة. عالوة على ذلك، مل يتم إخبار املدعني أبسباب عمليات التفتيش )يرجى الرجوع إىل افقرة  

 يف هذه القضية(.  10أدانه حول انتهاك املادة  317
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ابلنسبة لعمليات احلجز اليت يتم القيام هبا يف مكتب حماماة، يتعني إلزاما أن تتضمن ضماانت إجرائية    .164
. يف  7خاصة من شأهنا احلفاظ على سرية املعطيات اليت تشكل أساس عالقة الثقة بني احملامي وموكله 

(، اعتربت  58-52)الفقرات  Kırdök et autres c. Turquie ،2019قضية كيدروك وآخرين ضد تركيا 
احملكمة أن قيام السلطات القضائية حبجز معطيات إلكرتونية خاصة بعدة حمامني بغرض استخدامها يف  

، انهيك عن رفض إرجاع هذه املعطيات أو  إجراء جنائي ضد حمام آخر كان يتشارك معهم نفس املكتب
. وقد ركزت احملكمة خصوصا على انعدام أي إجراء لفرز الواثئق أو املعطيات  8ريها، انتهاك للمادة تدم

اإللكرتونية اليت حيميها السر املهين خالل عملية التفتيش. عالوة على ذلك، مل ينص القانون بوضوح على  
ألنه مل يتم حتريرها بعد،  و إمكانية رفض إرجاع املعطيات احملجوزة بداعي أنه ال ميكن حتديد صاحبها 

 وهو ما يتعارض مع ماهية السر املهين الذي يدعو إىل سرية هذه املعطيات. 
- 123)الفقرات  Kruglov et autres c. Russie ،2020يف قضية كروغلوف وآخرين ضد روسيا  .165
خلصت احملكمة إىل أن عمليات حجز حواسيب وأقراص صلبة متضمنة ملعلومات شخصية   (،138

ومستندات حيميها السر املهين خاصة ابملدعني، وهم لإلشارة حمامون، أو موكليهم، خالل عمليات تفتيش  
. فقد كان  8م ومكابتهم، دون فرز املعطيات قبل حجزها، متعارضة مع املادة قامت هبا الشرطة ملنازهل

أتثري وجود ترخيص قضائي مسبق حمدودا، ألن احملاكم الوطنية مل حتاول أبدا املوازنة بني واجب محاية  
سرية املعطيات وبني حاجيات التحقيق اجلنائي، وذلك مثال عرب فحص إمكانية احلصول على املعلومات  

 (. 129-126، الفقرات الذكر السالفة القضيةمصادر أخرى )  من
 Smirnovيف قضية مسرينوف ضد روسيا  8للمادة    استنتجت احملكمة أيضا وجود انتهاك  .166

c. Russie ،2007  وحدة   (، وذلك خبصوص عمليات تفتيش وحجز عدة واثئق وكذا49-36)الفقرات
ويف   ؛ املعاجلة املركزية حلاسوب حمامي، واليت مت القيام هبا يف منزله، دون أي مربرات أو ضماانت 

 Wieser et Bicos Beteiligungenقضية فايسر وبيكوس بتابليغونني حمدودة املسؤولية ضد النمسا 
GmbH c. Autriche ،2007  (، خبصوص عمليات تفتيش وحجز معطيات إلكرتونية  68-42)الفقرات

ويف قضية روابتني ضد النمسا   ؛هل اتم للضماانت اإلجرائية املنصوص عليها يف القانون اجتحملامي يف 
Robathin c. Autriche ،2012  خبصوص الرتخيص غري املعلل ابلقدر الكايف والقاضي  ( 52)الفقرة ،

 بتفتيش مجيع املعطيات اإللكرتونية املوجودة يف مكتب حمامي وحجزها. 
 Vinciقضية شركيت فينسي للبناء وج. ت. م. للهندسة املدنية واخلدمات ضد فرنسا . يف 167

Construction et GTM Génie Civil et Services c. France ،2015  (،  81-69)الفقرات
يات تفتيش وحجز املعطيات املعلوماتية لشركات،  بسبب عمل 8خصلت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة 

مبا يف ذلك رسائل إلكرتونية سرية خبصوص العالقات بني حمامي وموكله. حيث اكتفى القاضي بفحص  
ابلفحص العملي الضروري، رغم احتمال  شرعية اإلطار الشكلي لعمليات احلجز املطعون فيها، دون القيام 

 ق اليت وضع احملققون اليد عليها. وجود مراسالت مع حمامي ضمن الواثئ 

 
لالطالع على تفاصيل أكثر خبصوص الضماانت  (واألسرية الخاصة الحياة احترام في الحق) االتفاقية من 8 المادة دليليرجى الرجوع أيضا إىل  7

  اإلجراءات املطبقة خالل عمليات احلجز على مكاتب احملاماة.
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(،  47-37)الفقرة  André et autres c. France ،2008يف قضية أندري وآخرين ضد فرنسا  .168
بغرض   ،حماماة من قبل موظفي إدارة اجلباايت شكلت الزايرة املنزلية وعملية احلجز على واثئق مكتب 

. وكان اهلدف من الزايرة املنزلية  8، انتهاكا للمادة اكتشاف أدلة من شأهنا إدانة شركة من زبناء هذا املكتب 
للمدعني، بصفتهم حمامني لشركة يشتبه يف ارتكاهبا لعملية احتيال، اكتشاف واثئق من شأهنا إثبات  

خدامها إلدانة هذه الشركة. هذا ومل يتم أبدا توجيه االهتام للمدعني أو االشتباه فيهم  االدعاءات املذكورة واست
 (. 46، الفقرة الذكر السالفة القضية ابرتكاب خمالفة أو املشاركة يف عملية االحتيال اليت ارتكبها زبوهنم )

شكلت عملية حجز جديدة، مت القيام هبا مخس دقائق بعد إرجاع مواد مت حجزها بطريقة غري قانونية،   .169
يتمكن  (. ومل 47-33)الفقرات  Visy c. Slovaquie ،2018يف قضية فيسي ضد سلوفاكيا  8انتهاكا للمادة 

 املدعي من االستفادة من ضماانت فعلية ضد التعسفات والشطط خالل عملية احلجز الثانية. 

-Sher et autres c. Royaumeيف جمال اإلرهاب، يف قضية شري وآخرين ضد اململكة املتحدة  .170
Uni ،2015  مذكرة التفتيش املوسعة يف حالة االشتباه   (، بتت احملكمة يف مسألة176-171)الفقرات

ابرتكاب أعمال إرهابية. حسب احملكمة، يربر الطابع املعقد هلذا النوع من القضااي أن تكون عمليات  
فرض   8على أساس املادة  مت االتفتيش مبنية على تعليمات فضفاضة أكثر من تلك املقبول هبا يف العادة. إذ

سيكون   واجب تقدمي وصف مفصل يف مذكرة التفتيش لطبيعة العناصر املبحوث عنها والواجب حجزها، 
خطر اإلضرار ابلتحقيق كبريا يف حاالت تكون فيها أرواح الكثريين مهددة. يف قضااي من هذا النوع، جيوز  

ر اليت ميكن ربطها أبنشطة إرهابية ضمن  منح شيء من املرونة للشرطة من أجل تقدير ما هي العناص
،  الذكر السالفة  القضية العناصر املكتشفة خالل عملية التفتيش والقيام حبجزها من أجل تعميق التحقيقات )

 (. 74الفقرة 
الع السلطات اجلمركية على معطيات إلكرتونية خاصة أبفراد ونسخها،  فيما يتعلق إبمكانية اط  .171

- 59)الفقرات  Ivashchenko c. Russie ،2018استنتجت احملكمة يف قضية إيفاشينكو ضد روسيا 
حيث جتاوزت عملية تفتيش   معقول يف ارتكاب خمالفات. بسبب انعدام اشتباه  8(، وجود انتهاك للمادة 95

احلاسوب احملمول للمدعي ونسخ معطياته الشخصية واملهنية، مث نقلها لطرف اثلث بغرض إخضاعها  
للخربة، انهيك عن االحتفاظ هبا ملدة سنتني تقريبا، ما ميكن اعتباره إجراءات "روتينية" غري اقتحامية واليت  

ليها. ومل يستطع املدعي اختيار هل يرغب يف املثول لدى اجلمارك مبعية ممتلكاته  تتم عموما املوافقة ع 
واخلضوع لعملية تفتيش حمتملة. )يرجى االطالع أيضا على قضية جيالن وكينتون ضد اململكة املتحدة  

Gillan et Quinton c. Royaume-Uni ، 2010 خبصوص سلطة توقيف وتفتيش  67-61، الفقرات ،
. وقد أوضحت احملكمة أن  8أشخاص دون أسباب وجيهة لالشتباه يف ارتكاهبم خمالفة تعد انتهاكا للمادة 

الطابع العام للتفتيش، والذي يشمل اإلزعاج الناجم عن نشر معلومات شخصية على املأل، ميكنه أن يؤدي  
ويضيف إليه عنصري اإلذالل   م التدخل يف احلياة اخلاصة للشخص املعين، يف بعض احلاالت إىل تفاق 

واإلحراج. وتشكل السلطة التقديرية اليت يستمتع هبا كل شرطي مصدر انشغال، إذ ال يتعني على هذا األخري  
فقط إثبات وجود سبب معقول لالتشباه يف وقوع خمالفة، بل هو غري ملزم ابمتالك أدىن شك ذايت جتاه  

 . (خص موضوع التوقيف والتفتيشالش
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ii.   العمليات الطبية اإلجبارية بغرض أخذ عينات اخلالاي 

، إن اللجوء إىل عمليات طبية إجبارية بغرض أخذ عينات خالاي، على غرار عينات الدم  . بشكل عام 172
واللعاب، أمر غري حمظور يف حد ذاته يف إطار إجراءات اإلثبات يف املادتني املدنية واجلنائية )قضية  

   (. 41، الفقرة 2018)القرار(،   Caruana c. Malteكارواان ضد ملالطا 

(، اعتربت احملكمة أن  64)الفقرة  Mikulić c. Croatie ،2002ليتش ضد كرواتيا . يف قضية ميكو 173
ال يتوافق  خلضوع الختبار احلمض اخللوي الصبغي أمر غياب وسائل من شأهنا إرغام األب املزعوم على ا

مع مبدأ التناسبية إال إذا أتيحت وسائل أخرى من شأهنا صون مصاحل املطالب ابختبار النسب األبوي.  
حبكم عدم التنصيص على وسائل مماثلة يف القانون الداخلي، مما   8والحظت احملكمة وجود انتهاك للمادة 

دون أتخري غري مربر، للشكوك املتعلقة هبويته الشخصية أمام رفض األب   حيرم املعين من وضع حد، 
 (. 66و 65، الفقرتني الذكر السالفة القضيةاملزعوم اخلضوع الختبارات احلمض اخللوي الصبغي )

احملكمة أن  اعتربت (، 78-61)الفقرات  Mifsud c. Malte ،2019ميفسود ضد مالطا  . يف قضية174
إجبار املدعي من قبل احملاكم الوطنية على اخلضوع الختبار جيين دون موافقته، يف إطار إجراء إثبات  

. فقبل إلزام املعين ابألمر ابخلضوع الختبار  8، غري متعارض مع املادة األبوة، تطبيقا للقانون املالطي
احلمض اخللوي الصبغي، حرصت احملاكم الداخلية على املوازنة بني املصاحل املتعارضة، يف إطار  
إجراء قضائي شارك فيه املدعي، مؤازرا بدفاعه، ومت فيه احرتام احلقوق اإلجرائية للطرفني. وقد ضمنت  

الوطنية على هذا النحو التوازن بني مصلحة االبنة املزعومة للمدعي، يف إثبات نسبها األبوي،  احملاكم 
، الفقرة  الذكر السالفة القضيةومصلحة هذا األخري يف عدم اخلضوع الختبار احلمض اخللوي الصبغي )

املدعي املكفولة مبوجب   مل عادلة، ومكنت من محاية مصاحلعملية اختاذ القرار يف اجمل(. وقد كانت 77
 . 8املادة 
كان رفض    (،56-50)الفقرات  Boljević c. Serbie ،2020يف قضية بوجليفيتش ضد صربيا  .175

احملاكم الوطنية لطلب مراجعة قرار هنائي صادر قبل واحد وأربعني سنة، بسبب التقادم، وهو قرار يقضي  
برفض النسب األبوي يف وقت كانت فيه اختبارات احلمض اخللوي الصبغي غري موجودة، متعارضا مع  

ت األبوة الرامية إىل محاية األمن  . ابلنسبة للمحكمة، ال تعد اآلجال احملددة يف إطار إجراء إثبا8املادة 
القانوين سببا كافيا حلرمان املدعي من حق معرفة احلقيقة حول جانب مهم من هويته الشخصية، دون  
موازنة املصاحل املطروحة يف هذه القضية. حيث مل يسمح القانون الداخلي املتعلق آبجال إعادة فتح  

، أخذا يف احلسبان احليثيات اخلاصة جدا لقضية  املذكورةاإلجراءات للسلطات إمكانية القيام ابملوازنة 
املدعي، حيث مل يطلع على إجراء إثبات األبوة إال بعد وفاة الشخص الذي يعتقد أنه والده البيولوجي. ابلنسبة  
للمحكمة، ال ميكن أن تتأثر احلياة اخلاصة لشخص متويف، يف األحوال مجيعها، بطلب أخذ عينة من احلمض  

لصبغي. وقد سبق للمحكمة أن خلصت إىل االستناج نفسه يف قضااي ورثة كريسنت فيلتنبورغ  اخللوي ا
)القرار(،   Succession Kresten Filtenborg Mortensen c. Danemarkمورتينسن ضد الدمنارك 

 Jäggiاختبارات جينية، وقضية جاغي ضد سويسرا ، بشأن استخراج رفات بغرض إجراء 2006
c. Suisse ،2006  (، حيث اعترب رفض احملاكم الرتخيص إبجراء خربة احلمض اخللوي  42)الفقرة

،  الذكر السالفة القضية) 8ة الصبغي على ميت بطلب من ابنه املزعوم الراغب يف إثبات نسبه انتهاكا للماد
 (. 44-34الفقرات 
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(، رفضت  42-28)الفقرات  2018)القرار(،  Caruana c. Malteيف قضية كارواان ضد مالطا  .176
إجبار زوجة قاتل مزعوم على اخلضوع لعملية أخذ عينة من اللعاب، واعتربه   بشأن احملكمة الطعن املقدم 

أنظار احملكمة فعال ذو أمهية ضئيلة، وال يتسبب  ال يقوم على أساس سليم. حيث يشكل أخذ عينة اللعاب يف 
عموما يف جروح وال يف معاانة جسدية أو نفسية. عالوة على أن القتل جرمية خطرية، ومن املعقول  

كما ميزت احملكمة بني   (.41فقرة ، ال الذكر السالفة القضية والضروري مجع ما يكفي من العناصر بشأهنا )
وضعية الشاهد ووضعية املتهم، على اعتبار أن رفض اخلضوع إلجراء مماثل يف إطار إجراء جنائي من  

 (. 40، الفقرة الذكر السالفة  القضيةشأنه التأثري على اإلدانة احملتملة وعلى العقوابت النامجة عنها )
- 79)الفقرات  Dragan Petrović c. Serbie ،2020 دراغان بيرتوفيتش ضد صربيا  . يف قضية177

حبكم انعدام مقتضيات قانونية   8(، شكل أخذ عينة اللعاب يف إطار حتقيق حول جرمية قتل انتهاكا للمادة 84
عالوة على ذلك، رغم موافقة املدعي على تقدمي عينة من لعابه لرجال الشرطة، فإن هذا األمر   قابلة للتنبؤ.

اخلاصة، ألنه وافق على ذلك حتت التهديد، وكان سيتم  عدمي الصلة مبسألة هل تعرض أم ال لتدخل يف حياته 
 (. 79، الفقرة الذكر السالفة القضية أخذ عينة دمه ابإلكراه إذا رفض القيام بذلك طواعية )

طائفة   من عندما مت مجع معطيات طبية عن أعضاء 8مادة كما خصلت احملكمة إىل وجود انتهاك لل .178
،  Avilkina et autres c. Russieشهود يهوه رفضوا عملية نقل الدم )قضية أفيلكينا وآخرين ضد روسيا 

 الدليل. أدانه من هذا   188(. يرجى االطالع كذلك على الفقرة 2013

يعد استئصال األعضاء لغرض إعادة زرعها دون علم وموافقة أقرابء الشخص املتويف )قضية   .179
  الوطين املتعلق مبوافقة األقارب  ( وغياب الدقة يف القانون 98-87، الفقرات 2014بيرتوفا ضد التفيا، 

،  Elberte c. Lettonie ،2015يلبريت ضد التفيا على استئصال أنسجة من جسد شخص متويف )قضية إ 
 . 8، انتهاكا للمادة (117-105الفقرات 

 مجع معطيات ذات طابع شخصي يف السياق الصحي  . د
. بتت احملكمة يف مناسبات خمتلفة يف مسألة مجع معطيات حساسة يف امليدان الصحي. يف قضية ل.  180

(، اعتربت احملكمة أن مجع معطيات طبية  60-47)الفقرات  L.H. c. Lettonie ،2014ه. ضد التفيا 
املستشفيات العامة من قبل هيئة اتبعة للدولة )"اهليئة"( مكلفة مبراقبة جودة اخلدمات  حول مريضة يف أحد 

، وذلك يف ظل انعدام قانون دقيق يضمن احلماية من التعسف.  8الطبية أمر ال يتماشى مع مقتضيات املادة 
مسبق ملعرفة  حيث قامت هذه اهليئة جبمع املعطيات املذكورة طوال سبع سنوات، دون متييز ودون تقييم 

هل هي معطيات حامسة أو ذات صلة أو مهمة لتحقيق هدف البحث. ومل تكن اهليئة جمربة على طلب موافقة  
(. كما أن نطاق املعطيات اخلاصة  53، الفقرة الذكر  السالفة  القضية املعين ابألمر أو احلصول عليها )

(. عالوة على ذلك، مل تقم احملاكم الوطنية بفحص هل  57، الفقرة الذكر السالفة القضية غري حمدد )اجملمعة 
(. يف هذه احليثيات، ارأتت  57، الفقرة الذكر السالفة  لقضية اأسباب مجع املعطيات وجيهة وكافية أم ال )

،  الذكر  السالفة  القضية احملكمة أن واجب احلفاظ على سرية املعطيات الشخصية من قبل اهليئة أقل وجاهة )
 (. 58الفقرة 
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شكل   (،95-75)الفقرات  Surikov c. Ukraine ،2017سوريكوف ضد أوكرانيا  قضية. يف 181
مجع وحفظ معطيات شخصية متعلقة ابلصحة العقلية لشخص خالل فرتة طويلة، إضافة إىل نشرها  

ب اليت كان واء مجعها يف البداية، انتهاكا غري متناسب مع  واستخدامها لغاايت ال عالقة بينها وبني األسبا
. ولئن كان إبمكان أرابب العمل امتالك  8احلق يف احرتام احلياة اخلاصة للمعين ابملعطيات يف خرق للمادة 

مصلحة مشروعة يف احلصول على معلومات حول صحة موظفيهم، خصوصا يف سياق تكليفهم بوظائف  
و مسؤوليات أو مؤهالت خاصة، فإن من الواجب أن تكون عملية مجع املعلومات  معينة ذات صلة بقدرات أ

تسمح بضمان التوازن بني مصاحل رب العمل وهواجس املرشح   ذات الصلة ومعاجلتها قانونية وبطريقة
(، قضت احملكمة بعدم وجود  110-106)الفقرات  Z c. Finlande ،1997يف قضية ز. ضد فنلندا  .182 (. 91، الفقرة الذكر  السالفة قضيةالإىل املنصب خبصوص احرتام حياته اخلاصة )

يف حجز سجالت طبية وإضافتها إىل ملف حتقيق دون موافقة مسبقة من املريضة يف إطار   8انتهاك للمادة 
متابعة جنائية ضد زوجها. حيث مل تسجل أي خروقات يف عملية اختاذ القرار، كما كانت تتوفر على ما  

 يبدو سبل انتصاف من أجل الطعن يف احلجز وإلغاء أجل السرية املنصوص عليه يف األمر.  

 اإلجباري للمعطيات ذات الطابع الشخصي التسليم  .ه
كان الواجب امللقى على عاتق شركات االتصاالت ومتعهدي خدمات األنرتنيت واملؤسسات   .183

املصرفية والرايضية واملستشفيات بتسليم السلطات املعطيات ذات الطابع الشخصي اليت يف حوزهتا  
 موضوع عدة قضااي بتت فيها احملكمة.  مبوجب قانون أو أمر من السلطات 

. يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة واإلرهاب، وافقت احملكمة على ضرورة مالءمة أساليب التحقيق  184
- 81)الفقرات  Breyer c. Allemagne ،2020مع وسائل التواصل احلديثة. يف قضية بريري ضد أملانيا 

يف الواجب القانوين امللقى على عاتق شركات االتصاالت   8 حملكمة وجود انتهاك للمادة(، مل تستنتج ا110
والذي ينص على مجع معطيات شخصية عن مستخدمي الشرائح اهلاتفية املسبقة الدفع ووضعها رهن إشارة  

يات  السلطات، وذلك مبوجب قانون بشأن االتصاالت يسمح لسلطات عامة خمتلفة بطلب استخراج هذه املعط
واحلصول عليها دون احلاجة إىل إذن قضائي أو دون تبليغ املعنيني ابألمر. حيث كانت العملية متعلقة  
مبجموعة حمدودة من املعطيات،ومل تكن هذه األخرية بشأن اتصاالت معينة، مما جعل نطاق التدخل حمدودا  

(. عالوة على ذلك، كانت تتوفر بعض الضماانت: أتمني  95-92، الفقرات الذكر السالفة  القضية نسبيا )
وحتديد مدة االحتفاظ ابملعطيات واقتصارها على املعلومات الضرورية لتحديد هوية  السالمة الفنية 

تفظ هبا  املنخرط املعين بوضوح، إضافة إىل وجود إطار منظم إلمكانية االطالع على املعطيات احمل
واستخدامها مستقبال ووجود مراقبة على يد سلطة مستقلة وإمكانية تقدمي طعن من طرف أي شخص يرى  
أن حقوقه تعرضت لالنتهاك، على الرغم من أن مستوى الفحص واملراقبة مل يكن أحد العناصر احلامسة  

،  الذكر السالفة  القضية )يف تقدير مدى تناسبية عملية مجع وحفظ جمموعة املعطيات احملدودة املذكورة 
 (. 107-96الفقرات 

ارأتت احملكمة أن تطبيق االلتزام القانوين، الذي يفرض على مقدمي خدمات   على العكس من ذلك، . 185
األنرتنيت استخراج معطيات االتصاالت املخزنة اخلاصة أبحد املنخرطني وتسليمها إىل الشرطة، انتهاك  

ية  ألن املقتضيات القانونية اليت استخدمتها الشرطة غري واضحة ابلقدر الكايف وال توفر أي محا 8للمادة 
ضد التدخل التعسفي، وذلك على وجه اخلصوص حبكم انعدام مراقبة مستقلة للسلطات املخولة للشرطة  

 (. 134-132، الفقرات Benedik c. Slovénie ،2018 )قضية بينيديك ضد سلوفينيا 
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شكل تفتيش احلساب   (، 63)الفقرة  Sommer c. Allemagne ،2017يف قضية سومري ضد أملانيا  .186
هذا التفتيش واتساع نطاق طلبات املعلومات وكشفها  مستوى بسبب  8املصريف حملامي انتهاكا للمادة 

 زين معلومات شخصية وعدم كفاية الضماانت اإلجرائية. الحقا، انهيك عن استمرار خت 

أعضاء طائفة شهود يهوه الذين رفضوا اخلضوع لعمليات نقل  عن خبصوص مجع معطيات طبية  .187
 Avilkina et autres c. Russie ،2013الدم، خلصت احملكمة، يف قضية إفيلكينا وآخرين ضد روسيا 

ملدعني لدى املؤسسات الطبية اليت ترعاهم،  أن قيام النيابة العامة جبمع معطيات عن اإىل (، 54)الفقرة 
. وكان إبمكان النيابة  8دون إعالم املعنيني ابألمر وال منحهم إمكانية االعرتاض على ذلك، انتهاك للمادة 

العامة، من أجل مواصلة التحقيق بشأن الشكاايت اليت توصلت هبا ضد هذه املنظمة الدينية، االعتماد على  
  السالفة  القضية ستنطاق األشخاص املعنيني أو طلب احلصول على موافقتهم )وسائل أخرى على غرار ا

 (. 48، الفقرة الذكر
 Fédérationن ضد فرنسا قضية الفيدرالية الوطنية جلمعيات ونقاابت الرايضيني وآخرييف  .188

nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) et autres c. France  ،2018  
يف االلتزام القانوين املفروض على رايضيني   8مل جتد احملكمة أي انتهاك للمادة  (، 191-155)الفقرا 
، مسجلني يف "جمموعة خاصة"، والقاضي بتحديد أماكن تواجدهم بشكل مسبق من أجل القيام  مرموقني

بعمليات مراقبة مفاجئة ضمن جهود مكافحة املنشطات حتت طائلة العقوبة يف حالة عدم احرتام هذا األمر  
لتواجد على احلياة  ثالثة مرات خالل مدة مثانية عشر شهرا. ودون التقليل من شأن أتثري التزام حتديد مكان ا 

اخلاصة للمدعني، أقرت احملكمة أن تقليص أو حذف االلتزامات املفروضة على الرايضيني البارزين من  
شأنه مفاقمة خماطر املنشطات على صحتهم وصحة املنتظم الرايضي برمته، انهيك عن كون هذا األمر  

  القضية مليات مراقبة مفاجئة )متعارض مع وجهة النظر األوروبية والدولية خبصوص ضرورة إجراء ع
 (. 191، الفقرة الذكر السالفة

، خلصة احملكمة  (47-45)الفقرات  Aycaguer c. France ،2017. يف قضية أيكاغري ضد فرنسا 189
ألنه ال جيوز اعتبار إدانة املدعي جنائيا، بسبب رفضه اخلضوع لعملية أخذ   8إىل وجود انتهاك للمادة 

إجباري لعينة بيولوجية بغرض االحتفاظ مبعطيات احلمض اخللوي الصبغي اخلاصة به يف سجل وطين  
دميوقراطي. حيث كانت تصرفات املدعي اليت أدت  يف جمتمع  آيل لألشخاص املدانني، إجراًء ضرورايً 

، وكانت متعلقة مبجرد  معني إىل إخضاعه لعملية أخذ إجباري لعينة بيولوجية يف سياق سياسي ونقايب 
ضرابت مبظلة يف اجتاه رجال درك غري معرفني، حيث أدين بسببها بشهرين سجن مع وقف التنفيذ. هذا  

ت اجلينية على أي متييز حسب طبيعة وخطورة اجلرمية املرتكبة،  وال ينص النظام اآليل الوطين للبصما 
، الفقرة  الذكر السالفة القضية تدل على ذلك حالة املدعي ) كمارغم التفاواتت املهمة يف احلاالت احملتملة، 

االستفادة من إجراء حذف املعطيات املسجلة )إجراء مكفول  أخريا، مل حيصل املدعي على إمكانية  (.43
 (. 43، الفقرة الذكر السالفة  القضية لألشخاص املشتبه فيهم فقط ال ابلنسبة للمدانني( )

 االحتفاظ مبعطيات ذات طابع شخصي  .2
يشكل قيام هيئة عامة ابالحتفاظ مبعطيت خاصة ابحلياة الشخصية ألحد األفراد، بغظ النظر عن   .190

، سواء  8طريقة احلصول عليها، تدخال يف احلق يف احرتام احلياة اخلاصة للمعنيني ابملعطيات وفق املادة 
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،  [ الغرفة الكربى] Amman c. Suisse ان ضد سويسرامت استخدام هذه املعطيات بعد ذلك أم ال )قضية أم 
، الفقرة  2000، [الغرفة الكربى] Rotaru c. Roumanie ، قضية رواترو ضد رومانيا 69، الفقرة 2000

،  [الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uni، قضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة 46
، قضية أيكاغري ضد  29، الفقرة M.K. c. France ،2013، قضية م. ك. ضد فرنسا 67، الفقرة 2008
حبكم طبيعة هذه املعطيات اخلاصة يف جوهرها،   (. 33، الفقرة Aycaguer c. France ،2017فرنسا 

ينبغي على احملكمة القيام بفحص صارم ألي إجراء تتخذه دولة من أجل ترخيص احتفاظ السلطات هبا دون  
  S. et Marper c. Royaume-Uniموافقة املعنيني ابألمر )قضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة 

 (. 104، الفقرة  2008، [الغرفة الكربى]

 التسجيل يف قوائم ألغراض مكافحة اإلجرام  . أ
قد تصري مصلحة األشخاص املعنيني واجملتمع يف رمته من محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي   .191

أقل أمهية من املصلحة املشروعة اليت تشكلها الوقاية من اجلرائم اجلنائية )قضية س. وماربري ضد اململكة  
. من أجل محاية  (104، الفقرة 2008، [الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniاملتحدة 

السكان كما جيب، تضطر السلطات الوطنية إىل إحداث سجالت تساهم بفعالية يف ردع بعض اجلرائم  
والوقاية منها، خصوصا الشديدة اخلطورة، على غرار اجلرائم ذات الطبيعة اجلنسية )قضية ب. ب. ضد  

،  Gardel c. France ،2009 ، قضية غارديل ضد فرنسا62، الفقرة B.B. c. France ،2009 فرنسا
هذا ويهدف اجلمع األويل   (.54، الفقرة M.B. c. France ،2009 ، قضية م. ب. ضد فرنسا63الفقرة 

ذه  تهم ابرتكاهبا، يف حني أن االحتفاظ هبللمعطيات الشخصية إىل ربط شخص معني جبرمية حمددة يُ 
املعطيات يف سجالت وقواعد بياانت له هدف أوسع، أال وهو املسامهة يف حتديد اجملرمني احملتملني يف  

الغرفة  ] S. et Marper c. Royaume-Uniقضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة املستقبل )
. وال جيوز للمحكمة التشكيك يف األهداف الوقائية ملثل هذه السجالت )قضية  (100 ، الفقرة2008، [الكربى

،  M.B. c. France، قضية م. ب. ضد فرنسا 63، الفقرة Gardel c. France ،2009غارديل ضد فرنسا 
(. هذا وتكون مكافحة اإلجرام، مبا يف ذلك اجلرمية املنظمة واإلرهاب، الذي يشكل أحد  54، الفقرة 2009

ات األوروبية يف الوقت الراهن، رهينة إىل حد بعيد ابستخدام تقنيات علمية  التحدايت اليت تواجهها اجملتمع
 S. et Marperقضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة حديثة يف التحقيق وحتديد اهلوية )

c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى] ،يف الوقت ذاته، مبا أن محاية املعطيات  105، الفقرة 2008 .)
ذات الطابع الشخصي تضطلع بدور أساسي يف ممارسة احلق يف احرتام احلياة اخلاصة والعائلية  

، يتعني أن ينص التشريع الوطين على ضماانت مالئمة ملنع أي استخدام  8املنصوص عليها يف املادة 
  السالفة  القضيةضماانت الواردة يف املادة املذكورة )إذا كان متعارضا مع ال ملعطيات ذات طابع شخصي 

بتت احملكمة يف سلسلة من القضااي املتعلقة ابالحتفاظ يف سجالت خاصة بردع اإلجرام والوقاية منه   .192 (. 103، الفقرة الذكر
 .M.Kرائم بسيطة )قضية م. ك. ضد فرنسا خصية متعلقة أبشخاص سبق إدانتهم جبمبعطيات ش 
c. France ،2013 أيكاغري ضد فرنسا ، 41و 8و 6، الفقراتAycaguer c. France ،2017  الفقرتني ،

، قضية  62و  6، الفقرتني B.B. c. France ،2009(، أو جبرائم خطرية )قضية ب. ب. ضد فرنسا 43و 8
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 .M.B، قضية م. ب. ضد فرنسا 63و، 9و 8، الفقرات Gardel c. France ،2009غارديل ضد فرنسا 
c. France ،2009 قضية بريوزو ومارتينس ضد أملانيا 54و 6، الفقرتني ،Peruzzo et Martens 

c. Allemagne  ،)قضية تراخكوفسكي وشيبوفسكي ضد  38-37و 12و 6، الفقرات 2013)القرار ،
(،  12و 6، الفقرتني Trajkovski et Chipovski c. Macédoine du Nord ،2020مقدونيا الشمالية 

 .P.Nأو بسبب سلسلة جرائم غري بسيطة وغري شديدة اخلطورة )قضية ب. ن. ضد أملانيا 
c. Allemagne ،2020 وتتعلق قضااي أخرى ابالحتفاظ يف سجالت خاصة بردع  81و 6، الفقرتني .)

مبعطيات شخصية ألشخاص سبق االشتباه يف ارتكاهبم جلرمية ومت يف هناية املطاف  وقاية منه اإلجرام وال 
الغرفة  ] S. et Marper c. Royaume-Uniقضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة إطالق سراحهم )

، الفقرات  M.K. c. France ،2013، قضية م. ك. ضد فرنسا 113و 11و 10، الفقرات 2008، [الكربى
هم  (، أو تربئت40و 7و 6، الفقرات Brunet c. France ،2014، قضية برونيت ضد فرنسا 42و 9و 7
،  2008، [ الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniقضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة )

( أو مت فقط إنذارهم يف هناية اإلجراء دون اختاذ أي قرار إدانة يف حقهم )قضية م. م.  113و 10الفقرتني 
(. أخريا، تتعلق قضااي أخرى  9-7، الفقرات M.M. c. Royaume-Uni ،2012ضد اململكة املتحدة 

بتدابري ذات طبيعة وقائية مثل االحتفاظ مبعطيات شخصية يف سجالت الشرطة بناء على شكوك فقط  
، قضية خليلي ضد سويسرا  16، الفقرة Shimovolos c. Russie ،2011)شيموفولوس ضد روسيا 

Khelili c. Suisse ،2011 قضية كات ضد اململكة املتحدة 59و 9و 8، الفقرات ،Catt c. Royaume-
Uni ،2019 119و 14و 6، الفقرات .) 
. تكتسي العناصر الواردة أدانه أمهية كبرية عند البت يف مدى ضرورة القيام إبجراء تسجيل معطيات  193

 ذات طابع شخصي ألغراض بوليسية. 

i.   الطابع العشوائي وغري املتمايز للمعطيات املسجلة 
حتفظت احملكمة على اتساع نطاق إجراءات التسجيل اليت تعتمدها السلطات واليت   يف عدة قضااي، .194

 .M.Kقضية م. ك. ضد فرنسا ال متييز فيها حسب طبيعة وخطورة اجلرمية اليت أدت إىل اإلدانة ) 
c. France ،2013 أيكاغري ضد فرنسا قضية ، 41، الفقرةAycaguer c. France ،2017 43، الفقرة  ،

أو حسب    ( 90، الفقرة Gaughran c. Royaume-Uni ،2020قضية غوغهران ضد اململكة املتحدة 
هل متت إدانة املعين ابألمر أو تربئته أو إطالق سراحه أو جمرد إنذاره بعد االشتباه يف ارتكاب جرمية  

،  2008، [ الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniاململكة املتحدة قضية س. وماربري ضد )
، قضية  198، الفقرة M.M. c. Royaume-Uni ،2012 ، قضية م. م. ضد اململكة املتحدة119الفقرة 

،  Brunet c. France، قضية برونيت ضد فرنسا 42الفقرة ، M.K. c. France ،2013م. ك. ضد فرنسا 
حسب احملكمة، ال جيوز أن يتم تطبيق أنظمة تعتمدها السلطات للمسامهة يف ردع   (. 41، الفقرة 2014

ملوجودة فيها. دون مراعاة التناسبية  بعض اجلرائم والوقاية منها وفق منطق اإلفراط يف املعلومات ا
الضرورية مع األهداف املشروعة املنشودة، ستصري فوائد هذه األنظمة عبئا ثقيال بسبب االنتهاكات اليت  
تتسبب فيها للحقوق واحلرايت اليت يتعني على الدول محايتها مبوجب االتفاقية لألشخاص املوجودين يف  
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، قضية أيكاغري ضد فرنسا  35، الفقرة M.K. c. France ،2013قضية م. ك. ضد فرنسا دائرة نفوذها )
Aycaguer c. France ،2017 34، الفقرة .) 

الغرفة  ] S. et Marper c. Royaume-Uniقضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة يف  .195
يف نظام تسجيل ميكن فيه   8انتهاك للمادة قضت احملكمة بوجود (، 125-119)الفقرات  2008، [الكربى

أخذ وحفظ بصمات األصابع وعينيات بيولوجية وصور احلمض اخللوي الصبغي من أي شخص متهم  
ابرتكاب جرائم جنائية ولكن دون إدانة، بغض النظر عن عمر املعين ابألمر وطبيعة اجلرائم وخطورهتا،  

الحتفاظ هبذه املعطيات بناء على معايري دقيقة. حيث ال يضمن  ودون حتديد للمدة وال رقابة مستقلة ملا يربر ا
 الطابع العام وغري املتمايز لنظام مماثل التوازن بني املصاحل العامة واخلاصة املتنافسة. 

التمتع  عندما تتم معاملة أشخاص غري مدانني أبي جرمية ومن حقهم مرتفعا خطر الوصم  يكون .  196
 S. etا معاملة املدانني )قضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة بقرينة الرباءة بنفس الطريقة اليت تتم هب

Marper c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى] ،لئن كان االحتفاظ مبعطيات   (. 122، الفقرة 2008
ة أبفراد متهمني ابرتكاب جرمية ولكن متت تربئتهم أو إطالق سراحهم ال يساوي التعبري عن  شخصية خاص

االنطباع الذي لديهم أبهنم يعتربون غري أبراء إذا مت االحتفاظ ابملعطيات املتعلقة   إال أنه قد يقوي شبهات، 
تعلقة أبفراد مل يتم أبدا االشتباه  هبم دائما على غرار تلك املتعلقة ابملدانني. يف حني ينبغي حمو املعطيات امل

(. لذلك، تكون استفادة شخص مت إطالق سراحه بعد االشتباه يف  122، الفقرة الذكر  السالفة القضية فيهم )
  السالفة  القضية املدان أمرا مربرا )ارتكابه جرمية من معاملة خمتلفة عن تلك اليت حيظى هبا الشخص 

، الفقرة  M.K. c. France ،2013، يرجى االطالع أيضا على قضية م. ك. ضد فرنسا 122، الفقرة الذكر
(. هكذا، يف قضية برونيت ضد  40، الفقرة Brunet c. France ،2014ت ضد فرنسا ، وقضية بروني42

من حفظ القضية دون متابعة  (، واليت استفاد فيها املدعي 40)الفقرة  Brunet c. France ،2014فرنسا 
ركزت احملكمة على الطابع غري املتمايز للمعطيات الشخصية الواردة يف سجل   بعد اللجوء إىل الوساطة،

هم دون متابعة. يف قضية أيكاغري  دانني وأولئك الذين مت حفظ قضاايالسلطات، دون متييز بني األفراد امل
فيها مجع املعطيات ذات الطابع  مت اليت و (، 43و 42)الفقرتني  Aycaguer c. France ،2017ضد فرنسا 

الطابع الواسع  الشخصي واالحتفاظ هبا بعد إدانة شخص أبفعال ال متثل أي خطورة خاصة، أدانت احملكمة 
لنظام التسجيل الذي تستخدمه السلطات والذي ال مييز حسب درجة خطورة اجلرمية اليت أدت إىل اإلدانة،  
وذلك على الرغم من االختالف الكبري يف احلاالت احملتمل دخوهلا يف نطاق تطبيق القانون. حسب  

جمرد توجيه ضرابت مبظلة حنو رجال   احملكمة، ال وجه للمقارنة بني األفعال اليت أدين بسببها املدعي،
درك يف سياق سياسي ونقايب، وبني األفعال اليت تدخل يف خانة اجلرائم الشديدة اخلطورة، على غرار  

  (، 207-187)الفقرات  M.M. c. Royaume-Uni ،2012ة يف قضية م. م. ضد اململكة املتحد .197 اجلرائم اجلنسية أو اإلرهاب أو حىت اجلرائم ضد اإلنسانية واالجتار ابلبشر. 
مبعية حفيده  اعتربت احملكمة أن تسجيل إنذار مدى احلياة يف السجل العديل لشخص بعد اختفائه ملدة يوم 

. وعابت احملكمة على  8الرضيع، حيث كان يريد منع انتقاله إىل أسرتاليا بعد فشل زواج ابنه، انتهاكا للمادة 
وجه اخلصوص النطاق الواسع لتطبيق نظام االحتفاظ ابملعطيات، والذي ال يشمل فقط اإلداانت، بل أيضا  

وبيخات، انهيك عن كمية مهمة من املعطيات  القرارات األخرى على غرار التحذيرات واإلنذارات والت 
اإلضافية املسجلة من قبل قوات الشرطة بناء على افرتاض عام لصاحل حفظ املعطيات حىت يبلغ الشخص  

كلما كان نطاق نظام مجع  (. حسب احملكمة، 202، الفقرة الذكر السالفة القضيةسنة ) 100املعين عمر 
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، وهو ما يعين أن كمية وحساسية املعطيات املسجلة  واسعا املعطيات ذات الطابع الشخصي واالحتفاظ هبا 
إال وصار مضمون الضماانت الواجب تطبيقها خالل خمتلف املراحل األساسية   واملتاحة للكشف كبرية، 

(. وقد حدث األمر ذاته يف قضية  200، الفقرة الذكر السالفة القضيةللمعاجلة الالحقة للمعطيات أهم )
(، خبصوص  97-94)الفقرات  Gaughran c. Royaume-Uni ،2020 غوغهران ضد اململكة املتحدة

االحتفاظ غري احملدود مبعطيات بيومرتية وصور مدعي مدان مبخالفة السياقة يف حالة سكر، وهو ما اعترب  
 . 8انتهاكا للمادة 

االحتفاظ مبعطيات متعلقة أبشخاص غري مدانني ابلغ الضرر ابلنسبة للقاصرين، حبكم وضعيتهم  يكون .198
اخلاصة واألمهية اليت يكتسيها منوهم واندماجهم يف اجملتمع. وينبغي احلرص بعناية كبرية على محايتهم  

  S. et Marper c. Royaume-Uniمن أي أضرار من هذا النوع )س. وماربري ضد اململكة املتحدة 
  (.124، الفقرة  2008، [الغرفة الكربى]

ii.  مدة ختزين املعطيات 
تعد املدة اليت ختتارها السلطات لالحتفاظ ابملعطيات الشخصية ألحد األفرد عنصرا مهما، وإن كان   .199

االحتفاظ مبعطيات شخصية يف سجل أو قاعدة   يعترب إجراء غري حاسم، تنبغي مراعاته عند البت يف هل 
، أو ال، مع اهلدف املشروع املنشود. وقد قضت احملكمة بوجود  اً متناسبإجراًء بياانت ألغراض بوليسية 

   يف السياقات التالية:   8انتهاك للمادة 
اخلاصة أبشخاص   صابع ومعطيات احلمض اخللوي الصبغي غري احملدود ببصمات األ حتفاظ اال ▪

س.  قضية امهم ابرتكاب جرمية، ولكن انتهت اإلجراءات حبفظ القضية أو احلكم برباءهتم )مت اهت
 ؛ (2008، [الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniوماربري ضد اململكة املتحدة 

االحتفاظ غري احملدود بصور احلمض اخللوي الصبغي وبصمات أصابع وصور شخص متت   ▪
إدانته ابرتكاب جرمية، حىت بعد حمو ذلك من سجله العديل النتهاء األجل احملدد لذلك يف القانون  

 ؛ ( Gaughran c. Royaume-Uni ،2020غوغهران ضد اململكة املتحدة )قضية 
االحتفاظ مدى احلياة يف السجل العديل جبميع أحكام اإلدانة والرباءة والتحذيرات واإلنذارات   ▪

 ؛ ( M.M. c. Royaume-Uni ،2012قضية م. م. ضد اململكة املتحدة والتوبيخات )
االحتفاظ غري احملدود بصور احلمض اخللوي الصبغي اخلاصة أبفراد مدانني جبرمية السرقة   ▪

 Trajkovski et Chipovskiابإلكراه )قضية تراخكوفسكي وشيبوفسكي ضد مقدونيا الشمالية 
c. Macédoine du Nord ،2020) ؛ 

االحتفاظ ملدة أقصاها أربعني سنة مبعطيات شخصية لفرد متت إدانته ابرتكاب جرمية غري شديدة   ▪
 ؛ (Aycaguer c. France ،2017قضية أيكاغري ضد فرنسا  اخلطورة )

االحتفاظ ملدة أقصاها مخسة وعشرين سنة ببصمات أصابع شخص اهتم بسرقة كتب ومل تتم   ▪
 ؛ (M. K. c. France ،2013نته )م. ك. ضد فرنسا إدا

ة ضده  االحتفاظ ملدة أقصاها مخسة وعشرين سنة ابملعطيات الشخصية لفرد بعد إيداع شكاي ▪
الشكاية اليت مت حفظها بعد اللجوء إىل الوساطة )قضية برونيت   بسبب العنف على شريكته، وهي

 (. Brunet c. France ،2014ضد فرنسا 
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علقة ابالحتفاظ  يف عدة قضااي مت  8على العكس من ذلك، خلصت احملكمة إىل عدم وجود انتهاك للمادة  .200
أقصاها ثالثني سنة، حيث يتم بعد   نني ابرتكاب اعتداءات جنسية، ملدةمبعطيات شخصية خاصة أبفراد مدا

املعطيات مبجرد أن تصري غري ذات صلة   ألن اإلجراءات املعتمدة تسمح مبحوهذه املدة حموها تلقائيا 
 Gardel، قضية غارديل ضد فرنسا 67، الفقرة B.B. c. France ،2009)قضية ب. ب. ضد فرنسا 

c. France ،2009 قضية م. ب. ضد فرنسا 69ة ، الفقر ،M.B. c. France ،2009 كما  59، الفقرة .)
ت شخصية ألفراد  سارت احملكمة على املنحى ذاته يف قضية متعلقة ابالحتفاظ، دون مدة حمددة، مبعطيا

مدانني جبرائم خطرية، مع وجود عمليات مراقبة على فرتات منتظمة، ال تتجاوز عشر سنوات، من أجل  
 Peruzzoختزين املعطيات ضروراي )قضية بريوزو ومارتينس ضد أملانيا ل استمرار فحص هل اليزا

et Martens c. Allemagne  ،)(. يف قضية ب. ن. ضد أملانيا 49-44، الفقرات 2013)القرارP.N. 
c. Allemagne ،2020  يف عملية   8(، خصلت احملكمة إىل عدم وجود انتهاك للمادة 90-87)الفقرات

ضماانت ومراقبة فردية، مبعطيات خاصة مبجرم معاود من أجل   االحتفاظ ملدة مخس سنوات، مع وجود 
ال تكون مدة االحتفاظ ابملعطيات هي العنصر احلاسم يف حتديد هل تتجاوز دولة اهلامش التقديري   .201 حتديد هويته بعد فتح ملف جنائي جديد ضده. 

املرتوك هلا عندما تقرر االحتفاظ دون أجل حمدد مبعطيات شخصية ألفراد متت إدانتهم ابرتكاب جرمية،  
 Gaughranملتحدة غوغهران ضد اململكة اقضية يل يكون العنصر احلاسم هو مدى توافر ضماانت فعلية )

c. Royaume-Uni ،2020 مبجرد أن تقرر الدولة منح نفسها سلطة واسعة يف هذا الباب،  88، الفقرة .)
ن أجل حمدد، فإهنا تكون يف أقصى حدود اهلامش التقديري املذكور،  أي أن تقرر االحتفاظ ابملعطيات دو 

(. ويعد وجود، أو  88، الفقرة الذكر السالفة  القضية وينبغي عليها احلرص على وجود ضماانت فعلية معينة )
ملربرات االحتفاظ ابملعطيات يف نظام التسجيل، بناء على معايري دقيقة  عدم وجود، عملية مراقبة مستقلة 

ضمانة   كخطورة اجلرمية وقوة الشبهات اليت حتوم حول الشخص وسوابقه، وغريها من احليثيات اخلاصة،
،  94، الفقرة الذكر السالفة القضيةمهمة للسهر على احرتام الطابع املتناسب ملدة االحتفاظ ابملعطيات )

،  2008، [الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniقضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة 
، قضية غارديل ضد فرنسا  68، الفقرة B.B. c. France ،2009، قضية ب. ب. ضد فرنسا 119الفقرة 

Gardel c. France ،2009 قضية م. ب. ضد فرنسا 69، الفقرة ،M.B. c. France ،2009  الفقرة ،
  8ال يتعارض غياب مدة قصوى لالحتفاظ ابملعطيات الشخصية ابلضرورة مع مقضيات املادة  .202 (. 60

، الفقرة  2013)القرار(،  Peruzzo et Martens c. Allemagne)قضية بريوزو ومارتينس ضد أملانيا 
(، لكن  88، الفقرة Gaughran c. Royaume-Uni ،2020ملتحدة غوغهران ضد اململكة اقضية ، 46

الضماانت اإلجرائية ضرورية أكثر عندما يكون ختزين املعطيات رهينا بشكل كامل ابلعناية اليت تسهر  
 Peruzzo etهبا السلطات على الطابع املتناسب ملدة االحتفاظ )قضية بريوزو ومارتينس ضد أملانيا 

Martens c. Allemagne  ،)قضية أيكاغري ضد فرنسا 46، الفقرة 2013)القرار ،Aycaguer 
c. France ،2017 38، الفقرة .) 

  2013)القرار(،  Peruzzo et Martens c. Allemagneيف قضية بريوزو ومارتينس ضد أملانيا  .203
(، خبصوص االحتفاظ دون أجل حمدد مبعطيات بيومرتية ألشخاص مدانني ابرتكاب جرائم  44)الفقرة 

خطرية وحيتمل أن يعودوا الرتكاهبا من جديد، اقتنعت احملكمة أبن القانون الداخلي جيرب املكتب االحتادي  
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ر سنوات، مبراجعة هل ال تزال مواصلة  ملكافحة اإلجرام على القيام يف فرتات منتظمة، ال تتجاوز عش
االحتفاظ ابملعطيات أمرا ضروراي أو ميكن حموها، مع مراعاة الغاية اليت مت من أجلها االحتفاظ ابملعطيات  

،  (. حسب احملكمة46، الفقرة الذكر السالفة  القضية يف كل حالة، وكذا طبيعة وخطورة حيثيات كل قضية )
أنه ال ميكن أخذ صور احلمض اخللوي الصبغي إال من املدانني   مادامال تعد األجال احملددة غري معقولة 

 (. 49و 48الفقرتني ، الذكر السالفة القضيةالذين ارتكبوا جرائم ذات مستوى معني من اخلطورة )
(،  96)الفقرة  Gaughran c. Royaume-Uni ،2020غوغهران ضد اململكة املتحدة قضية يف  .204

االحتفاظ دون أجل حمدد ببصمات أصابع وصور احلمض اخللوي الصبغي وصورة شخص متت  شكل 
. حيث مل تراعي السلطات خطورة اجلرمية املرتكبة أو  8إدانته مبخالفة السياقة يف حالة سكر انتهاكا للمادة 

مكانية حقيقة  احلاجة املستمرة إىل االحتفاظ هبذه املعطيات ألجل غري مسمى، انهيك على أهنا مل توفر إ 
 (. 96، الفقرة الذكر السالفة القضيةملراجعة هذا األمر )

ميكن عمليا اعتبار حتديد فرتة قصوى لالحتفاظ ابملعطيات ذات الطابع الشخصي يف القانون الداخلي   .205
قبل األجل املنصوص عليها يف القانون   قصى إذا كانت حظوظ قبول طلب احملومبثابة قاعدة، ال أجل أ

، قضية برونيت ضد فرنسا  47-44، الفقرات M. K. c. France ،2013قائمة )قضية م. ك. ضد فرنسا 
Brunet c. France ،2014 قضية أيكاغري ضد فرنسا 45-41، الفقرات ،Aycaguer c. France  ،

يف عدة قضااي كان ينص فيها النظام   8(. حيث قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة 46-44، الفقرات 2017
الوطين على آجال قصوى تناهز عشرين أو مخسة وعشرين سنة ابلنسبة لوقائع مت حفظها )قضية م. ك.  

 Brunet، قضية برونيت ضد فرنسا 47-44، الفقرات M. K. c. France ،2013فرنسا ضد 
c. France ،2014 لنسبة لوقائع غري شديدة  (، وكذا مدة قصوى قدرها أربعني سنة اب 45-41، الفقرات

 (. 42، الفقرة Aycaguer c. France ،2017اخلطورة )قضية أيكاغري ضد فرنسا  
(، ارأتت  120)الفقرة  Catt c. Royaume-Uni ،2019كات ضد اململكة املتحدة  . يف قضية206

احملكمة أن االحتفاظ ابملعطيات ذات الطابع الشخصي للمدعي يف قاعدة بياانت الشرطة اخلاصة ابلتطرف،  
. حيث كان املدعي  8ء مراجعة مربجمة بعد هذه املدة، انتهاك للمادة ملدة ستة سنوات على األقل، مع إجرا

ذات طبيعة جد مرنة، من أجل  رهينا كليا ابلعناية اليت تطبق هبا السلطات الضماانت املعمول هبا، وهي 
احلرص على احرتام طابع التناسب يف مدة االحتفاظ ابملعطيات املذكورة. ويكون انعدام ضماانت تسمح  

عطيات، مبجرد أن يصري االحتفاظ هبا أمرا غري متناسب، أمرا مقلقا على وجه اخلصوص عندما  حبدف امل
يتعلق األمر ابالحتفاظ دون أجل حمدد مبعطيات ذات صلة ابآلراء السياسية، حيث حتظى هذه األخرية  

فحصت احملكمة تبعات تغيريات السياسة املتعلقة مبدة االحتفاظ ابملعطيات الشخصية يف السجل   .207 (. 123-122، الفقرتني الذكر ة السالف القضية حبماية معززة )
 .M.Mالعدىل على فرص توظيف املعنيني ابملعطيات يف قضية م.م. ضد اململكة املتحدة 

c. Royaume-Uni ،2012  (. ابلنسبة للمحكمة، يكون احتمال احرتام االحتفاظ غري املتمايز  204)الفقرة
  8وغري املشروط جبميع أبحكام اإلدانة والرباءة واإلنذارات والتحذيرات والتوبيخات ملقتضيات املادة 
دة  ضعيفا يف حالة انعدام مقتضيات قانونية واضحة ومفصلة حتدد الضماانت املطبقة والقواعد املنظمة مل

 (. 199، الفقرة الذكر السالفة القضية االحتفاظ ابملعطيات وغريها )
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سنوات أبمر من حمكمة كأجل   يرجى االطالع أيضا، يف سياق خمتلف، على مسألة حتديد مدة عشرة. 208
الواثئق الواردة يف ملف واحملتوية على معطيات طبية من شأهنا كشف هوية شخص وإصابته  لسرية 

(.  113-111)الفقرات  Z c. Finlande ،1997يف قضية ز. ضد فنلندا  ة بفريوس نقص املناعة البشري
عشر سنوات مرضيا لرغبات ومصاحل طريف امللف، عالوة على أن  حيث مل يكن أجل السرية احملدد يف 

يف حياهتا اخلاصة واألسرية. هذا وال   ملدعية سبق أن تسبب يف تدخل خطري إنتاج املعلومات دون موافقة ا
يستند التدخل اإلضايف الذي ستتعرض له يف حال كشف املعلومات والعناصر املعنية بعد عشر سنوات  

 على أسباب قاهرة. 
iii.  8لضماانت الرامية إىل تدمري أو حمو املعطيات املخزنة ا 

عملية ابلغة التعقيد   ال يشكل حذف معطيات من قاعدة خمصصة ألغراض بوليسية . حسب احملكمة،209
حيث ستكون ضرورة   (.127، الفقرة Catt c. Royaume-Uni ،2019)قضية كات ضد اململكة املتحدة 

غري مكفولة إذا استطاعت دولة إحداث قاعدة   8محاية احلق يف احلياة اخلاصة املنصوص عليه يف املادة 
ستغالل طريقة تصميم هذه القاعدة من  اب، مث قامت ا بياانت يكون من الصعب مراجعة معطياهتا أو تعديله

 (. 127، الفقرة الذكر السالفة القضيةأجل تربير رفضها حذف املعلومات الواردة فيها )
مراقبة   املعطيات، من شأنه ضمان  حمو أجل يعد وجود إجراء قضائي على املستوى الوطين من  .210

مستقلة ملربرات االحتفاظ هبا بناء على معايري دقيقة مع وجو ضماانت كافية ومناسبة خبصوص احرتام  
البحث عن املوازنة بني خمتلف املصاحل املتنازعة  احلياة اخلاصة للمعنيني ابملعطيات، عنصرا مهما عند 

،  2008، [ الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniس. وماربري ضد اململكة املتحدة قضية )
 (. 69فقرة ، الGardel c. France ،2009، قضية غارديل ضد فرنسا 119الفقرة 
االحتفاظ ابملعطيات لفرتات   افيه مت يف قضااي 8. خلصت احملكمة إىل عدم وجود انتهاك للمادة 211

،  68و 66، الفقرات B.B. c. France ،2009"طويلة" بلغت حىت ثالثني سنة )قضية ب.ب. ضد فرنسا 
 .M.B، قضية م. ب ضد فرنسا 69و 67، الفقرتني Gardel c. France ،2009قضية غارديل ضد فرنسا 

c. France ،2009 قضية بريوزو ومارتينس ضد أملانيا  (، وحىت لفرتات غري حمددة )60و 58، الفقرتني
Peruzzo et Martens c. Allemagne  ،)(. حيث استفاد املعين ابملعطيات  46، الفقرة 2013)القرار

من إجراء قضائي يكفل مراقبة مستقلة ملربرات االحتفاظ مبعطياته بناء على معايري دقيقة، مما مكنه من  
نسبة لالحتفاظ  حموها قبل األجل األقصى املنصوص عليها يف القانون أو مبجرد أن تصري غري ذات صلة ابل 

س. وماربري ضد اململكة  مبعطيات ألجل غري حمدد )يرجى االطالع على العكس من ذلك على قضية 
  (.119، الفقرة 2008، [الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniاملتحدة 

( وغارديل ضد  68)الفقرة  B.B. c. France، 2009ب.ب. ضد فرنسا  ا النحور، يف قضااي . على هذ212
)الفقرة   M.B. c. France ،2009( وم. ب ضد فرنسا 69)الفقرة  Gardel c. France ،2009فرنسا 

، اعتربت احملكمة أن وجود إجراء قضائي حملو املعطيات، ميكن فتحه مبجرد أن يتقدم املعين ابألمر  (60
بطلب لدى وكيل اجلمهورية، مع إمكانية الطعن القضائي يف قرار هذا األخري، من شأنه ضمان مراقبة  

ومالئمة. يرجى   مستقلة ملربرات االحتفاظ ابملعلومات على أساس معايري دقيقة وميثل ضماانت كافية 
 

 من هذا الدليل. "(النسيان في الحق)" المعطيات محو في بالحقاملتعلق  يرجى االطالع على اجلزء 8
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بريوزو ومارتينس ضد أملانيا  أعلناه من هذا الدليل خبصوص قضية  204االطالع أيضا على الفقرة 
Peruzzo et Martens c. Allemagne  ،)(. 44)الفقرة  2013)القرار 

خبصوص   (،88و 81)الفقرتني  P.N. c. Allemagne ،2020. يف قضية ب. ن. ضد أملانيا 213
االحتفاظ مبعطيات شخصية خاصة مبنحرف راشد مل تكن اجلرائم اليت ارتكبها بسيطة وال شديدة اخلطورة،  

القاضية حبذف هذه املعطيات بعد مرور مخس سنوات، ودون فتح حتقيق  مل تعترب احملكمة أن القاعدة 
. حيث إبمكان الشرطة  8جنائي جديد ضد املعين ابملعطيات داخل هذا األجل، متعارضة مع مقتضيات املادة 

ضرورة االحتفاظ ابملعطيات املعنية املوجودة يف سجالهتا، مع خضوع هذا األمر ملراقبة   مراجعة
إذا أظهر سلوكه أن هذه املعطيات مل تعد   ان املدعي احلصول على حذف معطياتهمكقضائية، وكان إب

يكون غياب ضماانت فعلية على إمكانية حمو املعطيات الشخصية عندما تصري غري ذات صلة من   .214 (. 88، الفقرة الذكر السالفة القضيةضرورية لعمل الشرطة )
منظور غاية السجل أكثر إاثرة للقلق عندما يتعلق األمر بفئات حساسة من املعطيات الشخصية اليت حتتاج  

   (.123، الفقرة Catt c. Royaume-Uni ،2019محاية معززة )قضية كات ضد اململكة املتحدة 
تكون إمكانية حمو املعطيات املنصوص عليها يف القانون الداخلي "نظرية وومهية"، ال "عملية   .215

مبصلحة  وفعلية"، عندما حيتمل أن يواجه حق تقدمي طلب حموها للقاضي يف أي وقت خطر االصطدام 
أجهزة التحقيق يف امتالك سجل حيتوي على أكرب قدر ممكن من املراجع وإذا كانت املصاحل املقصودة  

كما تكون ضمانة   (.44، الفقرة M.K. c. France ،2013 متناقضة ولو جزئيا )قضية م. ك. ضد فرنسا
حمو املعطيات ذات أتثري حمدود إذا رفضت السلطات، بعد توصلها بطلب من املعين ابألمر، حذف  

-Catt c. Royaumeاملعطيات املقصودة أو تربير قرار االحتفاظ هبا )قضية كات ضد اململكة املتحدة 
Uni ،2019 ف  وافقة على طلبات احلذف إال يف ظرو (. ويسري األمر ذاته عندما ال تتم امل122، الفقرة

استثنائية أو يتم استبعادها عندما يعرتف املعين ابملعطيات ابجلرمية وتكون املعطيات صحيحة )قضية م.  
 (. 202، الفقرة M.M. c. Royaume-Uni ،2012م. ضد اململكة املتحدة 

، ينبغي أن حيظى األشخاص الصادرة يف حقهم قرارات إدانة كذلك، على غرار  . ابلنسبة للمحكمة 216
لتقدمي طلب حمو معطياهتم املخزنة يف سجالت   سراحهم، إبمكانية فعليةيتم إطالق أصحاب الرباءة والذين 

، قضية برونيت ضد فرنسا  68، الفقرة B.B. c. France ،2009السلطات )قضية م.م. ضد فرنسا 
Brunet c. France ،2014 قضية أيكاغري ضد فرنسا 43-41، الفقرات ،Ayçaguer c. France  ،

(، حيث مل  44)الفقرة  Ayçaguer c. France ،2017(. يف قضية أيكاغري ضد فرنسا 44، الفقرة 2017
وليس ابلنسبة للمدانني،   يكن إجراء حمو املعطيات مكفوال إال لألشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرمية

. حيث ال يكفل يف نظرها نظام االحتفاظ بصور احلمض اخللوي  8خلصت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة 
املصاحل العامة واملصاحل اخلاصة املتنازعة   ازن املطلوب بني الصبغي يف السجل الوطين للجرائم التو 

، الفقرة  الذكر السالفة القضية يف هذه القضية بسبب مدته وانعدام إمكانية حمو املعطيات على حد سواء )
45 .) 

(، استنتجت احملكمة  70- 68)الفقرات  Khelili c. Suisse ،2011. يف قضية خليلي ضد سويسرا 217
بعد أن سلطت الضوء على الشكوك والصعوابت اليت اصطدمت هبا املعنية ابألمر   8وجود انتهاك للمادة 

هرة" من سجل الشرطة، يف حني أهنا مل تدن أبدا ابملمارسة غري املشروعة  يف حماولة حمو عبارة "عا
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للبغاء. كما أشارت احملكمة إىل أن حذف العبارة املطعون فيها من سجل الشرطة مل يكن أمرا مستحيال أو  
 (. 68، الفقرة الذكر السالفة القضية صعبا ألسباب فنية )

iv.   الضماانت الرامية إىل تنظيم وصول األغيار واحلفاظ على سالمة املعطيات وسريتها 
يف مسألة تضمن القانون الداخلي، أو ال، لضماانت من شأهنا توفري   احملكمة يف عدة قضااي نظرت   .218

محاية فعالة للمعطيات ذات الطابع الشخصي املخزنة يف سجالت السلطات من االستخدام غري الالئق  
الغرفة  ] S. et Marper c. Royaume-Uniس. وماربري ضد اململكة املتحدة والتعسفي )قضية 

، قضية غارديل  61، الفقرة B.B. c. France ،2009قضية م.م. ضد فرنسا ، 103، الفقرة 2008، [الكربى
 .M.M، قضية م. م. ضد اململكة املتحدة 62، الفقرة Gardel c. France ،2009ضد فرنسا 

c. Royaume-Uni ،2012 قضية م. ك. ضد فرنسا 195، الفقرة ،M.K. c. France ،2013  الفقرة ،
أيكاغري ضد فرنسا  ، قضية 35، الفقرة Brunet c. France ،2014، قضية برونيت ضد فرنسا 35

Ayçaguer c. France ،2017 وقد أقرت احملكمة وجود ضماانت مماثلة على سبيل املثال: 38، الفقرة .) 
كان االطالع على املعطيات املوجودة يف السجل حكرا على سلطات ملزمة بواجب السرية   عندما ▪

بريوزو ومارتينس ضد  قضية ، 69، الفقرة B.B. c. France ،2009)قضية م.م. ضد فرنسا 
 ؛ ( 47، الفقرة 2013)القرار(،   Peruzzo et Martens c. Allemagneأملانيا 

عندما تبني أن املعطيات املخزنة خاضعة لشروط كافية فيما خيص االطالع عليها، مع حتديد   ▪
،  M.K. c. Franceاألشخاص املسموح هلم ابالطالع على السجل )قضية م. ك. ضد فرنسا 

 Khelili، كما ميكن االطالع على حالة مناقضة يف قضية خليلي ضد سويسرا 37، الفقرة 2013
c. Suisse ،2011 ؛ (64، الفقرة 

م كشف هوية الشخص صاحب عينة احلمض اخللوي الصبغي للخرباء املكلفني أبخذ  عندما مل يت ▪
العينة، والذي كانوا جمربين على اختاذ تدابري مالئمة لتفادي أي استخدام غري مرخص به للمواد  

  Peruzzo et Martens c. Allemagneبريوزو ومارتينس ضد أملانيا اخللوية )قضية 
عندما كان من الواجب تدمري املواد اخللوية دون أتخري مبجرد أن   ؛ (45، الفقرة 2013)القرار(، 

تصري غري ضرورية لتحديد صورة احلمض اخللوي الصبغي وال ميكن االحتفاظ يف قاعدة بياانت  
لصبغي املستخرجة من هذه  املكتب الوطين للشرطة اجلنائية سوى بصور احلمض اخللوي ا 

عندما ال ميكن اطالع السلطات املختصة على   ؛( 45، الفقرة الذكر السالفة القضيةاملواد اخللوية )
صور احلمض اخللوي الصبغي سوى لغاايت حمددة ترمي إىل الوقاية من املخاطر والتعاون  

حيث مت يف عدة مناسبات   (،70)الفقرة  Gardel c. France ،2009غارديل ضد فرنسا  يف قضية .219 (. 47، الفقرة الذكر السالفة  القضية القضائي الدويل )
توسيع نطاق السلطات العمومية اليت حيق هلا الوصول إىل املعطيات املخزنة يف أحد السجالت، مما جعله  
ال يقتصر على السلطات القضائية والشرطة فحسب، بل يشمل هيئات إدارية، اقتنعت احملكمة مبعاينة أن  

 اجب السرية ويف حيثيات حمددة بدقة. االطالع على املعطيات حكر فقط على سلطات ملزمة بو 

(، مل تكن توجد أي مؤشرات  89)الفقرة  P.N. c. Allemagne ،2020يف قضية ب. ن. ضد أملانيا  .220
تفظت هبا السلطات ملدة مخسة سنوات كحد  أحد املنحرفني الراشدين اليت احعلى أن معطيات تعريف 

 أقصى مل تكن حممية ابلقدر الكايف من التعسفات على غرار الوصول إليها أو نشرها دون ترخيص. 
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  M.M. c. Royaume-Uni ،2012على العكس من ذلك، يف قضية م. م. ضد اململكة املتحدة  .221
خبصوص االحتفاظ الدائم إبنذار يف السجل العديل لشخص وكشف هذه املعطيات ألحد   (،204)الفقرة 

إطار حبث املعين ابألمر عن شغل، أماطت احملكمة اللثام عن العيوب اليت  أرابب العمل احملتملني يف 
اإلجراء اخلاص بتنظيم وصول األغيار إىل السوابق العدلية لألشخاص الباحثني عن عمل، حيث ال   تشاب

يسمح بقياس درجة صلة املعطيات ابلعمل املنشود يف أي مرحلة من املراحل وال بتقدير هل ال يزال  
 عين ابملعطيات مصدر خطر. الشخص امل

 االحتفاظ ابملعطيات يف السياق الصحي . ب
. يف قضية  يف عدة مناسبات احملكمة يف مسألة االحتفاظ مبعطيات حساسة يف اجملال الصحي  . نظرت 222

(، ارأتت  18-15و 13)الفقرات  2016)القرار(،  Malanicheva c. Russieماالنيفيتشا ضد روسيا 
واختاذ القرار يف احملاكم يستلزمان ختزين املعلومات   ري الفعلي ملؤسسات الصحة الوطنيةاحملكمة أن الس

الشكاية املتعلقة بورود اسم املدعية يف سجل   ذات الصلة وتقامسها. ورفضت بسبب انعدام أساس صحيح
املستشفى اخلاص ابملرضى املصابني ابضطراابت نفسية واملراجع املزوعوم أهنا خاطئة حول جوانب  

ملراسالت الداخلية بني مؤسسات الصحة ويف املالحظات أمام احملاكم. كما  خمتلفة من صحتها العقلية يف ا
ال توجد أي مؤشرات على أنه مت نشر املعلومات اليت حتتفظ هبا السلطات أو استخدامها ألغراض بعيدة  

 عن حتديد العالج الطيب األنسب للمعنية ابألمر. 
لجنة انعدام أساس سليم ورفضت قضية متعلقة بتسجيل معطيات متعلقة  يف وقت سابق، استنتجت ال .223

ابإليداع اإلجباري ملريضة يف ملف مستشفى لألمراض العقلية، وهو اإليداع الذي اعتربته احملاكم القانونية  
 Yvonne Chave née Jullienمنافيا للقانون )قضية إيفون شايف املولودة ابسم جوليان ضد فرنسا 

c. France ،1991  ابلنسبة للجنة، ال خيدم االحتفاظ مبعلومات متعلقة ابملرضى العقليني مصلحة عامة .)
، بل حيمي حقوق املرضى أنفسهم، ألنه  فحسب هي ضمان السري الفعال هلذه الوظيفة االستشفائية العامة 

الوقاية من خماطر اإليداع التعسفي، ويشكل أداة حتقيق رهن إشارة السلطات اإلدارية والقضائية  يساهم يف 
كانت املعطيات ذات الطابع الشخصي اخلاصة   املكلفة مبراقبة مؤسسات الطب النفسي. يف هذه النازلة،

     ية املناسبة.مبوجب قواعد السر ابملعنية ابألمر احملفوظة يف سجل مستشفى األمراض العقلية حممية  
يف قضية   8أعاله من هذا الدليل خبصوص انتهاك املادة  182يرجى االطالع كذلك على الفقرة  .224

 (. 95-75)الفقرات  Surikov c. Ukraine ،2017سوريكوف ضد أوكرانيا 

 االحتفاظ على األنرتنيت مبعطيات ذات طابع شخصي ألغراض صحفية  . ج
(،  90الفقرة ) M.L. et W.W. c. Allemagne ،2018م. ل. وف. ف. ضد أملانيا  . يف قضية225

اثنوية للصحافة، علما أهنا وظيفة مهمة كذلك، أال وهي إعداد أرشيفات انطالقا  أشارت احملكمة إىل وظيفية 
األرشيفات  من معلومات سبق نشرها ووضعها رهن إشارة اجلمهور العريض. يف هذا الصدد، يساهم وضع 

رهن إشارة املتتبعني على األنرتنيت بشكل كبري يف احلفاظ على أخبار الساعة واملعلومات وتسهيل  
الوصول إليها، ألن األرشيفات الرقمية متثل مصدرًا قيمًا للتدريس واألحباث التارخيية، خصوصا أن النفاذ  

 Times ( 2و 1اململكة املتحدة )رقم  إليها فوري وجماين عموما )قضية اتميز نيوز ابيربز احملدودة ضد
1 et 2) osUni (n-Royaume Newspapers Ltd c. ،2009 قضية  45و 27، الفقرتني ،
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،  Węgrzynowski et Smolczewski c. Pologneويغرزينوفسكي ومسولسزويسكي ضد بولندا 
 (. 59، الفقرة 2013

 كشف املعطيات ذات الطابع الشخصي  .3
، نظرت احملكمة يف إجراءات خمتلفة أدت إىل كشف معطيات ذات طابع شخصي  . يف عدة قضااي 226

 خاصة أبحد األفراد من طرف املسؤول عن املعاجلة: 

،  Mockutė c. Lituanie ،2018لشخص آخر أو شخص معنوي )قضية موكويت ضد ليتوانيا  ▪
، بشأن قيام مستشفى بكشف معلومات متعلقة بصحة إحدى املرضى ألحد  100و 99الفقرتني 

- 70، الفقرات 2015)القرار(،  Y. c. Turquieقضية ي. ضد تركيا  ؛ أفراد أسرهتا ولصحفيني
، بشأن قيام طاقم سيارة اإلسعاف بكشف معلومات حول إصابة مريض بفريوس نقص املناعة  72

 Radu c. République de قضية رادو ضد مجهورية مولدوفيا ؛البشري لطاقم املستشفى 
Moldova ،2014 معلومات طبية حول احلالة الصحية   بكشف، بشأن قيام مستشفى 27، الفقرة
 ؛ (لرب عمله  ألحد املرضى 

، بشأن قيام قسم طب  35، الفقرة M.S. c. Suède ،1997يئة عامة )قضية م. س. ضد السويد هل ▪
قضية ب.   ؛ النساء بكشف معلومات طبية خاصة إبحدى املرضى لصندوق الضمان االجتماعي

  6-5، الفقرات P.T. c. République de Moldova ،2020ت. ضد مجهورية مولدوفيا 
ورود معطيات طبية حساسة غري ضرورية يف شهادة ينبغي اإلدالء هبا يف عدة  ، بشأن 31-29و

 ؛ مواقف( 
، الفقرة  Peck c. Royaume-Uni ،2003للجمهور العريض )قضية بيك ضد اململكة املتحدة  ▪

، بشأن مد وسائل اإلعالم مبقطع فيديو مصور يف سياق مغلق لشخص حياول االنتحار يف  63
، بشأن  85- 71، الفقرات Bremner c. Turquie ،2015قضية برمينر ضد تركيا  ؛مكان عام 

قضية خدجية   ؛نشر التلفزيون صورة شخص دون توضيب أو تعديل مت التقاطها بكامريا خفية
- 108الفقرات  Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan ،2019 إمساعيلوفا ضد أذربيجان 

قضية ز.   ؛ تصوير سري ابلفيديو لصحفية يف منزهلا ونشر هذه املقاطع على املأل  أن ، بش132
، بشأن كشف هوية شخص وحالته الصحية  71و 70، الفقرتني Z c. Finlande ،1997ضد فنلندا 

،  Apostu c. Roumanieيف قرار قضائي مت مد الصحافة به، قضية أبوستو ضد رومانيا 
قضية مونتريا   ؛ ق، بشأن مد الصحافة بعناصر واردة يف ملف التحقي132-121، الفقرات 2015

، بشأن نشر تقرير جلنة برملانية حول احلياة  2002)القرار(،   Montera c. Italieضد إيطاليا 
 Von Hannoverقضية فون هانوفر ضد أملانيا  ؛الشخصي ألحد القضاة وأخالقياته على املأل 

c. Allemagne ،2004 ابحلياة اخلاصة ألمرية يف   ة، بشأن نشر صور متعلق 81-61، الفقرات
 Polanco Torres etقضية بوالنكو توريس وموفيا بوالنكو ضد إسبانيا  ؛الصحافة الصفراء 

Movilla Polanco c. Espagne ،2010 بشأن مقال صحفي مستند على  54-44، الفقرات ،
تصرحيات حماسب سابق يتضمن اهتامات لزوجة قاضي سامي ابالشرتاك يف عمليات غري  
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  30، الفقرتني Alkaya c. Turquie ،2012قضية ألكااي ضد تركيا  ؛ قانونية مع إحدى الشركات
ميتيانني   قضية  ؛، بشأن كشف جريدة يومية واسعة االنتشار للعنوان الكامل ملمثلة مشهورة31و

، بشأن  121-111، الفقرات Mityanin et Leonov c. Russie ،2018وليونوف ضد روسيا 
  ؛ نشر الصحافة لصور مشتبه فيه مصحوبة بتصرحيات تتهمه ابرتكاب أفعال إجرامية وجنائية 

، بشأن قيام أحد مراكز املساعدة النفسية  58-54، الفقرات 2017قضية بوغومولوفا ضد روسيا، 
والصحية واالجتماعية بنشر صورة فوتوغرافية لطفل على الصفحة األوىل ملطوية بعنوان  

 . ("أطفال يف حاجة ألسرة" 
 املوافقة املسبقة   أثر . أ

تعد املوافقة املسبقة للمعنيني ابملعطيات على نقل هذه األخرية أو كشفها أو نشرها عنصرا مهما،   .227
وإن كان غري حاسم، يف حتديد هل تعترب هذه العمليات يف قضية معينة تدخال يف احلق يف احرتام احلياة  

، قضية م. م. ضد اململكة  35و 31، الفقرتني M.S. c. Suède ،1997اخلاصة )قضية م. س. ضد السويد 
اعتبار أهنا "منصوص   جيوزهل أم ( 189و 186، الفقرتني M.M. c. Royaume-Uni ،2012املتحدة 

 Radu)قضية رادو ضد جهورية مولدوفيا  2البند  8عليها يف القانون" ابملعىن الوارد يف املادة 
c. République de Moldova ،2014 قضية موكويت ضد ليتوانيا 27، الفقرة ،Mockutė 

c. Lituanie ،2018 يف عدة قضااي مت فيها   8(. وقد خلصت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة 101، الفقرة
كشف معطيات ذات طابع شخصي من طرف املسؤول عن املعاجلة دون موافقة الشخص املعين )قضية  

قضية   ؛ 32و 30، الفقرتني Radu c. République de Moldova ،2014رادو ضد جهورية مولدوفيا 
قضية بيك ضد اململكة   ؛106و 103، الفقرتني Mockutė c. Lituanie ،2018موكويت ضد ليتوانيا 

 Sõro، قضية سورو ضد إستونيا 87-85، الفقرات Peck c. Royaume-Uni ،2003ملتحدة ا
c. Estonie ،2105 64و 19-17، الفقرات .) 

لكي تعترب موافقة املعين ابملعطيات سليمة، ينبغي أن تكون مستنرية وال لبس فيها )قضية م. س.   .228
 Konovalova، قضية كونوفالوفا ضد روسيا 32، الفقرة M.S. c. Suède ،1997ضد السويد 

c. Russie ،2014 (. يف قضية متعلقة بقيام هيئة عامة )قسم طب النساء يف أحد  48و 47، الفقرتني
املستشفيات( بنقل امللف الطيب ألحد األشخاص إىل هيئة أخرى )صندوق الضمان االجتماعي(، دون موافقة  

ت مبا أنه  املعين ابملعطيات، بتت احملكمة يف مسألة هل ختلي هذا األخري عن حقه يف سرية هذه املعطيا
  31، الفقرتني M.S. c. Suède ،1997طلب االستفادة من إجراء التعويض )قضية م. س. ضد السويد 

مبا أن هذه العملية غري مرتبطة بتقدمي املعين ابألمر لطلب التعويض فحسب، بل بسلسلة من  و (. 32و
فقد خلصت احملكمة إىل أنه ال جيوز استنتاج أن طلب التعويض يعين   العناصر اليت ال ميكنه التحكم فيها، 

 يف هذه النازلة.  8ذلك تطبيق املادة ابلتنازل بطريقة ال لبس فيها عن سرية ملفه الطيب. ويتعني ل
ال مينع كشف املعطيات الشخصية ألحد األفراد بطلب منه أو مبوافقته من االستفادة من احلماية   .229

عندما ال ميتلك املعين ابألمر إمكانية املوافقة أو الرفض، على سبيل املثال   8املنصوص عليها يف املادة 
عن العمل )قضية   عندما يشرتط رب عمل كشف املعطيات الشخصية املوجودة يف السجل العديل لباحث

(. يف قضية م.م. ضد اململكة  189، الفقرة M.M. c. Royaume-Uni ،2012م.م. ضد اململكة املتحدة 
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(، واليت طلبت فيها املدعية مد رب  207-187)الفقرات  M.M. c. Royaume-Uni ،2012املتحدة 
بسبب   8عملها احملتمل مبعلومات حول إنذار وارد يف سجلها العديل، قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة 

انعدام ضماانت كافية يف النظام الوطين لكشف املعطيات املتعلقة ابلسوابق العدلية، حيث ال ينص على أي  
حفص، يف أي مرحلة من املراحل، للصلة بني املعطيات والعمل املقصود أو على معرفة هل مازال املعين  

 (. 204، الفقرة الذكر السالفة القضية ابملعطيات ميثل خطرا أو ال  )
ظهر املقاطع  على سبيل املثال عندما تُ  ال يكون احلصول على موافقة املعين ابملعطيات ممكنا دائما، .230

املتأتية من تسجيالت الكامريات اليت تثبتها السلطات على الطريق العام، الرامية إىل حتديد هوية املنحرفني  
-Peck c. Royaumeوالوقاية من اإلجرام، عددا كبريا من األشخاص )قضية بيك ضد اململكة املتحدة 

Uni ،2003 حسب احملكمة، حيتمل أن يؤدي نظام التصوير بكامريات تلفزيونية يف مسار  81، الفقرة .)
مغلق، إذا كان كشف الصور امللتقطة بفضله رهني احلصول على موافقة املعين ابألمر، إىل هتديد أي  

الدور الذي يصري أكثر فعالية  عملية إلبراز فعالية نظام مراقبة مماثلة يف كشف اجلرائم والوقاية منها، وهو 
(. يف حيثيات مماثلة، أو إذا رفض األفراد الذين مت  81، الفقرة الذكر السالفة القضية بفضل إشهار النتائج )

التفكري يف حلول أخرى، على  التقاط صورهم املوافقة على نشرها، يتعني على املسؤول عن املعاجلة 
( أو احلرص على قيام مستلم  82، الفقرة الذكر السالفة  القضية غرار حجب الوجوه قبل كشف الصور )

شكل قيام   (، 87)الفقرة  Peck c. Royaume-Uni ،2003يف قضية بيك ضد اململكة املتحدة  .231 (. 83، الفقرة الذكر السالفة القضية املعطيات حبجب الوجوه بنفسه بطريقة مناسبة وكافية )
بلدية بكشف صور ملتقطة بكامريات تلفزيونية يف مسار مغلق ألحد األشخاص وهو حياول االنتحار يف  

. مبا أن اللقطة املعنية  8مكان عام، وذلك عرب بيان صحفي وعرب نقلها إىل وسائل اإلعالم، انتهاكا للمادة 
ان مبقدور املسؤول عن التصوير  متعلقة بشخص واحد وتثري االنتباه إليه، اعتربت احملكمة أنه ك

ابلكامريات، الذي أبلغ الشرطة وشهد تدخلها، االستعالم من أجل حتديد هوية املدعي وطلب احلصول على  
 (. 81، الفقرة الذكر السالفة  القضية موافقته )

اعتربت احملكمة أن نشر صورة شخص دون حجب أو توضيب يف روبوراتج تلفزيوين مصور   .232
،  Bremner c. Turquie يف قضية برمينر ضد تركيا 8بكامريا خفية أمرا متعارضا مع مقتضيات املادة 

تكن توجد أي مؤشرات تدعو   رة املدعي على وجه اخلصوص، مل(. حبكم عدم شه85-71)الفقرات  2015
 بطريقة الئقة. ض أن هذا النشر له قيمة إخبارية أو أنه استخدم  الفرتا

. عالوة على ذلك، ابلنظر إىل األثر الرادع الذي ميكن أن ينجم عن واجب التبليغ املسبق وللشكوك  233
اليت حتوم حول فعالية واجب مماثل وشساعة اهلامش التقديري املرتوك للسلطات الوطنية يف هذا اجملال،  

بنشر معلومات حول حياته  ال تشرتط على جريدة واجبا قانونيا بتبليغ شخص  8استنتجت احملكمة أن املادة 
 (. 132)الفقرة  Mosley c. Royaume-Uni ،2011الشخصية يف قضية موسلي ضد اململكة املتحدة 

حد  يف حيثيات معينة، قد ينطوي كشف معطيات حول الصحة العقلية لشخص، دون موافقته، أل .234
 Mockutėأعضاء أسرته عن جهل ابحلق يف احرتام احلياة اخلاصة. يف قضية موكويت ضد ليتوانيا 

c. Lituanie ،2018  خلصت احملكمة أن القيام بكشف معلومات حول صحة بنت راشد  (، 100)الفقرة
ألمها دون موافقتها، وابلنظر إىل العالقات املتوترة بني هذين الشخصني الراشدين، مطابق للحق  

 . 8املنصوص عليه يف املادة 
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عندما قامت مصاحل   8ابلنسبة لألشخاص املعتقلني أو املتابعني، قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة  .235
 Sciaccaالشرط مبد الصحافة بصور فوتوغرافية للمدعني دون موافقتهم )قضية سياتشا ضد إيطاليا 

c. Italie ،2005 قضية خوجني وآخرين ضد روسيا 31-29فقرات ، ال ،Khoujine et autres 
c. Russie ،2008 أو عندما قامت بدعوة أطقم قناة تلفزية لتصوير املدعي يف   (، 118-115، الفقرات

 Toma )قضية طوما ضد رومانيا خمفر الشرطة دون موافقته من أجل نشر هذه الصور تلفزاي 
c. Roumanie ،2009 قضية مخيل ضد روسيا 93-90، الفقرات ،Khmel c. Russie ،2013  الفقرة ،

نشر صورة املدعي على صبورة األشخاص املبحوث عنهم منصوصا عليه   (، أو يف قضية مل يكن فيها41
،  Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgieيف القانون )قضية جيورغي نيكواليشفيلي ضد جورجيا 

 (. 131-129، الفقرات 2009

ال يؤدي ابلضرورة غياب املوافقة املسبقة للمعين ابألمر على نقل معطياته وكشفها ونشرها إىل   .236
، عندما تدخل يف االعتبار ضرورات مشروعة أخرى، على غرار ضرورة التحقيق يف  8انتهاك املادة 

 Avilkina et autresجرائم جنائية وضمان علنية اإلجرائيات القضائية )قضية أفيلكينا وآخرين ضد روسيا 
c. Russie  ،2013 قضية ز. ضد فنلندا 45، الفقرة ،Z c. Finlande ،1997 أو ضرورة  97، الفقرة )

( أو األمن  74، الفقرة 2015)القرار(،  Y. c. Turquieاحلفاظ على الصحة العامة )قضية ي. ضد تركيا 
  ية ( أو الرفاه100، الفقرة 2017)القرار(،  Anchev c. Bulgarieالوطين )قضية أرشيف ضد بلغاراي 

 (. 38، الفقرة M.S. c. Suède  ،1997للبلد )قضية م. س. ضد السويد  ة االقتصادي

 عطيات يف سياق إجراءات قضائية مكشف  . ب
بتت احملكمة يف عدة إجراءات اختذهتا السلطات يف سياق إجراءات قضائية وأدت   يف عدة قضااي،  .237

، على سبيل املثال، قيام حمكمة بتضمني حكم  طرف اثلثأو ب بطرفيهاإىل كشف معطيات سرية خاصة 
(، أو  46، الفقرة L.L. c. France ،2006طالق مستخرج وثيقة طبية شخصية )قضية ل. ل. ضد فرنسا 

،  1997األمر بتحديد أجل سرية واثئق متضمنة ملعطيات طبية يف عشر سنوات )قضية ز. ضد فنلندا، 
(، أو كشف معطيات نفسية سرية حول املدعي خالل جلسة علنية )قضية ابنتيلينكو  113و 112الفقرتني 

(، أو نشر هوية شخص وإصابته بفريوس  57، الفقرة Panteleyenko c. Ukraine ،2006ضد أوكرانيا 
، الفقرة  Z c. Finlande ،1997يف قرار مت مد الصحافة به )قضية ز. ضد فنلندا  ة نقص املناعة البشري

(، أو كشف اهلوية الكاملة لطرف اثلث يف حكم دون إخباره بذلك مسبقا )قضية فيسنت ديل كامبو ضد  113
 (. 51-47، الفقرات Vicent Del Campo c. Espagne ،2018إسبانيا  
حسب احملكمة، جيوز يف بعض األحيان أن حتل ضرورة التحقيق يف جرائم جنائية وضمان علنية   .238

على سرية معطيات ذات طابع شخصي خاصة بطريف إجراءات   اإلجراءات القضائية حمل ضرورة احلفاظ 
،  Avilkina et autres c. Russie  ،2013طرف اثلث )قضية أفيلكينا وآخرين ضد روسيا قضائية أو ب

(. وينبغي أن تعطى السلطات الوطنية  97، الفقرة Z c. Finlande ،1997، قضية ز. ضد فنلندا 45الفقرة 
اإلجراءات القضائية من جهة، وهو أمر ضروري   املختصة بعض احلرية يف املوازنة بني محاية علنية

للحفاظ على الثقة يف احملاكم، ومصاحل طريف اإلجراءات أو طرف اثلث يف حفظ سرية معطياهتم من جهة  
(. ويتعني أن يليب أي إجراء من  35، الفقرة C.C. c. Espagne ،2009أخرى )قضية س. س. إسبانيا 
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اإلجراء القضائي أو طرفا اثلثا،   طرفا يف شأنه كشف معطيات ذات طابع شخصي ألحد األفراد، سواء كان 
،  Vicent Del Campo c. Espagneد إسبانيا ضرورة اجتماعية ملحة )قضية فيسنت ديل كامبو ض

( وأن يقتصر قدر اإلمكان على تلك اليت تصري ضرورية بسبب خصوصيات اإلجراء  46، الفقرة 2018
 (. 45، الفقرة L.L. c. France ،2006فرنسا  )قضية ل. ل. ضد

من أجل حتديد هل توجد يف قضية معينة أسباب كافية لتربير كشف هوية شخص وغريها من   .239
،  اقتحامية املعطيات الشخصية املتعلقة به يف قرار قضائي، ينبغي النظر يف وجود إجراءات أخرى، أقل 

وطنية   يف القانون واملمارسة الوطنيني. وقد يتعلق األمر على وجه اخلصوص إبمكانية جتب حتديد حمكمة
،  113، الفقرة Z c. Finlande ،1997هلوية املعين ابألمر يف احلكم اخلاص به )قضية ز. ضد فنلندا 

(، أو إضفاء  50، الفقرة Vicent Del Campo c. Espagne ،2018قضية فيسنت ديل كامبو ضد إسبانيا 
طابع السرية على تعليل احلكم خالل فرتة معينة وإصدار نسخة ملخصة للتعليل ومنطوق احلكم وإشارة  

( أو جعل إمكانية  113، الفقرة Z c. Finlande ،1997متقضبة للتشريع املطبق )قضية ز. ضد فنلندا 
 Vicent Delاالطالع على نص احلكم أو على أجزاء منه حمدودة )قضية فيسنت ديل كامبو ضد إسبانيا 

Campo c. Espagne ،2018 حسب احملكمة، من شأن إجراءات مماثلة عموما تقليص  50، الفقرة .)
 أتثري احلكم على حق املعنيني ابملعطيات يف محاية حياهتم اخلاصة. 

(، كان عقد  82)الفقرة  Panteleyenko c. Ukraine ،2006يف قضية ابنتيلينكو ضد أوكرانيا  .240
كشف معلومات سرية، خالل جلسة علنية، حول الصحة   اجللسة مغلقة سيسمح كذلك، حسب احملكمة، بتجنب

شفى أمراض عقلية وحول العالج اخلاضع له، رغم أهنا مل تكن ستمنع  من مستمستقاة العقلية لشخص 
 ابلضرورة من اطالع طريف القضية عليها وال من تضمينها يف امللف. 

(، اعتربت  73و 72)الفقرتني  Frâncu c. Roumanie ،2020 *يف قضية فرانكو ضد رومانيا  .241
  احملكمة أن تقصري حمكمة االستئاف يف ضمان سرية املعلومات الطبية املتعلقة ابملدعي، الناجم عن 

حسب احملكمة، مل تقم حمكمة االستئناف  . 8رفضها حماكمة أحد العمداء يف جلسات مغلقة، انتهاك للمادة 
املعنية ابحلرص على ضمان التوازن بني املصلحة العامة يف ضمان شفافية اإلجراء القضائي من جهة  

، ألهنا اكتفت  ة أخرى وبني مصلحة املتقاضي يف احلفاظ على سرية معطيات متعلقة حبالته الصحية من جه 
بذكر أن حالة املدعي ال تتطابق مع "أي وضعية" منصوص عليها يف مدونة اإلجراءات اجلنائية خبصوص  
اجللسات املغلقة، دون إعطاء مزيد من التوضيحات. أضف أن شهرة املتهم قد تشكل أحد العناصر اليت  

ة يف جلسات مغلقة. غري أن حمكمة  ينبغي أخذها يف احلسبان عند حتليل مدى تناسبية طلب احملاكم 
 االستئناف مل تقم مبراجعة تناسبية هذا اإلجراء يف هذه النازلة. 

 Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan ،2019يف قضية خدجية إمساعيلوفا ضد أذربيجان  .242
عندما قامت سلطات املتابعة بكشف   8(، استنتجت احملكمة وجود انتهاك للمادة 132-105 ت )الفقرا

ية وعنواهنا، وهي  معلومات ذات طابع خاص، مبا يف ذلك معطيات شخصية حساسة على غرار إسم املدع
لإلشارة صحفية، انهيك عن أمساء أصدقائها وأعضاء أسرهتا وزمالئها، يف بيان صحفي بغية اطالع  

 (. 150-142، الفقرات الذكر السالفة  القضية اجلمهور على مستجدات حتقيق جنائي )

- 71)الفقرات  2015)القرار(،  J.S. c. Royaume-Uniيف قضية ج. س. ضد اململكة املتحدة  .243
ر بيان  ، بسبب االفتقار الواضح إىل أسس سليمة، شكاية حول قيام النيابة العامة بنش(، رفضت احملكمة 73
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صحفي يتضمن معلومات شخصية ال تتجاوز املعمول هبا عموما عند اجلواب على أسئلة الصحافة حول  
إجراء قضائي، حيث ال تكشف إسم املدعي )قاصر متهم ابالعتداء على أستاذ( وال عمره ومدرسته وال أي  

  معلومة شخصية أخرى. 
(، وهي لإلشارة القضية اليت استند  46)الفقرة  L.L. c. France ،2006يف قضية ل. ل. ضد فرنسا  .244

فيها القاضي، بطريقة فرعية، يف إطار إجراء طالق، على مراسلة خاصة بني طبيب متخصص والطبيب  
قة طبية سرية، تعد قدرة القاضي أو الضابط املكلف ابلتحقيق على جتب كشف  املعاجل للمدعي تتضمن وثي

املعطيات الطبية املذكورة يف تعليل احلكم مع بلوغ اخلالصة نفسها أحد العناصر املهمة الواجب أخذها  
يف احلسبان. ومبا أن إبمكان أي شخص احلصول على نسخة من تعليل احلكم، دون تربير مصلحته يف  

التدخل الذي تعرض له املدعي يف حقه يف احرتام حياته اخلاصة غري مربر ابلنظر إىل الدور   ذلك، فإن 
الطالق   األساسي الذي تضطلع به محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي، رغم أن اجللسات اخلاصة بقضااي

  السالفة  القضيةحلكم )ال تكون علنية وال تتضمن أحكامها النافذة املفعول جتاه األطراف الثالثة سوى منطوق ا 
الفقرتني   Vicent Del Campo c. Espagne( ،2018يف قضية فيسنت ديل كامبو ضد إسبانيا  .245 (. 33و 47، الفقرتني الذكر

(، شكل حرمان املدعي، وهو لإلشارة طرف اثلث يف إجراء قضائي، من أية إمكانية ليطلب من  56و 53
. حيث مل خيرب املعين ابألمر، وال مت  8ة االمتناع عن ذكر هويته يف منطوق حكم، انتهاكا للمادة احملكم

 استنطاقه وطلب مثوله أو حتذيره أبية طريقة كانت. 

يف قضية قامت فيها احملاكم الوطنية بتحديد مدة عشر سنني كأجل لسرية واثئق ملف تكشف هوية   .246
، على اعتبار  8، خلصت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة ة املدعي وإصابته بفريوس نقص املناعة البشري

عطيات ذات الطابع  أن السلطات القضائية مل تول القدر الكايف من األمهية للمصاحل املرتبطة حبماية امل
،  Z c. Finlandeالشخصي لطريف اإلجراء واألطراف الثالثة اليت ميكن أن تتضرر )قضية ز. ضد فنلندا 

اصة  (. حسب احملكمة، سيتفاقم التدخل اخلطري يف احلق يف احرتام احلياة اخل112و 111، الفقرتني 1997
للمعين ابملعطيات الناجم عن كشف معلومات حول حالته الصحية خالل إجراء قضائي دون موافقته إذا  

على   (. 112، الفقرة الذكر  السالفة  القضية خرجت العناصر املذكورة إىل العلن بعد مرور عشر سنوات )
عترب  (، مل يُ 82و 81)الفقرتني  2015)القرار(،  Y. c. Turquieيف قضية ي. ضد تركيا  النقيض من ذلك، 

كشف هوية املدعي وإصابته بفريوس نقص املناعة البشري يف قرار عدم اختصاص صادر عن حمكمة  
إعالنه، وال يستطيع اجلمهور العريض االطالع عليه، عالوة على عدم إشارة أي  إدارية، مل يتم نشره وال 

(، مل تستنج احملكمة  60)الفقرة  Drakšas c. Lituanie ،2012دراكساس ضد ليتوانيا  . يف قضية 247 قرار آخر صادر يف إطار نفس اإلجراء إليه، انتهاكا للحق يف احرتام احلياة اخلاصة للمعنيني ابملعطيات. 
عندما مت، يف إطار إجراءات عزل الرئيس، كشف تسجيالت حماداثت هاتفية قامت   8وجود انتهاك للمادة 

اإلقالة، خالل جلسة  املصاحل السرية ابعرتاضها بني املدعي، سياسي معروف، والرئيس املعين إبجراءات 
علنية أمام احملكمة الدستورية مت نقلها مباشرة على القنوات التلفزية الوطنية. حسب احملكمة، مبا أن املدعي  
شخصية عامة، فقد كان ال حمالة وبوعي معرضا ملراقبة أفعاله وتصرفاته عن كثب من قبل الصحفيني  

بل ذات الطبيعة السياسية والتجارية،   فية غري اخلاصة، ومن قبل املواطنني. لذلك، فإن كشف حماداثته اهلات
 خالل إجراء دستوري، وهو أمر منصوص عليه يف القانون، مسألة ضرورية حلماية حقوق اآلخرين. 
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صاحل الشرطة مبد الصحافة  من هذا الدليل خبصوص قيام م 236يرجى االطالع أيضا على الفقرة  .248
أعاله حول   82إىل  80غرافية ألشخاص معتقلني أو متابعني دون موافقتهم والفقرات من و ت بصور فو 

االلتزامات اإلجيابية الواقعة على كاهل الدولة يف القضااي املتعلقة مبسألة كشف معطيات ذات طابع شخصي  
 من طرف أفراد. 

 كشف معطيات من أجل محاية الصحة العامة  . ج
إن حق األفراد يف محاية الطابع السري ملعطياهتم الطبية ليس مطلقا، وينبغي التوفيق بينه وبني غريه   .249

من احلقوق واملصاحل املشروعة، على غرار حق رب العمل يف إجراء حضوري )قضية إترينيت ضد  
(. وميكن أن حتل حمله ضرورة الدفاع عن جانب  37، الفقرة 2012)القرار(،  Eternit c. Franceفرنسا 

مهم من املصلحة العامة، على غرار سالمة أطقم املستشفيات أو محاية الصحة العامة )قضية ي. ضد تركيا  
Y. c. Turquie   ،)(. 74، الفقرة 2015)القرار 

، عندما يكون عالج املرضى داخل املستشفيات والنظام الصحي عرضة للخطر،  معينة ظروف. يف 250
قد يصري نقل معلومات متعلقة بوضعية مريض أمرا وجيها وضروراي، ليس من أجل ضمان العالج الطيب  
املناسب للمريض فحسب، بل من أجل احلرص على محاية حقوق ومصاحل الطاقم املعاجل وبقية املرضى،  

،  2015)القرار(،  Y. c. Turquieختاذ تدابري الوقابة الضرورية )قضية ي. ضد تركيا عرب السماح اب
(. عندما يكون الطاقم الصحي بنفسه معرضا خلطر العدوى بسبب االحتكاك ابملريض يف إطار  74الفقرة 

املستشفى ومحاية الصحة العامة تبادل معلومات متعلقة ابحلالة الصحية  عمله، ميكن أن تربر سالمة أطقم 
مهني يف رعايته من أجل جتنب العدوى ابملرض داخل  اسبني خمتلف املتدخلني الطبيني اململريض 

جيب تصميم طرق نقل املعطيات احلساسة، على غرار معطيات حول صحة أحد املرضى، بطريقة   .251 (. 78، الفقرة الذكر السالفة  القضية املستشفى )
من شأهنا منع تعرض املعين ابألمر ألي شكل من أشكال الوصم وتوفر القدر الكايف من الضماانت الستبعاد  

(. وينبغي أن خيضع  79، الفقرة 2015)القرار(،  Y. c. Turquieأي خطر تعسف )قضية ي. ضد تركيا 
  السالفة  القضية مستلم املعلومة لقواعد السرية اخلاصة مبهنيي قطاع الصحة أو إىل قواعد سرية مماثلة )

 (. 74، الفقرة الذكر
(، رفضت احملكمة،  79-78، )الفقرات 2015)القرار(،  Y. c. Turquieيف قضية ي. ضد تركيا  .252

بسبب انعدام أسس سليمة، الشكاية املتعلقة بكشف معلومة حول إصابة أحد املرضى بفريوس نقص املناعة  
البشري ملختلف املتدخلني الطبيني املكلفني برعايته يف أحد املستشفيات. حيث اعتربت أن مسألة سالمة  

الصحة العامة تربر هذا األمر قانونيا، وذلك رغم غياب موافقة املعين  موظفي املستشفى ومحاية 
القانون الداخلي جيرب مجيع املتدخلني الطبيني   ابملعطيات. وقد أولت احملكمة يف هذا الصدد أمهية إىل كون

على احرتام سرية املعطيات البالغة إىل علمهم حبكم وضعيتهم أو مهنتهم، وذلك حتت طائلة التعرض  
 ابعات أتديبية أو جنائية. ملت
 اية األمن الوطن من أجل محكشف معطيات   . د

. يف سلسلة من القضااي املتعلقة بتفكيك إرث األنظمة الشيوعية القدمية، بتت احملكمة يف مسألة نشر  253
معطيات متعلقة ابملاضي البعيد ألحد األشخاص على امللء، وهي لإلشارة معطيات مت مجعها وختزينها  
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، قضية  58، الفقرة Sõro c. Estonie ،2015من أجل محاية األمن الوطين )قضية سورو ضد إستونيا 
وتكتسي اجلوانب املتصلة   (.100، الفقرة 2017)القرار(،  Anchev c. Bulgarieأنشيف ضد بلغاراي 

عتمدة يف تفكيك هذه األنظمة وأتطريها والضماانت املتاحة أمهية  إبضفاء الطابع الفردي على التدابري امل
 كبرية. 
، شكل كشف معلومات  ( 64-56)الفقرات  Sõro c. Estonie ،2015يف قضية سورو ضد إستونيا . 254

ورغم إعالم املعين مسبقا   . 8املدعي كسائق لدى املصاحل األمنية القدمية انتهاكا للمادة خبصوص عمل 
بعملية النشر، عالوة على أنه كان قادرا على الطعن فيه، ال يوجد أي إجراء من شأنه السماح بتقييم املهام  

هم حسب اخلطر الذي ميكن  اخلاصة اليت يقوم هبا بشكل فردي موظفو املصاحل األمنية وكذا التمييز فيما بين
  السالفة  القضية أن ميثلوه على النظام الدميوقراطي عدة سنوات بعد هناية مسارهم داخل األجهزة املذكورة )

ت الطابع الشخصي  (. حسب احملكمة، أدى مرور مدة زمنية طويلة بني نشر املعطيات ذا61، الفقرة الذكر
واستعادة إستونيا الستقالهلا ابلضرورة إىل تقليص املخاطر اليت كان ميثلها املدعي يف البداية على النظام  

ورغم أن القانون املتعلق بكشف املعطيات ال   (. 62، الفقرة الذكر السالفة  القضية الدميوقراطي اجلديد )
يفرض أي حدود على عمل املدعي اجلديد، إال أنه اضطر إىل التخلي عن منصبه بسبب ردة فعل زمالئه،  

،  الذكر السالفة  القضية مما يثبت خطورة االنتهاك الذي تعرض له حق املدعي يف احرتام حياته اخلاصة )
- 92)الفقرات  2017)القرار(،  Anchev c. Bulgarieيف املقابل، يف قضية أنشيف ضد بلغاراي  .255 (. 63الفقرة 
،  8معطيات متعلقة ابملاضي البعيد للمدعي انتهاك للمادة (، مل تعترب احملكمة أن الكشف العلين عن 116

ألن عملية الكشف كانت مؤطرة بشكل جيد، ومرتبطة بعدد معني من الضماانت ضد التعسف والشطط،  
ت هذه األخرية على أنظار املراقبة  اوالسيما تكليف جلنة مستقلة خاصة هبذه املهمة وإمكانية عرض قرار 

مل ينجم عن كشف املعطيات أي عقوابت أو عجز قانوين، ومل يتجاوز التدخل   القضائية على درجتني. حيث 
(. وقد صرحت  113-106، الفقرات الذكر السالفة القضية للسلطات ) يل اهلامش التقديري املهم املخولابلتا 

فة لو أن الدولة جلأت إىل تدابري تقتضي درجة أكرب من التدخل يف  احملكمة أن خالصتها كانت ستكون خمتل 
احلياة الشخصية للمعنيني ابملعطيات، على غرار املنع من ممارسة مهنة أو احلرمان اجلزئي من حق  

 (. 113، الفقرة الذكر السالفة  القضية التصويت )
 د معطيات من أجل محاية الرفاهية االقتصادية للبال كشف .ه

ال تكون التدابري اليت من شأهنا محاية الرفاهية االقتصادية للبالد، واليت تنطوي على انتهاك سرية   .256
إذا كانت مصحوبة بضماانت   8معطيات قامت السلطات جبمعها أو ختزينها، ابلضرورة متناقضة مع املادة 

(. عند املوازنة بني املصاحل  41، الفقرة M.S. c. Suède ،1997فعلية وكافية )قضية م. س. ضد السويد 
ينظم القانون  املتضاربة، يتعني أخذ جمموعة من العناصر املهمة يف احلسبان، على غرار معرفة هل 

 ميكن للمسؤولني عن املعاجلة اختاذها، وهل يتحملون املسؤولية يف حالة عدم  الداخلي، أو ال، التدابري اليت 
احرتام املقتضيات القانونية وهل يقع على كاهل مستلم املعطيات واجب احرتام قواعد وضماانت مماثلة،  

 (. 43، الفقرة الذكر السالفة القضيةوالسيما واجب السرية )
(، مل ختلص احملكمة إىل  44-31)الفقرات  M.S. c. Suède ،1997يف قضية م. س. ضد السويد  .257

يف قيام هيئة عامة )مصلحة طب النساء يف أحد املستشفيات( بنقل ملف أحد األفراد   8وجود انتهاك للمادة 
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الطيب إىل هيئة أخرى )صندوق الضمان االجتماعي( من أجل فحص استيفاء املعين ابألمر للشروط  
دى املساعدات اليت طلبها بنفسه. حسب احملكمة، كان هذه العملية  القانونية اخلاصة ابحلصول على إح

حامسة يف ختصيص أموال عامة للطالبني الذين تتوفر فيها شروط معينة، وميكن اعتبارها ابلتايل من أجل  
ان كشف املعطيات السرية  ك فقد(. 38، الفقرة الذكر ة السالف القضية محاية الرفاهية االقتصادية للبالد )

تكون املعلومات ذات  اانت فعلية وكافية ضد التعسفات: حيث يتشرط التشريع الوطين أن مضمصحواب ب 
وكانت   ؛(43و 18، الفقرتني الذكر السالفة القضيةصلة بتطبيق القانون املتعلق ابلتأمني على العجز املهين )

  السالفة  القضية مسؤولية طاقم مصلحة طب النساء املدنية و/أو اجلنائية قائمة لو أمهل االمتثال هلذه الشروط )
  القضية ات واجب مماثل ابحرتام سريتها )كما يقع على كاهل مستلم املعطي ؛ ( 43و 22، الفقرتني الذكر

 (. 43و 22و 20، الفقرات الذكر السالفة

 كشف معطيات ذات طابع شخصي على نطاق واسع  .و
ال يعين وجود مصلحة عامة يف إاتحة كميات كبرية من املعطيات اجلبائية والسماح جبمعها ألغراض   .258

صحفية ابلضرورة أو تلقائيا أن مثة مصلحة عامة كذلك يف نشر معطيات خامة مماثلة على نطاق واسع،  
ضد فنلندا   أي كما هي ودون أي إضافة حتليلية. يف قضية سااتكوانن ماركينوبورسي وسااتميداي أوي 

Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [الغرفة الكربى] ،2017  
(، أشارت احملكمة إىل ضرورة التمييز بني معاجلة املعطيات ألغراض الصحافة وبني نشر  175)الفقرة 

شروط تفضيلية. وال يعد منع نشر معطيات   يفاملعطيات اخلامة اليت ميكن للصحفيني الوصول إليها 
ملعايري الوطنية وقواعد  شخصية ذات طبيعة جبائية على نطاق واسع، ابالعتماد على أساليب متناقضة مع ا

االحتاد األورويب بشأن محاية املعطيات، يف حد ذاته عقااب، حىت لو كان من شأن القيود املفروضة على  
  السالفة  القضية كمية املعطيات املمكن نشرها، عمليا، جعل األنشطة التجارية للشركات املشتكية أقل رحبا )

 (. 197، الفقرة الذكر
 حقوق األشخاص املعنيني  . ب

. تعرتف االجتهادات القضائية الصادرة عن احملكمة بعدد من الصالحيات لألشخاص املعنيني  259
من   8املادة ضمان التمتع ابحلقوق املكفولة مبوجب ات الطابع الشخصي، مما يسمح هلم بابملعطيات ذ

   االتفاقية.

 حق الوصول إىل املعطيات الشخصية الذاتية   .1
ميتلك األفراد الذين قامت السلطات جبمع معطياهتم الشخصية واالحتفاظ هبا مصلحة، حتميها املادة    .260

، يف احلصول على معلومات: مت مجعها خبصوصهم من قبل املصاحل السرية القدمية خالل فرتات حكم  8
 Haralambieاألنظمة الشمولية واحملتفظ هبا يف أرشيفات الدولة )قضية هاراالميب ضد رومانيا 

c. Roumanie ،2009 قضية جارنيا ضد رومانيا 79، الفقرة ،Jarnea c. Roumanie، 2011  الفقرة ،
ضرورية  أو  ؛ (87، الفقرة Joanna Szulc c. Pologne ،2012، قضية جواان سزولك ضد بولندا 50

 Rocheبشأن صحتهم أو املخاطر الصحية اليت كانوا عرضة هلا )قضية روش ضد اململكة املتحدة 
c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى ] ،قضية ك. ه. وآخرين ضد سلوفاكيا  ؛155، الفقرة 2005K.H. 
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et autres c. Slovaquie ،2009 قضية يونشيف ضد بلغاراي 44، الفقرة ،Yonchev c. Bulgarie  ،
 Gaskinمن أجل معرفة وفهم طفولتهم ومنوهم )قضية غاسكني ضد اململكة املتحدة أو  ؛( 46، الفقرة 2017

c. Royaume-Uni ،1989 أو من أجل حتديد أصوهلم، والسيما إثبات النسب )قضية   ؛ ( 41، الفقرة
، قضية غوديلي  44و 43، الفقرتني 2003، [الغرفة الكربى] Odièvre c. Franceأودييفر ضد فرنسا 

 .M.G، قضية م. غ. ضد اململكة املتحدة 63و 62، الفقرتني Godelli c. Italie ،2012ضد إيطاليا 
c. Royaume-Uni ،2002 27، الفقرة .) 

للحياة اخلاصة،  يقع على عاتق السلطات التزام إجيايب مالزم لالحرتام الفعلي  . يف سياقات خمتلفة، 261
، وهو إحداث إجراء فعال ومتاح يسمح للمعنيني ابألمر الوصول إىل مجيع  8املنصوص عليه يف املادة 

 Rocheاملعلومات ذات الصلة واملناسبة الضرورية ألغراض خاصة )قضية روش ضد اململكة املتحدة 
c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى ] ،قضية هاراالميب ضد رومانيا  162، الفقرة 2005 ،

Haralambie c. Roumanie ،2009 قضية جواان سزولك ضد بولندا 86، الفقرة ،Joanna Szulc 
c. Pologne ،2012 94، الفقرة .)  

عندما تكون عند الدولة خماوف مشروعة خبصوص هتديد الوصول إىل   . على النقيض من ذلك، 262
معلومات تتضمن معطيات ذات طابع شخصي لفعالية نظام مراقبة سري يهدف إىل محاية األمن الوطين  
أو مكافحة اإلرهاب، جيوز هلا رفض الولوج إىل املعلومات اجملمعة واحملتفظ هبا يف سجل سري، دون  

)قضية لياندر   8 متوافق مع االلتزام اإلجيايب الواقع على كاهل السلطات وفقا للمادة أن يكون هذا األمر غري
ويربغ وآخرين ضد السويد  -ت، قضية سيغريستيد66، الفقرة Leander c. Suède ،1987ضد السويد 

Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède ،2006 من أجل حتديد هل حيق للدولة   (.102، الفقرة
ىل مجيع  اعتبار أن مصاحل األمن الوطين ومكافحة اإلرهاب أمسى من مصاحل شخص معني يف الوصول إ

املعلومات املتعلقة به واليت حتتفظ هبا مصاحل األمن، ينبغي أن تكون احملكمة مقتنعة بوجود ضماانت  
( والضماانت املتاحة،  80و 79، الفقرتني الذكر السالفة القضيةكافية ضد التعسف. وتعد جودة القانون )

والسيما وجود مراقبة على اإلجراء موضوع النزاع واستطاعة الشخصي املعين تقدمي طعون على الصعيد  
املوازنة بني   د(، معايري مهمة ينبغي أخذها يف احلسبان عن68-52، الفقرات الذكر السالفة  القضيةالوطين )

قضية خبصوص تسجيل املعطيات الشخصية للمدعي لفرتة طويلة يف سجل معلومات شينغن،   . يف263 (. 103، الفقرة الذكر السالفة القضيةاملصاحل املتعارضة )
ارأتت احملكمة أن عدم استطاعة املعين ابألمر الوصول شخصيا إىل مجيع البياانت اليت كان يطلبها ال  

ضد  ميكن أن يعوق احلق يف احرتام حياته اخلاصة من منظور ضرورة محاية األمن الوطين )قضية داليا 
ملعين ابألمر االعرتاض على السبب احملدد  ولئن تعذر على ا. ( 2010)القرار(،   Dalea c. Franceفرنسا 

املعطيات األخرى املتعلقة به املوجودة يف سجل شنغن، كما كان  هلذا التسجيل، إال أنه اطلع على مجيع 
، واليت  الذكر السالفة  القضية مجع البياانت قائما على اعتبارات متصلة أبمن الدولة والدفاع واألمن العام )

 (. 66، الفقرة Leander c. Suède ،1987حتيل على قضية لياندر ضد السويد 
عندما يتم اعتبار جزء فقط من واثئق ملف حتتفظ به السلطات عن أحد األشخاص يتضمن معطيات   .264

ذات طابع شخصي أنه ابلغ السرية، جيوز للسلطات أن تسمح للمعين ابألمر بولوج جزئي إليها )قضية  
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(. على هذا النحو، يف قضية  59-55، الفقرات Yonchev c. Bulgarie ،2017يونشيف ضد بلغاراي 
خبصوص رفض السلطات السماح للمدعي، وهو لإلشارة شرطي سابق، ابالطالع عن بعض واثئق سجله  
الشخصي، ويتعلق األمر يف هذه احلالة بتقييمات صحته النفسية، خلصت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة  

ة مبالغ فيها على الصعيد الوطين، واليت على أساسها يتم اعتبار مجيع واثئق امللف  بسبب وجود قواعد شكلي
  القضية سرية عندما تكون وثيقة واحدة فقط ابلغة السرية، وحتضع ابلتايل لقواعد محاية املعلومات السرية )

 (. 60، الفقرة الذكر السالفة
إذا نص التشريع الداخلي صراحة على حق الوصول إىل السجالت الشخصية اليت كانت تقوم إبعدادها   .265

واالحتفاظ هبا املصاحل األمنية القدمية خالل فرتات حكم األنظمة الشمولية يف الدول الشيوعية السابقة،  
جمموع املعلومات ذات   يتعني على الدول توفري إجراء فعلي ومتاح يسمح للمعنيني ابألمر ابلوصول إىل 

، الفقرة  Haralambie c. Roumanie ،2009الصلة يف أجل معقول )قضية هاراالميب ضد رومانيا 
، قضية أنطونيطا تودور ضد  50، الفقرة Jarnea c. Roumanie ،2011، قضية جارنيا ضد رومانيا 86

، قضية جواان سزولك ضد بولندا  34، الفقرة Antoneta Tudor c. Roumanie ،2013رومانيا 
Joanna Szulc c. Pologne ،2012 8. وقد قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة (94و 86، الفقرتني  

ية مل يتمكن فيها املدعي من الوصول سوى إىل جزء من سجل ابمسه، قامت إبعداده واالحتفاظ به  يف قض 
(  60-54، الفقرات Jarnea c. Roumanie ،2011املصاحل السرية القدمية )قضية جارنيا ضد رومانيا 

ويف قضيتني أخريني مل يتم فيهما السماح ابلنفاذ إىل الواثئق إال بعد مرور عشر سنوات على أول طلب تقدم  
- 93، الفقرات Joanna Szulc c. Pologne ،2012به املعنيون ابألمر )قضية جواان سزولك ضد بولندا 

(.  40-34، الفقرة Antoneta Tudor c. Roumanie ،2013، قضية أنطونيطا تودور ضد رومانيا 95
اخلطأ يف تسجيل   جود يف نظام األرشيف أو األخطاء املادية، على غرارهذا وال تربر االختالالت املو 

دعي يف سجل شخصي معرف ابمسه، أجل ستة سنوات قبل الوصول إىل املعطيات  اتريخ ميالد امل
(. ويكون  95، الفقرة Haralambie c. Roumanie ،2009الشخصية )قضية هاراالميب ضد رومانيا 

  ألن  االستعجال أكرب إذا كان سن الشخص الذي يطلب الوصول إىل هذا النوع من املعلومات متقدما،
، الفقرة  الذكر السالفة القضية )مصلحته مستعجلة يف معرفة مساره الشخصي خالل فرتة النظام الشمويل 

فيما خيص املعلومات املتعلقة ابلصحة أو املخاطر على الصحة، يشمل احلق يف الوصول إىل   .266 بوجه عام(  93
املعطيات ذات الطابع الشخصي حصول املعين ابألمر على نسخ من الواثئق املتعلقة به )قضية ك. ه.  

(. ويتعني على املكلف هبذه  47، الفقرة K.H. et autres c. Slovaquie ،2009وآخرين ضد سلوفاكيا 
امللفات حتديد اإلجراءات الواجب اختاذها من أجل متكني املعين ابملعطيات من نسخ الواثئق وحتديد من  

وال ينبغي أن يكون املعين ابملعطيات   (.48، الفقرة الذكر السالفة القضيةيتحمل النفقات النامجة على ذلك )
جمربا على تربير طلبه، ويقع على عاتق السلطات واجب إثبات وجود أسباب قاهرة متنع من تقدمي خدمة  

 K.H. et autresك. ه. وآخرين ضد سلوفاكيا  (. يف قضية48، الفقرة الذكر السالفة القضيةمماثلة )
c. Slovaquie ،2009  (، تعذر على مريضات سابقات نسخ امللفات األصلية اليت حيتفظ  58-50)الفقرات

نظر سالمتهن النفسية   هبا أحد املستشفيات العامة واليت تتضمن معلومات تبدو هلن مهمة من وجهة 
واجلسدية. حسب احملكمة، ال توفر اإلمكانية اليت منحها املستشفى للمدعيات، أي تدوين مالحظات يدوية  

 وصوال ونفاذا فعليا إىل الواثئق ذات الصلة املتعلقة بصحتهن.  انطالقا من امللفات األصلية، 
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عندما تنخرط دولة يف أنشطة خطرية من شأهنا أن تتسبب يف عواقب ضارة خفية على صحة   .267
األشخاص املشاركني فيها، يقع على السلطات التزام إجيايب بتمكني املعنيني ابألمر من "إجراء فعلي ومتاح"  

بتقييم أي خطر   يسمح هلم ابلوصول إىل "جمموع املعلومات ذات الصلة واملناسبة" والقيام على هذا النحو 
 McGinley et Eganعلى صحتهم تعرضوا له )قضية ماجينلي وإيغان ضد اململكة املتحدة 

c. Royaume-Uni ،1998 قضية روش ضد اململكة املتحدة 101، الفقرة ،Roche c. Royaume-
Uni [الغرفة الكربى] ،ويشكل أجل االنتظار غري املعقول، على سبيل  161-161، الفقرتني 2005 .)

املثال عندما تقوم مصاحل اإلعالم والدراسات الصحية ببدأ عملية البحث عن الواثئق ذات الصلة وكشفها  
لذلك، تقصريا من الدولة يف الوفاء ابلتزامها اإلجيايب املصاحب  بعد عشر سنوات من طلب املعين ابألمر 

الحرتام احلياة اخلاصة للمعين ابملعطيات، وذلك على الرغم من الصعوابت املرتبطة بقدم هذه الواثئق  
 (. 166، الفقرة الذكر ة السالف القضية ) 8، ويعد انتهاكا للمادة وتفرقها
فيما يتعلق ابلوصول إىل املعطيات ذات الطابع الشخصي اخلاصة بشخص عهد به يف طفولته إىل   .268

حتمل مسؤولية حضانته، ميكن أن يكون نظام يربط   عد وفاة والديه أو بسبب عجزمهااملصاحل االجتماعية ب
النفاذ إىل امللفات مبوافقة "املخربين"، أي األشخاص الذي كانوا يف األصل وراء هذه الواثئق، متماشيا  

حبكم اهلامش التقديري املرتوك للدولة. وينبغي مع ذلك أن يصون مصلحة أي كان يبحث   8مبدئيا مع املادة 
ق متعلقة حبياته اخلاصة أو العائلية، وإذا مل جيب املخرب أو مل يعط موافقته، ال يكون  عن االطالع على واثئ

ف هيئة مستقلة ابختاذ القرار النهائي خبصوص الوصول إىل  يكل ماشيا مع مبدأ التناسبية إال إذا مت تالنظام مت
(. يف القضااي اليت مل يكن يشمل فيها  49، الفقرة 1989، المتحدة  المملكة ضد  كين غاس قضية املعطيات )

يف حالة رفض املصاحل االجتماعية منح السماح ابالطالع   النظام الوطين إمكانية الطعن لدى هيئة مماثلة 
هو مصدر   على مجيع واثئق امللف املوجودة يف حوزهتا، مبا يف ذلك عندما ال يوافق طرف اثلث معين أو

،  49، الفقرة الذكر السالفة القضية) 8املعلومة على عملية الكشف، قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة 
حسب احملكمة، ميتلك الطفل املولود خارج إطار الزواج الساعي إىل إثبات الرابط القانوين مع والده   .269 (. 32-30، الفقرات M.G. c. Royaume-Uni ،2002قضية م. غ. ضد اململكة املتحدة  

الطبيعي مصلحة حيوية، تكفلها االتفاقية، فيما خيص احلصول على املعومات الضرورية من أجل اكتشاف  
،  Mikulić c. Croatieاحلقيقة حول جانب مهم من هويته الشخصية )قضية ميكوليتش ضد كرواتيا 

وقد يكون   (. 50، الفقرة Boljević c. Serbie ،2020، قضية بوجليفيتش ضد صربيا 64، الفقرة 2002
م على اخلضوع ألمر حمكمة إبجراء اختبارات احلمض  نظام، ال ينص على وسائل إلجبار والد مزعو 

حبكم اهلامش التقديري املرتوك للدولة )قضية   8اخللوي الصبغي، متماشيا مع االلتزامات النامجة عن املادة 
(. رغم ذلك، ال يكون انعدام أي تدبري  64الفقرة ، Mikulić c. Croatie ،2002ميكوليتش ضد كرواتيا 

إجرائي ملزم  يف هذا الباب متوافقا مع مبدأ التناسبية إال إذا كان النظام املعين يوفر وسائل أخرى ميكن  
(. واستنتجت  64، الفقرة الذكر السالفة  ية القضبفضلها هليئة مستقلة البت بسرعة يف مسألة إثبات النسب )

عندما رفض الوالد املزعوم التعاون مع اإلجراء الطيب، ومل يكن النظام   8احملكمة وجود انتهاك للمادة 
الوطين يوفر تدابري من شأهنا إجباره على اخلضوع الختبارات احلمض اخللوي الصبغي وال وسائل أخرى  

(. هذا  64، الفقرة الذكر السالفة  القضيةبث بسرعة يف مسألة إثبات النسب )تستطيع بفضلها هيئة مستقلة ال
وال ختتف املصلحة اليت ميتلكها فرد يف معرفة مراهقته أبدا مع تقدمه يف العمر، بل على العكس من ذلك  

، بشأن رفض إجراء خربة احلمض  40، الفقرة Jäggi c. Suisse ،2006)قضية جاغي ضد سويسرا 
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املزعوم الراغب يف إثبات نسبه، قضية بوجليفيتش   ابنه اخللوي الصبغي على شخص متويف بطلب من 
 (. 54، الفقرة Boljević c. Serbie ،2020ضد صربيا 

ابلنسبة لألطفال اجملهويل املولد، تكون مسألة معرفة األصول وهوية الوالدين البيولوجيني ذات   .270
صي لطفل مكفول أو البحث عن أدلة إلثبات نسب مزعوم  طبيعة خمتلفة مقارنة ابلوصول إىل امللف الشخ 

، قضية غوديلي  43، الفقرة 2003، [الغرفة الكربى] Odièvre c. France)قضية أودييفر ضد فرنسا 
(. يف ظل تنوع األنظمة والتقاليد القانونية، ينبغي أن  62، الفقرة Godelli c. Italie ،2012ضد إيطاليا 

تتمتع الدول هبامش تقدير معني للحفاظ على سرية هوية الوالدين البيولوجيني )قضية أودييفر ضد فرنسا  
Odièvre c. France [الغرفة الكربى] ،قضية غوديلي ضد إيطاليا 46، الفقرة 2003 ،Godelli 

c. Italie ،2012 حالة وجود نظام وطين  يف  8(. وقضت احملكمة أنه ال يوجد انتهاك للمادة 65، الفقرة
يسمح للمعنية ابألمر ابلوصول إىل معلومات غري حمددة اهلوية حول والدهتا وأسرهتا البيولوجية، مما  
يسمح هلا بتحديد جزء من جذور قصتها مع احرتام مصاحل األغيار، إذا كان مصحواب إبمكانية اللجوء إىل  

ق تعديل قانوين حديث، وذلك من أجل الطعن يف  هيئة مستقلة لتسهيل البحث عن األصول البيولوجية، وف
، الفقرة  2003، [الغرفة الكربى] Odièvre c. Franceسرية هوية والدهتا ))قضية أودييفر ضد فرنسا 

  لراغبة يف احلفاظ على سرية هويتها، (. يف املقابل، إذا كان النظام يعطي األفضلية بشكل أعمى إىل األم ا49
وال مينح أي إمكانية للطفل املتبىن وغري املعرتف به عند الوالدة لطلب الوصول إىل معلومات غري حمددة  

)قضية غوديلي   8اهلوية حول أصوله أو الطعن يف السرية، فإنه يعترب غري متوافق مع مقتضيات املادة 
 احلق يف تصويب املعطيات   .2 (. 72-70، الفقرات Godelli c. Italie ،2012ضد إيطاليا 

. بتت احملكمة يف عدة قضااي متعلقة بقيام السلطات بتخزين معطيات خاطئة أو معطيات يطعن يف  271
،  2000، [الغرفة الكربى] Rotaru c. Roumanieدقتها املعين ابألمر )قضية رواترو ضد رومانيا 

خبصوص استحالة إنكار معطيات واردة يف ملفات املصاحل األمنية عن مشاركة   63-55و 44-42الفقرات 
 Cemalettin Canlıأحد األفراد املزعومة يف حركة فيالقة، قضية سيمالتان كانلي ضد تركيا 

c. Turquie ،2008 ، خبصوص احتواء إجراء قضائي على معطيات شخصية غري  37-34الفقرات ،
، بشأن  56، الفقرة Khelili c. Suisse ،2011مكتملة قامت الشرطة جبمعها، قضية خليلي ضد سويسرا 

 خص كان ينكر هذا األمر طوال الوقت(. االحتفاظ يف سجال الشرطة بعبارة "عاهرة" كمهنة لش 

معطيات متعلقة به يف سجل نظام معلومات شنغن )قضية داليا ضد   بتصويب تعد استحالة قيام شخص  .272
( أو تسجيل أصله اإلثين يف السجالت الرمسية )قضية  2010)القرار(،  Dalea c. Franceفرنسا 

( تدخال يف حقه يف احرتام احلياة  59، الفقرة Ciubotaru c. Moldova ،2010سيوبواترو ضد مولدوفيا 
اخلاصة. يف بعض الظروف، خصوصا عندما تدخل يف احلسبان اعتبارات متصلة أبمن الدولة والدفاع  

)قضية داليا ضد   8ال يكون تدخل من هذا القبيل ابلضرورة متناقضا مع مقتضيات املادة واألمن العام، 
(. ومن املهم مبا كان يف هذا الباب وجود ضماانت ضد التعسف  2010)القرار(،  Dalea c. Franceفرنسا 

وإمكانية مراقبة هذا التدخل، حضوراي، من قبل هيئة مستقلة وحمايدة، مكلفة ابلنظر يف مجيع القضااي  
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  القضية الوجيهة ذات الصلة ابلوقائع والقانون والبت يف شرعية اإلجراء ومعاقبة أي تعسف من السلطات )
 (. 66رة ، الفقLeander c. Suède ،1987، واليت حتيل على قضية لياندر ضد السويد  الذكر السالفة

خاطئة أو غري مكتملة، تقوم السلطات جبمعها واالحتفاظ هبا،   معلومات ذات طبيعة شخصية  تؤديقد  .273
،  Khelili c. Suisse ،2011إىل جعل احلياة اليومية للمعين ابملعطيات أصعب )قضية خليلي ضد سويسرا 

الغرفة  ] Rotaru c. Roumanieمانيا ( أو تنطوي على تشهري )قضية رواترو ضد رو 64الفقرة 
( أو ميكن أن تتسبب يف استبعاد عدد معني من الضماانت اإلجرائية املهمة  44، الفقرة 2000، [الكربى

املنصوص عليها يف القانون من أجل محاية حقوق املعنيني ابملعطيات )قضية سيمالتان كانلي ضد تركيا  
Cemalettin Canlı c. Turquie ،2008 حيث قضت احملكمة بوجود انتهاك  42-40و 35، الفقرات .)

يف قضية مت فيها عرض سجل شرطة بعنوان "مذكرة إخبارية حول اجلرائم األخرى" أمام حمكمة   8للمادة 
وطنية من أجل إثبات متابعتني جنائيتني سابقتني ضد املعين ابألمر بتهمة االنتماء إىل منظمة غري قانونية.  

ا ومل تكن املعلومات الواردة يف السجل خاطئة فحسبت، بل مل تتم إطالقا اإلشارة إىل براءة املعين ابألمر  هذ
من التهم املنسوبة إليه يف املتابعة اجلنائية األوىل وال إىل حفظ القضية والتخلي عن املتابعة يف الثانية  

(. وقد كان غياب اإلشارة إىل مآل املتابعتني متناقضا مع  42الفقرة  ،2008 ،الذكر السالفة القضية)
، وأدى إىل استبعاد عدد معني من الضماانت اإلجرائية  االلتزامات الواردة بوضوح يف قواعد القانون الداخلي

، الفقرة  2008، الذكر السالفة القضيةاملهمة املنصوص عليها يف القانون من أجل محاية حقوق املدعي )
42   .) 

قد يعترب فرض شرط على شخص يطلب تصويب معطياته الشخصية الواردة يف سجالت الدولة   .274
الرمسية، شرط يتسبب له يف عقبات ال ميكن التغلب عليها، أمرا متناقضا مع التزام الدولة بضمان االحرتام  

- 51، الفقرات Ciubotaru c. Moldova ،2010الفعلي حلياته اخلاصة )قضية سيوبواترو ضد مولدوفيا 
(. يف قضية متعلقة بعدم استطاعة املدعي تغيري أصله اإلثين يف السجالت الرمسية، تسبب شرط وجوب  59

ة إثنية معينة يف عقبات ال ميكن التغلب عليها فيما خيص تسجيل هوية إثنية  إثباته النتماء والديه إىل جمموع
 (. 57، الفقرة الذكر السالفة  القضية خمتلفة عن تلك اليت حددهتا السلطات لوالديه )

تصويب سجالت احلالة املدنية الرامية إىل تضمني الوضعية اجلديدة ألحد األشخاص  يف سياق طلبات  .275
بعد أن خضع لعملية جراحية، يكون وجود االتساق الضروري، يف النظام الداخلي، بني   املتحولني جنسيا

طلبات   املمارسات اإلدارية والقانونية أحد العناصر املهمة اليت ينبغي أخذها يف احلسبان للبث يف ضرورة
 Christine Goodwin)قضية كريستني غودوين ضد اململكة املتحدة  8مماثلة من منظور املادة 

c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى] ،يف قضية متعلقة برفض السلطات تعديل  78، الفقرة 2002 .)
كمة أال يؤدي التحول اجلنسي للمعين ابألمر، والذي مت بشكل قانوين وتكفلت به  سجل الوالدات، أدانت احمل

الدائرة الوطنية للصحة، إىل تكريس كلي يف القانون، على اعتبار ذلك مرحلة أخرية وتتويج ملسلسل التحول  
، حيث تشكل نقطة حتول يف  78، الفقرة الذكر السالفة القضيةالطويل والصعب الذي مر به املعين ابألمر )

االجتهادات القضائية الرامية إىل أخذ تطور العلم واجملتمع يف احلسبان منذ القرارات األقدم، والسيما قضية  
، قضية كوسيي ضد  44- 42، الفقرتني Rees c. Royaume-Uni ،1886 ريس ضد اململكة املتحدة

، قضية شيفيلد وهورشام ضد  40-39، الفقرتني Cossey c. Royaume-Uni  ،1990 اململكة املتحدة
  60، الفقرتني 1998، [ الغرفة الكربى] Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni اململكة املتحدة
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عندما تقوم دولة ابلرتخيص للعالج والتدخل اجلراحي للتخفيف من وضعية أحد املتحولني جنسيا،   (.61و
أو تقوم بتمويل العمليات جزئيا أو كليا، ويصل هبا األمر إىل املوافقة على التخصيب االصطناعي المرأة  

ونية لنتيجة العالج  ، يكون من غري املنطقي أن ترفض االعرتاف ابلتبعات القان ا جنسي ةتعيش مع متحول 
الغرفة  ] Christine Goodwin c. Royaume-Uni)قضية كريستني غودوين ضد اململكة املتحدة 

(، خصوصا أن الصعوابت اليت يطرحها تصويب اجلنس الوارد يف سجل  78، الفقرة 2002، [الكربى
 (. 91، الفقرة الذكر السالفة القضيةن تلك اليت ال ميكن التغلب عليها )الوالدات ليست م

، انبىن رفض السلطات الرتخيص  ( 72)الفقرة  S.V. c. Italie ،2018 يف قضية س. ف. ضد إيطاليا .276
بتغيري اسم أحد املتحولني جنسيا خالل عملية االنتقال اجلنسي وقبل هنايتها على إجراء قضائي متشدد وضع  

ة، يف حالة غري عادية تولدت عنها مشاعر اهلشاشة  املدعية طوال سنتني ونصف، وهي مدة غري معقول 
 واإلهانة والقلق. 

،  [الغرفة الكربى] Hämäläinen c. Finlandeلندا ناعتربت احملكمة يف قضية هاماالينني ضد ف  .277
أال مبالغة يف فرض شرط مسبق على االعرتاف القانوين بتغيري اجلنس وهو أن   ( 89-87)الفقرات  2014

يتم حتويل زواج رجل أصبح امرأة من امرأة أخرى إىل شراكة مسجلة، حيث متثل هذه األخري خيارا جداي  
أن القانون   يضمن لألزواج من اجلنس نفسه محاية قانونية مماثلة عمليا لتلك النامجة عن الزواج، على اعتبار 

الفنلندي مينع الزواج املثلي. نتيجة لذلك، وأخذا يف احلسبان االختالفات الطفيفة بني هذين النظامني  
القانونيني، ال جيوز اعتبار أن النظام الساري املفعول ال يسمح للدولة الفنلندية ابالمتثال لاللتزامات اإلجيابية  

 ,.A.Pقضية أ. ب. وغارسون ونيكوت ضد فرنسا  الواقعة على كاهلها. يرجى االطالع أيضا على 
Garçon et Nicot c. France ،2017  بشأن الشروط القانونية اخلاصة بتغيري احلالة املدنية للمتحولني ،

( وحقيقة  135-116هر )الفقرات جنسيا على غرار عدم إمكانية الرجوع إىل الوراء خبصوص تغيري املظ
 (. 154-149( وضرورة اخلضوع لفحص طيب )الفقرات 144-138أعراض التحول اجلنسي )الفقرات  

 احلق يف حمو املعطيات )"احلق يف النسيان"(   .3

بتت احملكمة يف مسألة احلق يف حمو املعطيات الشخصية )"احلق يف النسيان"( بعد مرور فرتة   .278
   زمنية معينة خبصوص:

قرار أو ممارسة وسائل اإلعالم القاضية ابالحتفاظ يف مواقعها على األنرتنيت أبرشيفات تتضمن   ▪
سبق أن مت نشرها   معطيات ذات طبيعة شخصية، على غرار االسم العائلي والشخصي والصورة، 

 ؛ (M.L. et W.W. c. Allemagne ،2018يف السابق )قضية م. ل و. و. ضد أملانيا 

اإلمكانية املتاحة لألشخاص املتهمني أو فقط املشبه فيهم ابرتكاب جرمية، بعد مرور أجل معني،   ▪
حملو معطياهتم ذات الطابع الشخصي )صور احلمض اخللوي الصبغي وصور التعريف  
وبصمات األصابع(، اليت تقوم السلطات جبمعها يف قواعد بياانت للوقاية من اإلجرام ومكافحته  

 Gardel، قضية غارديل ضد فرنسا B.B. c. France ،2009ضد فرنسا )قضية ب. ب. 
c. France ،2009 قضية م. ب. ضد فرنسا ،M.B. c. France ،2009  قضية م. ك. ضد ،

،  Brunet c. France ،2014، قضية برونيت ضد فرنسا M. K. c. France ،2013فرنسا 
، قضية كات ضد اململكة املتحدة  Ayçaguer c. France ،2017قضية أيكاغري ضد فرنسا 
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Catt c. Royaume-Uni ،2019 قضية غوغهران ضد اململكة املتحدة ،Gaughran 
c. Royaume-Uni, 2020 ،2020) ؛ 

عدم استطاعة أحد األشخاص حمو سوابقه من السجل العديل بعد مرور أجل معني )قضية م. م.   ▪
 ؛ (M.M. c. Royaume-Uni ،2012ضد اململكة املتحدة 

ملطول يف أرشيفات األمن مبعطيات املدعني الشخصية بعد ان أصبحت ال تليب شرط  االحتفاظ ا ▪
ويربغ وآخرين  -"الضرورة يف جمتمع دميوقراطي" حبكم طبيعتها وقدمها )قضية سغريستيدت

 (. Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède ،2006ضد السويد 

سبق   . ابلنسبة ألرشيفات وسائل اإلعالم على اإلنرتنيت املتضمنة ملعطيات ذات طبيعة شخصية 279
نشرها يف املاضي، يهدف "احلق يف النسيان" إىل محاية املعين ابملعطيات، عرب السماح له بطلب احلذف  
اجلزئي أو الكلي لنتائج البحث املرتبطة ابمسه بعد مضي مدة زمنية معينة )قضية م. ل. وو. و. ضد أملانيا  

M.L. et W.W. c. Allemagne ،2018 مع ذلك ال يتعلق األمر حبق مطلق. وينبغي،   (.100، الفقرة
أاي كانت أمهيته، املوازنة بينه وبني حق اجلمهور يف االطالع عن معلومات حول أحداث املاضي والتاريخ  

(. عالوة على  101، الفقرة الذكر السالفة  القضية مبساعدة أرشيفات الصحافة الرقمية )املعاصر، والسيما 
دور الصحافة األول، أي نقل معلومات وأفكار حتظى ابالهتمام العام، تنضاف وظيفة فرعية، لكنها ال تقل  

انطالقا من املعلومات املنشورة سابقا ووضعها رهن إشارة اجلمهور العريض   أمهية، وهي توفري أرشيفات 
(. وتساهم إاتحة األرشيفات على األنرتنيت بشكل كبري يف احلفاظ على  90، الفقرة الذكر السالفة القضية)

. ومتثل األرشيفات الرقمية مصدرا مثينا للتعليم واألحباث التارخيية،  أخبار الساعة واملعلومات وإاتحتها 
واملراجع   90، الفقرة الذكر السالفة القضية والسيما ألن ولوج اجلمهور إليها فوري وجماين عموما )

 املذكورة(.
، طلب شخصان،  M.L. et W.W. c. Allemagne ،2018ضية م. ل. وو. و. ضد أملانيا يف ق. 280

سنة بعد ذلك، بعد أن قضوا مدة  متت إدانتهما يف وقت سابق جبرمية قتل وأطلق سراحهما أربعة عشر 
حمو أرشيفات الصحف واإلذاعات على األنرتنيت اليت تعرض صورمها وتتضمن   حمكوميتهم يف السجن،

هويتهما كاملة )اإلمسني الشخصيني والعائليني( حىت يتمكنان من إعادة بناء حياهتما بعيدا عن األنظار. ومل  
حبكم ضرورة مسو مصلحة   8بعدم وجود انتهاك للمادة تتم املوافقة على طلبهما. وقد قضت احملكمة 

 (. 116، الفقرة الذكر السالفة  القضية اجلمهور يف االطالع على أرشيفات ذات مضمون صحيح وموضوعي )
،  M.L. et W.W. c. Allemagne ،2018ضية م. ل. وو. و. ضد أملانيا ق. حدد احلكم الصادر يف 281

ابلنسبة ألرشيفات وسائل اإلعالم على األنرتنيت  سلسلة من العناصر اليت ينبغي أن تؤطر "احلق يف النسيان" 
  املتضمنة ملعطيات ذات طبيعة شخصية.

وضع   سيكون من الصعب للغاية أن جيب على وسائل اإلعالم بشكل منهجي  حسب احملكمة، ▪
إجراءات الستقبال طلبات إخفاء اهلوية أو على األقل تقييمها على أساس معايري االجتهادات  

وي التزام مماثل على خطر قيام الصحافة ابالمتناع عن االحتفاظ  القضائية. حيث ينط
ابلروبوراتجات يف أرشيفاهتا على األنرتنيت أو إغفال عناصر فردية يف الربوراتجات اليت  

 (. 103الفقرة ، الذكر السالفة  القضية حيتمل أن تكون موضوع طلب مماثل )
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يعترب واجب إخفاء اهلوية يف الربوراتجات، الواقع على كاهل الصحفيني، إجراء أقل انتهاكا   ▪
واملراجع  105، الفقرة الذكر السالفة القضية حلرية تعبريهم مقارنة بواجب حذف املادة برمتها )

غم ذلك، تدخل طريقة معاجلة املوضوع يف خانة حرية الصحافة، وتسري عليها  املذكورة(. ر 
من االتفاقية اليت ترتك للصحفيني صالحية حتديد ما هي التفاصيل اليت ينبغي   10مقتضيات املادة 

ويشكل   نشرها لضمان مصداقية املادة مادامت اختياراهتم خاضعة لقواعد أخالقيات هذه املهنة.
ج على عناصر فردية، على غرار االسم الكامل للشخص املستهدف، عنصرا  احتواء الربورات

مهما يف عمل الصحافة، والسيما عندما يتعلق األمر بروبوراتجات حول متابعات جنائية تثري  
 اهتماما كبريا. 

ميكن أن حيد سلوك شخص مدان يتجاوز جمرد استخدام آليات االنتصاف املتاحة يف القانون   ▪
 إدانته من أمله املشروع يف إخفاء هويته يف الروبوراتجات، واحلق يف النسيان  الوطين للطعن يف

 (. 109، املادة الذكر السالفة  القضيةالرقمي، حىت مع اقرتاب موعد إطالق سراحه )

ورة وكيفية تقدمي الشخص املستهدف  ؤخذ يف احلسبان كذلك طريقة نشر الروبوراتج أو الصت ▪
(. حيث تقلل الصور  110، املادة الذكر السالفة القضية)ونطاق توزيع الروبوراتج أو الصورة 

على  اليت تربز الشخص يف مظهره قبل ثالثة عشر سنة من احتمال تعرف اآلخرين عليه بناء 
 (. 115، املادة الذكر السالفة  القضية الصور )

(،  207و 187)الفقرات  M.M. c. Royaume-Uni ،2012. يف قضية م. م. ضد اململكة املتحدة 282
. حسب احملكمة، تصري اإلدانة  8شكل التسجيل الدائم إلنذار يف السجل العديل ألحد األشخاص انتهاكا للمادة 

امها مبرور  أو التحذير الذي يتكبده شخص يف املاضي جزًء ال يتجزأ من حياته اخلاصة اليت يتعني احرت 
الوقت. ولئن كانت املعطيات الواردة يف السجل العديل معلومات عمومية مبعىن مبا، إال أن ختزينها بشكل  
منهجي يف سجالت مركزية يعين إمكانية نشرها بعد احلادث، عندما يكون قد نسي اجلميع احلادث، ابستثناء  

عايري املراقبة اليت تسمح مبحو هذه املعطيات  أنه من املقلق أن تكون م املعين ابألمر. واعتربت احملكمة 
  السالفة  القضيةتقييدية بشكل مفرط وأن يكون الرتخيص لطلبات احلذف حمصورًا يف حيثيات استثنائية )

 (. 202، الفقرة الذكر

. ابلنسبة للمحكمة، عندما ختتار دولة دفع اهلامش التقديري إىل أبعد مدى، عرب منح نفسها صالحيات  283
واسعة يف جمال احلفاظ على املعطيات، مبا يف ذلك االحتفاظ هبا دون أجل حمدد، يصري وجود ضماانت  

حتفاظ هبا غري  فعلية معينة تسمح حبذف املعطيات ذات الطابع الشخصي مبجرد أن يصري استمرار اال
،  119، الفقرة Catt c. Royaume-Uni ،2019متناسب أمرا حامسا )قضية كات ضد اململكة املتحدة 

(.  94، الفقرة Gaughran c. Royaume-Uni, 2020 ،2020قضية غوغهران ضد اململكة املتحدة 
يف قضية مت فيها االحتفاظ مبعطيات املدعي البيومرتية وصوره،   8وقد قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة 

اسة االحتفاظ الالحمدود ابملعطيات  طبقا لسي وهو لإلشارة شخص أدين مبخالفة السياقة يف حالة سكر، 
(. حيث مل تكن توجد أي  98، الفقرة الذكر السالفة القضيةالشخصية ألي شخص مدان ابرتكاب جرمية )

مقتضيات من شأهنا السماح للمدعي بتقدمي طلب احملو إذا أصبح االحتفاظ ابملعطيات املتعلقة به أمرًا غري  
غاية السجل وطبيعة اجلرمية اليت ارتكبها وعمره عند ارتكاهبا واملدة املنقضية منذ ذلك  ب مقارنة وجيه 

حيق للشرطة حمو املعطيات البيومرتية والصور الفوتوغرافية   احلني وشخصيته احلالية. ومل يكن
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لألشخاص املدانني إال يف حاالت استثنائية. كما كانت إمكانيات الطعن يف هذا األمر مقيدة بشكل جيعلها  
 (. 94فقرة ، الالذكر السالفة القضيةتقريبا شبه افرتاضية )

يكون غياب ضماانت فعلية متعلقة مبحو املعطيات الشخصية عندما تصري غري ذات صلة بغاية   .284
السجل أمرا مقلقا للغاية عندما يتعلق األمر بفئات حساسة من املعطيات الشخصية اليت تستلزم محاية معززة  

يف قضية متعلقة   (.112، الفقرة Catt c. Royaume-Uni ،2019)قضية كات ضد اململكة املتحدة 
ابالحتفاظ يف قاعدة بياانت الشرطة مبعطيات حساسة متعلقة مبتظاهر سلمي، تتضمن آراءه السياسية،  

ويف ظل غياب أي قاعدة   (. 128، الفقرة الذكر السالفة  القضية ) 8استنتجت احملكمة وجود انتهاك للمادة 
حتدد املدة القصوى لالحتفاظ مبعطيات مماثلة، يكون املدعي رهني العناية اليت تطبق هبا السلطات ضماانت  

ة بطبيعتها، للحرص على الطابع املتناسب ملدة االحتفاظ  قواعد املمارسة املعمول هبا، وهي شديدة املرون 
ابملعطيات املتعلقة به. وحسب احملكمة، يكون أتثري ضمانة حمو املعطيات حمدودا إذا قامت السلطات،  
بعد توصلها بطلب من املعين ابألمر، برفض حذف املعطيات املقصودة أو تعليل قرار االحتفاظ هبا  

يف عدة قضااي متعلقة ابالحتفاظ مبعطيات شخصية خاصة أبفراد متت إدانتهم ابرتكاب اعتداءات   .285 (. 122و 118، الفقرتني الذكر السالفة القضية)
بعد أن الحظت أن إبمكان املعنيني ابملعطيات طلب   8جنسية، قضت احملكمة بعدم وجود انتهاك للمادة 

د فرنسا  حموها إذا صار االحتفاظ هبا غري وجيه حبكم مرور وقت طويل على إدانتهم )قضية ب.ب. ض
B.B. c. France ،2009 قضية غارديل ضد فرنسا 68-66، الفقرات ،Gardel c. France ،2009  ،

   (. 60-58، الفقرات M.B. c. France ،2009، قضية م. ب. ضد فرنسا 69-67الفقرات 

  2013)القرار(،  Peruzzo et Martens c. Allemagneيف قضية بريوزو ومارتينس ضد أملانيا  .286
(، بشأن االحتفاظ ابملعطيات الشخصية يف سجل بعد اإلدانة أبفعال خطرية ذات صلة ابالجتار  46)الفقرة 

عدم حتديد آجال قصوى منصوص عليها   يف املخدرات، أعربت احملكمة عن ارتياحها ألنه على الرغم من 
يف القانون لتخزين صور احلمض اخللوي الصبغي، إال أن املكتب االحتادي ملكافحة اإلجرام ملزم بفحص  
هل ال يزال ختزين املعطيات ضروراي ابلنظر إىل الغاية اليت مت من أجلها االحتفاظ هبا وكذا طبيعة وخطورة  

 تظمة ال تتجاوز عشر سنوات. حيثيات القضية، وذلك على فرتات من
(، خلصت احملكمة إىل  44)الفقرة  Ayçaguer c. France ،2017. يف قضية أيكاغري ضد فرنسا 287

الذي  ألن نظام االحتفاظ بصور احلمض اخللوي الصبغي يف السجل الوطين للجرائم،  8وجود انتهاك للمادة 
ال يوفر محاية كافية للمعين ابألمر بسبب مدته   عرتض عليه املدعي برفض أخذ معطياته الشخصية، ا

(. وأشارت احملكمة أنه يتعني منح  45، الفقرة الذكر السالفة  القضية وغياب إمكانية احملو على حد سواء )
األشخاص املدانني، على غرار األشخاص املشتبه فيهم ابرتكاب جرائم واألشخاص الذي يتم إطالق  

املعطيات املخزنة وذلك لتكون مدة االحتفاظ   سراحهم أو تتم تربئتهم، إمكانية ملموسة لتقدمي طلب حمو 
، قضية ب. ب. ضد  45، الفقرة الذكر السالفة  القضية متناسبة مع طبيعة اجلرائم وأهداف القيود املوضوعة )

،  Brunet c. Francee ،2014، قضية برونيت ضد فرنسا 68، الفقرة B.B. c. France ،2009فرنسا 
 (. 43-41الفقرات 

تكون إمكانية حمو املعطيات املنصوص عليها يف القانون الداخلي ضمانة "نظرية وومهية" عندما   .288
يصطدم حق تقدمي طلب حمو هذه املعطيات للقاضي مبصلحة هيئات التحقيق يف امتالك سجل يتضمن أكرب  
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 .M. Kوإن جزئيا )قضية م. ك. ضد فرنسا متضاربة املصاحل املطروحة  ت قدر من املراجع وإن كان
c. France ،2013 47-44، الفقرات .) 

،  Segerstedt-Wiberg et autres c. Suèdeويربغ وآخرين ضد السويد - يف قضية سغريستيدت .289
(، محل االحتفاظ يف سجالت املصاحل األمنية للدولة مبعطيات ذات طابع شخصي  92-73)الفقرات  2006

شديدة القدم عن املدعني، وهي معطيات ذات صلة مبشاركتهم يف اجتماع سياسي وختطيطهم اللجوء إىل  
حزب سياسي  إىل مائهم املقاومة العنيفة لعمليات املراقبة اليت تقوم هبا الشرطة خالل املظاهرات أو انت

. حسب احملكمة، تنبغي املوازنة بني مصلحة الدولة يف محاية األمن  8معني، يف طياته انتهاكا للمادة 
الوطين ومكافحة اإلرهاب اليت تربر مجع هذه املعلومات واالحتفاظ هبا وبني خطورة التدخل يف ممارسة  

كم طبيعة هذه املعلومات وقدمها، ال جيوز اعتبار  حب كل واحد من املدعني حلقه يف احرتام حياته اخلاصة.
األسباب اليت تربر االحتفاظ ابملعلومات املتعلقة ابملعنيني ابألمر، وإن كان ذات صلة، كافية بعد مرور  

 (. 90، الفقرة الذكر السالفة القضيةثالثني سنة على مجعها )

 حق التمتع ابلضماانت اخلاصة ابإلجراء وإبطار إجرائي فعال للدفاع عن احلقوق   .4
ال تنص على أي مقضيات إجرائية صرحية، إال أنه من املهم، من أجل التمتع   8لئن كانت املادة  .290

الفعلي ابحلقوق املكفولة يف هذ املادة، أن يكون مسلسل اختاذ القرار ذو الصلة عادال وذو طبيعة حترتم  
  ما شروط عادلة، حىت فياملصاحل اليت حيميها بشكل كامل. وينبغي أن يسمح للمدعي ابلدفاع عن حقوقه يف 

، قضية سيوبواترو ضد مولدوفيا  44، الفقرة I. c. Finlande ،2008يتعلق ابإلثبات )قضية إ. ضد فنلندا 
Ciubotaru c. Moldova ،2010 وقد يكون فرض مقتضيات تشكل عقبة ال ميكن التغلب  51، الفقرة .)

معطيات هويته يف سجالت الدولة الرمسية أمرا متعارضا مع   يها ابلنسبة للشخص املطالب بتصويبعل
،  الذكر السالفة القضيةم الفعلي للحق يف احرتام حياته اخلاصة )االلتزام اإلجيايب للدولة بضمان االحرتا

احملكمة  ، خصلت ة يف قضية متعلقة بكشف إصابة املدعية بفريوس نقص املناعة البشري (. 59-51الفقرات 
وآخذت على الدولة فرضها عبء اإلثبات على املدعية يف إطار إجراءات مدنية   8إىل وجود انتهاك للمادة 

 .Iطلبت من خالهلا جرب الضرر الناجم عن نشر معلومات عن حالتها الصحية )قضية إ. ضد فنلندا 
c. Finlande ،2008،  44الفقرة .) 

قد تؤدي القيود املفروضة مبوجب القانون على السلطة املخولة للمحاكم الوطنية يف جرب الضرر   .291
الناجم عن نشر معلومات سرية حول صحة أشخاص معرفني، عرب الصحافة، ومن أجل جتنب تكرار  

محاية  حمتمل، مما حيرم املعنيني ابألمر من تدابري تعسفات مماثلة، إىل عرقلة فعلية أي إجراء انتصاف 
 Armonienėانتظارها. على هذا النحو، يف قضية أرمونيني ضد ليتوانيا  حياهتم اخلاصة اليت حيق هلم 

c. Lituanie ،2008  ( وقضية برييوك ضد ليتوانيا 48و 47)الفقرتنيBiriuk c. Lituanie ،2008  
بسبب تنصيص القانون املتعلق بنشر   8(، خلصت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة 47و 46)الفقرتني 

الوقائع على سقف للتعويضات اليت ختصصها احملاكم الوطنية  املعلومات الساري املفعول عند حدوث 
على صفحات أكرب جريدة يف البالد، دون   ة للمدعني عقب كشف إصابتهم بفريوس نقص املناعة البشري

مراقبة مستقلة على ضرورة االحتفاظ ابملعطيات ذات   إبجراءيعد إغفال الدولة التنصيص وطنيا  .292 موافقتهم، ومع كشف هويتهم. 
الطابع الشخصي اليت يتم مجعها يف إطار إجراء جنائي أو عقب إجراء جنائي انتهى ابلرباءة أو حفظ القضية  
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  8ابق ملقتضيات املادة أو اإلدانة، عنصرا مهما ينبغي أخذه يف احلسبان عند حتديد هل احتفاظ مماثل مط 
،  [ الغرفة الكربى] S. et Marper c. Royaume-Uniأو ال )قضية س. وماربري ضد اململكة املتحدة 

  (. يف قضية متعلقة ابالحتفاظ غري احملدود يف الزمن بعينات خالاي شخصني 125و 115، الفقرتني 2008
وصور محضهما اخللوي الصبغي وبصمات أصابعهما بعد أن انتهت املتابعة اجلنائية املفتوحة ضدمها  

بعد أن الحظت أن إمكانية حمو   8ابلرباءة وتباعا حبفظ القضية، أقرت احملكمة وجود انتهاك للمادة 
 املعطيات من قاعدة البياانت الوطنية أو تدمري العينات كانت ضئيلة. 

)الفقرتني   Vicent Del Campo c. Espagne ،2018فيسنت ديل كامبو ضد إسبانيا  . يف قضية293
لإلشارة طرف اثلث يف إجراء قضائي، حمروما من إمكانية اللجوء إىل  (، أدى كون املدعي، وهو 53و 39

حمكمة وطنية لطلب االمتناع عن نشر هويته واملعلومات الشخصية املتعلقة به قبل صدور احلكم، إىل  
 حرمانه من إطار إجرائي فعال للدفاع عن حقوقه. 

املتاحة على الصعيد الوطين لألشخاص الراغبني يف الوصول إىل   االنتصاف . تستلزم فعلية آليات 294
احلصول على معاجلة طلباهتم يف أجل معقول. يف  من معطياهتم الشخصية أن يتمكن املعنيون ابملعطيات 

  166)الفقرات  2005، [الغرفة الكربى] Roche c. Royaume-Uniقضية روش ضد اململكة املتحدة 
بسبب أجل االنتظار غري املعقول قبل أن يتمكن   8(، خصلت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة 169و 167و

املدعي من الوصول إىل الواثئق املتضمنة ملعطيات شخصية مسحت له بتقييم املخاطر الصحية اليت ميكن  
 ة ابلغازات. أن تنجم عن مشاركته يف اختبارات عسكري

لواجب سرية معطيات مستخدمي األنرتنيت،   يالء أمهية مفرطةقيام السلطات إبحيتمل أن يتعارض  .295
إذا أدى إىل عرقلة فعالية البحث اجلنائي الرامي إىل حتديد   8يف بعض الظروف، مع مقتضيات املادة 

(. يف  49، الفقرة K.U. c. Finlande  ،2008مرتكب إحدى اجلرائم ومعاقبته )قضية ك. أ. ضد فنلندا 
(، قضت احملكمة بوجود انتهاك  50و 49)الفقرتني  K.U. c. Finlande  ،2008قضية ك. أ. ضد فنلندا 

  بسبب عدم وجود إطار إجرائي من شأنه السماح بتحديد هوية ومالحقة شخص قام بنشر إعالن  8للمادة 
على األنرتنيت يعرض أحد القاصرين على ممارسي اجلنس على األطفال، ويُـمكن ابلتايل الضحية من  

األحيان مكانة الضمانة اليت حيظى هبا  بعض احلصول على تعويض نقدي. حيث جيب أن تصري يف 
ى  مستخدمو االتصاالت وخدمات اإلنرتنيت بشأن احرتام محيميتهم اثنوية أمام ضرورات مشروعة أخر 

 على غرار حفظ النظام والوقاية من اجلرائم اجلنائية أو محاية حقوق اآلخرين وحرايهتم. 
يف جمال األمن، ينبغي أن حيظى أي شخص موضوع إجراء بناء على هذه األسباب إبمكانية إخضاع   .296

وهلا أهلية البث يف مجيع املسائل املتعلقة   اإلجراء املقصود إىل املراقبة على يد هيئة مستقلة وحمايدة
يئة الرقابة املذكورة،  ابلوقائع والقانون ذات الصلة ومعاقبة أي تسعف من السلطات عند الضرورة. أمام ه

جيب أن يستفيد الشخص املعين من إجراء حضوري حىت يتمكن من عرض وجهة نظره ودحض حجج  
، ارأتت احملكمة  2010)القرار(،  Dalea c. Franceالسلطات. على هذا النحو، يف قضية داليا ضد فرنسا 

أن التسجيل الطويل األمد ملعطيات املدعي الشخصية يف سجل معلومات شنغن ميكن اعتباره "ضروراي  
يف جمتمع دميوقراطي" ألن املعين استفاد من مراقبة اإلجراء املطعون فيه. ولئن مل حيظ إبمكانية  

هلذا التسجيل، إال أنه كان على علم جبميع املعطيات املتعلقة به املوجودة   االعرتاض على السبب احملدد 
 يف سجل شنغن. 
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اليت ميكن ألي شخص موضوع إجراء مبين على أسباب   ،ال ينبغي أن تكون اهليئة املستقلة واحملايدة  .297
هيئة قضائية ابلضرورة. يف قضية لياندر   ، األمن الوطين طلب إخضاع اإلجراء املتنازع بشأنه إىل املراقبة

خبصوص استخدام سجل الشرطة السري عند   (، 59)الفقرة  Leander c. Suède ،1987ضد السويد 
حبكم وجود ضماانت تشمل على وجه اخلصوص   8توظيف جنار، قضت احملكمة بعدم وجود انتهاك للمادة 

صالحيات مجع  إمكانية قيام الربملان واملؤسسات املستقلة مبراقبة العمليات اليت ختول للسلطات الداخلية 
(، وذلك حىت  65، الفقرة الذكر السالفة القضيةمعلومات عن أشخاص وختزينها، مث بعد ذلك استخدامها )

(. من أجل  67و 62، الفقرتني الذكر السالفة القضيةوإن كان املدعي ال حيظى حبق الطعن أمام احملاكم )
تقييم فعالية إجراء الطعن أمام اهليئة املكلفة، على الصعيد الداخلي، مبراقبة أي تدبري مبين على أسباب  

اإلجراءات اليت تتمتع هبا اهليئة املذكورة يف احلسبان  و األمن الوطين، ينبغي أخذ السلطات والضماانت 
(. هذا وال يستجيب الطعن التسلسلي لدى املسؤول  83-83و 88و 77، الفقرات الذكر السالفة  القضية )

املباشر عن اهليئة املطعون يف أعماهلا ملعايري االستقاللية الضرورية لتأمني محاية كافية ضد التعسف  
، الفقرة  2015، [الغرفة الكربى] Roman Zakharov c. Russie ضد روسيا  )قضية رومان زاخاروف

هذه اإلجراءات ومراقبتها يف ثالث  تتم عملية فحص  أن يف إطار إجراءات املراقبة السرية، ميكن  .298 (. 292
  : عند إصدار األمر ابملراقبة، وخالل القيام بذلك أو بعد هنايتها. خالل املرحلتني األوىل والثانية، مراحل

م املعين ابألمر، إضافة إىل  يفرض كل من طبيعة ومنطق املراقبة السرية ذاهتا ضرورة القيام هبا دون عل
عدم علمه بعملية املراقبة اليت خيضع هلا اإلجراء. ومبا أن املعين ابألمر سيكون حمروما من إمكانية تقدمي  
طعن فعلي مببادرة منه أو املشاركة مباشرة يف إجراء املراقبة احملتمل، يتعني أن توفر اإلجراءات  

اثلة من أجل محاية حقوق هذا الفرد. يف جمال حيتمل أن تكون  املوجودة يف حد ذاهتا ضماانت مناسبة ومم
فيه التعسفات سهلة يف احلاالت الفردية، وميكن أن تؤدي إىل عواقب مسيئة للمجتمع الدميوقراطي برمته،  
حيبذ أن توكل مهمة املراقبة إىل قاضي، ألن املراقبة القضائية توفر ضماانت أكثر عن االستقاللية واحلياد  

 Klass، قضية كالس وآخرين ضد أملانيا 233، الفقرة الذكر السالفة  القضية اءات القانونية الواجبة )واإلجر 
et autres c. Allemagne ،1978 يف املرحلة الثالثة، أي عندما تتوقف املراقبة السرية، تكون مسألة التبليغ الالحق عن هذه اإلجراءات   .299 (. 56و 55، الفقرتني

قضية رومان  ألة فعلية الطعون القضائية وابلتايل وجود ضماانت فعلية ضد التعسف )ذات ارتباط وثيق مبس
. وال  (234، الفقرة 2015، [الغرفة الكربى] Roman Zakharov c. Russieزاخاروف ضد روسيا 

يستطيع الشخصي املعين، مبدئيا، الطعن الحقا أمام العدالة يف شرعية التدابري املتخذة دون علمه إال إذا  
،  59-57، الفقرات Klass et autres c. Allemagne ،1978أخرب هبا )قضية كالس وآخرين ضد أملانيا 

- 135، الفقرات 2006)القرار(،  Weber et Saravia c. Allemagneقضية ويرب وسارافيا ضد أملانيا 
تدابري مراقبة سرية خمول إببالغ احملاكم، على اعتبار   ( أو إذا كان أي شخص يظن أنه كان موضوع137

هذه األخرية ذات اختصاص حىت إذا مل يتم إخبار املعين ابملراقبة ابلتدابري املتخذة )قضية كيندي ضد  
، قضية رومان  168و 167 ني ، الفقرتKennedy c. Royaume-Uni ،2010اململكة املتحدة 

 (234، الفقرة 2015، [الغرفة الكربى] Roman Zakharov c. Russieزاخاروف ضد روسيا  
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(  59-57)الفقرات  Klass et autres c. Allemagne ،1978يف قضية كالس وآخرين ضد أملانيا  .300
- 135)الفقرات  2006)القرار(،  Weber et Saravia c. Allemagneا وقضية ويرب وسارافيا ضد أملاني

تبليغ األفراد   حيث كان يتم على الصعيد الوطين كافية.  املتاحة (، اعتربت احملكمة أن آليات الطعن 137
اتصاالهتم يف أقرب وقت ممكن، ودون اجملازفة هبدف املراقبة. كما تقرتن آليات الطعن   الذين تتم مراقبة 

بضماانت فعلية، على غرار وجود هيئة مستقلة مكلفة ابلبت يف مسألة إخبار الشخص اخلاضع للمراقبة من  
قضائي خمتلفة، على غرار تقدمي   انتصافل عدمه. وانطالقا من هذا التبليغ، حيظى الشخص املعين بسب

دعوى مدنية للحصول على التعويض أو املثول أمام احملكمة الدستورية االحتادية للنظر يف االنتهاك  
، الفقرتني  Klass et autres c. Allemagne ،1978احملتمل للدستور )قضية كالس وآخرين ضد أملانيا 

 (. 24و 57
ضده، اعتربت  املتخذة تدابري ابلتبليغ املعين ابألمر ضرورة ابلنسبة لألنظمة اليت ال تنص على .301

احرتام احلياة اخلاصة قد انتهك بسبب املراقبة  احملكمة أن كون األشخاص الذين يعتربون أن حقهم يف 
قادرون على اللجوء إىل هيئة مستقلة وحمايدة حىت دون إن مل خيربوا مسبقا أبنه يتم اعرتاض   السرية 

)قضية كيندي ضد اململكة املتحدة   8بعدم وجود انتهاك للمادة  ، وقضت حينهااتصاالهتم، ضمانة مهمة 
Kennedy c. Royaume-Uni ،2010 يف املقابل، عندما تكون آليات  169و 167، الفقرتني .)

أدىن من املعلومات   اً املنصوص عليها يف النظام الداخلي متاحة فقط لألشخاص الذي ميتلكون حد االنتصاف 
ال حيظون بطعن فعلي يف تدابري املراقبة السرية،  عن التدبري املعين، اعتربت احملكمة أن املعنيني ابألمر 

الغرفة  ] Roman Zakharov c. Russie)قضية رومان زاخاروف ضد روسيا  8وهو انتهاك للمادة 
 (. 305و 298-293، الفقرات 2015، [الكربى

III.  التفاعل مع مقتضيات االتفاقية األخرى وبروتوكوالهتا 
ة وحرمة املنزل واملراسالت املنصوص عليه  ي . إضافة إىل احلق يف احرتام احلياة اخلاصة والعائل302

من االتفاقية، والذي يضمن بشكل رئيسي محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي يف نظام   8يف املادة 
االتفاقية، ميكن أن تستدعي قضااي متعلقة هبذه احلماية اللجوء إىل مقتضيات أخرى من االتفاقية  

من   ه والتوفيق بني هذا احلق وغري كمة حينها أساسا املوازنة وبروتوكوالهتا اإلضافية. ويتعني على احمل
احلقوق واملصاحل املشروعة. يف قضااي معينة، مسحت مسألة محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي  

 للمحكمة بتحديد نطاق حق آخر أو أكثر من احلقوق اليت تكفلها االتفاقية وبروتوكوالهتا اإلضافية. 
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 9اجلوهرية محاية البياانت واحلقوق   . أ
 

 من االتفاقية   9املادة  

. لكل شــخص احلق يف حرية الفكر والضمري والدين. ويســتلزم هذا احلــق حرية تغيري الديــن أو  1"
املعتقد، وكذلك حريــة إظهار الدين واملعتقد فرداًي أو مجاعياً، ويف العلن أو يف الســر، ابلتعبد والتعليم  

 . واملمارسات وإحياء الشعائر 
الدين أو املعتقدات غري تلك املنصوص عليها يف القانون  . ال جيوز وضع قيود على حرية إظهار 2

الدميقراطــي، لألمــن العــام أو محايــة النظام أو الصحــة   اجملتمع واليت تشــكل تدابري ضرورية يف 
 . "العامة أو محاية حقوق الغري وحرايته  أو األخالق

 

 من االتفاقية  10املادة  

التعبري. ويشــمل هــذا احلق حرية الــرأي وحرية تلقــي أو نقل  . لكل شــخص احلق يف حرية 1 "
املعلومــات أو األفكار مــن دون أن حيصل تدخل من السلطات العامة، ودومنا اعتبار حلدود. ال حتول  

 . هذه املادة دون إخضــاع الدول شــركات البث اإلذاعي أو الســينما أو التلفزة، لنظام الرتاخيص 

خضاع ممارســة هــذه احلرايت وما تشــمله مــن واجبات ومســؤوليات، لبعــض  . جيــوز إ2
املعامالت أو الشــروط أو القيــود أو العقوابت املنصوص عليها يف القانون، واليت تشكل تدابري  

الدميقراطي، لألمن الوطين أو ســالمة األراضي أو السالمة العامة أو محايــة  اجملتمع ضرورية يف 
ظام ومنع اجلرمية، أو حلماية الصحــة أو األخالق، أو حلماية ســمعة الغيــر أو حقوقه، أو ملنع  الن

 . الكشــف عن معلومات ســرية، أو لضمان سلطة القضاء ونزاهته"
 

 من االتفاقية  14املادة  

وحتديــدًا ذاك   جيــب أتمني التمتع ابحلقوق واحلرايت املعتــرف هبا يف هذه االتفاقية دون أي متييــز،"
القائم على اجلنــس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياســية أو األصل الوطين أو  

 . " االجتماعي أو االنتماء إىل أقلية وطنية، أو الثروة أو الوالدة أو أي وضع آخر
 

 1 رقممن الربوتوكول اإلضايف   1املادة  

لكل شخص طبيعي أو اعتباري احلق يف احرتام ممتلكاته. ال جيوز حرمان إنسان من ملكيته إال بسبب  "
 املنفعة العامة ووفقا للشروط املنصوص عليها يف القانون ويف املبادئ العامة للقانون الدويل.  

ا ضرورية لتنظيم  ال ختّل األحكام السابقة ابحلق الذي متتلكه الدول يف إنفاذ القوانني اليت ترى أهن
 . "استخدام املمتلكات وفقا للمصحلة العامة أو لتأمني دفع الضرائب أو غريها من اإلسهامات أو الغ رامات 
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 4من الربوتوكول رقم    2املادة  

. لكل شخص موجود قانونياً على أرضي دولة احلق يف التنقل فيها حبرية واختيار مكان إقامته فيها  1"
 حبرية.  

 رية مغادرة أي بلد مبا فيه بلده. . لكل شخص ح2

. ال جيوز وضع قيود على حرية ممارسة هذه احلقوق غري تلك املنصوص عليها يف القانون واليت  3
تشكل تدابري ضرورية يف اجملتمع الدميوقراطي لألمن الوطين أو السالمة العامة أو احلفاظ على  

 الصحة أو األخالق أو محاية حقوق الغري وحرايته. النظام العام أو منع اجلرائم اجلزائية أو محاية 
، قيود ينص عليها  1. جيوز يف مناطق معينة وضع قيود على هذه احلقوق املعرتف هبا يف الفقرة 4

 القانون وتربرها املصلحة العامة يف اجملتمع الدميوقراطي". 
 

 االتفاقية( من  9محاية املعطيات وحرية الفكر والضمري والدين )املادة   .1

يف بعض القضااي اليت تنطوي كذلك على   9. بتت احملكمة يف وجود أو عدم وجود انتهاك للمادة 303
   جوانب ذات صلة حبماية املعطيات الشخصية. 

(، فحصت  53-37)الفقرات  Sinan Işık c. Turquie ،2010يف قضية سينان إيزيد ضد تركيا  .304
عين  مسألة اإلشارة، اإلجبارية أو االختيارية، لدين املدعي على بطاقة هويته.حسب احملكمة، ي  احملكمة

اضطرار املدعي إىل أن يطلب من السلطات كتابة تغيري دينه بدين آخر يف سجالت احلالة املدنية وعلى  
عليه الكشف دون إرادته   بطاقة اهلوية، على غرار جمرد امتالك بطاقة هوية تضم خانة "دين" فارغة، أن

نتجت احملكمة وجود انتهاك للمادة  متعلقة أبحد اجلوانب العميقة من دينه أو معتقداته. وقد است  عن معلومات
بعد أن ذكرت أبن حرية إظهار الدين أو املعتقد تشمل جانب سلبيا، أال وهو احلق يف عدم إظهار الدين   9

أو التصرف بطريقة متكن من استنتاج امتالك الفرد املعين لقناعات مماثلة من عدمه. ولئن كان ابإلمكان  
ارغة، إال أن هذا األمر يف حد ذاته ينطوي على دالالت خاصة، ألنه  اإلبقاء على اخلانة املخصصة للدين ف

ابلتمييز بني أصحاب بطاقات اهلوية اليت تتضمن معلومة مماثلة وأولئك الذين اختاروا عدم   يسمح ال حمالة 
 (. 51الفقرة ، الذكر السالفة  القضية التصريح هبا )

(، شكل إجبار  41)الفقرة  Alexandridis c. Grèce ،2008أليكساندريديس ضد اليوانن  . يف قضية 305
يف أداء اليمني الديين،   حمامي على اإلفصاح، عند أداء اليمني، أنه ليس مسيحيا أوثودكسيا وأنه ال يرغب

. حيث ال جيوز لسلطات الدولة  9حىت يتمكن من أداء القسم الرمسي، انتهاكا حلقه املكفول مبوجب املادة 
والبحث يف املعتقدات الدينية أو إجبار شخص على إظهار معتقدانه   التدخل يف جمال حرية الضمري

الت اليت يكون فيها الشخص جمربا على  خبصوص األلوهية. ويسري هذا األمر بشكل أكرب على احلا
،  الذكر السالفة القضيةالتصرف هبذه الطريقة من أجل ممارسة وظائف معينة، والسيما مبناسبة أداء اليمني )

 
 رقم البروتوكول من 1 والفصل 14 بالمادة المتعلق والدليل 10 بالمادة المتعلق الدليلو 9 بالمادة المتعلق الدليلغي قراءة هذا الفصل على ضوء بنت 9

 .1 رقم البروتوكول من 1 بالمادة المتعلق الدليلو 12
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)الفقرة   Dimitras et autres c. Grèce ،2010(. يف قضية دمييرتاس وآخرين ضد اليوانن 38الفقرة 
(، شكل إرغام املدعني على اإلفصاح عن معتقداهتم الدينية من أجل عدم أداء اليمني الديين بصفتهم  88

من االتفاقية. واعتربت احملكمة أن مقتضيات مدونة اإلجراءات   9ئية انتهاكا للمادة شهود يف قضية جنا
اجلنائية، اليت تستلزم من أجل فحص هوية شاهد، وقبل االستماع إليه، إفصاحه عن دينه ضمن أمور أخرى،  

 (. 88، الفقرة الذكر السالفة القضيةال تتوافق على النحو الالزم مع حقه يف حرية الدين )
(، أقرت احملكمة أهنا  129)الفقرة  Mockutė c. Lituanie ،2018موكويت ضد ليتوانيا  . يف قضية306

سي مناقشة قضااي خمتلفة، مبا يف  فنلعالج النفسي تتطلب من الطبيب ال حاجيات امستعدة لقبول فرضية أن 
ذلك الدين، مع املريض. ولكن ال جيب أن أتخذ هذه النقاشات شكل تطفل من الطبيب النفسي على معتقدات  

من أجل "تصحيحها" عندما ال يوجد خطر واضح وداهم أبن تتجسد معتقدات مماثلة يف أعمال   املرضى
ة على املريض أو على اآلخرين. وال جيوز للدولة أن تفرض معتقدات معينة على شخص أو اختاذ  خطري 

تدابري قسرية من أجل إجباره على تغيري معتقداته، كما ال جيوز أن يكون اهلامش التقديري املرتوك للدول  
 حسب طبيعة املعتقدات الدينية.  واسعا أو ضيقا 

  10من االتفاقية( 10ادة  محاية املعطيات وحرية التعبري )امل  .2

اليت كانت فيها احملكمة مدعوة إىل املوازنة والتوفيق بني احلق يف محاية   . بشكل عام يف القضااي307
،  10واحلق يف حرية التعبري املكفول مبوجب املادة  8املعطيات الشخصية كما هو مكرس مبوجب املادة 

ية  أو من زاو  8أقرت احملكمة أن مآل القضااي ال يتغري، مبدئيا، حسب ما إذا عرضت عليها من زاوية املادة 
قضية ستاكوانن ماركينابوسري  . حسب احملكمة، تتطلب هذه احلقوق نفس القدر من االحرتام ) 10املادة 

الغرفة  ]، Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlandeأوي وسااتميداي أوي ضد فلندا 
 Alpha، قضية ألفا دوريفوريكي ميليوراسي أنونيمي إاتيرا ضد اليوانن 163، الفقرة 2017، [الكربى

Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia c. Grèce ،2018 46، الفقرة .) 

شكل قيام السلطات برفض منح منظمات غري حكومية حق الوصول إىل بعض املعلومات املتضمنة   .308
 يف القضااي التالية:   10ملعطيات ذات طابع شخصي حتتفظ هبا الدولة انتهاكا للمادة 

 Centre pour la démocratie et l’état مركز الدميوقراطية وسيادة القانون ضد أوكرانيا  ▪
de droit c. Ukraine ،2020  خبصوص رفض اللجنة االنتخابية  ، (121و  120)الفقرتني

املركزية إطالع منظمة غري حكومية عل نسخة من السري الذاتية لزعماء األحزاب السياسية  
ملطلوبة ذات طابع سري وال جتوز  املتنافسة خالل االنتخاابت التشريعية، بدعوى أن املعلومات ا

 ؛ إاتحتها كاملة إال موافقة املعنيني ابألمر 
الغرفة  ] Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie ماغيار هلكسينكي بيزوتساغ ضد اجملر  ▪

خبصوص رفض السلطات إطالع منظمة غري  (، 200و 197-195)الفقرات  2016، [الكربى
 ؛ حكومية تقوم إبجناز حبث حول أمساء وعدد احملامني الذين تعينهم احملكمة

 
  (.65-62، 60-58، 47-26من االتفاقية )يرجى االطالع كذلك على الصفحات  10 بالمادة المتعلق الدليلى ضوء صل علقراءة هذا الفغي بنت 10
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 Youth Initiative for Human Rights مبادرة الشباب من أجل حقوق اإلنسان ضد صربيا ▪
c. Serbie ،2013 ( خبصوص رفض مصلحة االستعالمات مد منظمة غري  26-24الفقرات ،)

 حكومية مبعلومات رغم صدور أوامر يف هذا الصدد. 

. فيما خيص كشف معطيات شخصية يف الصحافة املكتوبة أو غريها من وسائل اإلعالم السمعية  309
 يف عدة قضااي، نذكر من بينها:   10للمادة البصرية، قضت احملكمة بوجود انتهاك 

(، حيث متت إدانة  117-92)الفقرات  N. Š. c. Croatie ،2020 قضية ن. س. ضد كرواتيا  ▪
عت  املدعية ألهنا قامت بكشف معلومات يفرتض أهنا سرية يف برانمج تلفزيوين، علما أهنا اطل

على املعلومات املذكورة خالل إجراء إداري متعلق حبضانة طفل. بسبب هشاشة األطفال، تكون  
(. مع ذلك،  99، الفقرة الذكر السالفة القضية محاية املعطيات الشخصية اخلاصة هبم أمرا أساسيا )

إذا كانت مقاربة احملاكم الوطنية ذات طابع شكلي   10مقتضيات املادة  ال يتماشي هذا األمر مع 
مبالغ فيه وال أتخذ يف احلسبان سياق كشف املعطيات، والسيما هل كانت املعلومات املكشوفة  

 ؛ (116و 115الفقرتني  ، الذكر السالفة القضية متاحة للعموم من قبل أو ال )
(،  100-68)الفقرات  Gîrleanu c. Roumanie ،2018قضية جريليانو ضد رومانيا  ▪

  حتقيق خبصوص اإلدانة بغرامة إدارية عقااًب على كشف معلومات عسكرية سرية يف إطار 
 ؛ صحفي

 Couderc et Hachetteقضية كوديرك وهاشيت فيليباتشي وشركاؤهم ضد فرنسا  ▪
Filipacchi Associés c. France [الغرفة الكربى ] ،(، خبصوص  153-94)الفقرات  2015

إدانة مديرة نشر جملة أسبوعية والشركة الناشرة بسبب نشر مقال وصور تظهر وجود طفل ابن  
 ؛ ألحد امللوكمتكثم عنه 

،  [ الغرفة الكربى] Axel Springer AG c. Allemagneقضية أكسيل سبينغر أ.ج. ضد أملانيا  ▪
 ؛ (، خبصوص حظر تغطية عملية اعتقال ممثل مشهور وإدانته111-75)الفقرات  2012

  32-30)الفقرات  Dupuis et autres c. France ،2007قضية دوبوي وآخرين ضد فرنسا  ▪
(، خبصوص إدانة صحفيني بسبب استخدامهم وإعادة نشرهم يف كتاب لعناصر ملف  49-39و

 حتقيق جنائي جاري، مبا يف ذلك املعطيات ذات الطابع الشخصي للمتهم. 

يف عدة قضااي، نذكر من   10. على العكس من ذلك، خصلت احملكمة إىل عدم وجود انتهاك للمادة 310
 : بينها 

 Satakunnanقضية سااتكوانن ماركينابورسي أوي وسااتميداي أوي ضد فنلندا  ▪
Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [الغرفة الكربى] ،الفقرات   2017(

جبائية ذات طابع شخصي على نطاق  (، خبصوص قرار قضائي مينع نشر معطيات 139-199
 ؛ واسع

(،  82-44)الفقرات  2016، [ الغرفة الكربى] Bédat c. Suisseقضية بيدات ضد سويسرا  ▪
   ؛خبصوص إدانة صحفي بسبب نشر معلومات تغطيها سرية التحقيق 
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(، خبصوص  90-85)الفقرات  Gafiuc c. Roumanie* ،2020 *قضية غافيوك ضد رومانيا ▪
د من  سحب الرتخيص املمنوح ألحد الصحفيني للبحث يف أرشيفات األمن بعد أن قام يف العدي

ى صلة  امة حول عدة رايضيني ابرزين، وذلك دون تقدير مدمقاالته بكشف معطيات شخصية ه
 ؛ الشيوعية احلقبة هذا األمر هبدف البحث املعلن عنه، أي الرايضة خالل 

- 77)الفقرات  Giesbert et autres c. France ،2017قضية جييسبريت وآخرين ضد فرنسا  ▪
راء جنائي قبل تالوهتا يف جلسة  (، خبصوص إدانة جريدة ألهنا قامت بنشر حماضر إج103
 ؛ علنية

 Verlagsgruppe Droemer Knaurقضية شركة فريالغسغروب درومري كناور ضد أملانيا  ▪
GmbH & Co. KG c. Allemagne ،2017  (، خبصوص احلكم  62-36)الفقرات

دار نشر القيام ابألحباث الدقيقة وانتهاكها بشكل خطري حلقوق   ابلتعويض الناجم عن تقصري 
 ؛ الشخصية املعنية 

 Kurier Zeitungsverlagقضية شركة كورير زيتونغسفريالغ أوند دروكريي ضد النمسا  ▪
und Druckerei GmbH c. Autriche ،2012  (، خبصوص وجوب  56-47)الفقرات

 هذه  تعويض طفل ضحية اعتداءات جنسية مت كشف هويته يف مقال صحفي. حبكم هشاشة ضحااي
 ؛ من محاية خاصة هلويتهم  اجلرائم، ينبغي أن يستفيدوا 

،  MGN Limited c. Royaume-Uniشركة م.غ.ن احملدودة ضد اململكة املتحدة  قضية  ▪
(، حيث اقتنعت احملكمة ضمن أمور أخرى أن الكشف للصحافة عن بعض  152)الفقرة  2011

أمر مؤذ ومن شأنه اإلضرار   عناصر العالج الذي يتلقاه أحد املشاهري لإلقالع عن اإلدمان 
 ؛ ابلعالج 

(،  57-22)الفقرات  Editions Plon c. France ،2004قضية منشورات بلون ضد فرنسا  ▪
الطيب حول زعيم دولة   طاع املؤقت لتوزيع كتاب يتضمن معطيات يغطيها السرخبصوص االنق

 متويف. 

املكتوبة أو عرب غريها من وسائل اإلعالم السمعية   . فيما يتعلق بنشر صور شخصية يف الصحافة 311
يف عدة قضااي   10البصرية، أو األمر مبنع معطيات شخصية مماثلة، استنتجت احملكمة وجود انتهاك للمادة 

  oPortugal (n lho c.Pinto Coe ،2016 (2( 2من بينها: قضية بينتو كويلهو ضد الربتغال )رقم 
(، بشأن إدانة صحفية ألهنا قامت بنشر تسجيل إلحدى اجللسات دون ترخيص، قضية  56-31)الفقرات 

(، بشأن  68-63)الفقرات  Haldimann et autres c. Suisse ،2015هالدميان وآخرين ضد سويسرا 
هنم قاموا بتسجيل ونشر حوار مع وسيط أتمينات بكامريا خفية، وذلك هبدف خدمة  إدانة أربعة صحفيني أل

 Krone Verlag GmbH & Co. KGقضية شركة كرون فريالغ ضد النمسا  ؛ املصلحة العامة 
c. Autriche ،2002  قضية شركة نيوز   ؛ر رجل سياسة معني(، بشأن حظر نشر صو 39-21)الفقرات

(،  60-37)الفقرات  News Verlags GmbH & Co.KG c. Autriche ،2000فريالغس ضد النمسا 
 بشأن منع جريدة من نشر صور متهم يف إطار إجراء جنائي ضده. 

يف القضااي التالية:   10ع ذلك، مل ينطو نشر صور مماثلة أو األمر بعدم نشرها على انتهاك للمادة م .312
 Société de Conception de Presse et d’Éditionقضية شركة تصميم الصحافة والنشر ضد فرنسا 
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c. France ،2016  (، خبصوص أمر قضائي جمللة حبجب صورة شخص حمتجز  54-32)الفقرات
 Axel Springer SE et RTLقضية أكسيل سبينغر وقناة إر. يت. إيل. ضد أملانيا  ؛وتعرض للتعذيب 

Television GmbH c. Allemagne ،2017  وص قرار منع نشر صور من  (، خبص 59-43)الفقرات
)الفقرات   2009قضية إيغالند وهانسيد ضد النرويج،  ؛اح ابلتعرف على شخص مدان جبرمية قتل مسشأهنا ال

خص كان على  (، خبصوص إدانة رؤساء حترير جمموعة من اجلرائد ألهنم قاموا بنشر صور ش56-65
  65و 17وشك اإليداع يف السجن لقضاء عقوبة طويلة حكم عليه هبا. يرجى االطالع أيضا على الفقرتني 

 . 2019)القرار(  Croatie ina c.čVuأعاله خبصوص قضية فوسينا ضد كرواتيا  

 Alpha Doryforikiيف قضية شركة ألفا دوريفوريكي تيليوراسي اجملهولة ضد اليوانن  .313
Tileorasi Anonymi Etairia c. Grèce ،2018  (، شكل نشر مقاطع فيديو  78-77و 69-59)الفقرا

يف بعض اجلوانب وعدم   10لشخصية عامة انتهاكا للمادة  راقبة سرية ملتقطة بكامريات خفية أثناء عملية م
   انتهاك للمادة ذاهتا يف جوانب أخرى، حسب مكان إجراء التسجيل، هل هو عام أو خاص. 

فيما يتعلق بقيام أفراد بنشر صور أشخاص على األنرتنيت مت التقاطها بشكل سري، دون موافقة  . 314
،  Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjanاملعنيني ابألمر، يف قضية خدجية إمساعيلوفا ضد أذربيجان 

أدانت احملكمة الدولة املشتكى هبا لتقصريها يف محاية املدعية، وهي   (، 166-158)الفقرات  2019
لإلشارة صحفية، قام جمهولون بتصويرها بكامريات خفية مثبتة يف شقتها. وقد تفاقم الوضع بسبب الكشف  
غري املربر من قبل السلطات، يف بيان صحفي يرمي إىل إطالع الرأي العام عن مستجدات حتقيق جنائي،  

طيات الشخصية للمعنية ابألمر، على غرار امسها وعنوان أقارهبا وزمالئها يف العمل، يف تناقض  عن املع
 (. 165، الفقرة الذكر السالفة القضيةصارخ مع روح بيئة محائية للصحافة )

ة حبماية حرية تعبري أحد املبلغني ونشر معطيات سرية مرتبطة أبمن الدولة، قضت  متعلق  . يف قضية315
بسبب اإلدانة اجلنائية للمدعي ألنه نشر على املأل اخلروقات املسجلة يف   10احملكمة بوجود انتهاك للمادة 

واليت وقف عليها يف إطار   عملية مجع معطيات ذات طابع شخصي من طرف مصاحل االستخبارات 
،  Bucur et Toma c. Romanie ،2013صاصاته املهنية )قضية بوكور وطوما ضد رومانيا اخت

 (. 120-95الفقرات 
بتت احملكمة يف مسألة محاية املعطيات الشخصية اخلاصة بصحفيني أو املعطيات اليت يف حوزة   .316

 صحفيني واليت من شأهنا كشف هوية مصادرهم يف عدة قضااي من بينها: 

(، اليت اعتربت فيها  43-37)الفقرات  Jecker c. Suisse ،2020قضية جيكر ضد سويسرا  ▪
درها من أجل مساعدة السلطات اجلنائية على حتديد  ااحملكمة أن إجبار صحفية على كشف مص

، نظرا لغياب موازنة ملموسة بني خمتلف  10اتجر خمدرات أمر متعارض مع مقتضيات املادة 
 ؛ املصاحل املتنازعة

 Telegraaf Mediaكي ميداي وآخرين ضد هولندا قضية شركة تيليغراف ميداي نيديرالند النديليج ▪
Nederland Landelijke Media B.V. et autres c. Pays-Bas ،2012  (،  102)الفقرة

انهيك  اليت شكلت فيها عملية مراقبة صحفيني مرخص هبا دون مراقبة قبلية من قبل هيئة مستقلة، 
جمتمعتني.   10و 8عن األمر بكشف واثئق من شأهنا حتديد مصادر أخبارهم، انتهاكا للمادتني 
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تعترب املراقبة الالحقة أمرا غري كاف ألنه يستحيل استعادة سرية املصادر الصحفية بعد   حيث
 ؛ (101و 100كشفها )القضية السالفة الذكر، الفقرتني 

 Financial Times Ltd etوآخرين ضد اململكة املتحدة قضية شركة فاينشال اتميز احملدودة  ▪
autres c. Royaume-Uni ،2009  (، اليت أوضحت فيها احملكمة أن سلوك  63)الفقرة

أن يكون  املصدر ال ميكن أن يشكل عامال حامسا عند البت يف إصدار أمر الكشف وأنه ال يعدو 
عنصرا ضمن عناصر أخرى ينبغي أخذها يف احلسبان عند إجراء املوازنة املطلوبة، وإن كان  

 ؛ عنصرا مهما بطبيعة احلال
  2006)القرار(،  Weber et Saravia c. Allemagneقضية ويرب وسارافيا ضد أملانيا  ▪

(، اليت رفضت فيها احملكمة شكاية بوجود انتهاك حلرية التعبري بسبب  153-143)الفقرات 
مقتضيات قانونية تسمح مبراقبة االتصاالت ألغراض اسرتاتيجية، مما مينع الصحفيني من ضمان  

 ؛ بقاء املعلومات اليت حيصلون عليها يف إطار أنشطتهم سرية

- 94)الفقرات  Ernst et autres c. Belgique ،2003قضية إرنيست وآخرين ضد بلجيكا  ▪
ام هبا يف مقرات عمل  (، واليت شكلت فيها عمليات التفتيش واحلجز املكثفة اليت مت القي105

)يرجى االطالع أيضا  . 10لإلشارة صحفيون، بغية حتديد مصادرهم، انتهاكا للمادة  املدعني، وهم
،  Roemen et Schmit c. Luxembourgعلى قضية روميني ومشيت ضد اللوكسمبورغ 

قضية   ؛ ، خبصوص عمليات التفتيش ضد صحفي من أجل حتديد مصادره60-47، الفقرات 2003
، خبصوص عمليات التفتيش  68-56، الفقرات Tillack c. Belgique ،2007 تيالك ضد بلجيكا 

واحلجز اليت مت القيام هبا يف منزل ومكتب صحفي متهم إبرشاء موظف أورويب من أجل  
أجل   وروبية، مناحلصول على معلومات سرية متعلقة ابلتحقيقات اجلارية داخل املؤسسات األ

 Sanomaقضية سانوما ويتفيفرس ب. ف. ضد هولندا  ؛كشف مصدر هذه التسريبات
Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [الغرفة الكربى] ،املتعلقة بقيام  100-64، الفقرات 2010 ،

قضية انغال ضد التفيا   ؛ مصادر صحفيةالشرطة حبجز واثئق من شأهنا أن تدل على هوية 
Nagla c. Lettonie ،2013 خبصوص األحباث املستعجلة يف منزل  102-78، الفقرات ،

قضية سريفولو   ؛ صحفية، مبا يف ذلك حجز أجهزة ختزين بياانت متضمنة ملصادر األخبار 
 Sérvulo & Associados - Sociedadeة حماماة وآخرين ضد الربتغال شرك – وشركاؤه 

de Advogados, RL, et autres c. Portugal ،2015 خبصوص   120-101، الفقرات
قضية غورموس وآخرين   ؛حجز كمية كبرية من الواثئق والرسائل اإللكرتونية يف مكتب حماماة 

، خبصوص محاية مصادر صحفية ممثلة يف موظفني قاموا  77-32، الفقرات 2016ضد تركيا، 
ابالحتجاج والتبليغ عن سلوكات أو ممارسات مرفوضة يف نظرهم يف أماكن العمل يف سياق  

 االتفاقية( من  14محاية املعطيات وحظر التمييز )املادة   .3 . (سرية الشؤون العسكرية 

  Sheffield et Horsham c. Royaume-Uniشيفيلد وهورشام ضد اململكة املتحدة  . يف قضية317
(، املتعلقة مبعرفة هل يقع على كاهل الدولة املدعى  77-76و 61-51)الفقرات  1998، [الغرف الكربى]

عليها واجب االعرتاف على الصعيد القانوين ابهلوية اجلنسية للجديدة للمدعيتني، ومها متحولتني جنسيتني  
،  8لمادة خضعتا لعملية لالنتقال من جنس الذكور إىل جنس اإلانث، قضت احملكمة بعدم وجود انتهاك ل
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. حسب احملكمة، ال حتدث األوضاع اليت ميكن للمدعيتني فيها اإلدالء  14منفردة وجمتمعة مع املادة 
مبعطياهتما الشخصية بكثرة ميكن معها اعتبار أهنا تشكل انتهاك غري متناسب مع احلق يف احرتام حياهتما  

اولت إىل حد ما تقليل خماطر طرح  اخلاصة. كما أخذت احملكمة يف احلسبان أن الدولة املدعى عليها ح
أسئلة حمرجة على املتحولتني جنسيا خبصوص جنسهما، وذلك عرب السماح هلما ابحلصول على رخص  
سياقة وجوازات سفر وغريها من الواثئق الرمسية إبمسهما اجلديدين وجنسهما اجلديد، وأن استخدام شواهد  

، قضية كوسي ضد  59، الفقرة الذكر السالفة  القضيةا )امليالد كوسيلة إلثبات اهلوية أمر غري مشجع رمسي
 (. 42-36، الفقرات Cossey c. Royaume-Uni ،1990اململكة املتحدة 

ية من  ص . يف بعض القضااي اليت فحصت فيها احملكمة مسائل وثيقة االرتباط حبماية املعطيات الشخ318
)قضية   14من منظور املادة ، ارأتت احملكمة أهنا ال تنطوي على أي عناصر 9أو  8ادتني منظور امل

، خبصوص اإلشارة اإلجبارية أو  57، الفقرة Sinan Işık c. Turquie ،2010سينان إيسيك ضد تركيا 
 Avilkina et autresقضية أفيلكينا وآخرين ضد روسيا  ؛االختيارية إىل دين املدعي يف بطاقة تعريفه 

c. Russie  ،2013 بشأن كشف امللفات الطبية اخلاصة أبشخاص متنمني إىل طائفة شهود  61، الفقرة ،
 Christineقضية كريستني غودويني ضد اململكة املتحدة  ؛ يهوه رفضوا اخلضوع عمليات حقن الدم 

Goodwin c. Royaume-Uni [الغرفة الكربى ] ،قضية إ. ضد   ؛108و 93-92، الفقرات 2002
بشأن االعرتاف   88و 73-72الفقرات ، 2006، [الغرفة الكربى ] I. c. Royaume-Uniاململكة املتحدة 

 القانوين ابلتحول اجلنسي(. 

 ( 1من الربوتوكول رقم   1محاية املعطيت واحلق يف احرتام امللكية )املادة    .4

بتت احملكمة يف مسألة محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي واحلق يف احرتام امللكية خالل   .319
 حلجز. عمليات التفتيش وا

(، اعتربت  59-53)الفقرات  Smirnov c. Russie ،2007 قضية مسرينوف ضد روسيا يف  .320
ومستلزمات  احملكمة أن السلطات الوطنية مل تضمن "التوازن املطلوب" بني ضرورات املصلحة العامة 

من الربوتوكول اإلضايف   1محاية حق املدعي يف احرتام ممتلكاته، وقضت بوجود انتهاك ملقتضيات املادة 
جمموعة من أغراضه مبا يف ذلك   بسبب القيام بتفتيش منزل املدعي، وهو لإلشارة حمامي، وحجز 1رقم 

ية. لئن كان االحتفاظ ابألدلة املادية  الوحدة املركزية حلاسوبه الذي يضم أقراص صلبة فيها معطياته الشخص
ليس موضوع وال أداة وال  دالة، فإن احلاسوب يف حد ذاته أمرا ضروراي من أجل مصلحة اإلدارة اجليدة للع

منتوج جرمية جنائية. ومبا أن احملقق قام بفحص املعلومات املسجلة يف القرص الصلب واليت من شأهنا  
حقيق، وقام بطبعها وتضمينها يف امللف، فإنه ال يوجد أي مربر الستمرار  أن تكون مفيدة وحامسة ابلنسبة للت 

االحتفاظ ابلوحدة املركزية واليت كانت عالوة على ذلك وسيلة عمل املدعي وكان يستخدمها لالحتفاظ  
 مبعطيات زابئنه. 

  145)الفقرتني  Kruglov et autres c. Russie ،2020 . يف قضية كروغلوف وآخرين ضد روسيا321
شكل قيام الشرطة بعمليات تفتيش منازل ومكاتب املدعني، وهم لإلشارة حمامون، أو زبنائهم،   (،146و

السر املهين، واليت  اثئق يشملها ات شخصية وو انهيك عن احلواسيب واألقراص الصلبة املتضمنة ملعلوم
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من الربوتوكول اإلضايف   1مل تكن يف حد ذاهتا موضوع أو وسيلة ومنتوج جرمية جنائية، انتهاكا للمادة 
 . 1رقم 

، اعتربت احملكمة  (51-43)الفقرات  Pendov c. Bulgarie ،2020 . يف قضية بيندوف ضد بلغاراي322
،   أن االحتفاظ لفرتة طويلة غري مربرة ابخلادم املعلومايت للمدعي يف إطار إجراء جنائي ضد طرف اثلث

حتفاظ ابخلادم ملدة سبعة أشهر ونصف  ارأتت أن اال . وقد1من الربوتوكول اإلضايف رقم  1انتهاك للمادة 
تدبري غري متناسب حبكم عدم فحصه أبدا ألغراض التحقيق اجلنائي، الذي كان يستهدف طرفا اثلثا، انهيك  
عن استطاعة السلطات نسخ املعلومات الضرورية وأمهية اخلادم ابلنسبة للنشاط املهين للمدعي وبناء  

 (. 51، الفقرة  الذكر السالفة القضيةيدي جزئيا )النيابة العامة مكتوفة األ 
 ( 4من الربوتوكول اإلضايف رقم   2محاية املعطيات وحرية التنقل )املادة    .5

أشخاص مقيدة بسبب ختزين السلطات  . بتت احملكمة يف بعض القضااي اليت كانت فيها حرية تنقل 323
. على هذا النحو، يف قضية داليا ضد  8ملعطياهتم الشخصية. وقد عاجلت هذه القضااي من منظور املادة 

، أدى ختزين الشرطة، يف سجل نظام معلومات شنغن،  2010)القرار(،  Dalea c. France فرنسا
ملعطيات طعن يف صحتها املعين ابألمر، إىل حرمان املدعي من التنقل حبرية يف فضاء شنغن. ووجد  
املدعي نفسه عاجزا عن الوصول إىل معطياته الشخصية املوجود يف السجل املذكور وتصويبها. وذكرت  

يف حد ذاهتا ال تضمن حق الدخول إىل دولة واإلقامة فيها إذا مل يكن املعين ابألمر   8ادة احملكمة أبن امل
من رعاايها. وقد كان التدخل يف احلياة اخلاصة للمدعي الناجم عن تسجيله من قبل السلطات الفرنسية يف  

األمن الوطين،   سجل شنغن منصوصا عليه يف القانون، وكان يرمي إىل حتقيق هدف مشروع أال وهو محاية 
وكان متناسبا مع اهلدف املنشود وضروراي يف جمتمع دميوقراطي. علما أن املدعي مل يستند على املادة  

 . 4من الربوتوكول اإلضايف رقم  2

(، مت تسجيل  71-64)الفقرات  Shimovolos c. Russie ،2011شيموفولوس ضد روسيا  . يف قضية324
معلومات حول تنقالت املدعي ابلقطار والطائرة يف "قاعدة بياانت عمليات املراقبة" بسبب انتمائه إىل  

اص الواردة أمساؤهم يف هذه القاعدة بشراء تذكرة  منظمة للدفاع عن حقوق اإلنسان. وكلما يقوم أحد األشخ
كان يتم إخبار قسم الداخلية املكلف تلقائيا. هكذا، عندما كان املدعي يهم ابمتطاء القطار   القطار أو الطائرة،

يف اجتاه سامارا مبناسبة قمة االحتاد األورويب وروسيا ومظاهرة احتجاجية منظمة يف املدينة نفسه، قام  
شرطة مبراقبة واثئق هويته وسألوه عن سبب رحلته. واعتربت احملكمة أن مجع وختزين   ثالثة رجال

معطيات حول تنقالت املدعي مبوجب قرار وزاري مل يتم نشره وال إاتحته للجمهور العريض أبي وسيلة  
تربت  . عالوة على ذلك، اع8مبثابة انتهاك حلياته اخلاصة بشكل ال يتماشى مع احلق املكفول يف املادة 

  4من الربوتوكول اإلضايف رقم  2احملكمة أن القضية ال تنطوي على أي مسألة أخرى من منظور املادة 
 (. 73، الفقرة  الذكر السالفة القضية)

(،  109-89)الفقرات  Beghal c. Royaume-Uni ،2019 املتحدة. يف قضية بيغهال ضد اململكة 325
اليت تطرح مسألة أمهية مراقبة تنقالت إرهابيني على الصعيد الدويل، اعتربت احملكمة، قبل أن تقر بوجود  

مكافحة اإلرهاب ملوظفي مصاحل الشرطة واهلجرة،   ، أن السلطة املخولة مبوجب تشريع8انتهاك للمادة 
يف املوانئ  وكذا موظفي اجلمارك املعينني هلذا الغرض، للقيام بتوقيف واستنطاق وتفتيش املسافرين 
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ار الدولية، غري حمددة ابلقدر الكايف وال حتيط هبا ضماانت قانونية مناسبة ضد  واملطارات وحمطات القط
 يتم التنصيص على ضرورة أي ترخيص مسبق، انهيك عن إمكانية  التعسف. على وجه اخلصوص، مل

 القيام بعمليات التوقيف واالستنطاق حىت دون وجود شكوك ابملشاركة يف أنشطة إرهابية. 

 محاية املعطيات واحلقوق اإلجرائية  . ب
 

 من االتفاقية   6املادة  
ة مستقلة ونزيهة قضيته، بشــكل عــادل وعلين وضمن مهلــة  مكمساع حملكل شخص احلق يف . 1"

معقولة، للفصــل يف حقوقه والتزاماته، ومســوغات التهمة اجلزائية املوجهة إليه. وعلى احلكم أن  
يصــدر علنيــاً، لكن مع جــواز منــع الصحافة واجلمهــور من حضور جلســات الدعوى، كليًا أو  

الدميقراطي، عندمــا تتطلب   اجملتمعالق أو النظام العام أو األمــن الوطين يف جزئياً، ملصحلــة األخ
ذلك مصاحل القاصرين يف الســن أو محاية احلياة اخلاصة لألطراف يف الدعوى، أو فقــط ابلقدر  
الضروري احملــدد من احملكمة، إذا مــا كان من احملتمل أنّ  ختل علنية اجللسات، يف ظروف  

 . كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئاً حىت تثبيت ذنبه قانونياً .  2 لحة العدالة خاصة، مبص

 : لكل شخص احلق حتديداً يف. 3

 ؛ أ( أن يعلم ضمن املهلة األقصر وبلغة يفهمها وبصورة مفصلة، بطبيعة التهمة الوجهة إليه وبسببها

 ؛  ن الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعه ب( أن مينح ما يكفيه م

يدافع عن نفسه أو أن حيظى مبساعدة من خيتاره للدفاع عنه، ويف حال مل تكن لديه اإلمكانيات  ج( أن 
 لدفع أجر املدافع، أن يدافــع عنــه حمامي دفــاع جمانــي، عندمــا تقتضي ذلك مصلحة العدالة؛ 

هود الدفاع  د( أن يســتجوب شــهود اإلثبات أو أن يطلب استجواهبم، أو أن حيصل على اســتدعاء شــ
 وعلى اســتجواهبم وفقاً لنفس شروط شهود اإلثبات؛  

 . " ه( أن حيظى مبســاعدة مرتجم شفهي جماانً، إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف اجللسة
 

 من االتفاقية  13املادة  

احلصول على انتصاف  لكل شخص انتهكت حقوقه وحرايته املعرتف هبا يف هذه االتفاقية، احلق يف "
فعال أمام هيئة نقض قضائية، حىت ويف حال ارتكاب االنتهاك من أشخاص عاملني يف إطار ممارسة  

 . "وظائفهم الرمسية 
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  11من االتفاقية( 6احلق يف حماكمة عادلة )املادة    .1

لكل شخص كانت معطياته ذات الطابع الشخصي موضوع معاجلة أوتوماتيكية يف إطار إجراء   .326
، بصرف النظر عن دوره فيها، أي سواء كان  6قضائي احلق يف الضماانت املنصوص عليها يف املادة 

   مدعيا أو مدعيا عليه أو شاهدا أو متهما أو جمرد طرف اثلث. 

 االتفاقية(  من  1البند    6ضماانت عامة )املادة   . أ

، يف ضرورة محاية املعطيات ذات الطابع  1البند  6، بتت احملكمة من منظور املادة . يف عدة قضااي327
الشخصي اخلاصة ابلطرفني أو بطرف اثلث خالل فحص خمتلف الضماانت العامة للتأكد من عدالة  

اخلصوص تكافؤ وسائل الدفاع واحرتام مبدأ احملاكمة  اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك على وجه 
عناصر اإلثبات والطابع املعقول ملدة اإلجراء وضرورة   احلضورية وعلنية النقاشات والنطق ابحلكم وإدارة

 تعليل قرارات العدالة. 
i.    تكافؤ وسائل الدفاع واحرتام مبدأ احملاكمة احلضورية يف اإلجراءات اليت تنطوي على معطيات

 أو سرية  حساسة
(، املتعلقة  42-35)الفقرات  2012)القرار(،  Eternit c. Franceيف قضية إترنيت ضد فرنسا  .328

إبجراء بدأه رب عمل لالعرتاض على قرار صندوق التأمني على األمراض القاضي ابالعرتاف ابلطابع  
املهين للمرض الذي أصاب أحد موظفيه، حيث مل خيرب رب العمل ابملالحظات الطبية للطبيب التابع  

. حيث ميكن تفسري عدم إخبار رب العمل  1البند  6للمادة  مل تستنتج احملكمة وجود انتهاك للصندوق،
طبية، وهو أمر ينبغي على احملاكم أخذه يف   بضرورة محاية سرية املعطيات ال ابملعلومات الطبية لألجري 

احلسبان ابلتساوي مع حق الشركة املدعية يف إجراء حيرتم مبدأ احملاكمة احلضورية، بطريقة حتول دون  
احلقوق يف جوهره. ويصري هذا التوازن قائما مبجرد أن يستطيع رب العمل أن يطلب   انتهاك أي من هذه

من القاضي تعيني طبيب حملف مستقل، تسلم إليه الواثئق املشكلة مللف األجري الطيب والذي سيهدف  
،  الذكر السالفة القضيةتقريره، الذي سيحرر مع احرتام السر الطيب، إىل إرشاد احملكمة وطريف القضية )

(. هذا وال يتعارض رفض إجراء اخلربة كلما طلبه رب العمل والسماح هبا فقط عندما ارأتت  37الفقرة 
خبصوص احملاكمة العادلة   1البند  6احملكمة أهنا ال متتلك القدر الكايف من املعطيات مع مقتضيات املادة 

- 184)الفقرات  Kennedy c. Royaume-Uni ،2010 . يف قضية كيندي ضد اململكة املتحدة329 (. 39-35، الفقرات الذكر السالفة القضية)
تكافؤ   بسبب القيود املفروضة على مبدئي  1 البند  6، مل ختلص احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة (191

لإلشارة هيئة مستقلة مكلفة  احملاكمة احلضورية أمام جلنة ذات صالحيات حتقيقة، وهي وسائل الدفاع و 
ابلبت يف الشكاايت اليت يقدمها األفراد الذين يعتقدون أهنم كانوا موضوع اعرتاض غري قانوين التصاالهتم  
من قبل السلطات. حيث تنبغي املوازنة يف هذا الباب بني مصاحل األمن الوطين وضرورة احلفاظ على  

وبني احلق يف حماكمة حضورية. حسب احملكمة، كان من  سرية بعض أساليب التحقيق يف املادة اجلنائية 

 
  (.100-32)ص.  الجنائية( و91-60)ص.  المدنيةيف املادتني  6بغي قراءة هذا الفصل يف ضوء الدليل املتعلق ابملادة نت 11
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  السالفة  القضيةالضروري إخفاء معلومات حساسة وسرية ألن من شأن كشفها منع حتقيق اهلدف املنشود )
 (. 187-186، الفقرتني الذكر

بوجه أعم، أشارت احملكمة أن احلق يف حماكمة جنائية حضورية يقتضي، ابلنسبة لالهتام والدفاع،   .330
صالحية االطالع على مالحظات أو عناصر اإلثبات اليت يقدمها الطرف اآلخر، انهيك عن صالحية التعليق  

ا ضد روسيا  عليها، مثال تسجيل فيديو ملتهم يعترب من بني عناصر اإلثبات )قضية موراتزالييف
Murtazaliyeva c. Russie ،[الغرفة الكربى ] ،95-90، الفقرات 2018 .) 

ii.  تعليل قرارات العدالة ومحاية املعطيات 
(، قضت  103-102)الفقرتني  Surikov c. Ukraine ،2017يف قضية سوريكوف ضد أوكرانيا  .331

تتناول بعض النقاط ذات الصلة واملهمة.   ألن احملاكم الوطنية مل  1البند  6احملكمة بوجود انتهاك للمادة 
حيث ادعى املعين ابألمر أن رب عمله قام تعسفيا جبمع وختزين معطيات حساسة وقدمية خبصوص صحته  
العقلية، مث استخدمها خالل فحص طلب الرتقية، وكشفها بطريقة غري قانونية لزمالئه وأمام احملكمة.  

جترب احملاكم على تعليل قراراهتا وأحكامها. ولئن كان ال ميكن   6وأعادت احملكمة التأكيد على أن املادة 
فهم هذا الواجب على أساس أنه يستلزم جوااب مفصال على مجيع احلجج، إال أنه إذا قامت احملاكم الوطنية  

إن هذا األمر يعترب مناقضا ملبدأ العدالة  عي بطرحها، فقام املد بتجاهل نقطة حمددة، ذات صلة ومهمة، 
 وأمثلة االجتهادات القضائية املذكورة فيها(.  101، الفقرة  الذكر السالفة القضية)

- 185)الفقرات  Kennedy c. Royaume-Uni ،2010. يف قضية كيندي ضد اململكة املتحدة 332
(، مل تعترب سياسة السلطات القاضية "بعدم أتكيد وال نفي" وقوع عملية اعرتاض االتصاالت متناقضة  191

سلطات التحقيق، املكلفة بفحص شكاايت  . وتستطيع على هذا النحو اللجنة ذات 1البند  6مع مقتضيات املادة 
األفراد الذي يدعون تعرض اتصاالهتم لعملية اعرتاض غري قانونية، االكتفاء إبخبار املدعني بعدم اختاذ  
أي قرار يف حقهم، ألن السياسة احلكومية القاضية "بعدم التأكيد وال النفي" ستتضر إذا أدى الطعن أمام هذه  

 (. 189، الفقرة الذكر السالفة القضية االعرتاض للمشتكني ) اللجنة إىل كشف وجود عملية

iii.   ضمن   8معطيات ذات طابع شخصي جممعة بطريقة غري قانونية أو متناقضة مع املادة   استخدام
 عناصر اإلثبات 

بتت احملكمة يف مسألة االستخدام ضمن عناصر اإلثبات، يف إطار إجراء قضائي، ملعطيات ذات   .333
يف عدة   8ذات شخصي مت مجعها بطريقة متناقضة مع مقتضيات القانون الداخلي أو مع مقتضيات املادة 

 Vukota-Bojicبوجيك ضد سويسرا -قضااي حلدود الساعة، يف إطار إجراءات إدارية )قضية فوكوات
c. Suisse ،2016 بشأن اللجوء يف نزاع مع أحد املؤمنني إىل استخدام معلومات مت مجعها  77، الفقرة ،

بشكل سري من قبل شركة أتمني يف إطار السلطات اليت خيوهلا نظام التأمني العام(، أو مدنية )قضية  
،  141و 140، الفقرتني 2017، [الغرفة الكربى]  Bărbulescu c. Roumanieضد رومانيا  ابربوليسكو 

بشأن استخدام معطيات قام رب عمل جبمعها عن استخدام أحد األجراء لألنرتنيت يف مقر العمل من أجل  
، الفقرات  2009 ،[الغرفة الكربى] Bykov c. Russie )قضية بيكوف ضد روسيا تربير فصله( أو جنائية 
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بشأن اعرتاض حمادثة يف إطار عملية سرية للشرطة واستخدام العناصر املتحصل عليها لتعليل   ،89-91
 . ( حكم إدانة

اعتربت احملكمة أن قبول واستخدام أدلة ذات طبيعة مماثلة يف إجراء قضائي ال يؤدي تلقائيا إىل   .334
به بطريقة عادلة )قضية بيكوف ضد    االنتقاص من عدالة اإلجراء إذا مت احلرص يف اجململ على القيام

بوجيك ضد  - ، قضية فوكوات91-89، الفقرات 2009، [ الغرفة الكربى] Bykov c. Russieروسيا 
 (. 100-91، الفقرات Vukota-Bojic c. Suisse ،2016سويسرا  

 

يف موضوع معلومات مت مجعها من قبل أحد   1البند  6وجود انتهاك للمادة . خلصت احملكمة إىل 335
خمربي الشرطة، يف إطار منظومة للتسجيل السري حملاداثت املدعي داخل الزنزانة "غري منصوص عليها  

(.  53-45، الفقرات Allan c. Royaume-Uni ،2002يف القانون" )قضية أالن ضد اململكة املتحدة 
حيث مل تكن االعرتافات اليت أدىل هبا املدعي تلقائية، بل تسببت فيها أسئلة املخرب املتكررة، الذي قام،  

استنطاق، ولكن دون الضماانت   بطلب من الشرطة، بتوجيه احملاداثت يف شروط ميكن اعتبارها مبثابة
دام أي عالقة خاصة بني املدعي واملخرب، وعدم تسجيل أي عملية إكراه مباشر،  املصاحبة له. ورغم انع

فقد خضع املدعي لضغوط نفسية تشكل انتهاكا للطابع اإلرادي العرتافاته. يف شروط مماثلة، ميكن اعتبار  
قه  أنه مت احلصول على هذه املعلومات دون إرادة املدعي، ويصري استخدامها يف إجراء قضائي انتهاكا حل 

 يف التزام الصمت وعدم إدانة نفسه بنفسه. 
iv.   12علنية املناقشات والنطق ابحلكم وسرية املعطيات 

 41-38)الفقرات  P. et B. c. Royaume-Uni ،2002ب. وب. ضد اململكة املتحدة  . يف قضية336
  رغم عدم علنية املناقشات والنطق يف احلكم 1البند  6(، مل تستنتج احملكمة وجود انتهاك للمادة 49-46و

علقة حبضانة األطفال مثاال منوذجيا  يف قضية متعلقة حبضانة طفل. حسب احملكمة، تشكل القضااي املت
للوضعية اليت من شأهنا تربير منع الصحافة واجلمهور العريض من دخول قاعة اجللسات، وذلك من أجل  

  السالفة  القضية محاية املعطيات الشخصية للطفل املعين وطريف القضية وجتنب انتهاك مصاحل العدالة )
(. هذا واعتربت احملكمة أن استدراك غياب علنية النطق ابحلكم ممكن ألن من حق كل  38، الفقرة الذكر

شخص له مصلحة االطالع عن نسخة النص الكامل لألوامر واألحكام واحلصول عليها، عالوة على ذلك،  
 (. 47، الفقرة الذكر السالفة القضية ابألمر )يتم نشر قرارات احملاكم أوتوماتيكيا دون ذكر أمساء املعنيني  

  (، 188)الفقرة  Kennedy c. Royaume-Uni ،2010 . يف قضية كيندي ضد اململكة املتحدة 337
جيوز أن يربر األمن الوطين استبعاد اجلمهور من حماكمة   1البند  6استحضرت احملكمة أنه مبوجب املادة 

ات التحقيق، املتعلقة بعدم قانونية  معينة، وخلصت إىل أن طبيعة األسئلة املطروحة أمام اللجنة ذات سلط
 اعرتاض االتصاالت، جتعل عقد اجللسة يف غياب اجلمهور أمراً مشروعا. 

 
  من االتفاقية. 8يرجى االطالع أعاله على اجلزء املتعلق بكشف معطيات ذات طابع شخصي يف إطار إجراءات قضائية من منظور املادة  12
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v.   ابلبت يف مسألة محاية املعطيات    اخلاصةمدة اإلجراءات القضائية 
 Satakunnan . يف قضية سااتكوانن ماركينابورسي أوي وسااتميداي أوي ضد فنلندا338

Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande  ،](،  215)الفقرة  2017]الغرفة الكربى
اعتربت احملكمة أن املدة الكاملة اليت استغرقها طعن متعلق بقانونية قيام شركات بنشر معطيات ذات طابع  

واليت انهزت ست سنوات وستة أشهر يف  عة جبائية خاصة ابملدعني على نطاق واسع، شخصي وطبي 
. وال  1البند  6درجيت التقاضي أمام احملاكم، ال تستجيب لشرط األجل املعقول املنصول عليه يف املادة 

ل متهيدية،  جيوز اعتبار مدة اإلجراء أمام حمكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب، عندما حتاط علما مبسائ
 (. 208، الفقرة الذكر السالفة  القضية مقياسا لتحديد املدة املتاحة للسلطات الداخلية )

)الفقرات   Surikov c. Ukraine ،2017على النقيض من ذلك، يف قضية سوريكوف ضد أوكرانيا  .339
(، رفضت احملكمة الشكاية املتعلقة مبدة إجراء طعن متعلق بقيام رب عمل ابالحتفاظ مبعطيات  104-106

لعقلية ألحد األجراء واستخدامها عند فحص طلب ترقيته. واعتربت احملكمة  حساسة وقدمية عن الصحة ا
أن مدة أقل من ستة سنوات ابلنسبة للتقاضي يف ثالث درجات ال يتعارض مع شرط األجل املعقول  

 (. 101، املادة  الذكر السالفة  القضية ) 1البند  6املنصوص عليه يف املادة 

 من االتفاقية(  3و 2البندين  6ضماانت خاصة )املادة  . ب

لكل شخص مت توجيه اهتام له بناء على معطيات ذات طابع شخصي احلق يف   . يف املادة اجلنائية،340
 التمتع بضماانت خاصة معينة. 

i.    من االتفاقية(  2البند   6محاية املعطيات واحرتام قرينة الرباءة )املادة 

(، قضت  97-87)الفقرات  Batiashvili c. Georgie ،2019ابتياشفيلي ضد جورجيا  . يف قضية 341
تسجيل صويت   بتعديل حمتوايتيف وضعية قامت فيها السلطات  2البند  6احملكمة بوجوب تطبيق املادة 

حسب احملكمة،  هاتفية قبل اعتقال أحد األشخاص ونشر التسجيل يف إحدى القنوات التلفزيونينة.  ملكاملة
وقت مل تكن قد متت إدانته من قبل حمكمة، مما يشكل انتهاك   م تدخل السلطات يف إدانة شخص يفساه

ن سلطات التحقيق  ملقتضيات املادة املذكورة. كما الحظت احملكمة أن تسلسل الوقائع يف جممله يشري إىل أ
(. ولئن مت  94، الفقرة الذكر السالفة القضيةتصرفت بطريقة كان هلا أتثري جوهري على وضعية املدعي )

م املوجهة إىل  التخلي عن هتمة عدم التبليغ عن جرمية خالل احملاكمة االبتدائية، فقد أشار إليها مقال االهتا
احملكمة أربعة أشهر بعد نشر التسجيل، يف وقت كانت فيها سلطات املتابعة على علم اتم أبن األدلة اليت  

 (. 95، الفقرة الذكر السالفة القضية يقوم عليها ابطلة )
(،  51-43)الفقرات  Y.B. et autres c. Turquie ،2004ي. ب. وآخرين ضد تركيا  . يف قضية 342

شكل إدالء الشرطة بتصرحيات للصحافة عن املتهمني، الذين قام صحفيون بتصويرهم خالل مؤمتر صحفي  
. وال يتعترب نشر صور للمتهمني خالل حماكمة جنائية يف حد  2البند  6نظم يف مقر الشرطة، انتهاكا للمادة 

سلطات الوطنية إطالع اجلمهور على مستجدات حتقيقات  ذاته انتهاكا حلقهم يف قرينة الرباءة. وجيوز لل
جنائية جارية شريطة القيام بذلك ابلكتمان والتحفظ الضرورين. وعندما تقوم السلطات بنشر عناصر  
موضوعية مستقاة من ملف جنائي، ينبغي أن تكون هذه العناصر خالية من أي تقييم أو حكم إدانة مسبق  
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ت الشرطة، الذي عكس حكما مسبقا  (. مع ذلك، كان موقف سلطا 48و 47، الفقرتني الذكر السالفة القضية)
التهم املوجهة للمدعني ووفر للصحافة وسائل مادية من شأهنا حتديد هويتهم بسهولة، ال يتماشى مع   على

 (. 50، الفقرة الذكر السالفة  القضيةواجب احرتام قرينة الرباءة )
، شكلت  ( 71-68)الفقرات  Panteleyenko c. Ukraine ،2006يف قضية ابنتيلينكو ضد أوكرانيا  .343

لغة القرارات القضائية اليت وضعت حدا للمتابعات اجلنائية ضد املدعي، واليت ال تدع حسب احملكمة أي  
. وقد اختذ قرار عدم املالحقة  2البند  6نتهاكا للمادة شك حول اقتناع القضاة ابرتكابه للجرمية املتهم هبا، ا

"ألسباب مربئة" على أساس عناصر تتضمن معطيات شخصية عن املدعي، وهو لإلشارة موثق، مت مجعها  
عقب عملية تفتيش مكتبه اليت متت دون احرتام واجب التبليغ املسبق عن أمر التفتيش لصاحب املكان  

د حظر حجز الواثئق واألغراض اليت ال عالقة مباشرة بينها وبني التحقيق  املنصوص عليها يف القانون وض
 .  13(70، الفقرة الذكر السالفة القضية وفق القانون الداخلي )

ii.    االتفاقية( ب من -3البند    6محاية املعطيات واحلق يف الدفاع )املادة 

(، اعتربت احملكمة أن  69)الفقرة  Rook c. Allemagne ،2019ة روك ضد أملانيا يف قضي  .344
للمدعي اليت   استغراق مدة ثالثة أشهر ونصف يف حتليل كمية مهمة من املعطيات والسجالت اإللكرتونية 

ة، حيث ستسمح  ب من االتفاقي -3البند  6مت احلصول عليها بعد مراقبة اتصاالته، أجل معقول وفق املادة 
دفاعه. وابلنظر إىل الطابع املعقد لإلجراء اجلنائي املقصود، كان من املستحيل   هذه املدة للمحامي إبعداد

إعطاء حمامي املدعي إمكانية اإلطالع واإلنصات على مجيع العناصر املستقاة خالل عملية املراقبة،  
سلسلة أخرى من املعطيات املتولدة عن االتصاالت، انهيك   34000مكاملة هاتفية و 45000واليت مشلت 

  السالفة  القضية مليون سجل إلكرتوين قامت الشرطة حبجزها يف شقة املدعي ويف أماكن أخرى ) 14عن 
 (. 71-67و 8-7، الفقرات الذكر
شأهنا توليد كميات هائلة من املعطيات،   أشارت احملكمة أن وسائل التحقيق احلالية من  بشكل عام، .345

وأكدت أن دمج هذه األخرية يف اإلجراء اجلنائي ال ينبغي أن يتسبب يف أتخريات ال فائدة منها. وال ينبغي  
اخللط بني حق املدعي يف االطالع على الكثلة اإلمجالية للمعطيات وبني حقه يف احلصول على مجيع  

  القضية ات واليت حتتاج بشكل عام أن يفهم املعين ابألمر حمتوايهتا )الواثئق ذات الصلة ابلنسبة للسلط
(. هذا وال يعين جمرد كون احملامي قد حصل على نسخة من امللف كله بعد انطالق  67، الفقرة الذكر السالفة

ب انقضاء مدة معينة  -3البند  6كايف إلعداد دفاعه. وال تفرض املادة اإلجراء القضائي أنه مل حيظ ابلوقت ال
 . 14(72، الفقرة الذكر السالفة القضيةإلعداد ملف القضية قبل انعقاد اجللسة األوىل )

،  Sigurður Einarsson et autres c. Islande. يف قضية سيغورور إينارسون وآخرين ضد إسلندا 346
ب يف عدم منح الدفاع حق  - 3البند  6(، قضت احملكمة بعدم وجود انتهاك للمادة 93-88)الفقرات  2019

مة واليت مل تضمن يف ملف  طيات اجملمعة بطريقة غري انتقائية من قبل النيابة العااالطالع على كثلة املع
 

فقرات من االتفاقية )احلق يف حماكمة عادلة )املادة اجلنائية( خبصوص تعليل قرارات العدالة )ال 6يرجى االطالع أيضا على الدليل املتعلق ابملادة  13
168-176.))  

)احلق يف حماكمة عادلة )املادة اجلنائي( خبصوص التسهيالت املمنوحة للمتهم  االتفاقية من 6 بالمادة المتعلق الدليليرجى االطالع كذلك على  14
  إلعداد دفاعه(.
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هذا وكانت   التحقيق، مث قيام النيابة العامة بفرزها إلكرتونيا من أجل انتقاء املعلومات ذات الصلة ابلتحقيق.
  ي امتياز مقارنة ابلدفاع. النيابة العامة جتهل حمتوى "كثلة املعطيات كلها"، ومل تكن حتظى على هذا النحو أب 

أما املعطيات اليت مت "حتديدها"، فمن األنسب مبدئيا أن مينح الدفاع إمكانية البحث فيها من أجل العثور عن  
عناصر نفي حمتلمة. رغم ذلك، مل يلتمس املدعون أبدا بشكل رمسي صدور قرار قضائي يف هذا االجتاه،  

 ومل يقدموا أي توضيح خبصوص نوع املعطيات اليت يبحثون عنها. 

  15من االتفاقية( 13 االنتصاف الفعال )املادة  احلق يف  .2

 Anne-Marieماري أندرسون ضد السويد -ابلنسبة لكشف املعطيات الطبية، يف قضية آن  .347
Anderson c. Suède ،1997  13خلصت احملكمة إىل عدم وجود انتهاك للمادة (، 42و 41)الفقرتني  

خبصوص عدم وجود آليات انتصاف قبل قيام هيئة طبية بتبليغ معطيات طبية شخصية   8جمتمعة مع املادة 
وسرية إىل هيئة اجتماعية. فقد مت إبالغ املعنية ابألمر هبذا اإلجراء، وكان نطاقه حمدودا، عالوة على أنه  

 لى العلن، وكانت حتظى بنفس درجة السرية اليت تتمتع هبا ملفات األمراض النفسية. مل يتم نشر املعلومات ع

  (، 84-82)الفقرات  Panteleyenko c. Ukraine ،2006يف قضية ابنتيلينكو ضد أوكرانيا  .348
حبكم انعدام آليات انتصاف فعال تسمح   8جمتمعة مع املادة  13استنتجت احملكمة وجود انتهاك للمادة 

كانت   احملكمة،للمدعي ابلطعن يف كشف معلومات سرية حول صحته العقلية خالل جلسة علنية. حسب 
ة السرية الواردة يف  سبل االنتصاف املتاحة غري فعالة ألهنا مل تؤد إىل وقف نشر معطيات األمراض النفسي

، وال إىل ختصيص تعويض عن الضرر الناجم عن التدخل يف احلياة اخلاصة للمعين ابألمر. وكان  السجل
عقد اجللسة مغلقة سيسمح بتجنب كشف املعلومات املتنازع بشأهنا للعلن، لكنه ما كان ليؤدي إىل عدم  

 معرفة طريف القضية هلا وال إىل عدم تضمينها يف امللف. 
تبين أطفال املدعني على األنرتنيت، خصلت  حول علومات . فيما يتعلق بنشر قرار قضائي يتضمن مل349

(، إىل  79-73)الفقرات  X et autres c. Russie ،2020احملكمة، يف قضية إكس وآخرين ضد روسيا 
بسبب انعدام سبل انتصاف قضائي من شأهنا ضمان التعويض   8جمتمعة مع املادة  13وجود انتهاك للمادة 

 لة. املناسب عن الضرر املعنوي الناجم عن اختالالت منظومة العدا

بعد استنطاقه خبصوص جرمية   منحرف" يف سجالت الشرطة "كـ . يف قضية متعلقة بتسجيل شخص 350
هتام للمعين ابألمر، خلصت احملكمة إىل وجود انتهاك  اء على هذا الوصف دون توجيه أي ا اغتصاب واإلبق

ابألمر مل حيظ وقت حدوث الوقائع أبي إمكانية  بعد أن الحظت أن املعين  8جمتمعة مع املادة  13للمادة 
،  Dimitrov-Kazakov c. Bulgarie ،2011كازاكوف ضد بلغاراي -انتصاف )قضية دمييرتوف

 (. 39-37الفقرات 
لطلب حمو اسم املدعي من قائمة املنتمني إىل تنظيم طالبان انتهاكا  . شكل انعدام سبل انتصاف فعال 351

  2012 [ الغرفة الكربى] Nada c. Suisse ضد سويسرا ا يف قضية ند 8جمتمعة مع املادة  13للمادة 

 
  وص(.على وجه اخلص  51-49)الصفحات  االتفاقية من 13 بالمادة المتعلق الدليلتنبغي قراة هذا الفصل يف ضوء  15
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مل تدرس شكايته   االقضية احملاكم الداخلية علما ابلوقائع، لكنه وقد أحاط املدعي يف (. 214-209)الفقرات 
 بعمق. 

خلصت احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة   يف اإلطار املهين،  ة . خبصوص استخدام املعطيات الشخصي352
 Smith et Gradyيف قضية مسيث وغرادي ضد اململكة املتحدة  13جمتمعة مع املادة  13

c. Royaume-Uni ،199  ( بسبب انعدام سبل انتصاف فعال ضد انتهاك احلق يف  139-136)الفقرات
احرتام احلياة اخلاصة للمدعني الناجم عن حتقيقات سرية حول احلياة اخلاصة ملثليني أدت إىل فصلهم من  

 . اجليش
، دفع  (132-128)الفقرات  Karabeyoğlu c. Turquie ،2016 . يف قضية كارابييوغلو ضد تركيا353

  غياب سبل انتصاف داخلي لطلب فحص االستخدام يف إجراء أتدييب ملعطيات متأتية من عمليات تنصت 
 . 8من منظور املادة  13هاتفية يف إطار حتقيق جنائي احملكمة إىل استنتاج وجود انتهاك للمادة 

،  (114-101)الفقرات  Peck c. Royaume-Uni ،2003 . يف قضية بيك ضد اململكة املتحدة354
أقرت احملكمة أن املدعي مل حيظ أبي إجراء انتصاف فعال للطعن يف مد وسائل اإلعالم بشريط فيديو  

ا خيص إمكانية املراقبة  مغلق يظهر حماولته االنتحار يف مكان عام. فيم يف مسار تلفزيوين مصور 
القضائية، ومبا أن السؤال الوحيد املطروح على احملاكم الداخلية هو هل ميكن اعتبار السياسة املتبعة يف  
جمال الصور امللتقطة بكامريات يف أماكن عامة "غري منطقية"، فإنه مت استبعاد البت يف مسألة هل كان  

  السالفة  القضية اجة اجتماعية ملحة وهل كان متناسبا )االنتهاك الذي تعرضت له حقوق املدعي يليب ح
(. أما اللجان ذات االختصاص يف جمال اإلعالم، فإهنا ال توفر بدورها أي  107و 106، الفقرتني الذكر

، الفقرتني  الذكر السالفة  القضية األضرار املتكبدة )انتصاف فعال ألهنا ال تستطيع ختصيص تعويضات عن 
فقد كان من املستبعد أن تقبل احملاكم  (. وخبصوص إمكانية تقدمي شكاية حول خيانة األمانة، 109و 108

تبليغ املعلومة يف ظروف تستدعي واجب  حينها أن الصور كانت هلا "صفة السرية الالزمة" أو أنه مت " 
 (. 111، الفقرة الذكر السالفة القضيةالتكثم" )

جيعل الطابع السري لإلجراءات من الصعب، بل من املستحيل، على   . يف جمال املراقبة السرية،355
ابألمر ممارسة حقه يف االنتصاف، خصوصا مادامت املراقبة مستمرة. وجيب أن يكون "االنتصاف  املعين 

على الرغم من نطاقه احملدود، وهو أمر مالزم ألي نظام مراقبة )قضية كالوس   8الفعال" وفق املادة 
(. وميكن أن يكون  69و  68، الفقرتني Klass et autres c. Allemagne ،1978وآخرين ضد أملانيا 

وجود آلية موضوعية للمراقبة كافيا مادامت اإلجراءات سرية. ويبنغي أن تفتح سبل االنتصاف أمام املعين  
 Rotaruن اإلجراءات )قضية رواترو ضد رومانيا ابألمر يف أجل معقول بعد رفع السرية ع

c. Roumanie [الغرفة الكربى] ،69، الفقرة 2000 ) 

االت  حيتمل أن تكون التعسفات سهلة يف احلتدابري املراقبة السرية املستهدفة، حيث  . يف جمال356
الفردية، وميكن أن تؤدي إىل عواقب مسيئة للمجتمع الدميوقراطي برمته، حيبذ أن توكل مهمة املراقبة إىل  
قاضي، ألن املراقبة القضائية توفر ضماانت أكثر عن االستقاللية واحلياد واإلجراءات القانونية الواجبة.  

رد أن يصري التبليغ دون أتثري على اهلدف  وحيبذ أيضا إبالغ الشخص املعين بعد رفع تدابري احلراسة مبج
املنشود. من أجل منح املعين ابألمر إمكانية إخضاع اإلجراء املتعلق ابلتدخل يف ممارسة حقه يف احلياة  
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اخلاصة للمراقبة، يتعني مبدئيا مده حبد أدىن من املعلومات عن القرار الذي ميكنه الطعن فيه، على سبيل  
 Romanر واحملكمة اليت صدر عنها )قضية رومان زاخاروف ضد روسيا املثال اتريخ اختاذ القرا

Zakharov c. Russie [الغرفة الكربى] ،قضية إرفان غوزيل ضد  294و 287و 233، الفقرات 2015 ،
 (.99-98و  96، الفقرات İrfan Güzel c. Turquie ،2017تركيا  
- 65)الفقرات  Klass et autres c. Allemagne ،1978يف قضية كالوس وآخرين ضد أملانيا  .357

" يسمح بفتح املراسالت والطرود الربيدية ومراقبتها واالطالع على الرسائل  G10(، حيث كان القانون " 72
ا تستدعي ذلك حاجة الدفاع عن البالد من  التلغرافية والتنصت على احملاداثت اهلاتفية وتسجيلها، عندم

املنصوص عليها يف القانون األملاين تراعي،   فجمموع سبل االنتصا "أخطار دامهة"، اعتربت احملكمة أن 
، خبصوص احرتام احلياة اخلاصة  8من منظور املادة  13يف حيثيات هذه النازلة اخلاصة، متطلبات املاة 

ية الطعن وفقا هلذا القانون يف اعتماد التدابري التقييدية وتنفيذها، إال  ورغم غياب إمكان وحرمة املراسالت.
الصادر عن   1970أن مثة سبل انتصاف أخرى رهن إشارة أي شخص يعتقد أن مراقب. وفقا لقرار سنة 

احملكمة الدستورية االحتادية، ينبغي على السلطات املختصة إشعار املعين ابألمر مبجرد رفع تدابري  
وعندما ميكن القيام ابلتبليغ دون اإلضرار ابهلدف املنشود. هذا وتتاح أمام الشخص سبل انتصاف  احلراسة 

  " G10" قضائي متعددة بعد التبليغ املذكور: الطعن لدى حمكمة إدارية من أجل التأكد من أن تطبيق القانون 
تقدمي طلب جرب الضرر لدى   ؛املأمور هبا للقانون  املراقبةعلى الشخص كان قانونيا وهل امتثلت تدابري 

وأخريا، إذا مل تنجح أي من آليات   ؛تقدمي طلب تدمري الواثئق وعند االقتضاء اسرتجاعها ؛ حمكمة مدنية
االنتصاف املذكورة، اللجوء إىل احملكمة الدستورية االحتادية من أجل البث يف االنتهاك احملتمل للدستور.  

- )الفقرات Leander c. Suède ،1987ياندر ضد السويد يرجى االطالع يف املنحى ذاته على قضية ل
(، بشأن نظام املراقبة السرية لألشخاص املرشحني ملناصب مهمة من منظور األمن الوطين، وقضية  84

(، بشأن اعرتاض  90و 89)الفقرتني  2000، [الغرفة الكربى ] Amann c. Suisseأمان ضد سويسرا 
عرب عنها املدعي خبصوص مشروعية عملية التنصت على   يف غياب أجوبة على الشكوك الذي  .358 وتسجيل مكاملة هاتفية واالحتفاظ مبعطيات شخصية يف سجالت مصاحل األمن. 

يف قضية إرفان غوزيل   8جمتمعة مع املادة  13املكاملات اهلاتفية، استنتجت احملكمة وجود انتهاك للمادة 
 (.109-100)الفقرات   İrfan Güzel c. Turquie ،2017ضد تركيا  

خلصت   (،55)الفقرة  Allan c. Royaume-Uni ،2002 . يف قضية أالن ضد اململكة املتحدة359
بسبب عدم وجود أي مقتضيات قانونية منظمة   8جمتمعة مع املادة  13احملكمة إىل وجود انتهاك للمادة 

 لعمليات التسجيل السري للمحاداثت يف زنزانة املدعي واستخدامها من قبل الشرطة عند حدوث الوقائع.

ملة لنظام احلراسة السرية ملقاة على عاتق وزارة الشؤون  يف قضية كانت فيها مهمة املراقبة الشا  .360
الداخلية فقط، وهي لإلشارة معنية بشكل مباشر بتنفيذ وسائل املراقبة اخلاصة حلماية األمن الوطين، وليس  

بسبب غياب سبل   8من منظور املادة  13على عاتق هيئات مستقلة، قضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة 
معية من أجل االندماج األورويب وحقوق اإلنسان وإكيمدجييف ضد بلغاراي  انتصاف فعال )اجل

Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev 
c. Bulgarie ،2007 103-98، الفقرات .) 
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سبل انتصاف من أجل الطعن يف قيام أعوان الدولة ابالحتفاظ مبعطيات حول احلياة   . يف ظل غياب361
جمتمعة   13يف صحة هذه املعلومات، استنتجت احملكمة وجود انتهاك للمادة  الطعن  اخلاصة لشخص أو 

  2000، [ الغرفة الكربى] Rotaru c. Roumanieيف قضية رواترو ضد رومانيا  8مع املادة 
-Segerstedt ويربغ وآخرين ضد السويد-(. ويسري األمر ذاته على قضية سيغريستيدت73-68)الفقرات

Wiberg et autres c. Suède ،2006  ( بسبب انعدام آليات انتصاف تسمح  120-116)الفقرات
ابحلصول على جمموع املعلومات املوجودة يف سجالت األمن وتدمري امللفات اليت حتتفظ هبا مصاحل  

   و حذف أو تصويب املعلومات ذات الطابع الشخصي الواردة فيها. األمن أ

IV.  طياتالتحدايت احلديثة يف جمال محاية املع 

 16التقدم التكنولوجي واللوغارمتات والذكاء االصطناعي  . أ

. يف قضااي متعلقة بقيام السلطات، ألغراض الوقاية من اإلجرام، أبخذ بصمات األصابع وعينات  362
بيولوجية وصور احلمض اخللوي الصبغي ألشخاص متهمني ابرتكاب جرائم أو متت إدانتهم واالحتفاظ  

ون املوازنة  هبا، أشارت احملكمة بوضوح أنه ال ميكن الرتخيص ابستخدام تقنيات علمية حديثة أبي مثن ود
الدقيقة بني مزااي اللجوء إىل شرحية واسعة من التقنيات من جهة وبني املصاحل األساسية املرتبطة حبماية  

-S. et Marper c. Royaumeاحلياة اخلاصة من جهة أخرى )قضية س. ماربري ضد اململكة املتحدة 
Uni [الغرفة الكربى] ،وتتحمل أي دولة تدعي لعب دور رايدي يف تطور  112، الفقرة 2008 .)

،  الذكر السالفة  القضية التكنولوجيات اجلديدة مسوؤلية خاصة هي ضمان التوازن املطلوب يف هذا اجملال )
اإليقاع السريع لتوايل االبتكارات يف امليدان اجليين ويف تكنولوجيات اإلعالم، ال ميكن  (. حبكم 112الفقرة 

استبعاد إمكانية أن تتعرض يف املستقبل جوانب من احلياة اخلاصة املتصلة ابملعلومات اجلينية النتهاكات  
حسب احملكمة، يطرح التقاط صور األفراد واالحتفاظ ابملعطيات املستقاة هبذه الطريقة   .363 (. 71، الفقرة الذكر السالفة  القضية عرب طرق جديدة ال ميكن توقعها بدقة حاليا )

و رسم  ، مما يسمح ابلتعرف على الوجه أنشرها الحقا عدة إشكاليات بسبب التطور السريع للتقنيات وإمكانية 
أن أتخذه يف احلسبان عند فحص   خريطته انطالقا من صور األشخاص. وجيب على احملاكم الداخلية

ضرورة التدخل يف احلق يف احرتام احلياة اخلاصة للشخص املعين )قضية غوغهران ضد اململكة املتحدة  
Gaughran c. Royaume-Uni ،2020 يف قضية غوغهران ضد اململكة املتحدة  70، الفقرة .)
Gaughran c. Royaume-Uni ،2020  (، أشارت احملكمة أن التكنولوجيا  98-96)الفقرات

املستخدمة يف الوقت الراهن أصبحت أكثر تعقيدا وأن احملاكم الداخلية مل تفكر مبا يكفي يف هذا اجلانب  
احلق يف احرتام احلياة اخلاصة للشخص الذي قامت السلطات ابلتقاط  عند فحص ضرورة التدخل يف 

صورته بعد قيامه مبخالفة بسيطة واالحتفاظ هبا حىت بعد حذف اإلدانة من سجله العديل بعد انقضاء األجل  
 املنصوص عليه يف القانون. 

 
 المعطيات  بجمع السلطات وقيام اإلجرام مكافحة ألغراض قوائم في بالتسجيلتنبغي قراءة هذا الفصل مبعية الفصول األخرى من هذا الدليل املتعلقة  16

 .السرية المراقبة عبر
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ه ينبغي  (، تقبلت احملكمة أن 88)الفقرة  Breyer c. Allemagne ،2020بريري ضد أملانيا  . يف قضية364
مع تطور وسائل االتصال احلديثة   أساليب التحقيق يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة واإلرهاب تكييف 

وتغريات السلوكات اجملتمعية يف جمال التواصل. حسب احملكمة، يشكل الواجب املفروض على شركات  
تطور  السلطات، جوااب مناسبا بشكل عام على االتصاالت، أي االحتفاظ ابملعطيات ووضعها رهن إشارة 

 وسائل االتصاالت والسلوكات يف ميدان التواصل. 
 Szabó et Vissyة ابملراقبة الكثيفة لالتصاالت، قضية سزابو وفيسي ضد اجملر يف قضية متعلق  .365

c. Hongrie ،2016  اهن  (، تقبلت احملكمة أن األشكال اليت يتخذها اإلرهاب يف الوقت الر 68)الفقرة
تؤدي بشكل طبيعي إىل جلوء احلكومات إىل تكنولوجيات متطورة، والسيما املراقبة الكثيفة لالتصاالت،  
من أجل جتنب وقوع حوادث وشيكة. رغم ذلك، اعتربت احملكمة أن التشريع الذي يبيح املراقبة الكثيفة ال  

لسلطات بسهولة اعرتاض كمية  يوفر الضماانت الضرورية ضد التعسف ألن التكنولوجيات احلديثة تسمح ل
كبرية من املعطيات املتعلقة أبشخاص ممن يوجدون خارج الفئة املستهدفة أصال ابلعملية. إضافة إىل ذلك،  
ميكن أن أتمر السلطة التنفيذية بتطبيق تدابري مماثلة دون أي مراقبة، ودون فحص مسألة هل هي ضرورية،  

- 73، الفقرات الذكر السالفة  القضية كان قضائيا أو غريه )ويف ظل غياب أي تدبري انتصاف فعال، سواء 
89 .) 

 2015، ]الغرفة الكربى[ Roman Zakharov c. Russie . يف قضية رومان زاخاروف ضد روسيا366
، أقرت احملكمة أن خطر التعسف املالزم ألي نظام مراقبة سري يكون مرتفعا على  (305-302الفقرات )

اخلصوص يف نظام تتمتع فيه املصاحل السرية والشرطة، بفضل الوسائل التقنية، إبمكانية ولوج مباشر   وجه
ألن   8إىل جمموع اتصاالت اهلاتف احملمول اليت يقوم هبا السكان. وقضت احملكمة بوجود انتهاك للمادة 

تسمح ابعرتاض عام لالتصاالت ال تشمل ضماانت مالئمة وفعلية ضد   اليت مقتضيات القانون الروسي 
 التعسف وخطر الشطط املالزم ألي نظام مراقبة سري. 

 األنرتنيت وحمركات البحث  . ب
. تتميز مواقع األنرتنيت، على اعتبارها أدوات لإلعالم واالتصال، عن الصحافة املكتوبة على وجه  367

 M.L. etقدرهتا اهلائلة على ختزين ونشر املعلومات )قضية م. ل. وو. و. ضد أملانيا اخلصوص ب 
W.W. c. Allemagne ،2018 وحبكم سهولة الوصول إىل مواقع األنرتنيت وقدرهتا على  91، الفقرة .)

ختزين ونشر كميات كبرية من املعطيات، فإهنا تساهم بشكل كبري يف حتسني اطالع اجلمهور العريض  
  على مستجدات الساعة، وتيسر بشكل عام انتقال اخلرب )قضية اتميز نيوزابيرب احملدودة ضد اململكة املتحدة 

 (.  27، الفقرة n-Royaume Times Newspapers Ltd c. ،2007) et 2) osUni 1( 2و 1)رقم 

يف انتهاك ممارسة احلقوق واحلرايت   حيتمل أن تتسبب االتصاالت عرب االنرتنيت ومضموهنا  .368
ة والتمتع هبا أكثر من الصحافة، والسيما احلق يف احرتام احلياة اخلاصة، وذلك على وجه  األساسي

 M.L. etاخلصوص بسبب الدور املهم الذي تلعبه حمركات البحث )قضية م. ل. وو. و. ضد أملانيا 
W.W. c. Allemagne  ،2018 واملراجع املذكورة فيها(.  91، الفقرة 

ة العثور على املعلومات املتضمنة على معطيات ذات طابع  نرتنيت بسهول. يستطيع مستخدمو األ369
بسبب التأثري  (. 97، الفقرة الذكر السالفة  القضية شخصي اليت تتيحها وسائل اإلعالم عرب حمركات البحث )
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املضاعف على انتشار املعلومات وطبيعة النشاط الذي يدخل يف إطاره نشر املعلومة، تكون التزامات  
  القضية )مات الناشر مصدر املعلومة حمركات البحث جتاه األشخاص املعنيني ابملعلومة خمتلفة عن التزا

(. على هذا النحو، يف قضية كان يطلب فيها شخصان توقف أرشيفات مواقع اجلرائد  97، الفقرة الذكر السالفة
صورمها بعد قضائهما فرتات طويلة  واإلذاعات على األنرتنيت عن اإلشارة إىل هويتهما الكاملة وعرض 

(، أشارت احملكمة أن املوازنة  33و 12و 7، الفقرات الذكر السالفة  القضيةيف السجن بسبب جرمية قتل )
عطيات الشخصية املوجه  بني املصاحل املتضاربة ميكنها بلوغ نتائج خمتلفة إن تعلق األمر بطلب حمو امل

إىل الناشر األصلي للمعلومة، واليت يوجد نشاطه بشكل عام يف صلب ما ترمي حرية التعبري إىل محايته،  
املعلومة األولوية حول الشخص   أو بقضية ضد حمرك البحث، الذي ال تكمن مصلحته األساسية يف نشر 

  القضية ومن جهة اثنية حتديد فئة هذه املعلومات )ين، بل السماح من جهة بتحديد أي معلومة متاحة حوله عامل
أعاله من أجل احلصول على   282و 281(. يرجى االطالع أيضا على الفقرات 97، الفقرة الذكر السالفة

إلعالم على اإلنرتنيت املتضمنة  معلومات مستفيضة حول "احلق يف النسيان" يف سياق أرشيفات وسائل ا
 .M.L. et W.Wملعطيات ذات طبيعة شخصية للمعنيني بقضية م. ل. ضد و. وو. ضد أملانيا 

c. Allemagne . 370.   ابلنسبة للمحكمة، تساهم إاتحة األرشيفات على األنرتنيت يف احلفاظ على أخبار الساعة واملعلومات
 Times( 2و 1وتسهل الوصول إليها )قضية اتميز نيوزابيرب احملدودة ضد اململكة املتحدة )رقم 

1 et 2) osUni (n-meRoyau Newspapers Ltd c. ،2007 وتشكل أرشيفات مماثلة  45، الفقرة .)
 قيما للتعليم واألحباث التارخيية، خصوصا أن الوصول إليها متاح بشكل آين وجماين على العموم.  اً مصدر 

ا تكون املعلومات  تتمتع الدول هبامش تقديري أوسع عند املوازنة بني املصاحل املتضاربة عندم. 371
  السالفة  القضية ضمن األرشيفات وتتعلق أبحداث ماضية مقارنة ابملعلومات املتعلقة ابألحداث الراهنة )

املعلومات  (. ويكون واجب احرتام اإلعالم ملبادئ الصحافة املسؤولة، عرب فحص صحة 45، الفقرة الذكر
املنشورة، أكثر صرامة ابلنسبة للمعلومات املتعلقة ابملاضي واليت ال يكتسي نشرها أي طابع مستعجل  

 (. 45، الفقرة الذكر  السالفة القضية مقارنة ابملعلومات ذات الصلة ابملستجدات )
 يشكل رفض احملاكم األمر حبذف مقال متعلق ابنتهاك مسعة حمامي متاح يف أرشيفات إحدى  مل .372

يف قضية ويغرزينوفسكي ومسولسزيوسكي ضد بولندا   8اجلرائد على األنرتنيت انتهاكا للمادة 
Węgrzynowski et Smolczewski c. Pologne ،2013  (. وأقرت احملكمة أن  70- 60)الفقرات

دور السلطات القضائية ليس هو إعادة كتابة التاريخ عرب األمر حبذف كل أثر ملنشورات سابقة من النطاق  
قرة  الف ، الذكر السالفة القضيةلقرارات قضائية هنائية اعتربها انتهاكا غري مربر لسمعة األفراد ) العام تنفيذاً 

من االتفاقية مصلحة اجلمهور العريض يف الوصول إىل أرشيفات   10(. عالوة على ذلك، حتمي املادة 65
  أن احملاكم البولندية  إىل (. كما جتدر اإلشارة 65رة الفق، الذكر فة السال القضية الصحافة اإللكرتونية العامة )

أقرت أنه من احملبذ إضافة تعليق يف املقال املنشور على األنرتنيت خترب اجلمهور مبآل القضية األوىل.  
  حسب احملكمة، سيثبت هذا األمر أن احملاكم الداخلية كانت على وعي بـتأثري املنشورات على األنرتنيت 

على احلماية الفعلية حلقوق األفراد وأبمهية نشر معلومات كاملة حول قرارات احملاكم خبصوص املقال  
الذي قامت اجلريدة بنشره على األنرتنيت. مع ذلك، مل يطلب احملامي إضافة تعليق يف املقال موضوع  

 (. 67و 66، الفقرتني الذكر السالفة القضية القضية يف إشارة إىل األحكام الصادرة يف مصلحته )
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 عمليات نقل املعطيات وتدفقها  . ج
. يف قضية متعلقة ابلتدفق املكثف ملعطيات ذات طابع شخصي، قضية سااتكوانن ماركينابورسي أوي  373

  Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlandeوسااتميداي أوي ضد فنلندا 
ر معطيات ذات طبيعة جبائية خاصة مبليون ومائيت ألف شخص ذايت من  مت نش ،2017، [ الغرفة الكربى]

حسب احملكمة، ال يعين وجود   . SMSقبل جملة، ومت بعد ذلك توزيعها عرب خدمات النصوص القصرية 
مصلحة عامة يف إاتحة الوصول إىل كميات كبرية من املعطيات اجلبائية وإمكانية مجعها ألغراض صحفية  

تلقائيا أن مثة مصلحة عامة يف نشر معطيات خامة مماثلة بشكل مكثف، كما هي، دون أي  ابلضرورة أو 
إضافة حتليلية. وينبغي التمييز بني معاجلة املعطيات ألغراض صحفية ونشر املعطيات اخلامة اليت متكن  

ال  (. يف هذا السياق، 175، الفقرة الذكر السالفة القضية الصحفيون من احلصول عليها يف شروط امتيازية )
يعد منع نشر معطيات شخصية ذات طبيعة جبائية على نطاق واسع، ابالعتماد على أساليب متناقضة مع  

ن  املعايري الوطنية وقواعد االحتاد األورويب بشأن محاية املعطيات، يف حد ذاته عقااب، حىت لو كان من شأ
القيود املفروضة على كمية املعطيات املمكن نشرها، عمليا، جعل األنشطة التجارية للشركات املشتكية  

   (. 197، الفقرة الذكر  السالفة القضية أقل رحبا )
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 قائمة القضااي املشار إليها
 

القضائية املذكورة يف هذا الدليل إىل أحكام وقرارات صادرة عن احملكمة، وكذلك إىل  تشري االجتهادات 
 .قرارات وتقارير اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان )"اللجنة"(

حييل املرجع املذكور على مرجع احلكم الصادر يف املوضوع عن غرفة احملكمة ما مل ترد إشارة إىل  
 خالف ذلك بعد اسم القضية. 

من االتفاقية، عند   44إىل األحكام غري "النهائية" الصادرة عن الغرفة، ابملعىن املقصود يف املادة ويشار 
يصبح   «من االتفاقية على ما يلي:  44من املادة  2اتريخ هذا التحديث بعالمة النجمة )*(. وتنص الفقرة 

لة القضية على الغرفة الكربى؛ أو  حكم الغرفة هنائيًا )أ( عندما يعلن األطراف عزوفهم عن التقدم بطلب إحا 
)ب( بعد مرور ثالثة أشهر عن اتريخ صدور احلكم، إن مل ُتطلب إحالة القضية على الغرفة الكربى؛ أو )ج(  

. ويف حال قبول هيئة الغرفة  »43عندما ترفض هيئة الغرفة الكربى طلب اإلحالة املقدم مبوجب املادة 
 .وتصدر الغرفة الكربى الحقا حكًما هنائًيا الكربى طلب اإلحالة، يسقط حكم الغرفة  

حتيل وصالت اإلحاالت اإللكرتونية/االرتباطات التشعبية للقضااي املذكورة يف النسخة اإللكرتونية للدليل  
طالع على االجتهادات  ( اليت تتيح إمكانية اال http://hudoc.echr.coe.intعلى قاعدة البياانت "هودوك" )

القضائية للمحكمة )أحكام وقرارات الغرفة الكربى والغرفة واللجنة، والقضااي احملالة، واآلراء االستشارية،  
وامللخصات القانونية املستخرجة من النشرة اإلعالمية حول االجتهادات القضائية(، وكذلك على  

 قرارات جلنة الوزراء.  االجتهادات القضائية للجنة )القرارات والتقارير( و 

وُتصدر احملكمة أحكامها وقراراهتا ابللغتني اإلجنليزية و/أو الفرنسية، أي اللغتني الرمسيتني للمحكمة.  
وتوفر قاعدة بياانت "هودوك" أيًضا إمكانية احلصول على ترمجات لبعض القضااي الرئيسية للمحكمة أبكثر  

، تتضمن قاعدة البياانت روابط حنو ما يزيد عن مائة جمموعة  من ثالثني لغة غري رمسية. ابإلضافة إىل ذلك 
 من االجتهادات القضائية على اإلنرتنت تصدرها أطراف اثلثة. 

 

—A— 
A.B. c. Pays-Bas  2002كانون الثاين    29، 37328/97، عدد 

A.P., Garçon et Nicot c. France والعددين املواليني له، احملكمة األوروبية   79885، عدد
 2017حلقوق اإلنسان 

Allan c. Royaume-Uni 2002كمة األوروبية حلقوق اإلنسان ، احمل48539/99، عدد-XI 
Alexandridis c. Grèce 2008فرباير/شباط  21، 19516/06، عدد 

Alkaya c. Turquie 2012أكتوبر/تشرين األول   9، 42811/06، عدد 
Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia c. Grèce فرباير/شباط   22، 72562/10، عدد

2018 
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Amann c. Suisse  2000، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 27798/95]الغرفة الكربى[ عدد-II 
Anchev c. Bulgarie   2017دجنرب/كانون األول    5، 68242/16و 38334/08)القرار(، عدد 

André et autres c. France 2008يوليوز/متوز   24، 18603/03، عدد  
Antoneta Tudor c. Roumanie 2013شتنرب/أيلول  24، 23445/04، عدد 

Antovic ́ et Mirković c. Monténégro 2017نونرب/تشرين الثاين  28، 70838/13، عدد 
Apostu c. Roumanie 2015فرباير/شباط  3، 22765/12، عدد 

Armonienė c. Lituanie 2008نونرب/كانون الثاين  25، 36919/02، عدد 
Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie 33810/07، عدد 

 2011ماي/أاير   24، 18817/08و
Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev 

c. Bulgarie 2007يونيو/حزيران   28، 62540/00، عدد 
Avilkina et autres c. Russie2013يونيو/حزيران  9، 1585/09دد ، ع 

Axel Springer AG c. Allemagne   2012فرباير/شباط  7، 39954/08]الغرفة الكربى[، عدد 
Axel Springer SE et RTL Television GmbH c. Allemagne 21، 51405/12، عدد  

 2017شتنرب/أيلول 
Aycaguer c. France ، 2017يونيو/حزيران   22، 8806/12عدد 

—B— 

B.B. c. France 2009دجنرب/كانون األول  17، 5335/06، عدد 
Batiashvili c. Géorgie 2019أكتوبر/تشرين األول  10، 8284/07، عدد 

Bărbulescu c. Roumanie   مقتطفات(  2017شتنرب/أيلول  5، 61496/08]الغرفة الكربى[، عدد( 
Bédat c. Suisse   2016، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 56925/08]الغرفة الكربى[، عدد 

Beghal c. Royaume-Uni 2019فرباير/شباط  28، 4755/16، عدد 
Benedik c. Slovénie 2018أبريل/نيسان   24، 62357/14، عدد 
Ben Faiza c. France 2018فرباير/شباط  8، 31446/12، عدد 

Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège 2013مارس/آذار   14، 24117/08، عدد 
Biriuk c. Lituanie 2008اين نونرب/تشرين الث 25، 23373/03، عدد 

Bogomolova c. Russie 2017يونيو/حزيران  20، 13812/09، عدد 
Boljević c. Serbie  2020يونيو/حزيران  16، 47443/14، عدد 
Brunet c. France  2014شتنرب/أيلول   18، 21010/10، عدد 

Breyer c. Allemagne 2020يناير/كانون الثاين  30، 50001/12، عدد 
Buck c. Allemagne 2005، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 41604/98، عدد-VI 
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Buturugă c. Roumanie 2020فرباير/شباط  11، 56867/15، عدد 
Bykov c. Russie   2009مارس/آذار  10، 4378/02]الغرفة الكربى[، عدد 

—C— 
C.C. c. Espagne 2009أكتوبر/تشرين األول  6، 1425/06، عدد 

Cakicisoy et autres c. Chypre    2014شتنرب/أيلول  23، 6523/12)القرار(، عدد 
Canonne c. France   2015يونيو/حزيران  2، 22037/13)القرار(، عدد 

Caruana c. Malte    2018ماي/أاير  15، 41079/16)القرار(، عدد 
Catt c. Royaume-Uni 2019يناير/كانون الثاين  24، 43514/15، عدد 

Centre pour la démocratie et l’état de droit c. Ukraine 26، 16/ 10090، عدد  
 2020مارس/آذار 

Cemalettin Canlı c. Turquie 2008نونرب/تشرين الثاين  18،  22427/04، عدد 
Cevat Özel c. Turquie 2016يونيو/حزيران   7، 19602/06، عدد 

Christine Goodwin c. Royaume-Uni  احملكمة األوروبية  28957/95]الغرفة الكربى[، عدد ،
 IV-2002حلقوق اإلنسان 

Ciubotaru c. Moldova 2010أبريل/نيسان  27، 27138/04، عدد 
Coban c. Espagne   2006شتنرب/أيلول  25، 17060/02)القرار(، عدد 

Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine  33014/05، عدد ،
 )مقتطفات(  2011احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  

Copland c. Royaume-Uni 2007، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 62617/00، عدد-I 
Cossey c. Royaume-Uni ،27  184، سلسلة أ عدد 1990شتنرب/أيلول 

2) oItalie (n c.Craxi  2003يوليوز/متوز   17، 25337/94، عدد 

—D— 
D.L. c. Bulgarie 2006ماي/أاير  19، 7472/14، عدد 
Dalea c. France   2010فرباير/شباط   2، 964/07)القرار(، عدد 

DELTA PEKÁRNY a.s. c. République tchèque أكتوبر/تشرين األول   2، 97/11، عدد
2014 

Demirtepe c. France 1999، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 34821/97، عدد-XI  )مقتطفات( 
Dimitras et autres c. Grèce 2010يونيو/حزيران  3واألعداد األربعة املوالية،  42837/06، عدد 

Dimitrov-Kazakov c. Bulgarie 2011فرباير/شباط  10، 11379/03، عدد 
Doerga c. Pays-Bas 2004أبريل/نيسان   27، 50210/99، عدد 
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Dragan Petrović c. Serbie 2020أبريل/نيسان  14، 75229/10، عدد 
Dragojević c. Croatie 2015يناير/كانون الثاين   15، 68955/11، عدد 

Drakšas c. Lituanie 2012يوليوز/متوز   31، 36662/04، عدد 
Dudgeon c. Royaume-Uni ،22  45، سلسلة أ عدد 1981أكتوبر/تشرين الثاين 

2) oRoumanie (n Dumitru Popescu c.  2007أبريل/نيسان   26، 71525/01، عدد 
Dupuis et autres c. France 2007يونيو/حزيران  7، 1914/02، عدد  

—E— 
Editions Plon c. France 2004، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 58148/00، عدد -VI 

Egeland et Hanseid c. Norvège 2009أبريل/نيسان  16، 34438/04، عدد 
Elberte c. Lettonie 2015، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 61243/08، عدد   

Erdem c. Allemagne 2001اإلنسان ، احملكمة األوروبية حلقوق 38321/97، عدد-IIV  
 )مقتطفات( 

Ernst et autres c. Belgique 2003يوليوز/متوز  15، 33400/96، عدد 
Eternit c. France   2012آذار /مارس   27، 20041/10)القرار(، عدد . 

—F— 
Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs )FNASS( et autres 

c. France 2018يناير/كانون الثاين  18، 77769/13و 48151/11، عدد 
Financial Times Ltd et autres c. Royaume-Uni دجنرب/كانون األول   15، 821/03، عدد

2009 
Foxley c. Royaume-Uni 2000يونيو/حزيران  20، 33274/96، عدد 

Frâncu c. Roumanie* 2020أكتوبر/تشرين األول   13، 69356/13، عدد 
Friedl c. Autriche 1994ماي/أاير  19، تقرير اللجنة، 15225/89، عدد 

—G— 
Gafiuc c. Roumanie* 2020أكتوبر/تشرين األول  13، 59174/13، عدد 

G.S.B. c. Suisse 2015دجنرب/كانون األول  22، 28601/11، عدد 
Gardel c. France  2009، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 16428/05، عدد 

Garnaga c. Ukraine 2013ماي/أاير   16، 20390/07، عدد 
Gaskin c. Royaume-Uni ،7  160، سلسلة أ عدد 1989يوليوز/متوز 
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Gaughran c. Royaume-Uni 2020فرباير/شباط  13،  45245/15، عدد 
Giesbert et autres c. France 2017يونيو/حزيران  1والعددين املواليني،  68974/11، عدد 

Gillan et Quinton c. Royaume-Uni وروبية حلقوق اإلنسان  ، احملكمة األ4158/05، عدد
 )مقتطفات(  2010

Gîrleanu c. Roumanie 2018يونيو/حزيران  26، 50376/09، عدد 
Godelli c. Italie 2012شتنرب/أيلول  25، 33783/09، عدد 

Gorlov et autres c. Russie 2019يوليوز/متوز  2والعددين املواليني،  27057/06، عدد 
Görmüş et autres c. Turquie 2016يناير/كانون الثاين  19،  49085/07، عدد 

Grant c. Royaume-Uni 2006، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 32570/03، عدد-IIV 
Greuter c. Pays-Bas   2002مارس/آذار   19، 40045/98)القرار(، عدد 

Guerra et autres c. Italie 1998، التقارير والقرارات 14967/89، عدد-I 
Guillot c. France, ،24   1996 ات ، التقارير والقرار 1996أكتوبر/تشرين األول-V 

Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgie 2009ثاين يناير/كانون ال  13، 37048/04، عدد 
Güzel Erdagöz c. Turquie 2008أكتوبر/تشرين األول  21، 37483/02، عدد 

—H— 
Haldimann et autres c. Suisse 2015، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  21830/09، عدد 

Halford c. Royaume-Uni ،25  1997رارات ، التقارير والق 1997يونيو/حزيران-III 
Hämäläinen c. Finlande  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  37359/09]الغرفة الكربى[، عدد ،

2014 
Haralambie c. Roumanie 2009أكتوبر/تشرين األول  27، 21737/03، عدد 

Heglas c. République tchèque 2007مارس/آذار  1، 5935/02، عدد 
Henry Kismoun c. France 2013دجنرب/كانون األول   5، 32265/10، عدد 

Huvig c. France ،24   ب-176، سلسلة أ عدد 1990أبريل/نيسان 

—I— 
I. c. Finlande 2008يوليوز/متوز  17، 20511/03، عدد 

I. c. Royaume-Uni  2006يوليوز/متوز  11، 25680/94]الغرفة الكربى[، عدد 
Iordachi et autres c. République de Moldova 2009فرباير/شباط   10، 25198/02، عدد 

İrfan Güzel c. Turquie 2017فرباير/شباط  7، 35285/08، عدد 
Ivashchenko c. Russie 2018فرباير/شباط  13، 61064/10، عدد  
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—J— 

J.S. c. Royaume-Uni   ،)2015مارس/آذار  3، 445/10)القرار 
Jäggi c. Suisse 2006، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 58757/00، عدد-X 

Jarnea c. Roumanie ، 2011يوليوز/متوز   19، 41838/05عدد 
Jecker c. Suisse 2020أكتوبر/تشرين األول  6، 35449/14، عدد 

Joanna Szulc c. Pologne 2012نونرب/تشرين الثاين   13، 43932/08، عدد 
J.P.D. c. France  2016شتنرب/أيلول  16، 55432/10)القرار(، عدد 

—K— 
K.H. et autres c. Slovaquie 2009ق اإلنسان ، احملكمة األوروبية حلقو 32881/04، عدد 

 )مقتطفات( 
K.S. et M.S. c. Allemagne 2016أكتوبر/تشرين األول   6، 33696/11، عدد 

K.U. c. Finlande  2008، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 2872/02، عدد 
Kahn c. Allemagne 2016مارس/آذار   17، 16313/10، عدد 

Karabeyoğlu c. Turquie 2016يونيو/حزيران  7، 30083/10، عدد 
Kennedy c. Royaume-Uni 2010ماي/أاير  18، 26839/05، عدد 

Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan يناير/كانون الثاين   10، 57270/14و 65286/13، عدد
2019 

Khan c. Royaume-Uni 2000، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 35394/97، عدد-V 
Khoujine et autres c. Russie 2008أكتوبر/تشرين األول  23،  13470/02، عدد 

Khelili c. Suisse 2011أكتوبر/تشرين األول  18، 16188/07، عدد 
Kinnunen c. Finlande ، 1993أكتوبر   13، قرار اللجنة، 18291/91عدد 
Kinnunen c. Finlande ، 1996ماي/أاير   15، قرار اللجنة، 24950/94عدد 

Kırdök et autres c. Turquie 2019دجنرب/كانون األول  3، 14704/12، عدد 
Kiyutin c. Russie  2011، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 2700/10، عدد  

Klass et autres c. Allemagne ،6  28، سلسلة أ عدد 1978شتنرب/أيلول 
Khmel c. Russie  2013دجنرب/كانون األول  12، 20383/04، عدد 

Konovalova c. Russie 2014أكتوبر/تشرين األول   9، 37873/04، عدد 
Köpke c. Allemagne   2010أكتوبر/تشرين األول  5، 420/07)القرار(، عدد 

Kotilainen et autres c. Finlande 2020شتنرب/أيلول  17، 62439/12، عدد 
Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche 2002فرباير/شباط  26، 34315/96، عدد 
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Kruglov et autres c. Russie فرباير/شباط   4واألعداد اخلمسة عشر املوالية،  11264/04، عدد
2020 

Kruslin c. France ،24  أ-176د ، سلسلة أ عد 1990أبريل/نيسان  
Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche 17، 3401/07، عدد  

 2012يناير/كانون الثاين 
Kvasnica c. Slovaquie 2009يونيو/حزيران   9، 72094/01، عدد 

—L— 
L.H. c. Lettonie 2014أبريل/نيسان  29، 52019/07، عدد 

L.L. c. France 2006، احملكمة األوروربية حلقوق اإلنسان 7508/02، عدد-IX 
Labita c. Italie  2000اإلنسان ، احملكمة األوروبية حلقوق 26772/95]الغرفة الكربى[، عدد-VI 

Lambert c. France 1998، التقارير والقرارات 23618/94، عدد-V 
Lavents c. Lettonie 2002نونرب/تشرين الثاين   28، 58442/00، عدد 

Leander c. Suède ،26   116، سلسلة أ عدد 1987مارس/آذار 
Libert c. France 2018فرباير/شباط  22، 588/13، عدد 

Liberty et autres c. Royaume-Uni 2008يوليوز/متوز   1، 58243/00، عدد 
Liblik et autres c. Estonie 2019ر ماي/أاي  28واألعداد اخلمس املوالية،  173/15، عدد 

López Ribalda et autres c. Espagne  17، 13/ 8567و 1874/13]الغرفة الكربى[، عدد  
 2019أكتوبر/تشرين األول 

Lüdi c. Suisse 238، سلسلة أ عدد 12433/86، عدد 
Lupker et autres c. Pays-Bas 1992دجنرب/كانون األول   7، قرار اللجنة، 18395/91، عدد 

—M— 
M.B. c. France 2009دجنرب/كانون األول  17، 22115/06، عدد 

M.G. c. Royaume-Uni 2002شتنرب/أيلول  24، 39393/98، عدد 
M.K. c. France 2013أبريل/نيسان  18، 19522/09، عدد 

M.L. et W.W. c. Allemagne 2018يونيو/حزيران  28، 65599/10و  60798/10، عدد 
M.M. c. Royaume-Uni 2012نونرب/تشرين الثاين  13، 24029/07، عدد 

M.N. et autres c. Saint-Marin 2015يوليوز/متوز   7، 28005/12، عدد 
M.S. c. Suède ،27  1997، خمتارات 35، عدد 1997غشت/آب-VI 

MGN Limited c. Royaume-Uni 2011يناير/كانون الثاين   18، 39401/04، عدد 
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Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie  احملكمة األوروبية  18030/11]الغرفة الكربى[، عدد ،
 2016حلقوق اإلنسان 

Malanicheva c. Russie  2016ماي/أاير  31،  50405/06)القرار(، عدد  
Malone c. Royaume-Uni ،2  82، سلسلة أ عدد 1984غشت/آب 

Marchiani c. France   2008ماي/أاير   27، 30392/03)القرار(، عدد 
Matheron c. France 2005مارس/آذار   29، 57752/00، عدد 

McGinley et Egan c. Royaume-Uni ،9   1998، التقارير والقرارات 1998يونيو/حزيران-
III 

McVeigh, O’Neill et Evans c. Royaume-Uni ، 8027/77و 8025/77و 8022/77عدد  ،
 1981مارس/آذار  18اللجنة، تقرير 

Mehmedovic c. Suisse  2018دجنرب/كانون األول  11،  17331/11)القرار(، عدد 
Mentzen c. Lettonie  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان71074/01)القرار(، عدد ،-IIX 

2) oItalie (n c.Messina  2000األوروبية حلقوق اإلنسان ، احملكمة 25498/94، عدد-X 
Michaud c. France 2012، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 12323/11، عدد 
Mikulić c. Croatie 2002، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 53176/99، عدد-I 

Mifsud c. Malte 2019يناير/كانون الثاين  29، 62257/15، عدد 
Mityanin et Leonov c. Russie 2018ماي/أاير   7، 22912/06و 11463/06، عدد 

Mockutė c. Lituanie 2018فرباير/شباط  27، 66490/09، عدد 
Modestou c. Grèce 2017مارس/آذار   16، 51693/13، عدد 

Montera c. Italie   2002يوليوز/متوز   9، 64713/01)القرار(، عدد 
Moskalev c. Russie 2017نونرب/تشرين الثاين   7، 44045/05، عدد 

Mosley c. Royaume-Uni 2011ماي/أاير  10، 48009/08، عدد  
Murray c. Royaume-Uni  ،]300، سلسلة أ عدد 1994أكتوبر/تشرين األول  28]الغرفة الكربى-

  أ
Murtazaliyeva c. Russie  2018دجنرب/كانون األول    18، 36658/05]الغرفة الكربى[، عدد 

Mustafa Sezgin Tanrıkulu c. Turquie 2017يوليوز/متوز  18، 27473/06، عدد  

—N— 
N. Š. c. Croatie ،10  2020شتنرب/أيلول 
Nada c. Suisse   2012، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 10593/08]الغرفة الكربى[، عدد 

Nagla c. Lettonie  2013يوليوز/متوز   16، 73469/10، عدد  
News Verlags GmbH & Co.KG c. Autriche احملكمة األوروبية حلقوق  31457/96، عدد ،

 I-2000اإلنسان 
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Niedbała c. Pologne 2000يوليوز/متوز   4، 27915/95، عدد 

—O— 
Odièvre c. France  2003األوروبية حلقوق اإلنسان ، احملكمة 42326/98]الغرفة الكربى[، عدد-

III  
Oleynik c. Russie 2016يونيو/حزيران  21، 23559/07، عدد 

—P— 
P.G. et J.H. c. Royaume-Uni 2001، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 44787/98، عدد-

XI 
P.N. c. Allemagne 2020يونيو/حزيران   11، 74440/17، عدد 

P.T. c. République de Moldova 2020ماي/أاير  26، 12/ 1122، عدد 
P. et B. c. Royaume-Uni احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان35974/97و 36337/97، عدد ،  

2011-III 
P. et S. c. Pologne 2012أكتوبر/تشرين األول   30، 57375/08، عدد 

Panteleyenko c. Ukraine 2006يونيو/حزيران  29، 11901/02، عدد 
Peck c. Royaume-Uni 2003، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 44647/98، عدد-I 

Peers c. Grèce 2001، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 28524/95، عدد-III 
Pendov c. Bulgarie 2020مارس/آذار   26، 44229/11، عدد 

Peruzzo et Martens c. Allemagne   يونيو/حزيران   4، 57900/12و 7841/08)القرار(، عدد
2013 

Perry c. Royaume-Uni 2003، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 63737/00، عدد-IX  
 )مقتطفات( 

Petrova c. Lettonie 2014يونيو/حزيران   24، 4605/05، عدد 
2) oPortugal (n Pinto Coelho c. 2016مارس/آذار  22، 11/ 48718، عدد 

Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne 2010شتنرب/أيلول  21، 34147/06، عدد 
Prado Bugallo c. Espagne 2003فرباير/شباط  18، 5849/00، عدد 

Pruteanu c. Roumanie 2015فرباير/شباط  3، 30181/05، عدد 

—R— 
R.E. c. Royaume-Uni 2015أكتوبر/تشرين األول  27، 62498/11، عدد 
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Radio Twist, a.s. c. Slovaquie 2006، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 62202/00، عدد-
VX 

Radu c. République de Moldova 2014يسان أبريل/ن  15، 50073/07، عدد 
Rees c. Royaume-Uni 106، سلسلة أ عدد 9532/81، عدد  

Reklos et Davourlis c. Grèce 2009يناير/كانون األول  15،  1234/05، عدد 
Ricci c. Italie 2013أكتوبر/تشرين األول    8، 30210/06، عدد 

Robathin c. Autriche 2012يوليوز/متوز  3، 30457/06، عدد 
Roche c. Royaume-Uni  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  32555/96]الغرفة الكربى[، عدد ،

2005-X 
Roemen et Schmit c. Luxembourg مة األوروبية حلقوق اإلنسان  ، احملك26419/10، عدد

2003-VI 
Roman Zakharov c. Russie   احملكمة األوروبية حلقوق  47143/06]الغرفة الكربى[، عدد ،

 2015اإلنسان 
Rook c. Allemagne 2019يوليوز/متوز    25، 1586/15، عدد 

Rotaru c. Roumanie   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  95/ 28341]الغرفة الكربى[، عدد ،
2000-V 

—S— 
S. et Marper c. Royaume-Uni  احملكمة  30566/04و 30562/04]الغرفة الكربى[، عدد ،

 2008األوروبية حلقوق اإلنسان 
S.V. c. Italie 2018أكتوبر/تشرين األول    11، 55216/08، عدد 

Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas  شتنرب/أيلول    14، 38224/03]الغرفة الكربى[، عدد
2010 

Šantare et Labazņikovs c. Lettonie 2016مارس   31، 34148/07، عدد 
Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande   الغرفة الكربى[، عدد[

 )مقتطفات(  2017، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 931/13
Schmidt c. Allemagne  2006يناير/كانون الثاين  5، 32352/02)القرار(، عدد 

Sciacca c. Italie 2005احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ، 50774/99، عدد-I 
Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  62332/00، عدد ،

2006-IIV 
Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, RL, et autres c. Portugal  عدد ،

 2015شتنرب/أيلول  3، 27103/10
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Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni ،30   التقارير والقرارات  1998يوليوز/متوز ،
1998-V 

Sher et autres c. Royaume-Uni 2015احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ، 5201/11، عدد  
 )مقتطفات( 

Shimovolos c. Russie 2011يونيو/حزيران  21، 30194/09، عدد 
Silver et autres c. Royaume-Uni ،25   61، سلسلة أ عدد 1983مارس/آذار 

Sinan Işık c. Turquie 2010احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ، 21924/05، عدد 
Smirnov c. Russie 2007يونيو/حزيران   7، 71362/01، عدد  

Smith et Grady c. Royaume-Uni التقارير والقرارات  33986/96و 33985/96، عدد ،
1999-IV 

Société de Conception de Presse et d’Édition c. France 25، 11/ 4683، عدد  
 2016فرباير/شباط 

Söderman c. Suède  2013احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ، 5786]الغرفة الكربى[، عدد  
Sommer c. Allemagne 2017أبريل/نيسان   27، 73607/13، عدد 

Sõro c. Estonie 2015شتنرب/أيلول  3، 22588/08، عدد  
Succession Kresten Filtenborg Mortensen c. Danemark    1338/03)القرار(، عدد ،

 V-2006احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  
Suprunenko c. Russie  2018يونيو/حزيران  19، 8630/11)القرار(، عدد 

Surikov c. Ukraine 2017يناير/كانون الثاين   26، 42788/06، عدد 
Szabó et Vissy c. Hongrie 2016يناير/كانون الثاين  12، 37138/14، عدد 
Szuluk c. Royaume-Uni 2009، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 36936/05، عدد 

—T— 
Taylor-Sabori c. Royaume-Uni 2002أكتوبر/تشرين األول  22، 47114/99، عدد 

Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. et autres c. Pays-Bas  عدد ،
 2012نونرب/تشرين الثاين  22، 39315/06

Tillack c. Belgique 2007نونرب/تشرين الثاين   27، 20477/05، عدد 
1 et 2) osUni (n-Royaume c.mes Newspapers Ltd Ti 23678/03و 3002/03، عدد ،

 2009احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  
Toma c. Roumanie 2009، فرباير/شباط  42716/02، عدد 

Tønsbergs Blad A.S. et Haukom c. Norvège 2007مارس/آذار   1، 510/04، عدد 
Thoma c. Luxembourg 2001احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ، 38432/97، عدد -III 
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Trabajo Rueda c. Espagne 2017ماي/أاير  30، 32600/12، عدد 
Trajkovski et Chipovski c. Macédoine du Nord 13، 63320/13و 53205، عدد  

 2020فرباير/شباط 

—U— 
Ungváry et Irodalom Kft. c. Hongrie 2013دجنرب/كانون األول  3، 64520/10، عدد 

Uzun c. Allemagne مقتطفات(   2010، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 35623/05، عدد( 

—V— 
Valašinas c. Lituanie 2001األوروبية حلقوق اإلنسان احملكمة ، 44558/98، عدد-IIIV 

Valenzuela Contreras c. Espagne 1998، التقارير والقرارات 2767/95، عدد-V 
Van der Velden c. Pays-Bas  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  29514/05)القرار(، عدد ،

2006-VX 
Van Vondel c. Pays-Bas 2007أكتوبر/تشرين األول   25، 38258/03، عدد 

Vasylchuk c. Ukraine 2013يونيو/حزيران   13، 24402/07، عدد 
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG c. Allemagne 35030/13، عدد  ،

 2017أكتوبر/تشرين األول  19
Vetter c. France 2005ماي/أاير  31، 9842/00، عدد 

Vicent Del Campo c. Espagne 2018نونرب/تشرين الثاين   6، 25527/13، عدد 
Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. France 63629/10، عدد 

 2015أبريل/نيسان   2، 60567/10و
Visy c. Slovaquie  2018أكتوبر/تشرين األول  16، 70288/13، عدد 

Von Hannover c. Allemagne 2004احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  ،  59320/00، عدد-IV 
2) oAllemagne (n c.Von Hannover   احملكمة  60641/08و 40660/08]الغرفة الكربى[، عدد ،

 2012األوروبية حلقوق اإلنسان 
Croatie c.ina čVu   2019شتنرب/أيلول  24، 58955/13)القرار(، عدد 

Vukota-Bojić c. Suisse 2016أكتوبر/تشرين األول  18، 61838/10، عدد 

—W— 
W. c. Pays-Bas   2009يناير/كانون الثاين  20، 20698/08)القرار(، عدد 
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Weber et Saravia c. Allemagne   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  54934/00)القرار(، عدد ،
2006-IX 

Węgrzynowski et Smolczewski c. Pologne 2013يوليوز/متوز  16، 33846/07، عدد 
Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche احملكمة األوروبية  ، 74336/01، عدد

 VI-2007حلقوق اإلنسان 
2) oAutriche (n c.Verlagsgesellschaft mbH -Trend Zeitschriften-Wirtschafts  

 X-2002احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  62746/00)القرار(، عدد 
Wisse c. France 2005دجنرب/كانون األول  20، 71611/01، عدد 

—X— 
X et autres c. Russie 2010يناير/كانون الثاين  14، 66158/14و 78042/16، عدد 

—Y— 
Y. c. Turquie   2015فرباير/شباط   17، 648/10)القرار(، عدد 

Y.B. et autres c. Turquie 2004أكتوبر/تشرين األول  28، 48319/99و 48173/99، عدد 
Y.Y. c. Russie 2016فرباير/شباط  23، 40378/06، عدد 

Yonchev c. Bulgarie 2017دجنرب/كانون األول   7، 12504/09، عدد 
Youth Initiative for Human Rights c. Serbie 2013يونيو/حزيران   25، 48135/06، عدد 

Yvonne Chave née Jullien c. France يوليوز/متوز    9اللجنة بتاريخ ، قرار 14461/88، عدد
1991 

—Z— 
Z c. Finlande ،25   1997، التقارير والقرارات  1997فبراير/شباط-I 
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